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Lupta lui Nicolae Mavrogheni eu 
invaziunea. / *.

In secolul al nouê-spre-decelea Românii suferiră 
lel de fel de nenorociri si din partea firii şi din 
partea oamenilor: el suleriră ciumă, foamete, cu
tremure, inundaţii, invadil; prigoniri, strâmbătăţî, 
apăsări anevoe de suportat şi chiar robie, dar cu 
atâta el nu fură plătiţi, par-că nu fusese îndestul de 
pedepsiţi, înaintea Iul D-deu cu atâtea nenorociri de 
partea ce li se făcuse de fire de a locui ţara cea 
mal fertilă şi mal frumoasă din Europa. Ca să fie 
şi mal amarnic^ pedepsiţi, pe lângă toate aceste ca
tastrofe şi nenorociri mal veni încă o plagă şi mu - "
rea, şi mal crudă şi mal apăsătoare ca toate : in- 
vaziunile hoardelor de peste Nistru, dragostea mus
ca lească cu toate variatele şale orori, .năvălirea Ruşi
lor pe lângă care aceia a Tătarilor de groaznică 
memorie eraü flori la ureche, pentru a?l face şi mal 
nenorociţi.

Chiar de la începutul acestui secol, Rusul care 
până aci nici nu se sinchisise de amăraciunele ereştir 
nil'or din imperiul otoman, nici se încercase vre-o
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data de a face vre-o cercare de ori-ce natură, ca să 
Je precurme durerile, nici nu vrusese să scie că pe aci 
erau suferinţe de alinat, de o dată pela incepuLul aceluî 
secol, pe când domnea Petru cel mare in Rusia, din 
chiar senin Muscali! fură coprins! de o iubire nebună 
pentru creştini! ce gemeau sub jugul păgân, şi in 
partie olar pentru Român!, şi de aci încolo nu ne mai 
slăbea cu dragostea ; şi începu a ne visita cât se poate 
de des şi a sta pe la no! cât se poate de mult.

La început e! o luară mai rar, se purtarâ ma! ome- 
nesce şi statură pe la noi ma! puţin, dar ma! pe urmă 
îndesi visitele, se întinseră din ce in ce mai mult şi se 
stabiliră tabla-başa la no! ca la e! acasă, fără să ne în
trebe daca vrem să’! priimim şi să’! găsduim, saü dacă 
ne este in gând să’! poftim să se plimbe şi să se duca 
de unde au venit. In asemenea mod eï ne visitai ă ia 
1711, dar abia ajunsese până la Fâlciu şi o plecară 
fără voie înapoi; mai veniră in aiiul 1769 când se 
lăţiră peste ambele Principate şi fără scirea noastră 
impuse Turcilor vestitul tratat de la Cuciuc-Cainargir 
care se ocupa de noi, ne luau sub protecţia lor, 
fără scirea şi voia noastră, şi plecară peste aproape 
5 an! de mosafirlàc. Ma! veni şi in anul 1788, şi iarăşi 
se lăţi peste suprafaţa ambelor Principate, ne mai 
aduse cu e! şi alt! mosalir, pe Nemţi! cu coadă, şi 
plecară tocmai peste patru ani.

In primul rind Românii amăgiţi de pompoasele 
fagăduel! ale ţaruluî Petru şi de vederea cruci! şi a 
evangheliei, embleme ale păci! şi libertăţii, îs! croira 
o Iunie întreagă de speranţe de mântuire, şi cu mic 
cu mare se aruncară in braţele providenţialului mân
tuitor şi se devotară cu entusiasm cause! lu!. A doua- 
oara însă Români», fiind in contact mai prelungit cu 
Ruşi! şi încredinţându-se prin păţitânie că creştinul 
Muscal e mult ma! brutal, mai apăsător, mai hrăpi-
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tor şi mai lacom ca păgânul turc; aceia ce avusese 
prilej sa facă cunoştinţă cu adevăratul caracter al 
Rusului, acela ce’î gustase de ncnumërate ori sfârcul 
cnutului, şi suferise nedreptăţi mult mai neumane ca 
<Jin partea Turcilor, poporul începu să ’1 urască, să’î 
dorească plecare sprâncenată cât se va putea mai 
curând ,şi să simtă o grôza de moarte contra acelor 
creştini care nu omora dar chinuia pe ora în modul 
cel mal cumplit şi fura cum nu furase până atunci 
nici Turcii nici chiar Tătarii.

Numai boerii, mal cu seamă cei pământeni, căzură 
în cursa întinsă de Ruşi, se ademeniră de cuvintele 
de zahăr ale mareşialuluî Romanţov şi ale Principe
lui Galiţin, in câtcâtp’aci p’acifu ca să închine ambele 
principate Ţarinei moscovite şi să vâtiză pentru a 
pururea pe un blid de linte, pe nişte cuvinte amăgi
toare şi pe câte-va aparate pompoase, independenta 
şi esistenţa patriei române, nenorocire care nu s’a 
realisat numai graţie unor împrejurări cu totul in- 
dependinţe de voinţa lor.

Această nenorocire de care Românii au scăpat numai 
prin firile acului, servi de lecţiune boerilor şi le deschise 
şi lor ochii, ast-fel că prea puţini dintre boerii moldo
veni şi câţî-va boerl din Bucureşti, care încă nu avusese 
parte să guste îndestul din dragostea muscălească, mal 
căzură în cursa moscovită şi mal dădură mână de ajutor 
cohortelor Ţarului. Boerii moldoveni fură cât se poate 
de reservaţl, iar poporul, el care suferea greutatea 
beilicurilor, rechisiţielor,strapaţelor şi greutăţilor pro-' 
vocate de o invazie muscălească, din primul moment 
se declară atât de ostil noii invaziunî, în cât bea 
mal mare parte din tineri şi bărbaţi valizi. îşi pără
siră casele, alergară în codri şi se puse sub co
manda căpitanilor de haiduu ca să pornească un 
rasboiii în regulă, un rësbiiü din cele mal amarnica,
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«n rcsboiu exterminator contra invadatorilor pa
triei lor.

Intr’accl timp se pe!recii un ce cu totul ne prc- 
vezu t, cu totul ne aseeptat, cu totul extraordinar: 
unul din domnii greci, acela ce guverna Ţâra Ro
mânească intr’acea epocă, Nicolae Mavrogheni care 
nu era fanariot, ci insular, lăumn (iepure) cum nu
meaţi Turci! pe locuitorii archipelagulul grecesc, iu 
loc de a face ca toii predecesorii se! şi chiar ca co-, 
legul seu de la Iaşi, in loc de a fugi dinaintea inva
ziei făiâ de a'I opune vre-o resisteiiţa, el caro nu 
eia Român ci grec, avu cuira jiul să facă aceia ce nu 
cutezase să facă hoeril pământeni, avu încredere in 
voinicia Românilor, şi făcu apel la tradiţionala lor 
vitejie, şi înfiinţa legioane de oşteni Români, şi dădu 
din nou arme in manele Românilor şi Ï îndemnă să 
VI apere singuri patria de năvălitori.

Apelul ce făcu el Ia Români nu rămase neauzit, 
ci din potrivă avu un ecou din cele mal puternice 
in ănimele Românilor; loji uimaşil vechilor eşteul 
din Valaehia şi Moldova, toii aceia in peptul că
rora batea o inimă de voinic, i.dită mal toţi băr
baţii tineri si in lioarca virstel, isl lăsară casele si 
ocupaliunele lor spre a se puno sub culele steaguri- 
lor pe care fălfăia vulturul Românesc.

Haiducii fură aceia ce alergară mal àntèiü la acest 
•apel de vitejie, şi Bujor cu ceata sa fu cel d’ànlèiu 
care veni din Moldova in Ţara Românească, lepădă 
haina de haiduc spre a lua uniiorma de soldat, şi se 
ji scrise intre luptătorii pentru mântuirea Terilor Ro
mâne de îndoita invâziune.

Cu această oeasiune avu prilej să se întâlnească Ia 
loc căpitanii de haiduci care se cunosceau numai 

din nume şi din reputaţiune, voinicii faimoşi în vite
jie ca Stefan Bujor eroul nostru, Iancu Codrean ic

O
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demnul seu locotenent, Monacul cel vestit care so 
scoborise din munţii Ardealului in munţii Valachiel, 
împreună cu Ungurenii lui care nu sciau ce era frica 
de moarte precum şi Cop uz u, care venise tocmai din 
Albania ca arnăut la un boer din Craiova anume Gol- 
(ineanu şi care, după ce stătuse cât-va timp in curtea 
acestui boer, îşi aduse aminte că hoţise vr’o doi ani 
prin munţii Balcanilor in teribila ceată a Cărjaliilor, 
fugi din curtea boerească, intră intr’o ceată de hai
duci care voinicia prin partea locului şi in curând 
deveni căpitanul lor.

Nu e locul aci de a descrie laptele petrecute in 
timpul celor patru ani de luptă dintre Mavrogheni 
cu voinicii sëï Romănaşi şi îndoita invaziune; aceste 
fapte sunt descrise pe larg in Istoria lui Nicolae Ma
vrogheni, pe care am publicat'o in Calendarul pentru 
toţi Romanii pe anul 1890 ; voii! spune numai iu 
treacăt că, graţie concursului acestor oşteni improvi- 
saţl, Mavrogheni a reuşit să ţie in loc invazia in de
curs de trei ani, să bată pe Nemţi la Sinaia, Buzëü şi 
Cozia şi să săvârşească nişte fapte de vitejie strălucite 
care ar fi fost de ajuns să dobândească victoria definitivă, 
daca faptele lui nu ar fi fost denunţate în secret 
duşmanilor de către boerî şi daca Mavrogheni n’ar 
fi périt in cele din urmă ucis de către Turci, care 
fusese aţâţaţi lot de către boerî munteni, care pe 
atunci erau cel mal zeloşi părtinitori al moscovis- 
mulul.

După ce se termină rësboiul prin pacea de la Iaşi. 
oastea lui Mavrogheni fu disolvatâ şi desarinată, şi 
haiducii îşi reluară calea spre locurile de unde ve
nise. In timpul campaniei trecute se încinsese Intre 
Bujor, Bănucu şi Cobuz o dragoste atât de mare şi 
de strâns legală, in cât după terminarea rësboiuluï 
nu mal putură să se despartă, ci plecară cu toţii spre
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Moldova ca să haiducească împreună, îşi impărţiră 
codri dintre CarpatT şi Prut in mod frăţeşte şi se 
grăbiră a umple din nou munţii Hangului cu faima 
numelui lor.

j-1 :
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Haiducii după rësboiü.
După terminarea resboiuluî se succedară pe tronul 

Moldovei numai nisce umbre de Domni, numai nisce 
bei efemeri carî fură jucăria intrigilor străine mutate 
din Constantinopole in Bucuresci şi Iaşi prin înfiinţa- 

de curând a consulatelor străine Sntr’aceste doue 
Principate ; numai nisce unelte ale antagonismului 
dintre politica Francieî şi a Rusiei, care în Orient 
luase nişte proporţiunî uriaşe.

Până Ia începutul acestui secol politica francesă se 
ocupase prea puţin de soarta Principatelor române : 
abia se interesase în treacăt miniştri regilor Enric 
al lV-lea şi Ludovic al XIV-lea pe timpul 'domnielor 
lui Mihaî Bravul şi a Movilescilor, a Iuî Constantin 
Brâncoveanu şi a lui Vasile Lùpu, iar altă-dată nici 
de loc. E prea posibil ca Francesiî, cari în tot-d’auna 
au dovedit că nu prea au lost tari în geografie, nici 
să fi avut cunoştinţă de existenţa Principatelor Ro
mâne.

De îndată ce Republica de la 1789 înfiinţa, dupa 
exemplul Rusiei şi al Austriei, consulate în tërile 
Române, miniştrii Francieî, geloşi de reputaţia şi rolul 
important ce vrea să joace marea lor republică, aflând 
că afară de Turcia, Rusia şi Germania, se mai intere
sau de soarta acestor Principate şi cele alte state

\
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din Europa, şi anume: Prusia, Anglia, Suedia, 0- 
Janda, Ispania, republicele, regatele şi ducatele Italiei' 
şi chiar Danemarca, pentru că ţerile române fură re
cunoscute ca grânarele cele mai importante ale Euro
pei, începură a se interesa şi ei, pe un picior de egală 
inriurire ca şi Rusia şi Austria şi d’a pune in miş
care toate resorturile ce ’i procura vechia amiciţie 
ce existase intre Francia şi Turcia. Aşa dar amba
sadorii săi primiră ordin de la guvernul din Paris ca 
să facă punere, la cale şi să ’şi câştige in marele di
van partisan] puternici şi numeroşi cu ajutorul că
rora să poată să pună; şi să scoată şi ei Domni 
in Principate, cel puţin cu aceiaşi trecere şi înlesnire 
cu care făceaţi acelaşi lucru Ruşii şi Nemţii, care nu 
se bucurau ca Francesii de amiciţia Turcilor, ci din po
trivă foarte adesea se resboise cu ei şi ’i tăcuse să 
îndure pierderi simţitoare.

Introducerea acestui noü factor în rostirea intrigi
lor in Orient, plăcu demnitarilor Turci, pentru că, pe 
de o parte contrabalanţa inrîurirea rusească şi nem
ţească şi le. îngăduia, bazaţi pe sprijinul Franciei, să 
se opună cu mai mult curaj pretenţiilor crescânde ale 
acelor doi vecini prea lacomi, iar pe de altă parte se 
ivea in orisont perspectiva unor noi resurse de ruşfe- 
turï şi bacşişuri, pentru care foarte adesea marii dem
nitari, turci au sacrificat interesele patriei lor. Daca 
aceasţă perspectivă, adică ivirea unor noi rivali la in
riurire in afacerile Principatelor române plăcu Turci
lor, nu plăcu insă nici Nemţilor şi nici Muscalilor, 
pentru aceea îşi dădură ei ajutor mutual ca s'o ză
dărnicească şi s’o combată prin toate mijloacele pu
ţi ne ioase.

Mulţumită ^acestor . intrigi şi certe intre câinii cei 
man pentru nişte ciolane care nu erau ale lor, in 
decurs de 14 ani, care, după glăsuirea tractatului ar fi

: • ‘ '
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putut sä domnească cel mult doi domnT, s’au schimbat 
in Moldova şeapte domni şi anume : Alexandru Mor uzi 
(1792, a domnit numai opt luni), Mihai Sutu, protejatul 
Franc iei, (1793—1795, a domnit doi ani şi patru luni), 
Alexandru CoMmach, (1795—1799, a domnit patru 
ani). Constantin IpsUanti, protejatul Rusiei, (1799— 
1801, a domnit doi ani), Alexandru Sutu, protejat 
iarăşi de Francia, (1801—1802, a domnit opt luni), 
Alexandru Mor uzi, a doua oară, (1802—1806, a dom
nii patru ani); Scarlat Calimach, (1806, a domnit nu
mai trei dile) şi Alexandru Mor uzi, pentru a treia 
oară, (a domnit numai patru luni de la 27 August 
până la 8 Decembre 1806).

In decursul acestor domnii atât de efemere şi sbu- 
ciumate de cele mal titanice lupte pentru influenţă 
intre cele mal mari puteri din Europa, bieţii Domni
tori ivavură nici timp, nici gând statornic, nici în
destul de sânge rece ca sâ se poată ocupa de intere
sele bietului Principat şi de strigătoarele sale nevoi, 
care din <ji in di deveucaü mal imperioase. Inlr’âceste 
scurte domnii, intre caro cel mal îndelungat a durat 
patru ani şi vro câte-va luni, domnii nu tăcură alt 
de cât să înfiinţeze şi să strângă cât se poate mai 
multe biruri spre a’şî plăti datoriele ce contractase 
ca sâ capete domnia, şi a’şî asigura bani albi pentru 
dile negre..încolo toate erau lăsate în cea mai abso
lută părăsire. Un timp atât de nestatornic.şi de .tre
cător, . era cel mal priincios pentru haiducit, căci 
toţi, fiind prea grăbiţi şi zoriţi de inţeala scimbăril 
evenimentelor, nu a.veaü nici vreme, .nici .putere;şi 
nici curagiü de a se apuca la sfadă cu aceşti înfri
coşaţi duşmani, care lăsaţi in. pace, erau mai rifijţiu 
spăimântătorl de cât când erau intăritaţl. Pentru aceea 
Bujor, in turnând u-se de la resboiu, putu să ’şl pue la

\
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regula lucrurile cu şiart şî. cumpănire, fără ca să fie 
de cine-va turburat.

Véidênd că treburile mergeau bine şi Iară zătigneală, 
îşi împărţi ceata sa, la care se mai adaogă un nurner 
mare de voinici, în trei cete, şi puse în capul a două 
din ele pe Bănucu şi Cobuz, tovarăşii sei de armeţ 
iar pe a treia o opri pe seamă-T şi ’şî alipi ca locote
nent pe credinciosul sëü Codreanu.

Pentru a trăi în cea mai bună linişte şî a nu se 
mai teme de nici o surprindere neplăcută, el intră jîn 
înţelegere cu mal mulţi căpitani de plaiuri şi ocoale, 
slujbaşi aï stăpânire!, plătiţi pent pu a garanta siguranţa 
publică, şi aceştia pentru o contribuţie lunară plătită 
de Bujor, se obligaü a-1 ocoli pe el şi ceata sa casă nu 
cadă nici o dată în mâinile poterel, şi a-1 prevesti să 
fugă de la Hangu la Docolina, când vor fi siliţi să 
calce pădurea Hangului, de Ia Docolina h Strunga 
când vor călca Docolina, şi de la Strunga la Herţa 
când Strunga va fi atacată de panduri.

El mal făcu şi alt-ceva; îşi alcătui un statut civil, 
un domiciliu stabil, o personalitate onorabilă şi ono
rată cu o ocupaţiune onestă; îşi cumpără o casă şi.o 
sfoară de moşie întriin sat răzăşesc din ţinutul Putneï, 
în têrguletul Panciu în apropiere de Odobeştî; după aceia 
se stabili în casa sa, pe care o instala cu confortul 
unui om chiabur, adică cu dare de mână, şi spuse Ia 
toată lumea că se ocupa cu strângerea de vite şi de 
bucate prin ţară, pe care le vindea la Brăila, Galaţi 
şi Cetatea-Albâ; aceasta pentru ca să justifice desele 
şi prelungitele sale lipse de a-casă.

In prima dată el vrusese să treacă de om însurat 
era şi să se stabilească în Panciu cu Ioana lui,cum

dar aceasta se opuse din toate puterile Ia realisa- 
rea acestuî proect; ea nu vru cu nici un chip 
sa părăsească codru şi căsuţa sa din marginea pă-



i3

durei Hangului, unde ţinea de ochit lumeţ un de
bit de cârciuma, şi care avea prin o uşe secretă 
comunicaţie cu marea hurbă in care se adăpo3tea in 
rlile de voinicie Bujor şi cetaşit sëï. Vedêndca nu era 
chip să scoată pe Ioana din codru, Bujor o lăsă acolo, 
şi el sub numele de Voinea trecu în faţa Păncenilor 
şi mat ales a Pănceneselor drept fläcäü cam unguresc,' 
pentru că împlinise de mult 35 de anî numërafî.. A- 
ceastă viaţă nouă şi această situaţiune independentă 
se potrivea mat bine cu firea lut care, cu toată versta 
sa cea trecută dincolo de nebuniele tinereţet, tot era 
sburdalnică şi schimbăcioasă.

Dece anî de dile se scurse fără să se întâmple nici 
un eveniment extraordinar in viaţa şi întreprinderile 
sale. El continuă a lucra, aci cu toată impetuositatea 
şi rigoarea firet sale când trebuinţa cerea ca să înfrâ
neze nişte mart strombătăţî, aci mat domol şi mat 
cumpătat când hrăpitorit poporului eraü mat mode
rate şi aci chiar să nu dea semne de esistenţă, Gând 
oamenii stăpânire! se purtaü cu sărăcimea mat ome- 
nesce. Intr’acest timp el îşi întinse ramura operaţiu
nilor sale şi dincolo de hotar, şi făcu espediţiunt 
norocoase atât in Bugeacul Tătărăsc, de unde des- 
robi mulţi oameni şi vite furate de aceşti cinstiţi 
vecinî de Ia Moldoveni, cât şi în Transilvania şi mat 
cu seamă in comitatul Harumseh, unde nemeşii si 
grofii uugurilor plătiră prin bogate prad», nedreptă
ţile ce făceau bieţilor români ce läcuiaü în partea 
locului.

Ioana in acest timp ist vedea de cârciuma eî, care 
cu timpul deveni hănişor cu bună gospodărie şi de 
îngrijirea altor trebuincioase pentru ceată. Curtea sa 
era plină de argaţî, care nu erau alt de cât cei mat cre- 
dincişt haiduci, şi de slujnice, cart erau numai neveste 
şi surori de haiduci. Ea iubea pe bărbatul sëü cu

!
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aceiaşi dragoste şi statornicie ca şi altă data, dar în 
ochii lume! Bujor nu se arăta nici o dată, venea ia 
dênsa in cămăruţa el numai noaptea când lumea era 
culcată, prin sub-pămentă, şi tot pe acolo pleca.

Când vrea să fie vedut de lume, tl lua chipul Iul 
Yoinea negustorii, intra pe uşa cea mare, făcea pe 
orî-cine să înţeleagă că ar fi fost legat cu Ioana cu 
oare-care legături intime, cum era şi cu altele multe, 
şi in asemenea ocasiî sta prea puţin la ea şi pleca tot 
pe uşa cea mare.

In timp de iarnă când pădurea era deslîundită şi 
oamenii cetei erau împrăştiaţi pe la casele lor, şi în 
timpuri de crâncene prigoniri din partea potereî. 
atunci densul îşi prelungea şi îndesea mai mult vi- 
sitele şi şederile sale la Ioana sub numele de Voi- 
nea, şi în asemenea circumstanţe, ca să înlăture 
ori-ce bănuială, umplea curtea Ioanei ori cu care 
pline cu bucate, ori cu vite grase adunate din Do- 
rohoi, Botoşani şi Suceava, pe care avea să le mâne 
Ia- Brăila, ort Galaţi, prin oamenii sei cari erau toţi 
haiduci şi toţi bine plătiţi şi de . aproape aleşi pen
tru ca să nu fie trădători.

Iată prin ce mijloace întrebuinţate cu mult Iaci de 
Bujor, se ferea el de a nu li prins de poteraşî.

î •
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M a r i u c a.
Din nenorocire saţiul esle duşmanul de moarte al 

căsălorieldr ; el sădesce răceala, scornesce neînţele
gerile, nasce gelöste şi în line provoacă ură acolo unde 
trebue să existe neîntrerupt tinereţe, armonie, încre
dere, dragoste.

Saţiul, acest verme consumator al fericireî, acest 
duşman al dulcelor legături, acest tiran al vieţeî între 
doi, se nasce, cresce, ia proporţiunî uriaşe şi se inter
pune groasnic şi ameninţător mar adesea intre două 
fiinţe, pe care î-a adunat la o alta un amor prea mare, 
o pasiune prea violentă.

Gând omul este muncit de o patimă nu vede lucru
rile ast-fei cum sunt sau cum ar trebui să fie, ci 
printro prismă prea înaltă, cu mult maî presus de 
cât realitatea. Fiinţa ce iubim cu mult Toc, e mult 
mat frumoasă, mult mai bună, mult maî peefectă de 
cât cele alte muritoare, maî mult chiar de cât posi
bilul; de îndată însă ce aprinderea trece, focul se 
potoleşte şi ochiî se deschid, atunci realitatea se iveşte 
toată goliciunea el şi adesea ne risipeşte frumoase 
ilusiunî şi ne face; să gustăm crude decepţiunî.

Pentru un sburdalnic, -un svăpăiat, un nebunatic 
aventuros şi schimbăcios, decepfiunea, după ce scapă 
de sub farmecul uneî pasiuni violente, este' şi maî

I
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amară, chiar când fiinţa care Fa ţinut cât-va timp 
captiv nu cate Jipgilâ de calităţi vrednice de a-l sub-
W-

Bujor rnolt tirnp HlătuHo sub dominaţiunea Ioanei» 
aproape <joce an/, hi ar li rnai stat încă vreme rnultă, 
fiind-câ jugul el era dulce şi cât se poate de uşor, 
dar Bujor era Bujor. fritr’ucei tirnp haiducul a făcut 
multe fapte mari, multe isprăvi care ’l-a atras teribi
lul renume care ’l-a câştigat imoralitatea ; intr’acel 
lirnp îndrâsneţuI cap de bandă sa ridicat mal presus 
de cât toţi predecesorii şi contimporanii séï şi ’şî-a 
Încoronat fruntea cu aureola gloriei şi a dobândit me
ritatul drept da se prenumăra între cel mai fruntaşi 
haiduci. Toate aceste succese strălucite în mare parte 
Ie datora Ioanei care ’I îndemna, îl escita, îl înflă
căra. şi chiar li povăţuia ; dar firea lui Bujor nu era 
făcută ca să ţie minte binele şi ca să stea mult timp 
ia un loc.

Ioana care luase, precum ştim, parte activă la toate 
isprăvile lui, )l in&oţiso îmbrăcată bărbăteşte in toate 
aventurile, care luase chiar parle la resboiu, şi care de 
mul to ori îşi pusese viaţa in primejdie ca să abată 
de Ia prea iubitul el orî-ce primejdie, Ioana care 
îl îngrijea, îl priveghea, îl iubea, cu timpul începu 
sa piarză din dragostea ce inspira iubitului el, fru
moasa eî stea îucepu să se pălească şi anima lui 
Bujor incepu să dorească alte distracţii, alte preocu
pări, alte simţiri mal vii şi mai sbuciumătoare.

In ece ani de zile el nu se deslipise mal de loc 
de Ioana şi orl-unde se ducea o lua şi pe ea ; insă 
după co saţiul îl coprinse inima, începu din când 
când să dispară clin tabără ori din căsuţa lor din 
preajma Hangului, de o-cam-dată pentru scurt timp, 
lipsiri pe care se silea a le justifica şi legitima in ochii 
Ioanei, seim bine cum le justifica, preteestând că ve-

.
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dea de gospodăria sa de negustor diu Paneiü. Mai 
apoi lipsurile se prelungiră zile întregi şi iu line în
cepu a se nuraera cu săptămânile Iară ca elsa’şi mai 
dea osteneala da se justifica.

Ioana care avea un caracter demn de iubire si 
care merita o soartă mult mai bună, din primele dite 
ale celor mal scurte dispariţiunî, ghici o parte, din 
primejdia ce o ameninţa, şi un fior dureros trecu 
prin plăpânda sa inimioară, dar se teri d'a face cea 
mal mică imputare soţului sëü, saü d-al face să bă
nuiască ceva prin un norişor orî-cât de mic pe lrun- 
tea sa, ori o umbră de melancolie pe figura sa. Din 
contra se arătă mal fragedă, mai tînără,. mal încân
tătoare, doar o resubjuga pe rabel prin desfăşurare 
de noi tesaure de amor şi devotament. Dar de surda 
toate aste duioase jertfe ; Bujor era perdut pentru ea, 
ingratul luă aste fragede cercări drept nesimţire, şi pe 
când anima el sângera sub crude şi dureroase să- 
getărî, el credea că densa n’a ghicit nimic şi nu-’şi 
mal da osteneala d’aî mai face orî-câ.t de mici me- 
nagiamente.

Intr’acest timp mai mult ca dureros pentru biata 
Ioana care umplea năframe peste năframe cu lacrimi 
i'erbinţî, Bujor începuse să bată petrecut preste 
munţi şi văl după vechiul şefi învăţ şi să tragă cu 
ochiul în dreapta şi în stânga pe la fetele şi neves
tele ce întâmpina prin văi şi prin muscele.

Intr’o di pe când umbla rasna prin preajma tabe- 
riî şi mal departe, tocmai când scobora o limbă de 
muscel, zări în albia pârîuluî din fundul unei văl ve
selă, în mijlocul caria tişnea şipotul unei fântâne 
limpede ca cristalul, care se scurgea într’un rîuleţ 
tot atât de limpede, doué fete, stând pe vine în mar
ginea riuleţului, aproape de şipot şi spălând cu sâr- 
guinţâ ca vr’o două braţe de lână de ţigae albă, şeii

2
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ca fulgul şi intiwjênd’o pe pajiştea cea verde. Astă ve
denie îl făcu să stea locului şi să se abată după dru
mul cel mare ca să se uite mai de aproape la fetişcane, 
care spălând făcea o mulţime de snoave şi scotea din 
ţinerile lor pepturi nenumărate ţipete ascuţite şi chi- 
lomane nebunatice.

Fetele îl lăsară sase apropie in voe,căci, cum erau 
aplecate spre lână, pôte nici că-i vëduse, şi ’şi urmară îu- 
nainle cu snoavele şi nebuniile ce făcea ü ; dar nici lui Bu
jor nu ’Ï păru de ioc rău, căci, de şi nu le vedea feţi le 
care cătau in jos, putea insă să zărească din laturea 
cea altă a violetului', printre indiscretele deschideturî 
ale cămăşilor încărcate cu bogate al tile, nişte pepturi 
albe ca caşiul şi bobonate in sus ca două naramze 
părguite, vedenie care ar fi putut pune în ispită chiar 
pe taica părintele Mâcarie pusnicul de la Secu, ne
cum pe Bujor căpitanul de haiduci.
"• Câne stă mereu cu ochii în soare orbeşte, orbeşte 
asemeni şi -voinicul care stă departe şi priveşte spre 
sin' de fată mare; o asemenea vedenie pupăză vëdul 
căpitanului nostru şi îl făcu să se aprindă şi să se 
prigorească, ca cum ar fi stat pe cărbuni roşii. Ca 
să’şi potolească neăstemperul ce îl coprinsese, el fu ne
voit să facă sgomot ca să iasă la iveală.

In prada acestei sbuciiimări vii şi foarte bine în
ţeleasă de voinicul nostru care nu mai era un ţingătV 
de ieri d’alaltă-ieri, Bujor se mişcă din loc, calcă pe 
o cracă uscată ce se întèmplase a fi aruncată lângă 
el, şi trosnitură crăcii (acu pe fete şă ridice capetele 
in sus şi să ’şi arate feţele ce până atunci le ţinuse 
ascunse.

Fetele vedend om strein, şi mai cu seamă un voi
nic têriër şi mândru aşa aproape de èlè, scoase un 
ţipăt ascuţit, în care însă nu se citea nici spaimă nici 
părerea de reu ; tot asemenea ţipăt scoase şi Bujor
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ccire rëmase încremenit vëijënd minunatele chipuri 
ale astor două fete.

Una era smeadă, alta oacheşă ; cea smeadă era fru
muşică de pica, dar ocheşica mânca foc, băga in iele 
pe voinic şi făcea sângele să clocotească în vinele 
■celui ce se oglindea prea mult in ochii sei cel mari 
si plini de văpăi. Bujor zări mal întâi pe cea smeadă 
şi era mal mal să cadă in laţ rănit de mândreţea el, dar 
când îşi aruncă ochii şi spre cea altă, i se întunecă 
vëdul, i se turbură creerilşi nu mal vë(Ju de cât stele 
verdi, aşa de mult il săgetase vederea acelei frumu
seţi prigoritoare.

Cariile ne spun că sunt îngeri în cer şi îngeri sub 
pamênt, îngeri bine-facëtorï şi îngeri îeu-voitorî, în
geri care ’li povăţueşte calea spre bine şi ingeil care 
te indeamă numai la rele ! Oacheşa, nu era vorbă, era 
un înger, dar nu din aceia ce încă populează ină’ţi- 
mele cerului, ci din acel îngeri căduţl din cer şi ur
siţi de soartă numai d’a abate pe om din calea bine
lui şi a’I semăna drumul cu ispite.

Nu mal e nevoe să descrim* chipul el, căci vom fi 
lesne înţeleşi daca vom spune numai că era o oacheşe 
d-o frumuseţe fermecătoare.

Fetele vëdènd rogea voinic nalt cât un brad şi 
mândru ca un paltin, că sta înaintea lor nemişcat ca 
o stană de piatră, mut ca • un mufunache, şi bleg ca 
un aplea, pufniră de o dată de un hohot de rÎ9, şi 
cea mal bălană din fete il dise :

— Dar ce voinice ’{! a luat ielele minţile, ori ţi 
s‘a pupăzat vëdul, d’aï rămas în loc mut şi zăpăcii?

— Se poate, să prea poate, dragă fată, rëspunse 
in sfirsit Bujor frecendu-se Ia ochi, că, uite zëü vëz 
stele verzi ca cum m a lovit orbul găinilor.

— Ba ol fi apucat din de vent, mai scil'minune,-
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oit oi- fi călcat drept in'răscrucea din respântie unde* 
e întâlnirea zânelor! replică cea altă lată.
• — Nu drăguţă, răspunse haiducul mai prindênd 
ceva curagiü, vëdènd că fetele nu erau de loc spe- 
rioase ci din potrivă şiugubeţe; ochii voştri şireţii, 
eï m’aii făcut, să daü de potcă şi să ’m! pierd cum- 
patul.i'r:

Ochii noştri ! esclamă bălana ridènd, dar ce au 
ei aşa-de reü şi de primejdios, de au băgat in boală 
aşa brad de voinic ?

— Şciu eu ce au ? sciţi numai că m’aii săgetat, m’air 
uluit, m’au zăpăcit, m’aü făcut din om ne om, în cât 
im! vine mai bine să staü aci ca same uit şi să’I sărut 
de cât să ’ml vëd-de drum.

— Să ?! săruţi? ce spui? aşa cu una cu doué? 
de grabă ’ţ! o fi ?. esclamară fetele, şi uilându-se la 
el cu mirare amestecată cu viclenie.

— De grabă, prea de grabă, zău, pe cinste v’o spui, 
respunse Bujor, că de unde nu, se face moarte de 
voinic; me vedeţi cădend d’an picioarele şi pus pe 
năsălie (pat de moarte).

— Ce... e! spui?... mă!... mor! a!?... şi de focul nos
tru... aşa dintro dală... poc....şi buf! replică bălana
cu intonare batjocoritoare. Bre ! frumoasă poveste,, 
dar-mare minciună.

*•_ Zëü, pre legea mea nu mint, nu şeguesc; 
jur pe toţi sfinţi! că abia më ţin pe picioare; m’aţ! 
băgat in boală şi pace.

— Daca este aşa, daca grăesc! adevëru, dise aceiaşi 
fată, spuoe-ne, aşa să. trăeştî, care din no! te-a rănit? 
pe care aï, început să iubeşti şi a! câreî och! a! vrea 
să săruţi?

— Vë iubesc pe amândouă şi v’aşî săruta pe a- 
mândouă.

— Asta nu se poate, căci no! suntem fete cinstite^
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-care vrem sa avem mimai-un drăguţ, cafe-să fie ma
rnai al nostru şi care să ne fie bărbat. •

— Ia ascultă voinice, dise după cea bălană ocheşica, 
care pînă atunci tăcuse şi se pitase- mereu ţintă la 
Bujor; ştii că eu te cunosc pe d-ta?

— Tu pe mine leicuţă? esclâmă Bujor; tu rîiăndra 
mândrelor şi zâna zânelor! zău pre legea mea pot să 
ane jur pe tot ce am mai scump pe acest pământ că 
lână Consinzeană drăguţă , şi fermecătoare ca. tine 
n’am avut parte să véd nicl-odată pmă »aoiim pe 
nicest pământ.

— Ba m’aï vëdut, prea m’aï vëdut şi chiar aT.jucat 
•cu mine in horă la; iarmarocul: de la Iveşti; *hr m’aî 
uitat cum uitaţi tot.şi toate vol llacailbr, care spu
neţi din gură multe şi de toate, dar care-nu ;vë; ră
mâne în inimă nici'cât negru sub unglfe.

—. Ia ascultă, leicuţă, dise Bujor Lrecend pe b mică 
punte apa riuleţulul şi apropiindu-se, de ocheşica, ia 
•si vorbim mal fără de şagă ; spune-mi de unde me 
cunoşti? cine sunt şi Cine eşti? *

— Cine sunt şi eşti me mai întrebi ? or Ivre! :să tă- 
-gădueştî ?

• Ba "nu; zeu pre legea mea. nu vreau. nici. şa tă- 
găduesc ceva nici să vë mint.

; — D-ta eşti-' Voinea din Pan cili voinicul .voiilicilor 
^i stema vrâncenilor.

— Aşi e, rëspunse Bujor yiindu-î iiiima la loe-; măr
turisesc că'aşa e,;dar mătăluţă cine eşti.?; spiine-mî 
că mor de nerăbdare.

— Ţi-am mal spus’oo dată, „şi precum vëd, încă
n’al murit. . . vV.: •• '>

— Ei nu mai şegui, aşa- te rog; spune’ml o dală 
•adever că më frig pe jeratec.

« -*-■ Daca e aşa iată că jţî spun : %sunt .Mariußn, Ma
ri uca din Copăceştî, ştii Mariuca cu care al jucat o

»■ :

V (

•» t. •-

ţ-.

• j

'î/rîî.v:V) •



22

cji întreagă la IdeştT, şi căria Tï aï luat la plecare o 
pereche de bete.

— Mariuca? care Mariuca ! a! ’nil aduc amiuter 
Mariuca cu ochii cât paharele care jucă o di întreagă 
fâra să ostenească.

— Tocmai ea ! ma ! dar mult al mai iubil’o daca. 
aï şi uitat-o aşa de bine!

— Ga să ’ţî dovedesc că am iubit’o şi tot o iubescr 
uite-î betele, şi acum le port la briu ; dar ce să did ? 
nu e Vina mea ; c mult de când nu te-am mai vèdut *r 
apropie anul, şi .şeii povestea vorbii, ochii care nu se 
vëd se uita.

— D’aia aş\ e, pustii de ochii uită; chiar eii nu te 
cunoscul când te vedul adineaori. Ti! dar mândru le 
aï mai făcut neicuţă şi mândru îmbrăcat mai 'ms 
eşti ! aproape .să semeni ca un ciocoi.

—: Ei! aşi! ţi se pare; straele de toate d il ele.
— Ge spuî tu, măi ? dar gros mai ’nu eşti laceafăr 

daca porţi aşa strae in toate dilele. Parc’aî avea co- 
morile lui Bujor.

— N’aui comorile luî Bujor, răspunse fălosul Voi- 
nca măsurând cu o căutătură cam stranie pe juna ţă
răncuţă, dar am negojul meö, şi slavă D-luî înn 
merge bine cu ei.

— Unde te duci acum tu? întrebă Mariuca a; 
cărei ochi începură să lucească mai scânteilor! de 
când aflase că Voinea e gras la ceafă.

— A casă rôspunse Voinea cel plăsmuit.
— Te grăbeşti?
— Ba nu, nu mc grăbesc de loc.
— Daca e a^a aide să stăm de vorbă o leacă pe 

astă touche de: lângă isvor, ca să ne mai aducem a- 
minte de trecut.

-4- Bucuros, rëspunse Bujor, apucând pe Mariuca
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cu mâna pe după gât, şi aşecjând’o lângă dânsul pe 
o riiuchiulijă de deal acoperită cu iarbă moale, şi ,verde%

Intr’acest timp bălănica care isprăvise de spălat şi 
de svàntat, vëclê.nd că présenta'sa acolo era de pri
sos, ca o fată deşteaptă ce era, începu să strângă lâna 
după coastă, s’o adune intr’o pânză mare, să o lege 
bine şi să plece p’aci încolo cam fără sgomot, pen
tru că biet şi ca şcia că doue cunoştinţe tinere aveaü 
trebuinţă de cea mai deplină singurătate pentru 
a’şî reîmprospăta amintirile.

— Nu poţi să’ţî închipueştî, dragă Voineo, ce mare 
bucurie mï-aï pricinuit védêndu-te iarăşî, zise bruneta, 
pe care acum ştim că o chema Mariuca, după ce se 
vëdu singură cu pretinsul Voioea.

Cum să nu ’mî încliipuesc când inima ’mî bate 
in. peptu-mî, zor să sară d’acolo, rëspunse Bujor slrân- 
gend-o cam cu prea multă căldură. la sîn, tară ca 
Mariuca să se gândească a’l opri.

— Me! dar ce inare dragoste pe tine, mei te apu
case în diua aceea cu hora de la Ideşlî. Zor nevoie 
să me mănânci şi mai multe nu.

— Zeu că te iubeam, Maurico, pre legea mea, te 
iubeam ca ochii din cap.

— Noroc pe tine că iute m’aî uitat.
— Ba nu te-am uitat.iute ; me jur pe pe tot ce am 

mal scump că ţî-ara dus dorul luni încheiate şi te-am cău
tat când pê la Ideşlî,când pe laMărăşeştî,când,pe la 
Şindrilarî, dar de surda! parcă dăduse pämönt peste 
tine; în toate Duminicele şi sărbătorile nu făceam alt 
de cât colindam toate horele, dar.unde să le,găsesc? 
ia-te de .unde nu-e. .Leicuţa întorsese cşpul voini
cului, îî aninase flori la pălărie, îî aprinsese inima ca 

* para şi pe urmă rîdî pe înfundate Mariuco- .
— O ! o ! ia nu me. lua repede, aşa te rog, şi- nu 

pune mânuşa la oală cura îţi place d-tale, că nu staü
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lucrurile ast-fel cum le zugrăveşti mătăluţă. Da de 
unde m’âî cătat d-ta? dar de unde te-al fârîmat cu 
firea afli unde sunt şi ce me fac? Lă cine vrei d-ta 
să vindî castraveţi? la grădinari? ţî-aî găsit! OI fi 
fost pe la hori, nu zic ba, dar nu ca sa më găseşti 
pe mine, ci ca să joci cu suratele mele; ol fi colin- 
da't matale Ideştiî, MărăşeştiT şi Şindrilariî, dar te-ol 
fi dus p’acolo atunci când ol fi aflat că eu nu me gă
seam in partea locului. Ia nu ’ţi mal eşi din fire că nu 
te prinde de loc. Dacă te-ar fi încins dorul de mine 
ăi fi venit la satul meu, la Cosmeştî şi m’aî fi găsit 
cli cea mal mare înlesnire seara, Ia fântână, in vre
mea adăpatului vitelor.

— Ia stal drăguţă, nu umbla cu şloalda, că nu e
frumos să tragi âdeveru de păr cu atâta câinoşie. Dar 
de unde :să te găsesc eu la Cosmeştî? Credeai că nu 
te-am căutat. D^ta te-al mutat cu tată şi mama la 
vr’o săptămână după întâlnirea noastră. Credeai că 
nu ştiam ! •

• Aşa e dragă, boeru a pus pădurea in tăere şi a 
însărcinat pe tata să ţie cârciuma din pădure şi ne-a 
silit să ne mulăm în bo'rdeiu din capul acelei păduri.

— Vecii c’am ştiut?
— Da, dar daca e aşa de ce n’aî întrebat de mine, 

că tot satul ştia unde hfam mutat.
■ fost frică să mi scornesc flecăriile gurelor

rele şi să’ţî scot vre-un ponos.
— Puţin îmi păsa mie.
— Eü nu ştiam dacă îţi păsa sau nu, că nu ’nil-aî 

spus. Acum unde stal ?
~ — Tot în bordeiu din mărginea pădure! ; o palmă 
de loo d’aicî. ' *

— Tot cu al de taica şi de maica?
— Ba nuj ci număr cu surioara mea care fii aci şi
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plecă ; lata şi maica, săracii, muriră in toamna tre
cută unul după altul.

— Va să dică acum eşti singură?
— Da! aproape cuc.
— Aşi putea să viu să le ved câte o dată?
— Cum de nu? dacă vrei aide cu mine chiar acum.
— Merg din toată inima.
Ce se întâmplă după a cetea nimeni nu putu să spue 

nici să ştie, căci trei sëptëmênî încheiate Bujor nu 
mal dădu pe Ia tabără nici pe là Ioana lui, şl când 
se întoarse dupe o lipsă atât de prelungită, cea mai 
prelungită din toate câte lăcuste el pană atunci, se 
închise cu Codreanu in camera cea tainică din .hurba 
de la Hangii, vorbi cu el mai bine de . o oră despre 
ale haiduciei, şi pe lirmă iarăşi plecă fără să dea pe 
là Ioana şi fără ca măcar să .întrebe de ea ca cum 
nicî'n’ar mai fi existai.

De aci încolo pe la ceată sa el mai dădu din când 
in când, la doué sau trei sëplamênî o dată, dar pe 
la nevasta sa nu mai dădu; par’că.murise sërmaniça!
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Dragostea luï B&nucu.

Inlr’acest timp biata Ioana se sbătea in ghiareie 
unor suferinţe mai amarnice ca acelea ce pricinuiesc 
moartea. Ea plângea in braţele de sgripţor ale celei 
mai depline părăsiri fericirea ei perdută, dragostea 
iubitului sëQ stinsă, viaţa sa de altă dată cea plină de 
dulci amintiri. Suferinţa eî era îndoit de crudă ca u 
multora din femeile parasite, căci ea nu merita nici întrV- 
privinţă soarta ce o isbise, ea nu fusese schimbată cu 
o femee mal frumoasă ca ea, moi drăguţă ea ea, mai 
înzestrată cu daruri ca ea, superioară el. Ce e dreptul 
ea era ceva mal în- verstă ca rivala sa, putea să aibă iu 
acea epocă vr’o 30 de ani, dar era tocmai când femee*M 
frumoasă este în desvoltarea cea mai complectă a daru
rilor .el, când femeea e mal seducetoare, mal încântă
toare, mal deplin frumoasă.

' Mariuca, nu e vorbă, n’avea mal mult de două-deci 
şi patru de ani, dar era înzestrată cu o frumuseţe 
comună, grosolana, ordinara, frumuseţe de ţărancă 
necioplită, fără dislincţiune sau vr’o atracţiune streina 
patimelor brutale. Ea era o oacheşe cu pieliţa brună 
roşcată, la chip grăsulie, durdulie, cu pârul capului 
negru ca pana corbului, cu gura mare, cu mâinile 
mari, cu picioarele mari, cu talia groasă, cu statura 
înaltă, cu sprincenile negre groase şi îmbinate, cu for-

«
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inele sinului foarte abundente, şi in acelaşi timp cu ochi 
negri şi mici, cu nasul aproape cârn şi gâtul scurt şt 
groş. Era imaginea unei fiinţe de la tară trăită în ar
şiţă şi ger, robustă, bine legată şi numai sănătate în 
ea, care te fermeca şi te robea numai prin focul vo
luptăţii ce eşea din întreaga sa fiinţă.

Ioana era un contrast cu totul opus acestei jfisi.o- 
nomil. Si ea era înaltă şi bine legată, dar era sub
ţirică, delicată, cu formele pline dar în proporţiunl
alese si bine tăiate întocmai ca o statue esită di»• •
dalta unui artist. Ei era smeadă, cu peliţa albă, cu 
obrajii toarte albi şi uşor rumeniţi, cu husele roşii şt 
subţirele, cu ochii verdi şi mari sub nişte arcade de 
sprincene castanii subţirele şi frumos arcuite, cu nasul 
drept şi subţirel, cu o gură mică armată cu nişte dinţi 
minunaţi de albi care semenaü ca nişte şire de mărgă
ritar, pe cap cu un păr castaniu abondent şi âtrăhw 
citor, cu un gât de lebădă alb ca crinul şi foarte bine 
proporţionat, cu un piept tocmai cât trébue rotunjit, 
chiar de manele gradelor, cu o statură de nimfă, cu 
nişte mâini şi picioare de copil, cu o statură răsărită, 
şi un demers plin de eleganţă; era in ea trăsurile 
unei fiinţe care da la iveală o origină superioară, e 
rasă aleasă, un tot care foarte rar se întâlneşte pe la 
fotele de pe la sate.

Din toate aceste aménunte orî-cine va putea recu
noaşte că Ioana era înzestrată cu toate darurile care 
poate captiva sufletul unui om ales, pe când Mariuca era 
făcută să aprindă numai pasiunea bestială a unul bărbat 
ordinar, dar cu totul departe de a hrăpi pe iubitul unei 
fiinţe atât de bine înzestrată. Cu toate acestea, cum am 
zis mal sus. de şease luul şi mal bine Ioana plângea In- 
ţr’una fericirea ce pierduse, iubirea ce sburase, credinţa 
ce soţul seu îi jurase în faţa altarului. De şease luni şi ma$ 
:bine perna sa se găsea în toate dimineţile udată de u»
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iac mare clé lucrăm!, scurse din, ochişori! se! in cursul 
riopţeî, şi iarăşi de şeăse luni şi’ mai bine eşia dimi
neaţă iii capătul pădure! şi se uita d’alungul drumu
lui pe Unde obicînuia el să vie, şi manca cat tinea 
diulică de iiiare cu lacbma sa privire nemărginirea 
spaliuluî, dar nimic nu vedea, pe nimeni nu zărea, 
iiinien! nit venea, căci Bujor când da pe la tabără 
din cănd in când, venea prin sub-pămenta cea mare, 
şi tot prin siib-păhienlâ ceti mare eşia, ast-fel că ea 
nu ştia când venea sau când se ducea şi nici măcar 
dacă vënea vre-o dată.

Oh! în acele dile amare de câte-or! nu regretase 
ea că n’o dăruise D-deü măcar cii un singur cop'ilaş.

Suferise ea şi ma! înainte, păntru că de vr’o câţi
va ani, chiar de la iiilurnarea de la resboi, dragostea 
iu!. Bujor'către éa se răcise fonie mult’, d'ar pe atunci 
rănile produse -de crudele împunsături ale Une! ge
loşi!' încă nejustificâtă şi revoltele Unui amor ‘propriu 
care încă nu se dovedise că a fost rănit prin o aba
tere, se în eh ideali şi durerile se potoleau de îndată 
-ce se ivea iubitul seu şi o strângea ça şi ma! înainte 
în vehjoasele sale brate. Suferinţele erafi pe atuncî 
trecătoare, căc! şi lipsurile erau trecătoare; abia du
rau doüa s.iü trei di le. pentru că Bujor încă nu gă
sise o fiinţă cu care să se potrivească la fire şi. săi 
fure. minţile. Insa de'îndată ce dădu de Mariuca, lu
crurile se schimbară, acea fenhîe’e,' clé şi' puţin inzes- 
trâţa. de'fire cu darin! alese ştiu săi captive atât de 
tare în cât îl făcu să clea Cu totul uitării pe ‘biata 
Ioana.

Ah! ce viaţă, ce crudă viaţă pentru .cine iubeşte 
şi nu măTesle iubit, care doreşte fără să mai fie do
rit şi care îş! sè’urge viaţa' aşteptând îri zădar ! Pen
tru acea (liniă, neriprocită nu mai esistă nici o plăcere» 
nici o trebuinţă ; nu ma! esistă'viaţă. ' •
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In aşa posiţie se afla biata Ioană Î.Cum se ivea prima 
albitură a aurorei, ea sărea şperioâsă din patul seu- 
văduv de tovarăşul vie tei safe, arunca ,pe ea orî.-ce 
găsea, haine bărbăteşti Ori fericeşti, fără să dea cea 
mai mică atenţiune la acea îngrijire de şine ce este 
inăscuta in brî-ce femee, şi alerga afară, şi, precum 
ziserăm, se punea la pândă in răspântia drumului şf 
sta cât ţinea diulica de mare de ştreaje fără să ză
rească pe cine-ya. Alte dăţ.I intra în acea cămăruţă 
obscură prin care am vedut o dată pe Bujor trecênd 
după ce a atins un resort din dosul unul Ierusalim 
>i care in fund avea o scară răsucită ca cele din ini
ma copacilor ştiuţi; cobora iute acea scară, intra în- 
tr’un' coridor ca cele cu care £\m făcut cunoştinţă in 
capitolele precedente, şi àjungënd in răspântia în care 
răspundea coridorul copaciuluî din grădină, traversa 
in fugă unica cale ce conducea ia copaciul uscat şi 
intra in tabăra haiducilor, în care tot-dauna rămânea 
câtè cine-va in permanenta.

Cum zărea obraz de haiduc alerga intru întêmpi- 
nare-T, il întreba cu inima peri ta despre căpitan, şi 
audind mereü tot acel cobi tor răspuns : încă n’a venit, 
cădea zdrobită pe câte un buştean de copaciü dc- 
borit ; ochii i se înecau în lacrămî, mâinele lî cădeau 
in jos lipsite de putere şi peptul, pe care se sprijinea 
abătutul său cap, se sbuciuma cu violenţă înlr’un ex
ces de nenumărate suspinun.

Toţî haiducii care o iubea ca pe un frate de arme 
şi ca pe o surioară de cruce compatimeaü de soarta 
eî şi o plàngeaü în fundul iriimelor lor, dar nimeni 
n’avea putere de cât s’o mângâe şi s’ô consoleze, în
demnând-o încă să mai spere !

Speranţă! balsam al durerii! numai lu.remăseşî 
pentru aceia care cu câte-va luni mai najrite striga-
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în gura mare plină de mândrie, că D-deu nu mat e 
in stare să procure o mai mare fericire.

Cate o dată sta ast-fel înfelenilă pe câte un buş
tean diua întreaga fără să bea şi fără să mănânce, 
câte o dată încăleca cate un cal, eşea din codru sin
gură singurică şi resbătea toate iraprejurimele ; ba 
•câte o dată se depărta aşa de mult de casă in cât abil 
noaptea tardivi reintra în codru, sleită de puteri, sdro- 
bilă de emoţiuni, mai nenorocită de cât când plecase.

După ce îşi petrecea ast-fel diua, se întorcea acasă 
tot pe drumul ştiut, reintra in camera sa, adică în- 
tr’acel cuib dc zină cara acum se transformase într’iin 
loc de chin, mai adesea nu atingea de loc gustoa
sele bucate ce o aştepta şi îndată se arunca in pat 
spre a intra într’o lume de gânduri întunecoase şi 
năluciri cobiloare. Comparaţia intre viaţa de acum cii 
•cea de altă dată era prima sa gândire, adică cel 
dïinlèiü chin ce începea s’o muncească ; după aceia se 
ţinea lanţ lot acel cortegiu groasnic de turmente 
sve închipuite ce fac nesuferită viata nenorociţilor ce 
sunt osândiţi a aştepta in singurătate, a aştepta in 
zadar !

Ihtr’acest timp, cel mai' mic sgomot, cca mal mică 
mişcare, cea mai mică adiere dc zefir o lucea 'să 
tresară şi să alerge tremurând de temere şi spe
ranţă sàü la uşa care conducea Ia intrarea principală 
sau Ia uşa. ascunsă care comunica cu cămările soţu- 
JuT seu.

Atunci işT ştergea cu. iuţeală Jacrămile ce curgcai'i 
Într’una d’alungul obrajilor seî, îşi compunea iute o 
figură veselă şi suridétoare şi îşi deschidea braţele ca 
să facă din ele un lanţ, cu care să lege pe ingratul, 
refractar; ..dar când şe încredinţa că â fost numai 
iiiisiune, poate sgomotul produs de vântul de afară,

£
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ia întorcea înapoi îndoit raaî abătută şi îndoit mal 
descuragiată.

După ce petrecea mal multe oro tresărind mereu, 
puterile o pärasiaü cu totul, capul îl cădea greö pe 
perina capului sëü conjugal şi tot corpul seu intra 
intr’un tel -de amorţeală care nu semăna de Ioc cu 
somnul, somnul care odihneşte corpul obosit şi re
pară puterile sleite.

După ce zăcea câte-va ore in acea toropeală sdro
bitoare, in care lacrămile curgeau intr’una printre răs
frângerile genelor sale închise, şi după ce visele cele 
mai bizare îl împrospăta chinurile din timpul dilel, 
sărea din pat tresărind de o dată cu a pari ti un ea au
rorei, alte ori mult mâi înainte.şi iarăşi reîncepea 
lanţul amarelor deception! din diûa precedentă.

Intr aceeaşi vreme altă fiinţa omenească se sbătea în 
ghiarele unor suferinţe nu ;naî puţin crude, in noianul 
copleşitor al unor dureri nu mat puţin amare, şi, lucru de 
mirare, chiar ca care suferea atât era causa acestor
suferinţe. Pe când Mrbalu-sëft o abandonase si o lă-• •
sase în cea mal deplină părăsire, un bărbat nu mal 
puţin brav, nu rnal puţin însemnat, dar mult mai li
ner ca el, un tovarăş de haiducie, un căpitan de hai
duci ca şi el, vestitul Darnicul Ardeleanul, unul din cel 
trei căpitani care huiduceau împreună de la in turnarea 
de la resboiu incoa, începuse il iubi pe Ioana de se în
nebunea diipă densa, şi da Ia iveală tinerul sentiment 
ce îl inspira abandonata femeie a tovarăşului sëü prin 
toate mijloacele putiricioase. Atenţiunile cele mai de
licate, îndeplinirea cu cea mal marc grabă a celor mal 
mici dorinţă alo el, mici daruri care in toate timpu
rile şi stările sociale sunt plăcute femeilor, cuvinte dulci 
şi blajine, şi cele măi zeloase iii cercări ..pentru a o 
face să sufere mal puţin, toate fură pe rind întrebu
inţate, cu o atenţiune şi delicateţă ne aşteptată de Ia
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un haiduc, de la .un om al pădurilor, dar care se in
spira omului celui primitiv, intrun mod instantaneu 
şi Iară nici o instrucţiune prealabilă, de îndată ce 
incepè a iubi, de îndată ce este pătruns de sentimen
tul adeveraţuluî amor.

El iubea pe Ioana ca pe lumina ochilor sei, ca pe 
cea mal preţioasă comoară, ca pe cea mai scumpă 
nestemată, cu toate acestea încă nu cutezase să ’î 
mărturisească aceea ce zăcea in sufletul sëü, dragos
tea Iară de seamă ce ii inspira, iubirea cea peste fire 
ce sădise in sufletul seu. Ori-ce rébdare insă are un 
hotar, mal cu seamă când e la mijloc patima iubire!.

Inlro di nu mai putu să sufere chinurile cele mar! 
ce ’1 muncea, şi găsind vreme cu prilej priincioasă, 
în momentele uneia din lungile sale pânde în ca
pătul pădurei, se apropie de ea, deschise gura, şi 
după mai multe frase banale şi intortochiate zise cu 
o voce mişcată si foarte tremurătoare :

* A

— Ioano, daică loano eu aşiu vrea sâ'ţ! spuiü ceva.
— Ce a! să-mî spui bădiţă Bănucule ? întrebă cu 

vocea sa cea dulce si tristă Ioana.
— Ceva prea însemnat, prea îmlrăsneţ şi prea ho

tă rit or pentru întreaga mea viaţă; tc-aş ruga însă 
ma! àntêiu să nu te superi, să nu mé sudueşci, să 
nu eî în deşert vorbele mele, tac! te încredinţez, ele 
sunt din animă pornite.

— Grăeşte. rëspunse cuaceiaş! voce dulce şi tristă 
Ioana.

Vèdênd că amărâta soţie a căpitanului seu nu sc 
arată nici maniată, nici surprinsă de acest preambul, 
ci din contra, credênd că atudiineo sa lină şi melan
colică ar fi un îndemnător fagăduitor de multe spe
ranţe, el în cele din urmă prinse curagiü şi îşi des
tăinui din fir până în aţă toată taina sufletului sëü.

^ sc im a gţi atenţiune şi fără să îl întrerupă,Ioana îl
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Dar bine bărbate, aci ’ţî-e casa şi masa ta?... aci între aste co- 
tuşe ?....'"Ruşine, ruşine, dragul mett ? Pag. 43.
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dar după ce termina, ea iï zise cu vocea sa dulce, şi 
firească, Iară să altereze cât de puţin obicinuita sa 
intonare :

— Imî pare rëu din suflet Bănucule, că un liner 
ca tine mal vrednic ca orî-care de cea mai bună * 
scrisă şi de ce) mal ridé tor viitor, a fost osândit de 
pismaşa soartă ca să simtă o dragoste • atât de nepo
trivită, atât de nenorocită şi atât de nevrednică de 
tine! Tu eşti têner, eu sunt trecuta dincolo de hota
rul tinereţe!; tu eşti mândru, eü sunt o fiinţă ofilită 
de plânsuri şi dureri; tu al o inimă feciorelnică vred
nică de o inimă asemenea feciorelnică care să fie a
la şi numai a ta, eu am o inimă dată altuia, robită 
de altul,' rănita de moarte de dragostea altuia. Te 
rog nu te supëi-â dacă iţi zic: frate Bănucule, cală 
aiurea ö dragoste mâl vrednică de tine, 6 fiinţă mal 
potrivită de tine, o fată 1er,eră ca şi line şi cu inima 
ne rănită ca şi Line, că ci între mine şi Bujor sunt 
nişte legături care dăinuesc de aproape cinci-şpre- 
dece nnl, pe care numai moartea Ie poate rupe.

- Ioăno, resptihse Bănucu cu o voce profundă, po
veţele tale sunt de prisos ; până acum de multe ori 
rnî-am zis eu singur mie mal aceleaşi cuvinte, dar 
dragostea ce al aţâţat 'tu .‘in1 inima mea e prea mare 
şi prea mistuitoare ca să se poată potoli cu rouă po- 
veţelor. Faci rëu dar de nu te îndupleci la rug ele 
mele şi ăl face şi mal rëu dacă al încerca să te îm
potriveşti. Sunt in stare să- săvârşesc cele mal mari 
jertfe şi cea mal joâsnîcă nelegiuire, numai să (îl a 
'mea, a mea, m’al' înţeles? adaogă haiducul care nu . 
era obicinuit cu resistenţa', aruncând asupră-I o pri
vire scânteietoare.’

— Bănucule,• rëspùnsé loaiia cu aceiaşi voce. dulce 
şi blândă, se' vede că d-ta nu şeii că èü sunt atât de 
nenorocită în cât aşi primi moartea ca cea mal mare

3



bine-facerc si as! bine-cuvênta eu recunoştinţă raàna 
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ce mar isbi ?
— Ba şciii, murmură haiducul printre dinţi cu o 

voce surdă.
— Dacă şeii, pentru ce me mai înfricoşezi cu moar

tea, .şi dacă eşti hotărît să me omorî pentru ce mai 
inlârdiezl? Sunt în puterea ta, nimeni nu ne-a vé- 
dut până acum înpreună; aide, fâ-ţî curagiu, isbeşte- 
mö, isbândeşte-tl, scapa-më de noianul de suferinţe 
ce m’au copleşit şi pe urmă fugi de lângă mine.

— Să te ia dracii, căci eu cu fiinţe mlădioase ca 
salcia pletoasă nu sunt obicinuit, strigă Bănucui 
fràngèndu-sï mâinile cu ciudă că nu era în stare să 
facă vre-un rèü aceleia ce cutezase să-i résisté.

— Te încredinţez, prietene, că nu spun snoave şi 
nici me prefac, ci aştept moartea ca cea mai deplină 
feripirè.

— A avut dreptate Bujor să te părăsească, replică 
haiducul după o clipă de gândire; o fiinţă ca tine fără 
nici o rază de bărbăţie în suflet nu eşle vrednică să 
fie femeea unui haiduc ca ei.

— Se vede că tu nu şciî că de multe ori am voi
nicit alături de el, m’am luptat cu potera lângă el- 
am înfruntat moartea apărându-1 pe el şi chiar m’am 
resboit împreună cu el.

— Ba şciu si me mir cum o femee cu inimă ca 
tine plânge toată (Jiua Şi toată noaptea ca ori-ce fe
mee de rînd pe un bărbat ce o părăseşte, me mir 
asemeni că pot! să înduri ruşinosul jug al unei soţii 
părăsite şi nu încerci măcar să-ŢI isbândescl.

— Să 'mi isbâtidesc? strigă Ioana tresărind şi a- 
runcând din ochi scântei de mânie ; cine ’ţi spune 
că eu nu vreaö să ’mi isbâudesc ? unde e ticăloasa 
care a indrăsnit să /ml răpească inima bărbatului 
meu? Arală-mî, doyedeşte-mî, încredinteaza-më că in
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radevér sunt amăgită, şi pe urmă ol vedea dacă nu 
:ain îndestulă bărbăţie de a me lupta cu ori-ce pri- 
*r>ejdie pentru a ’ml isbăndi.

— Dacă ’ti-aşl dovedi eu că în adevereşti amăgită, 
olaca te-aşî face să te încredinţezi chiar prin ochii 
tei că eşti înşelată, atunci al uita pe Bujor, ’Jl-al is- 
bândi ast-fel cura poate mal bine să 'şl isbăndească o 
£emee amăgită împotriva unui bărbat necredincios, 
adică te-al îndupleca să rre iubeşti şi pe mine o Ura 

rşt să-l înşeli şi tu cum te-a înşelat şi el ? Ce did a- 
tuncî m’aî iubi?

— Poate, murmură Ioana cu vocea pe jumătate.
— Poate Ia mine nu merge ; zi da sau ba.
— EI bine. da.
— Dacă e aşa, să ştiu că cu primejduirea vieţeî 

unele, am să me pul luntre şi punte ca să te fac să. 
<&redl singura adevărul adevërat.
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IV.

Colo n vale la pârîü.

De când făcuse această promisiune, Ban.ucu .incept? 
să spioneze pe- Bujor, ceia ce 7 era prea lesne să facă, 
căci tovarăşul seu nu se stîa de eî nici se ascundea 
când venea, ci ori de câte ori venea şi 1 găsea-în la- 
Bara-, ii da bună diua siii bună seara, după vreme, ii 
strângea mâna prieteneşte şi M chema de multe ori 
la sfatul căpeteriielor co să chibzuiască împreună asu
pra celor mai bune mijloace pentru îndeplinirea du
blei misiuni ce îndeplineau.

Inlr’acea vreme cu haiducitul nu prea făcea treabă-
căci domnea Alecu Moruzi. om bun la inimă si cu' *
frica lui D-deu, care nu asuprea pe sărac, tinea uşa 
deschisă tuturor de ori-ce treaptă ca să se plângă hu 
d’u dreptul pentru orî-ce nedreptăţi, şi pcdepssa cu 
asprime mare pe orî-ce funcţionar ii prindea cu mâţa 
in sac, adică bot şi obusiv. In timpul acestei domnii- 
funciiele nu se mal vêndura pe bani ci se dădură fără 
de nici un husmet celor mai meritoşi, banii birurilor 
se strângeau după condici anume alcătuite; cine ce
da primea rëvas pentru ceea ce a dat, şi cu chipul 
acesta havaeturi şi ruşfeturi extra-legale nu se mar. 
puteau strange ; sărăcimea nu mai fu silită ca sa se 
vêndâ roabă spre a plăti mulţimea sataralelor, şi fie- 

trăia cum putea in pace şi in prosperitate, mul—care
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j.umindu-se cu. ce . avea, fiind ajuta]! de o recolta 
•îmbelşugată, o vreme foarte priincioaşă pentru orî-ce 
fel de producte şi de un preţ din cele.mai ayantagioase 
pentru grăne, vite şi alte roade ale pamêntirlu!.^ 
•ceasta vreme bine-cuv.èntată dură- până ; la in.ceputul 
-inului 1800. .

Asemenea vremuri pentru-nişte ho]I.,de rind ar fi 
• tfost din cele mal favorabile pentru întreprinderea lor, 

-căci ‘ eraţi bani inulţi in Iară şi se găseau pri- 
soase mai in toate pungile ; insă pentru nişte, adevăraţi 
haiduci, care pusese, mâna pe puşcă şi. dăduse dosul 
xit codru numai ca să apere pe asuprit! .contra asu
pritorilor, erau nişte răstimpuri de pace, de odilină

de sezon mort; pentru .aceea şi. Bujor in înţelegere 
cu tovarăşii séï, congediase ;cea .mal mare parte din 
voinici ca să se folosească de roadele pământului prin 
muncă, iar el cu căpeteniele sale stau prin vizuinile 
3or, său se ţineau de ştrengarii ca.-.Bujor sub un. nume 
plăsmuit, ce îşi dobândise chiar'de la începutul hai
duciei sale, oii alcătuiau planuri, peste .planuri pentru 
m\ viitor apropiat care din di inj/Ji întuneca mal mult 
ovisontul politic al ini rege! Europe.

Toate spiritele in Europa erau ingrijite, .toate ca
petele încoronate tremurau de frică şi toate popoa
rele subjugate tresă’.tau de mari speranţe pentru că 
«un om se ridicase in extremul occident al Euro
pei, in Francia, si dinlr’un singur caporal devenise 
•cel mal mare cetăţean ;al .ţârei sale la 1709, căpete
nia statului pe viată in anul. 1802 şi imperator in 
.Hnul 1804. Din nimic el formă; o.armată puternică 
cu care subjugă Egiptul, Italia şi Ispania, bătu ostile 
întrunite ale Austriacilor şi Ruşilor la Austerlitz in diua 
<le 25 Decembre 1805, bătu pe Germani in mal multe , 
«■esfcoae şi se apropia ca un con chiera nt triumfător 
spre fruntariele Principatelor Române. Această per-
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specii va plina de cele mai frumoase aspiraţiunî pen
tru bieţii apăsaţi', făcu să tresare de bucurie pop— 
lurile tuturor Românilor, şi făcu să încolţească h> 
sufletul tuturor o lume întreagă de dulci speranţe. 
De miragiul acestor speranţe nu fură cruţaţi nici bielif 
haiduci. EI poate mal mult ca orî-care îşi făcură iiu- 
«iile cele mal măgulitoare, căci el sperau să dewier 
sâmburele pe lângă care si se adune puhoiul cohor
telor de resboinicî, întreaga ţară armată care foc un 
semnal dat să alerge ca un singur om pentru a sc
rima grelele lanţuri ale sclaviei. Ce sperau eî şi m 
scurt timp ce Ie veni in schimb! In locul mântuirea 
sosi un jug şi mal greu, in locul Francezilor veniră 
Cazacii, în locul rësboiuluï mântuitoi, ii ajunse din ur
mă rësboiul cotropitor care le smulse o parte din fiinţa, 
lor, o parte din ţara lor, cum vom vedea mai la

Bujor acum nu mar era un copil ca să se aprindă 
de orî-ce părpăleală de pae, ca să se entusiasmeze 
de orî-ce vorbă umflată aruncată în vênt şi care să ’şî 
iasă din fire fără nici un motiv sau cumpănire; cî 
era om in toată puterea verstei, era peste 47 anîy 
când omul judecă mal maior, şi dacă nu se arăta atât 
de invêrstit, şi dacă nu avea nici un fir de păr alb 
in cap sau in mustaţă, nu era de vină vremea, €?, 
capriciul naturel care pe unii ii îmbătrâneşte maü 
înainte de vreme şi pe alţii ii ţine tineri până la 
vêrsta cea mai înaintată.

El hrănind nişte speranţe atât de frumoase, nu fă
cuse alt de cât se supusese spiritului public, credin
ţei in general împărtăşită de toată suflarea roma
nească mare sau mic, svonurilor ce se aflaü pe toate 
husele. Cu toate acestea el luă lucrurile cu binişor«, 
şi cu băgare de seamă, fără grabă şi nechibzuinţă şi 
încetul şi cu binişoru făcu preparativele necesare şâ 
Jeă toate mésurile trebuincioase pentru ca cvenimen-
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tele să '1 găsească pregătit. Aceste preparative, com- 
binaţiunî, consfătuiri cu camaradil şi alte disposiliunî 
il sili să vie mai des în codru, aproape in toate di- 
lele şi să ia prea puţine precauliuni de fereală la dus 
şi la întors, ast-fel că lui I3ănucu, ii fusese prea cu 
înlesnire să ’1 urmărească fără să atragă atenţiunea 
Iul Bujor.

Aşa dar într’o di, după ce asistă la una din şedin
ţele de deliberări pentru viitor, în care Bujor desvă- 
Jui un plan întreg de campanie, şi dupe ce căpitanul 
se retrase din adunare şi plecă p’aci in colo, el se 
luă după densul, il urmări de departe, sui împreună 
cu el dealuri, scobori văl, urma prin bungetul pădu- 
reî nişte poteci pe care numai o fiinţă prea cunoscă
toare a misterelor pădurilor putea să le descopereţ 
eşi la o distanţă de vr’o cincï-decï pas! in urma lui 
in drumul mare, merse pe dènsul o mică bucată de 
vreme, reintră intr’altă pădure şi merse printr’ênsa prin 
poteci iarăşi ascunse până ce ajunse in marginea pă
dure! in apropiere de satul Luncanî, într’o poiană 
unde se afla un bordeiü de cârciumă cam isolat de 
drumul cel mare.

Ajungènd in dreptul bordeiului, Bujor se opri, ucs- 
calică dupe cal şi cădu în braţele unei ţerăncuţd voi-- 
nică şi frumoasă cu care intră în bordeiü, după ce Bu
jor închise mal întâi căluşeanul sëü într’un eoşiar 
săpat într’d muche de mal. Cum vëdu toate acestea, 
Bâniicu nu mal merse mai înainte, căci vëduse tot ce. 
vrusese să vadă, aflase tot ce voise să afle, descope-v 
rise causa pentru care căpitanul lipsea aşa de des 
din tabără si de lângă femeea sa. El nu se mal apropie 
ca să vadă de la mică distanţă şi alte amănunte, nici 
mal stătu pe loc ca să vadă dacă căpitanul va sta mult 
saü puţin in bordeiul din marginea pădure!, ci numai 
de cât suci frâul calului, se întoarse înapoi, dădu pin-
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Leni bidiviului sëü şi în mai puţin de doue ore fu 
înapoi în tabără, căci Liincanii nu erau atât de de
parte de tabăra lor. Cum se yëdu în tabără se 
duse drept la locuinţa Ioanei, şi găsincUo iî zise :

— Aide de te îmbracă curènd ca. să plecăm mai 
iute că se inlârdie şi nu e vreme de perdut.

— Dar unde vrei să mergem V esclamă Ioana foarte 
mirată.

— Ce aï uitat aşa de lesne ceia ce ’ţî am făgă
duit ?

— Va să clică aceia ce ’mï aï dis a fost adevërat ?! 
va. să VJică cu buna seamă Bujor ine înşeală?! va să 
dică el iubeşte pe alta? murmură Ioana cu o voce 
sfâşietoare.

— Ce maï stai încă. la îndoială?
— Da, aveam astă. slăbiciune, vedeam lucrurile 

aievea şi. tot me îndoiam
‘ — Aide, îmbracă-te şi să mergem ca să ajungem 

mai ’nainte de înserat, pentru a Le încredinţa prin 
ved că tot ce ’ţî am spus n’a fost de cât sântul a- 
devër.

— Aşteaptă-me o clipă că viu îndată, réspunse 
Ioană,' şi numaî de cât intră într’o cămară şi închise 
uşa după ea. .

Peste o jumătate de oi;ă uşa se redeschise, dar din 
cămara nu mai eşi Ioana, frageda şi sfiicioasa Ioana, 
ci Niţu băiatul, Niţu. haiducul, care în lupta de la Do- 
colina ucisese cu mana sa mulţî Turci, Niţu Pan
durul care îri reşboiul cu Nemţiî trămisese pe lumea 
cea aUă mulţî şioacăţî cu coada, Niţu cel mândru şi 
voinic, care încăleca pe çahil deşelat.d’an fuga şi do- 
.vedèa la luptă pe voinicul cel mal puternic. O pe
reche de pistoale numai de sidef şi>(.un pumnal cu 
mânerul de argint erau înfipte în brâul sëü, iar la 
spatele sëü atârna de umere o şiuşiana mică, delicată,
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ornată ca o bijuterie, dar teribilă în o mână eserci- 
tată cu lupta. Vederea acestei aparitiunî ne aşteptata, 
făcu pe Bănucu să înţeleagă că o femee cu un as
pect atât de bărbătesc nu prea era i acea salcie care 
se mlădia numai,- fără a'r opune vre-o resistenţă, şi 
că cu o amantă ca dânsa nu prea era de glumit.

După aceia Ioana se duse singură în ur. coşiar de 
la spatele casei sale, îşi. scoase dintr’insul roibul seu 
cei cu stema în frunte, şi după ce .îMnşelâ şi îl inr 
zebălă frumuşel, încălecă pe dânsul şi plecă pe-aci 
încolo, tot pe drumul rpe care umblase înainte de 
nămiezl Bujor, urmat de aproape de Bănucu.:

Cam pe la sfinţitul soarelui, după ce traversase 
drumul mare fără să. fie de nimerii: veduţî şi intrase 
din nou în pădure, in stufişiurile pădureî Luncanilor, 
pe când scobora o rîpă cam repede spre a trece un 
pîriiaşiu şi-a’şl urma- calea pe cel alt-mal, pe unde 
se vedea şerpuind printre groşi copaci o subţire po
tecuţă abia bătătorită, a ud i Iară veste carii la dreapta 
nişte hohote de ris sgomotoase, şi nişte chihote as
cuţite de voci femeeştî, printre care se amesteca şi 
o voce de bărbat..

Chihotele femeeştî nu făcu ,Ioanei nici o im presiune, 
căci îl erau cu totul necunoscute, dar când audi vo
cea bărbătească, ea tresări, se opri .în: loc, făcu semn 
lui Bănucu să se oprească şi el ; după aceia descăleca, 
dădu frânele calului lui Bănucu, şi ea, uşiure şi insinui- 
toare ca o şiopârlă apucă la drepta, se strecură prin
tre. hălăciuga de copaci şi mărăcini care.staü înain
te-! ca un perete riepătrunzibil, trecu dincolo de 
perete, după aceia se scoborî în'albia pariului, ocoli 
o muche de deal naltă şi seorboroasă, dreaptă cd 
casa, care făcea pariul să coteascămult spre dreapta; 
şi după ce-umblă cêt-va prin apă şi sări peste mai mulţi 
bolovani, se vëdu intr’un luminisiü larg înconjurat
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din toate părţile de dealuri înalte acoperite cu pă
duri, întocmai ca circul unul amfiteatru, printre care 
abia se strecura apele sgomotoase ale piriiaşuluT. A- 
cest întins amfiteatru era luminat ca de o lumină de 
foc mare, de roşiatecele raze ale soarelui apuind.

In raza acelei lumine purpurii ea zări în partea 
despre apus a amfiteatrului doă lorme femeeştî lă
sate de lumină în penumbră, două fete una oacheşă 
şi alta bălae care staîi aplecată în jos pe marginea 
pinului şi se ocupau cu spălatul unei cantităţi oare
care de griu, pe care ’1 vărsase intr’o citernă ce ’şl 
formase ele cu bolovani şi nisip chior in albia pi
nului. La spatele lor sta un bărbat, un voinic în 
puterea vârstei care le făcea o mulţime de snoave şi 
de nagode, le despletea cosiţele, le deslega betele, le 
gâdila cu un paiü pe la urechi, şi pe la soroace le 
furişa o mâna plină cu apă prin şanurile fetelor, de 
le făcea să ţipe şi să chihote de auia pădurea.

Vedénd acest spectacol şi recunoscând din o sin
gură aruncătură trăsurile bărbatului Scîi, într’acel 
voinic nebunatic, scoase un ţipăt teribil şi, împinsă fără 
fără de voe de acel inbold lăuntric, pe care nici o 
putere firească nu poate să ’1 împedioe, juna femee 
sări întocmai ca o panteră rănită şi năvăli ca o vi
jelie spre grupa cea zglobie.

Sgomotul produs de acest “ţipăt ne aşteptat şi de 
sunetul paşilor Ioanei, care călca peste crăci le uscate 
ce acoperea pământul călcat de ea, făcu pe cele doă 
fete să ridice ochii in sus şi să. se uite sperioase spre 
acel tînăr voinc care venea către dânsele cu furia 
unei vijelii. Acele douë fisionomil erau pentru dânsa 
cu totul necunoscute, nu le vëduse nici o dată, nu 
le întâlnise nicăerv şi cu toate acestea vederea lor 
iî inspiră o ură nebună, pentru că una din ele, poate 
amândouă, era rivala care ii răpise fericirea. Aceste

I
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doué fisionomiî noä ne sunt cunoscute , erau : una a 
Marioare! şi cea altă a surorii sale Stanca.

Acelaşi sgomot făcu şi pe bărbat să ridice ochii 
in sus, clar de îndată ce zări pe junele cel neaş
teptat, el rămase pe loc încremenit de mirare. A- 
cel bărbat era intr’adevér Bujor, şi rernase încreme
nit recunoscând in deghizămintul lui Nitu trăsurile 
Ioanei femei sale legitime. Tocmai atunci ultimele 
şi roşiatecele rade ale soareluluî apuind se restrân
geau drept în faţa sa , o învăluiau ca o mantie 
de foc, formau în jurul figure! sale ca o aoreolă de 
raze şi daü fisionomiî sale expresiunea unei frumu
seţi supranaturale, une! frumuseţi îngereşti. Vëdênd 
acea figura frumoasă din firea el, înfrumuseţată prin 
acea lumină fantastică şi foarte mult iusulleţită prin 
mânia cel făcea sângele să-î clocotească în vine, Bu
jor fără de voe îşi aruncă ochii şi spre Mariuca, care, 
precum am «lis mai sus, se alia cu spatele spre soare, 
piin urmare in penumbră, şi care din descrierea deja 
făcută in altă parte nil pîifea să sufere nici o com
par aţiune cu rivala sa, şi după ce o privi cât-va, el 
făcu un gest de ciudă şi de necaz ; Mariuca în sufle
tul sëü fu in acea clipă condamnata, căci femeea sa 
fu găsită de schimbătorul berbant mai frumoasă 
ca ea.

Ioana fără a sta mult pe gânduri se apropie de 
Bujor, îl apucă de mână, îl smuci aproape să i-o deb
locheze din umër, şi cu o voce detunălbare îî strigă :

-- Dar bine bărbate aici e casa şi masa ta? aci 
intre aste coţiişe este locul teu? ast-fel îşi petrece 
vremea un ofn ca Line in ilichia in care te găseşti? 
Ruşine, ruşine, dragul meu! rëu aï căijut de un cârd 
de vreme.

— Ioano, te rog lari, nu te necăji ca să te bolnă
veşti, şi aide să plecăm d’aicT, răspunse uluit Bujor

!>
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ne iliaT ştiind ce sa spue.'; Aide a.ä sä Iraeştî ca tt 
spui pe drum toată şiretenii. Ia, nimicuri' draga 
credè-më, ‘ nimicuri, nu ’ţî pierde firea, aşa să trăeştî. şi 
aide d'acl încolo. Ei! dar ăsta pe tine, ce faci? tu 
şiovăeşlî,’ tu. vrei să cădi?' Ji-aî perdut cumpătul. O! 
nu draga, nu face una câ asta, vino-ţî iii simţire, aşa 
le rog, şi întinse braţele şi ö sprijini că să nu cadă, 
şi ’Ï redemă frumosul eî cap (Je umërùl seu, şi 
şterse fruntea detisncleală cu latele sale mâni, şi în
cepu s’o frece pe lângă tâmple că să’şî vie in sim
ţiri.

Mariuca mal intêiu nu recunoscu sexul noului ve
nit aşa fără de veste şi se uită la el cu mirare, né 
ghicind ce pricină îl aduce, şi pentru ce scoate a- 
cele răgnete ne înţelese, dar după ce aiicli vorbele 
schimbate'între el şi ibovnicul seu, ghici secsul ne
cunoscutului, pricepu că se află în faţa unei rivale; 
şi cas mal agravant, înaintea unei femei legitime pă
răsită pentru ea, şi cu curagiul şi botărîiea maî mult 
ca îndrăşneală ce făcea parte din caracterul seu, se 
apropia, şi ea de. grupa formală de Bujor şi femeia 
sa, şi cu o voce de leoaică căreia vînătoriî vrea să ’î 
fure pui, strigă.

— Ja ascultă măi Yoineo, ce sunt marghioliile as
tea pe tine ? ...

. — Ce ’tî pasă? răspunse cu îndestulă asprime Bu
jor smucind din manele Mariuchii mâna ce ’î apu
case amanta sa.

— Ce fel ce ’mî pasă? cum să nu .’mî pese ? cine 
e asta. feniee ? căci. e o femee ascunsă sub aste 
haine. .

— Este nevasta mea.
— Nevasta ta? dar bine tu nu ’mî aï spus că escï 

însurat când te-aî îndrăgostit cu mine ; daca e as».

mea.
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eu cine sunt ? ce’ţl sunt eû ? spune-mi, grăeşte, măr
turiseşte; . :

— Tu! mai e nevo'e să’ţi spiiî ce estî? Esc! prea 
deşteaptă. Nu mai încape îndoială că aï ghiqjt. iUde 
dragă să plecăm dVicî, c£ tu eşti singui-a lemee ce am 
iubit şi voiü iubi de acum încqlq, singura flintă ce 
respectez, caria nie jur a ’nil jertfi întreaga viaţă.

Zieend aceste cuvinte apuca binişor pè după sub
ţiori pe Ioaija, o sprijini ca să nu caclă, începu să o 
atragă spre sine ca şă se depărteze, din acel, loc şi 
întoarse spatele Mariuchil.

— Dar bine ce faci d-ta şi unde mi ţe duci ? strigă 
Mariuca puiiêndu-se d’à curmezişul in cale-I.

— Më duc acasă. .
— A casă ?’] dar casa mea a cui e? nu e şi a ta?
— Nu, casa mea e a nevestei mele.
— Ce fel aşa ne-a fost vorba?
— Aşea.
— Dar jurămintele, strajnicele jurăminte ce mï-aï

făcut?
— Vorbă de clacă surato, vorbe ce sbor ca toate 

rnarghioliile dragostelor Irecetoare.
— D’ăia ’ml al fost bădiţă? nu te gândeşti la 

D-deii? nu te gândeşti că o să ’[I pară rëü şi o să 
respundî înaintea scaunului judecăţii de ceia ce faci?

— Me gândesc că prea mult am dat uitării nişte 
jurăminte mal scumpe şi am nedreptăţit o fiinţă mai 
puţin vrednică de nesocotire.

— Să ştii bădiţă că am să me omor.
— AI face o prostie gogoneaţă.
— Să ştii că am să ’ml fac seama singură, dar nici 

lu irai să scapi sdravăn.
— Daca poţi să ’ml fad ceva rëü fâ’ml şi lasa-më 

să ’ml vëd de cale in pace.
Zicând aceste cuvinte, dădu binişior Ia o parte pe
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Mariuca, care nu ’T mai opuse nici o resistenţă, con
duse lin printre bălării pe Ioana care \sï reveni 
cum se cade în fire, ajunse împreună cu ea în stu- 
fişiul unde lăsase ea calul, şi unde găsi numai dobito
cul păscend singur, dar pe Bănucul nicăerî, avea el 
motivele sale ca să nu dea ochi cu Bujor, pentru câ 
negreşit, vëduse şi audise tot; o sui pe şeaoa calului, 
sé sui şi el là spatele el, o coprinse vânjos în braţe, 
apoi apucă frânele calului şi p’aci ’ţi e drumul.

— Ah! fecior de lele ce eştil. dăia mi-aî fost? es- 
clamă cu selbătăcie Mariuca, uitându-se lung în urma 
amantului şeii care se depărta cu alta, laşă bădiţă câ 
am eu ac de cojocul teii, daca aşa té-aï purtat cu 
mine. Să nu cred! tu că o să fiu îndestul de proastă 
ca să më omor; dar o să isbutesc a’mî isbândi cum 
cu gândul nu gândeşti. Atunci om vedea cine o rîde.

!
!
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Planuri de isbândire.
Dupa treï dile in urina întéraplariï de la Isvor, Bâ- 

nucu dădu aşa în tr’o doară pe la a l-de locuinţa Ioanei 
din marginea pădure! Hangului, unde ştia el că se 
găsea atunci, cu gândul de a ’i aduce aminte de fă
găduinţă ce ’Ï dase, şi chiar avu parte s’o întâlnească 
singură singurică în dumbrava de la spatele casei, 
dar de la primele vorbe schimbate cu ea înţelese că 
trebuia să ’şi ia nădejdea de la ori-ce aspiraţiune şi 
să ducă dorul dorului ei, căci prin fapta sa el mai 
mult o depărtase de cât o apropiase de dênsul, pen
tru că o împăcase cu Bujor, reaprinsese în inima ace
luia prima văpae a pojarului dragostei din tinereţe, şi 
acum îşi petreceau guşe la guşe cele mai dulci dile ale 
unei noi luni de miere.

Astă convingere îl cătrăni foarte rëü şi U făcu sa 
se jure a’şi rësbuna in modul cel mai cumplit, pen
tru că el iubea din ce în ce mai cu aprindere pe 
Ioana şi dorea să o posedeze cu cât posibilitatea de 
a dobândi vre-o dată dragostea sa se depărta de 
dênsul.

Gândurile cele mai negre, ideile cele mai întune
coase, planurile cele mai machiavelice furnicau im- 
bulzindu-se şi gonindu-se unul pe altul, prin creerii 
sei, dar pe nici unul nu ’l adopta pentru că pe nici /
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unul nu ‘1 credea îndestul de crunt şi de teribil ca să 
ajungă până la înălţimea marelui sëü dor de rësbu- 
nare, şi poate pe atunci caracterul seu era mai in
tegru, mai leal şi încă ne conrupt de o inrîurire 
stranie, pentru ca să plănuiască vro infamie. Ochiţi 
pentru ochiţi, dinte pentru dinte, chinuri iisice şi mo
rale neînchipuite, philtrurî magice care să încingă in 
sufletul el pentru dânsul un amor nebun, şi după 
aceia el să rida de suferinţele el : cam acesta era tot> a '

bagajul planurilor de isbândire ce alcătuia mintea lui 
Ban ucu. -. ,

Tntr’acelaşi timp o minte, nişte creeri şi o imaginaţiune 
mal fecundă ca el în gânduri rele se gândea mal la ace
leaşi lucruri,- şi gândurile sale aveau de obiect aceleaşi 
persoane ; cu deosebire că combinaţiunilesale eraü mult 
mai• infernale, şi in acelaşi, timp mult mai practice 
şi mal lesne de realisat. Acea minte, acer creeri, acea 
gândire lerautalè Mariuchel. Ea cu caracterul seu cel 
peste măsură de aprins;nu putea erta cu înlesnire Iul 
Bujor modul insultător- pentru amorul el cel propriu 
cu care o. părăsise; ea nu putea să renunţe cu 
aşa înlesnire ia acel om • ce’î dătuse pină atunci 
nenumărate dovedi : de iubire, nici să se lipsească 
de cea mal .teribilă răsbunare.

Nu era numai amorul ce simţea pentru Bujor care 
o îndemna să nu treacă cu. vederea acest afront; 
-poate că acest sentiment, dacă ar fi fost- numai el, 
n’ar fi.iîndnmnat-ro' la nici.o determinare; era altul 
motivul-'care o silea să fie atât de necăjita, să facă 
tot posibilul să së împace cu Bujor, şi la caz de n’ar 
îsbuti să;»recurgă chiar la crimă. Pentru ca să fim în
ţeles! trebue să facem cunoştinţă mal apropiată cu 
firea sa... :.

In toate epocele şi in toate regiunile terilor locuite 
de;romanï, s’aü găsit printre mulţimea fiicelor din po-

■ •' r
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por şi mai ales de [ëranï pe lângă mii şi deciurî de 
mii de fiinţe caste şi nevinovate, dulci şi naive, 
iubitoare până la sacrificiu şi desinteresate până la 
abnegaţiune, care mal apoi aü devenit soţii devo
tate şi bune mume, s’au găsit clic pe lângă asemenea 
creaturi bine-cuvêntate de D-deu şi câte o excep
ţie, câte b buruiană rea, câte o fiinţă cu sânge de 
foc, cu patimi ne înfrânate, cu suflete din fire per
verse, din care de ordinar arendaşii greci şi cazaclîî 
turci, câţi s’aü aciuit prin lungul şi latul ambelor teri, 
nişte amante pasagere şi une-ori chiar definitive. A- 
ceste fiinţe, ruşinea suratelor lor şi risul satelor, care 
erau arătate cu degetul de toată lumea, eraü îndem
nate să apuce acea cale pe atunci foarte ruşinoasă şi 
foarte defăimată, numai de o patimă; de lăcomie, de 
dorinţa de a scăpa de sărăcie, de pofta de a se îm
bogăţi.

Una din asemenea fiinţe fu şi Mariuca ; sărăcia lu
cie a tatălui seu, meseria de cârciumar ce’şi alesese el 
chiar când fiica sa devenise fată de măritat, nevoia 
in care se găsise d’a fi mereu în contact cu oameni', 
cu bărbaţi streini, mai cu seamă la chef de băutură, 
şi în cele din urmă moartea prematură a părinţilor 
ei şi firea sa cea arclëtoare, o făcu să alunece din 
vreme din calea cea dreaptă a virtuţii, să ’şl vênda 
pe bani mult puţinele avantagiî fisice de care dispu
nea, şi să se vênda de preferinţă numai acelor ce 
dispuneau de bani mulţi.

Ea se alipise de Bujor de îndată ce recunoscuse şi 
se încredinţase că avea parale, şi se dâtuse lui cu 
cel mai deplin abandon de îndată ce îl primise în 
bordeiul seu. Nu că simţise pentru el un amor in
stantaneu, săgetător ca şi trăsnetul care face pe om 

" să ’şl piardă cumpëtul şi stăpânirea pe sine, ci pentru 
că recunoscuse în trăsurile lui pe un oare-care Voinea

4
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strângëlorul de bucate şi vite, om cu reputaţia de 
gros la ceafa şi gros la pungă, care putea să ’î as- 
têmpere cu multă înlesnire setea de bani şi dorul de 
avere ce o consuma. Pentru că îl credea bogat, prea 
bogat şi în stare să o îmbogăţească şi pe ea, pentru 
aceea se purtă cu el mai puţin brusc, îl luă mai pe 
departe, juca o mică comedie de dragoste, dar în cele 
din urmă cu o măestrie şi o tactică de cel mai abil 
general, aduse lucrurile şi pe têrîmul interesului, şi 
între doue sărutări, adï îî sterse un colan de sârmă 
de argint cu paftale mari de aur ornate cu pietre 
scumpe, mâine o salbă de turaliî şi galbeni venetici 
înţesaţi pe lângă gât ca o za, poimâine o malotea de 
samalagea îmblănită cu nafea de samur si alte multe 
şi mărunte mărunţişuri scumpe, care sili prea adesea 
pe Bujor să facă dese călătorii pe la tabără.

Dacă ar fi ştiut ea că era Bujor, de sigur comoara 
haiducilor s’ar fi transportat de bună seamă în bor
deiul eî cel trăsnit, pentru că calitatea sa de haiduc 
nu ’î-ar fi inspirat nici un fel de scrupul. însăşi ea 
care nu bănuia nici de cum adevărata sa meserie şi 
care ’1 credea că de bună seamă era un gealep ca 
ori-care, ea singură într’o seară îl convinse pe deplin.

Intr’acea seară după multe şi mărunte desmerdărî 
şi giugiuleli, Mariuca 1! vorbi în chipul următor :

— Ia ascultă măi bădiţă, o să ’ţî fac o rugăciune, 
dar să nu faci care cum-va şi să zici ba, că mă fac 
foc şi sunt în stare să mă omor-de ciudă şi obidă.

— Ce rugăciune aï să ’mî faci? întrebă Bujor ne- 
tezindu-î cu mâna părul său cel negru ca pana cor
bului.

— Bădiţă, ia te uită în ce stare de jale a ajuns 
bordeiul nostru de când a fost trăsnit mai deună-di ; 
învelitoarea nu mai fine, tinda e aproape să cadă, 
umbrarul din faţă nu mai are frunzar, plouă înnă-
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untru, şi n’am de nici unele ca să ’1 dreg. Am aflat 
draga că Ion rëzasul din satul nostru Cosmescî, vrea 
să se mute cu totul în raiaoa Brăilei, unde crede c’o 
să'î fie mai bine, şi că ’şî vinde tot pământul moştenesc 
cu bunătate de casă, cu vad vechili de crâşmă si li- 
vede mare în dos, numai pe douë-decï de turaliî. Te 
rog dragă bădiţă, dacă me iubeşti, scapă-mă de astă 
cocioabă şi cumpără-mî acel pământ cu casă şi livede, 
că me fac roaba ta pe viaţă.

— Ia ascultă Mariuco dragă, respunse Bujor ridi- 
cându-se în capul oaselor şi aţintind asupra amantei 
sale o căutătură stranie, se vede că tu aï tinerea de 
minte scurtă, şi uit! adï ce aï zis erî. D’apoî nu eşti 
tot tu aceia care ’mï luaşî 50 talere ca să cumperi de la 
Sandu Răcanu casa sa din Icleşlî, pe care i-o vindea 
datornicii pentru neplată de bani, şi d’atuncî şi pină 
adî n’aî cumpărat nimic? Nu eşti tu iarăşî care îmî luaşî 
30 de galbenî veneticî ca să cumperi o sfoară de mo
şie de la alt răzaşiu nevoiaş şi tot n’aî cumpărat? 
Ce aï făcut cu baniî?

— EÏ dragă, respunse ea oftând, nevoia m’a silit să 
cheltuesc aceï banî şi să plătesc nişte datoriî ale tati.

— Dacă aveaî poftă de case, trebuia să ’ţî cumperi 
case şi pe urmă să plăteşti datoriele făcute de tat-tëü.

— Va să zică nu vreî ? replică Mariuca z\i un ton 
supărat şi apăsat.

— Nu zic că nu vreau, ci nu pot, mai cu seamă 
acum când sunt vremurile grele de tot şi mé găsesc 
în oare-care strîmtoare.

— Tu în strîmtoare? Ja alţiî să vindî asemenea 
braşoave.

— Dar ce gândeşti tu că eu sunt unpuţ fără fund? sunt 
şi eu un biet negustor care cumpër de icî cu un preţ» 
vând la raialele turceşti aceia ce am strâns cu sudoare 
multă, une-ori cu oare-care câştig, alte-ori abia îmi prinz

y '
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banii băgaţi în marfă, şi rëmàî cu osteneala de surda, 
şi alte-ori nu prinz nici ce am băgat, căci turcul e 
ciudat, păgân, şi bietul creştin e la cheremul sëu. Eu, 
fata mea, n’am pe mână comorile lui Bujor.

— Sciü, rëspunse ea oftând, şi imï pare rëu de mi 
se rupe inima că perd chilipiru de la mână ; ah ! mai 
bine ar li fost să fii haiduc, un căpitan de haiduci, 
însuşi Bujor, ca să fii in stare d’a face tot ce vrei, d’a 
avea in mâni putere ca un D-deü, şi d’a lace pe iu
bita ta cea ma! fericită dintre muerî.

— ET ! de unde ştii că şi el poate tot ce vrea ?
— Cum să nu stiü, dacă toată lumea vorbeşte iti-

tr’un graiu de bogăţiele şi însemnatele lui faceri de 
bine, care de multe ori întrec pe ale lui D-cleu! Mai 
bine te-a! face şi tu haiduc, Voineo ; ce bine ar suna 
la ureche cuvântul: Voinca haiducul! tot aï strânge 
di bună di rea, 100 galbeni pe săptămână.

— O fi strângând haiducul şi atâta cât did tu. 
rëspunse Bujor uitându-se spre amanta să intr’un chip 
foarte ciudat, dar vedi, numai asta nu se poate.

— Şi pentru ce nu să poate më rog?
— Pentru că nu voiü eü.
— Zi mai bine ; pentru că nu më iubeşti.
— Tu eşti un copil prost şi fără minte.
— Fie şi aşa, dar, zëü ; mult ’mî ar plăcea tu să 

fii haiduc si eu ibovnică de haiduc. Ce bine ’mî ar 
şedea şi cât m’aşiu crede de mândră, dar să nu uităm 
vorba începută. EÏ ! ce die! şi ce faci cu acei 20 de 
turaliî ?

— Nimic.
— Nimic! va să zică më laşi cu buza umflată.
— Ce să ’ţî fac daca nu pot acum?

.•— Dar mai pe urmă? mâine, poimâine?
— Om trăi .şi om vedea.
Evenimentul de la pariu se petrecuse a doua di
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după astă convorbire şi Mariuca încă nu apucase să 
pue mana pe cei 20 turaliï. Astă convorbire contri
buise foarte mult ca să ’1 facă pe el sa pue într’un 
momet în comparaţie frumuseţea eî grosolană cu de
licata frumuseţe a femeeî sale, să compare lăcomia 
aceştia cu suprema desinteresare a soţiei sale legitime, 
care nici o dala nu ’î ceruse nimic, de şi ştia de ce 
bogaţi! dispunea, şi să se despartă atât de brusc de 
una pentru a se lipi atât de strâns de cea altă.

Aceiaşi causă făcu pe Mariuca să ’! pară aşa de rëü 
că s’a despărţit într’un m;d aşa de brusc de Bujor şi 
că a perdut cu totul perspectiva de a pune mâna pe 
cel 20 de turaliï. Lăcomia mai mult ca dragestea o 
silea să dorească cu atâta ardoare ori împăcarea cu 
Bujor, or! amarnica resbunare.

X-i
• n=
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Mariuca şi Bănucu.

Se zice că dacă se întêmplâ ca doi oameni să hră
nească aceleaşi gânduri şi aceleaşi dorinţe bune sau 
rele, întâmplarea, saü mai bine fatalitatea face ce face 
de ’î apropie, de ’I aduce la un loc, de ’Ï pune în pu
tinţă d’a se înţelege. Mariuca hrănea tot ideile ce 
hrănea Bănucu, pentru aceea întâmplarea (acu ce făcu 
de ’Ï adună la o laltă, le înlesni mijloacele de se cu- 
noseură, şi făcu tot ce e prin putinţă de se alipiră 
trup şi suflet unul de altul, pentru a forma un tot, 
un întreg de gândire, de concepţiune, db execuţiune.

Jntr’o di pe când Bănucul îşi farîma capul şi com
bina şi imediat respingea un nou plan de rësbunare 
contra Ioanei, de o dată se isbi cu palma pe frunte 
şi strigă :

— Măi dar prost mai sunt eu, Doamne I eü îmi bat 
capul aicea singur cuc ca să găsesc un mijloc de is- 
bândire, şi la o palmă de loc se găseşte altă fiinţă 
care, negreşit ca şi mine, hrăneşte tot aceleaşi gândiri 
ce hrănesc şi eu, care negreşit ’mî-ar fi foarte de fo
los la găsirea unui mijloc mai priincios, şi împreună 
cu care aşT putea să pui mâna mai repede şi mai 
lesnicios pe scoposul ce urmăresc. Ia să daü eü o raită 
pe la fala de la bordeiü, ia să intru eu în vorbă cu 
ea, şi poate, cine ştie, ea me va pune pe o cale mai 
bună, şi chiar, mai ştii minune! în treburi de dra
goste cui pe cui scoate şi in multe privinţe o nouă 
dragoste este o isbândife mai mare ca orî-care alta.
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In urma acestei refleçtiunï Bănucu o lua pe poteca 
ştiută in sus, merse întins mai bine de două ore, şi 
in cele din urmă ajunse înaintea bordeiului în care 
vëduse pe Bujor intrând acum câte-va (Iile, şi după 
ce scobori scara de păment, intră înnăuntru. O fată 
tinëra şi bălăioară îî eşi înainte şi îl întrebă ce pof
teşte ?

— Adu-mî o oală cu vin, rèspunse el aşedendu-se 
pe o laviţă dinaintea unei mese.

I se făcu pe voe. Bănucu se uită lung la acea fată, 
dar i se păru că nu era aceia pe care o vëduse eşind 
înaintea lui Bujor când îl primise în borde iu, nici 
aceea care se certase cu el la pârîü care era oacheşă, 
iar nu bâlae. După ce se uită cât-va timp lung la fată 
h zise :

— Ia asculă leicuţă, numai d-ta eşti aici?
— Numai eu bădiţă, rëspunse fata.
— Numai d-ta eşti singură cârciumăriţâ la aces

bordeiii ?
— Ba nu, mai e şi daica Mariuca.
— Unde e d-eî acum?
— S’a dus în sat.
— Vine curând?
— Nu stiü că nu ’mi-a spus.
— Imî pare rëu că n’am parte să ’î vorbesc, căci 

dacă o întâlneam aşi fi avut sa ’î spui lucruri care oï 
privea de aproape, şi poate ar fi dorit să le alle.

— Ce spui? aï avea să ’Ï spui lucruri mari ?
— Foarte mari.
— Ia îngădue o leacă să vëd daca nu s’o fi întors 

care cum-va fără scirea mea.
Zicênd aceste cuvinte bălăioara începu să alerge usure 

ca o păsărică spre fund, să deschidă o uşă din peretele 
de la dreapta gârliciuluî pimniţeî, care era şi mai in pa-

:
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mênt, (era o asemenea uşe şi la stânga), şi să dis
pară dincolo de acea uşe.

Peste câte-va minute apăru în iocu-î o altă fată 
oacheşă ; era Mariuca ; ochii eï eraü roşii ca cum ar 
li plâns.

Ea veni drept la Bănucu, se uită ţintă în ochii lui, 
căci el sta cu spatele spre perete şi cu faţa drept spre 
uşe, şi după ce se convinse că nu ’1 cunoştea de loc 
iî zise :

— D-ta eşti care după spusa soru-mi aï avea să 
îmi spui ceva lucru mare?

— Da, eu sunt surăţică, rëspuse Bănucu stând pe 
loc acolo unde se găsea şi sorbind încă o duşcă de vin*
.— Dar bine bădiţă eu nu te cunosc de loc pe d-ta, 

căci nu te-am vëdut de când sunt.
— Nici eu nu te-am cunoscut până acuşica, şi aşi fi 

făcut o mare prostie dacă nu te cunoşteam, căci eşti 
frumoasă de pici leicuţă.

— Ia lasă frumuseţea mea d’o parte, că nu’mi arde 
mie acum de marghioliî, şi spune-mï ce aï de spus?

— De, de, de, că prea me eî repede surăţică, doar 
n’o fi venit tătarii în ţară.

— Spune-mî te rog ce poţî să ’mî spuî, că nu prea 
me simţ bine.

— Se vede că n’aî uitat păţitania de la pârîu, zise 
el rînjind. Voinea blestematul, aşa mi se pare că ţî-a 
spus că ’1 cheamă, te-a făcut să plângî mult, în cât 
şi acum îţi sunt ochii roşiî.

— Voinea 1 exclamă Mariuca tresărind, de unde cu
noşti d-ta pe Voinea? şi cum zicî că ’1 maï chiamă ?

— EÏ! eî ! nu cu graba, căcî graba strică treaba, şi 
mie nu ’mi place ; mai cu judecata iar nu cu lopata, 
căcî n’avem de ce să ne grăbim. Destul că te-am fă
cut să înţelegi că ştiu multe din cele ce te privesc, 
maï multe şi de cât şeii d-ta. De acum încolo să mer-
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gem mai cu şiart, căci poate să încapă la mijloc loc 
de târguiala între no!.

— De târguială?! esclaroă Mariuca uimită.
— Da leicufă, de târguială, şi să ’ţ! spu! pentru ce ? 

Când am intrat în bordeiul tëü ma! înainte de a 
te vedea pe tine, muream de focul alte! feme!, de al 
neveste! ibovnicului d-tale, şi eram în stare ca pen
tru a ’m! isbândi împotriva e! şi a Iu! să intru în 
foc şi în apă, să ’m! primejduesc viaţa, să fac orî-ce. 
De cum te-am vëdut pe d-ta şi m’am încredinţat că 
eşti mândră coz, cum sade bine une! ibovnine de 
voinic, ’mî-am schimbat gândul, mi s’a vindecat rana 
de la inimă, nu ma! iubesc pe Ioana, m’am îndrăgostit 
de tine, şi m’am hotărît ca în schimbul dragoste! ma
tă Iuţi, să te ajut eü pe d-ta ca să ’ţî isbândeşt! împo
triva aceluia pe care ’1 numesc! Voinea, iar d-ta să-mî 
hărăzeşti măcar o părticică din totul ce hărăzea! a- 
celu ! ibovnic nevrednic.

— Ia ascultă mă! streine, ce ’m! spu! d-ta sunt lu
cruri care aci me lace să te dau de umere pe uşe 
afară, aci să staü aci pe laviţă în faţa d-tale şi să te 
întreb ce ma! şeii? Zëü nu sciü ce să fac?

— Sta! ma! bine ic! pe laviţă dacă vrei să’tî isbân- 
deşcî şi ascultă ce ’{! zic.

— Să nu fi! vre-un flecar mincinos.
— Dacă aş! fi ceea ce zici, nu ’ţî-aş! fi spus aceea 

ce ’ţ!-am spus.
— De unde şei! toate câte mi-le-a! zis?
— De unde ? Eü am adus pe Ioana la pârîu şi m’am 

uitat printre copac! la tot ce s’a petrecut.
— Tu! şi ’mî-o mai spu!?
— De ce nu? pe atuneï eü nu te cunoşteam; iu

beam pe Ioana, vream să ’! dovedesc că bărbatul sëü 
o înşela, ca apo! să më iubească numai pe mine ; nu 
Q vina mea dacă s’aü întors lucrurile alt-fel. In cele
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clin urmă clacă nu făceam aceea ce am făcut, nu ştiam 
unde să te găsesc, nici cine eşti, nici nu puteam să 
ne unim la o laltă ca să ne isbândim; căci şi eu ca 
şi d-ta am fost batjocorit, şi eii ca şi d-ta arcl de do
rinţa de a’mî face dreptate.

— Dacă toate cate ’mî spui sunt adevărate, spune-mî 
cine eşti?

— Eu? sunt tovarăşul ibovnicului d-tnle.
— Eşti negustor, strângëtor de vite ca şi el? es- 

clamă Mariuca aşedăndu-se pe laviţă în faţa lui Bă- 
nucu şi uităndu-se spre el cu o căutâtuă lacomă.

— Da, răspunse el cu o voce tărăgănată, înţele
gând numai de cat cam de ce patimă era stăpânită
convorbitoarea sa, da.... strângëtor de vite şi.... de
alt-ceva.

— Ce spui? trebue să aï ceva bani Ia chimir?
— Da... se găsesce orl-când în chimirul meü dece 

sau doî-spre-<Jece galbeni venetici. Aşi purta asu- 
pră-mî şi mai mulţi dacă ar fi drumurile mal sigure

— AI tu atâţia bani la tine! ia să ’i ved.
— Uite-î, răspunse Bănucu scoţănd din chimirul 

său câte-va monede de aur şi aşedăndu-le în şir d’a- 
lungul palmelor sale.

— Ti ! dar ce mândri sunt muică ! Banii sunt buni 
pentru o isbândire ca a noastră.

— Negreşit că sunt buni.
— Dacă vrei să fac tot ce zici, dâmi-I'mie ca să’I 

pul la păstrare.
— Ti-I dăruescdacă vrei să faci aceia ce ’ti zic eu : 

pe urmă dacă ne-om înţelege poţi să capeţi şi mal 
mulţi. Putem căpăta chiar amăndol bani mulţi, mulţi 
de tot, dacă ’mî-aî da ascultare. Te lac bogată dacă 
te vel întovărăşi din inimă la planul nostru de isbân
dire, şi daca mă vel sluji cu credinţă şi nu vel eşi 
din vorbele mele.
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— Fac tot ce oï vrea, răspunse, Mariuca culegênd 
unu câte unu galbenii din podul palmei Iui Bănucu» 
care ’! Întinsese mâna peste masă, şi aruncându-î apoi 
grămadă in sinul seu.

— Va să zică ne-am înţeles?
— Da, ne-am înţeles.
— Foart6 frumos ; acum ascultă ce am de gând să 

îţi cer şi care e planul meü de isbândire. Fata mea, 
Voinea al teu nu este Voinea cum ’ţ!-a spus; acesta 
este un nume plăsmuit ; el e Bujor, vestitul căpitan 
de haiduc! Bujor.

— Bujor ! esclamâ Mariuca sărind în sus în mijlo
cul cămării.

— Da, Bujor, şi eu sunt unul din ce! trei tovarăş! 
a! se!.

— Bujor!... Bujor aï! Bujor haiducul?! 
n’am ştiut! că rëü il mai jumuleam, strigă Mariuca 
frângendu-ş! cu ciudă mâinele.

— Lasă că nu e perdută vremea nici acum, că tot 
pe jumulealâ este alcătuit şi planul meü. Eu nădejde 
să mai fac sat cu Ioana nu mai am, tu însă poţi să 
te impaci foarte lesne cu Bujor, dacă ’ţi-oî da eu o 
mână de ajutor. El are mare frică de a cădea viü 
nevătămat în mâinile potereî. Astă frică a luî, daca 
om răsuci-o no! în mâini bine şi intr’un chip cu 
pricepere, poate să ne dea pe mână toate comorile 
luî, adică să i-le stoarcem no! încet si cu chibzuinţă.

— Şei! că bine te-aî priceput, strigă Mariuca bă
tând din mâini cu bucurie ; am putea chiar să’l dăm 
pe mâna stăpânire! pentru o sumă mai mare.

— Asta să n’o facem, cel puţin de o cam dată, căci 
am semăna întocmai ca muerea cu găina care oua ouă 
ele aur şi care a rëmas fără găină, căci a tăiat-o, cre- 
dênd că o să găsească in ea o spuză de ouă de aur şi 
n’a găsit nimic.

eh! că

«
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— Că bine zici!
— Noi să ne mulţumim numai cu mulsul vacii care 

are să scoată lapte intr’una şi să nu ne lăcomim prea 
mult. Intre noi însă trebue să avem o legătură foarte 
strajnică, ca să ne tragă inima unul către altul, să 
lucrăm unul pentru altul şi să avem interes de a ne 
sprijini unul pe altul. Noi trebue de o cam dată să 
ne îndrăgostim amândoi, şi dacă o fi nevoie mal târ- 
diü chiar să ne cununăm împreună ca să ne strângem 
averile la un loc, şi pe urmă : traiü neneco cu banii 
băbachil.

— Mâl Bănucule, strigă radioasă Mariuca, şeii că 
mie îmi place cum grăeşcl şi cum plănueşcl d-ta?

— Primesc! ceea-ce ’ţi zic eu?
— Din toată inima.
— Pe toate?
— Pe toate, dar cu oare-care vorbe de lămurire ; 

să nu ne căsătorim pană nu ne-om cunoaşte bine, să 
nu ne zulipsim unul pe altul mal înainte de a ne că
sători; până atunci fie-care să facă ce s’o pricepe pen
tru a mal strânge ceva bani, că de! eu sunt cârciu- 
măreasă si am nevoe să fiu bine si veselă cu toată

a o

lumea spre a aduna aici câţi ol putea mal mult! muş
terii.

— N’aveagrije; între noi n’aresă lie de o cam dată 
legături de dragoste, ci numai o singură tovărăşie ; e 
vreme şi pentru asta dacă ne-om înţelege.

— Ne-am înţeles.
— Dacă e aşa tă bine de stropoleşte ceva de masă.
— Din toată inima. Până atunci treci în camera 

mea de te odihneşte o leacă.
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VII.

Furtuna.

Trecuse mai mult timp de la duca lui Bujor şi el 
încă nu se mai întorsese pe la bordeiul trăsnit ; se 
dusese vară, şi toamna şi iarna; chiar primă-vara se 
dusese împreună cu o bucată din cea altă vară, şi 
Mariuca tot nu se gândea de a aduce la îndeplinire 
strajnicul jurământ ce făcuse de a ’şi rësbuna în modul 
cel mai cumplit contra necredinciosului seu amant. A- 
semenï si Banucu încă visita, si incă din ce în ce mai des 
acest bordeiu fermecat, şi zăbovea in el une-orî chiar 
nopţi, dile şi sëptëmânï încheiate, fără să se mal gân
dească la alt-cine-vu de cât la haitoşa de Mariuca, 
ca cum ar fi uitat cu totul acea dragoste grozav de 
înflăcărată ce simţise altă dată pentru câinoasa de 
Ioană. Cu toate acestea, cu toată aparenţa lor liniş
tită, lucrurile nu erau aşa de liniştite precum se părea, 
focul nu era stins ci numai potolit, şi tăciunii mîjaü 
sub cenuşe gata să se transforme în incendiu spâi- 
mântător la cea mai mică suflare de vânt priin- 
cioasă.

Bujor nu e vorbă, nu mai da pe la Mariuca, ci ca 
orî-ce bărbat credincios, îşi petrecea toate orele sale 
libere. lângă Ioana sa, dar în fundul inimeî sale re
greta şi dorea acele forme pline, acele rotundităţî 
bogate, acea structură robustă, acea fiinţă plină de 
vigoare şi de sănătate, acea creatură numai foc şî
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voluptate, acel natural învăpăiat şi pasionat, acel tot 
plin de singe şi de putere care formaü flinta Mariuchiî, 
pe lângă care, faţă cu un admirator al patimelor vul
gare, fiinţa poetică, delicată, gingaşe şi aproape dia
fană a Ioanei perdea mult. Cu toate acestea Bujor nu 
se reinturnă la bordeiul trăsnit ; amorul propriû îl 
oprea, ambiţiunea îl reţinea, ruşinea amintire! unei 
ruperi atât de bruscă şi de puţin justificată îl împiedeca şi 
frica, chiar frica provocată de ultima convorbire ce avu
sese cu ea dă poate ar fi aflat condiţia sa de haiduc, îl re
ţinea de a face primul pas. Daca însă s’ar fi întâmplat 
oare-care avansuri din partea Mariucheî, de sigur el 
s’ar fi în turnat iarăşî spre bordeiul trăsnit, nu ca să 
se lipească acolo cum se lipise mai înainte, ci de a 
duce viaţa in menagiu dublu, cum o mai dusese el pe 
aiurea mai înainte de a cunoaşte pe Mariuca.

Mariuca la rindu-î uitase aproape cu totul dragos
tea presupusului Voinea, precum şi neagra sa ingra
titudine, în cât mai că nu se mai gândea la el. Ea 
se obicmuise cât se poate mai bine cu schimbul fă
cut într’un mod atât de repede şi lipsit de formali
tăţi, adică cu Bânucu, mai cu seamă că acesta ’! da 
ma! atâţia ban! cât! î! dăduse predecesorul sëü ; dar 
cu toate acestea tot nu uitase cu lotul pe fostul e! 
amant. Nu ’1 ma! iubea, chiar nu ’1 ma! ura, dar lă
comia sa îl dorea ; mai cu seamă că acum ştia cine 
era şi spera ca prin frica de denunţare să smulgă de 
la el or! cât! ban! ar fi dorit. Să facă stare mare, să 
cumpere moşi! şi rob! şi pe urmă să se mărite cu 
vre-un boer mare scăpătat şi să termine viata ju
când rolul de cocoană mare din protipendadă, după 
ce o începuse jucând pe acela de cârciumăreasă, su
pusă cam tuturor desmerdărilor şi capricielor trecă
toare, iată care era visul eï. Şi pentru ce nu? mai 
făcuse şi altele ca ea.
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Bănucu dintre toţi era acela care uitase mai desă
vârşit ca orî-care trecutul şi care se gândea numai la 
present. El nu ’şî mai aducea aminte de Ioana nici 
ca de amintirea unui vis frumos saü urât de mult 
visat, pentru că lui ii convenea cât se poate de bine 
Mariuca cu nurii sel cei comuni dar îmbelşugaţi şi 
începuse s’o iubească cu tot dinadinsul, să se ataşeze 
eî cu corpul şi sufletul de ea, să petreacă la ea tot 
timpul ce ’Ï prisosea, să lipsească de lângă ea numai 
atât cât îl reclama expediţiele sale haiduceşti, să facă 
pentru ea toate jertfele putincioase, să sacrifice cu 
bucurie lot ce putea agonisi şi să mi se mal gândească 
la nimic alt de cât numai la ea.

Intr’acest timp Bujor şi aï sëï, din causa armisti
ţiului ce purtarea lui Şuţu îl silise să pue în aplicare 
pentru un timp oare-care fală cu Grecii, după mai 
multe sfaturi ce ţinu cu cele alte căpetenii, găsi de 
cuvinţă să ’şî strămute câmpul expediţiuneî "dincolo 
peste munţi în tara Ardealului, şi mai cu seamă în 
comitetul celor Trei Scaune, unde nemeşii, şi boeriî 
Săcuilor chinuiau în modul cel mai cumplit pe bieţii 
iobagii Români. Aceste expedîţiunî fură foarte sânge
roase, căci Ungurii'erau bine păziţi de cete de pan
duri Săcuî, şi ’şî apărară viaţa cu multa îndărătnicie, 
dar fură şi mănoase, căci găsiră în lâdile Ungurilor 
cantităţi foarte însemnate de pungi pline cu aur 
stoarse din sudoarea de sânge a bieţilor Români. A- 
ceste résulta te bune făcu pe Bujor să sboare cu aï 
sëï foarte adesea peste munţî în Harumscch şi Cic, şi 
să calce multe curţî de baronî şi de conţi Unguri. 
Astă împrejurare sili pe Bănucu să lipsească de mai 
multe orï din bordeiul Mariucheî şi pe urma s'o facă 
să uite lipsa sa, îmbunând-o cu mulţime de darurï 
aduse din pleaşca Ungurească.

Intr’o dimineaţă Bănucu îî spuse că va lipsi vr’o
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ten (Iile, pentru că avea sâ Iacă iarăşi o călcare în 
tara Ungurească, şi plecă rugând pe Mariuca sâ nu’l 
aştepte in decursul acelor trei dile. Ea se prefăcu că 
îi părea rëu, dar nu se superă de Ioc de această 
lipsă, ci din contra fu foarte mulţumită de ea, pentru 
ca densa nu iubea de Ioc pe Bănucu, şi când lipsea 
el, cel mai grabnic lucru ce făcea, era acela de a ’l 
înşela şi de a ’1 schimba momentan cu ori-cino tre
cea pe la cârciuma ei şi deschidea băerile pungeî ca 
să ’I dea o sumă grăsulie.

In seara dileî celei din urmă expediţii a amantu
lui sëü, nu avu prilej sâ pue în lucrare aplecarea sa 
cea lacomă şi desfrânată, căci timpul de pe la asfinţit 
se stricase, începuse sâ bată un vent rece şi să plouă 
mărunt şi pătrundetor, din care causa drumu se pustii 
pe dată şi cârciuma rernase pustie, adică numa> Ma
riuca şi sora sa.

Cu toate că şedeau în marginea unei păduri şi cam 
departe de sat, ele nu aveaü pe lângă dênsele pe 
nimeni, adică nici măcar un argat, ci numai ele în
deplineaţi toate nevoile cârciumioareî şi micului lor 
menagiü, şi cu toate acestea stăteau acolo şi vara şi 
iarna fără să se teamă de nimic, .fără să le fie frică 
de vre-o primejdie, fără să le fie măcar urit. De pri
mejdie nu aveaü să se teamă, pentru că ele nu furase 
pe ibovnicul sau bărbatul vre-unei fete sau femei din 
satul vecin ca să provoace niscai-va rësbunarï; ase
meni ele nu se arătase prea mult câinoase către cel 
ce se arătase prea stăruitori cu dragostea fată de ele, 
ast-fel că nimeni nu le ura, nimeni nu le voia rëul 
şi nimeni nu avea motive de a ’şl rësbuna pentru 
ceva în contra lor. Ele nu dăduse prea mare avânt 
comerciulul lor ca să escite invidia celor alţi cârciu- 
marî din sat, ci se mărgineai! numai la un debit 
mărginit cât şă nu moară de foame. In sfârşit prin
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aceste manopere şi portul lor estrem de modest făcu 
pe orî-care să creadă că ele n’aveaü nici un ban pus 
d’o parte, ci din potrivă se opinteau greü şi ’şî dau 
multă osteneală până ce plăteau datoriele ce făceaţi 
la hangiul moşiei din sat de la care cumpăra vin, 
rachiu şi cele trebuincioase câroiumioareî lor. Ceea 
ce agonisiaü ele din dragostea lor, îngropaţi în pă
mânt in fundul pimniţeî şi nimeni, nu le denunţa, 
căci nici un spion denunţător nu se găsia în casă. 
Ele stau bine şi cu voinici drumurilor mari şi stă
tuse chiar mai înainte de a şti că Voinea era Bujor 
căpitanul de haiduci. Aceştia la ea găsiaii în tot-d’auna 
merinde de aprovisionare multe, alese şi eftine, credit 
la nevoe şi adăpost sigur la vreme de strhntorare.

Cu toate acestea, de si nu se temeau de nimeni si 
de nimic, in acea seară tristă şi urîtă, cele două fete 
simţiră că li se sbârleau mereu pielea pe ele, şi la 
lie-ce sgomot, Iară să vrea tremurai! de frică. Ele 
incuiase de vreme uşa bordeiului, pusese drugul şi 
mal trăsese şi zăvorul. După aceea intrase în cămara 
Mariuchiî, aprinsese pe vatră o văpaiţâ de foc, de şi 
eraü aproape de Sânt-Petru, şi sé făcuse roată în ju
rul acelei văpăiţe, după ce incuiase şi uşa acelei că
mări; cu toate acestea ele tot tremurau şi se infioraü 
la audul ori-căruî sgomot mai mare.

Aveau şi de ce sermanele să le lie frică, căci vân
tul, spurcatul, bătea ca un balaur şi fluera ca un 
voinic de codru, rămurile copacilor pădureî de care se 
isbea vântul la fie-ce pas trosneau într’un mod sinistru 
frunzişul ce împodobea desişiul ramurelor faşiati in- 
tr’un chip spăimântător ; crăcile şi frunzele uscate 
cadute pe jos se mişcau şi sburaü in aer, producând 
un freamet cobitor, şi ploaia, cădând deasă şi apăsată 
pe fragilul înveliş al bordeiului, producea un sgomot 
monoton dar nu mai puţin fioros.

; •
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In mijlocul acestui concert grandios produs de lupta 
crâncenă între cele două din cele mal puternice ele
mente : vântul şi ploaia, fetei cei mai tinere, adică 
Stanchi, i se păru că aude un nou sgomot continuu 
şi prelungit, o uruitură ca aceia produsă de rostogo
lirea unui corp greii pe pământ, care mereu se mărea, 
mereü se apropia şi din ce în ce se distingea în mij
locul acelui sgomot al elementelor, căci cu cât se a- 
propia cu atât facea pământul să se sgudue şi să se 
cutremure.

— Soro dragă, aud! tu ceva? zise Stanca după ce 
ascultă ea cât-va timp cu atenţie şi în tăcere.

— Cum să nu aud? ce cred! că sunt surdă? es- 
clarnă Mariuca cu o intonaţie nervoasă. Suflă procle
tul de vânt ca cum ar vrea să răstoarne lumea şi 
pământul.

— Dar nu e vorba de vânt dragă, ci de alt sgo
mot ; nu aud! tu acea uruitură care cutremură pă
mântul de se lovesc blid urile de pe eorlata de d’asu- 
pra mesei?

— Că bine zici tu daică dragă ! răspunse Mariuca 
după ce ascultă şi 6a o leacă ; apoi se aplecă spre 
podeaoa de cărămidă şi diipă ce lipi urechea de ea, 
adaogă: auliii, cu. mal urlă pământul ! Ce să fie asta? 
s’o fi deslipit vre-un codru din malul Priporulul?

— Aşi ! nu cred, până acum ajungea pînă la copacii 
pădure! Şi începea să se audă trosniturile rupere! lor.

— D’apoî atunci ce să fie?
— Cine ştie? vre-o căruţă ce scoboară drumul de 

la Poiată încoa.
— Aşi ! căruia să facă aşa mare sgomot.

'— Că bine zici tu, sgomotu e prea mare ; o fi vr’o 
butcă boerească fă soro.

— Aşi ? ’ţî-al găsit ! aida de ! butcă boerească pe 
aşa vreme pe drumul mare şi în apropiere de pădu->
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rea Hangului care adăposteşte pe cei mai vestiţi hai
duci! Nu se poate!

— Nu ? Na, audï acum pocnituri de harapince (bice) 
şi chiuituri de surugiu.

— Că bine zici, soro dragă. Cine ştie? vr’un ciocoii! 
stăpân al vre-uneï moşii vecine, vine să Jşî vadă pă
mânturile.

— Bună vreme ’şî-a găsit!
— I/o fi apucat vremea rea pe drum. ET ! dar a 

încetat şi uruitu, şi plesnitu şi chiuitul !
— Tocmai în dreptul bordeiului nostru! Soro dragă, 

audişî ori e numai o părere a mea, strigă Stanca 
tresărind.

— Ce aï audit ? esclâmă Mariuca tresărind şi ea.
— Mi se pare că bate cine-va la uşa de afară a 

bordeiului nostru.
— Adevărat ! audî, bate sdravăn.
— Cine să fie dragă?
— Nu ştiu drăguţa mea.
— Mie ’mî-e frică de mor.
— Si mie; uite cum tremur.
— Audi cum mai bate, doamne sfinte!
— O sa scoată uşa din ţîţîni.
— Ce ne facem surioară?
— Ştiu si eu ? !o •

— Audi cum strigă şi cum înjură?!
—■ Aoleo! zice că dacă nu deschidem uşa dă foc 

bordeiului.
— Sunt in stare dac’or fi niscai-va oameni rëï.
— Eu sunt de părere să deschidem.
— Să deschidem ?! esclamă Mariuca cutremurându- 

se, dar daca or fi niscaî-va făcători de rele, ce ne 
facem ?

— Dac’or fi oameni rëï poate să ne prăpădescă şi 
fără a le deschide noi, iar d’or fi oameni buni, ne
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facem pomană cu ei, şi d’o ii niscai-va boerî dă 
norocul peste noi.

— Aï dreptate tu Stanco ; a! să le deschidem ; dar 
maï înainte d’a deschide să ’! întrebăm mal întâiu 
cine sunt.

— Aşa să facem.
Şi numai de cât Stanca aprinse o feştilă pusă în- 

tr’un hârb, deschise uşa camerei, intră în cârciumă, 
şi apropiindu-se de uşa exterioară, strigă cu o voce 
destul de sigură:

— Cine e?
— Oameni buni, răspunse o voce bărbătească de 

afară.
— Cel fel de oameni buni pe drumul mare pe ase

menea vreme?
— Ne-a apucat vremea rea pe drum.
— Satul nu e departe, e numai la o palmă de loc ; 

duceţi-vă acolo şi veţi găsi odihnă mai bună de cât 
la noi.

— Nu putem să mergem mai departe că suntem 
udaţi până la oase ; deschideţi dacă vreţi să căpătaţi 
o mână de rubiele, răspunse altă voce.

— Deschide Stanco, răspunse Mariuca, căci ori
cine o fi, are să '1 fie milă de două fete sărace şi nu 
ne va face nici un rău.

Stanca se supuse, trase zăvorul, trase şi drugul, 
deschise uşa şi. peste câte-va momente vădu intrând 
unul după altul trei oameni, între care cel d’al doilea 
era muiat numai în fir.



VIII.

Boerul Ilie Catargiu.

Dintre cei trei necunoscuţi ce intrară în cârciumă 
şi apoî în camera Mariuchei, acel ce mergea înaintea 
tuturor şi ţinea capul semeţ ca un stăpân era cel mai 
simplu îmbrăcat, pe când cei alţi doi, de şi aveau pe 
hainele lor numai fir şi găitane, se purtau cu cel alt 
cu respectul şi smerenia unor slugi către un stăpân 
mare şi puternic, şi stau înaintea lui cu mâinele la 
piept.

Acest necunoscut, căruia tovarăşii seî de drum îi 
arătau atâta respect era un tênër cam de vr’o 25 de 
ani, năltuţ, bine făcut, cu faţa albă şi rumeoară, cu 
trăsurile chipului regulate, cu sprincenile castanii şi . 
frumos arcuite, cu nişte ochi căprui, mari, dulci, dar 
in acelaşi timp foarte pătrunde lori şi impunători, cu 
un nas regulat, cu : nările deschise, cu gura mică şi 
rumenă, umbrită de nişte mustăţi castanii bogate şi 
frumos răsucite, cu nişte dinţi albi şi foarte curaţi, 
cu o bărbie rotundă şi grăsulie rasă de curênd, cu o 
coamă castanie deasă şi bogată pe cap, care ’î cădea 
în unde încreţite pe umere, cu un gât desvoltat, alb 
şi bine legat, cu nişte umeri laţi şi bine arcuiţi, cu o 
statură înaltă şi bine cproporţională, cu nişte mâini 
de copil albe, lungi şi subţirele, cu nişte picioare de 
femee bine făcute, cu o_^ talie sveltă şi mlădioasă, în 
fine cu un întreg, în care se vedea cea mar desăvâr
şită frumuseţe bărbătească, o distincţiune de om de
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rasă, un aer mândru şi măreţ ca al omului deprins 
numai să poruncească, în fine lipul feciorului de boer 
trăit numai în puf şi in bunătăţi, pe care încă nu l’a 
bătut vêntul prigonirilor soarteî. îmbrăcămintea sa 
era simplă, fără fireturi, dar elegant purtată şi croită 
în forma celor ce purta pe atunci numai boeriî din 
protipendadă ; el purla pe cap o cuşma de hărşie 
neagră cu fundul de postav roşiii.

Cel d?al doilea care era îmbrăcat numai în fireturi 
avea fisionomia portului sëü, adică era tipul arnău- 
tulul de casă mare boerească; el pe lângă fustanela 
tradiţională, minteanul roşu cusut cu fireturi de aur 
şi poturi asemenea roşii şi înfiretaţî, purta la brâu 
un arsenal de arme de tot soiul : pistoale, hangere, 
cuţite, pumnale, etc., şi la spate o şiuşiana cu gura 
largă ca gura unul borcănaş.

Cel d’al treilea care rămăsese la uşe în o postură 
mult mal umilită ca arnăutul, era îmbrăcat cu fer- 
menea, mintean şi poturi albi ornamentaţi cu felurite 
Hori de găitan albastre şi roşii foarte bizar modulate, 
întocmai ca puţinii surugii ce se mal văd une-ori pe 
ici pe colea pe la cate o casă boerească ; după port 
şi coloarea pielei chipului seu, care era aproape ară
mie, el dovedea că era ţiganul vizitiu al boerului.

Cate trei aceşti necunoscuţi erau urli până la piele 
şi tremuraü ca varga de le clănţăneau dinţii în gură, 
căci umblase pe semne mal mult timp prin ploaie.

Cum intră în cârciumă, boerul se repedi în cămări 
Mariuchiï, a cărei uşă rămăsese deschisă, şi cum dădu 
de căldură şi vădu focul pe vatră, scoase o esclamatie 
de bucurie, şi cu toate că se găseau în luna lui Iu nie, 
luă în braţe soba care era călduţă, şi strigă cu o es
clamatie de satisfacţiune :

— Ha! bodaproste, bine că aveţi foc în sobă.
După ce rosti aceste cuvinte, necunoscutul se aşedă
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pe unul din cele două scăunele rustice, pe care stă
tuse mai adineaori cele două fete la gura sobiî, şi în
cepu să se prigorească înaintea focului.

— Iane ! strigă apoi după câţe-va minute.
— Oriste evghenis, rëspunse arnăutul punênd mâna 

la piept şi la fes, şi salutând după moda orientală.
— Mal pune lemne în sobă <şi pe urmă vino de 

te incăldeşte şi tu.
— Filo-Lo-herisas bei-mu, rëspunse slugoiu salutând 

din nou în acelaş mod, dar rëmânênd pe loc lângă uşă.
— Vino, îţi zic o dată, porc de câine ce escî; ce 

vrei să mi se strice hainele după tine ? Fd bunătate 
şi nu mal făcea nazuri dacă o dată îţi poruncesc eü* 
Vino şi tu Căline căalminterî es găitanele şi ţi se fac 
straeie pe tine de nu mal au hal.

— Aşa e să trăeştî, Maria ta, rëspunse Călin apro- 
piindu-se de sobă fără multe nazuri şi vârîndu-se 
aproape după ea, pe când Iane abia făcuse un pas 
spre sobă, pusese câle-va vrascurî în ea şi pe urmă se 
oprise la spatele boerulul.

Intr’acest timp Mariuca şi Stanca staü la o parte 
cam în fundul cămărel, se uitau cu mirare, temere şi 
curiositate spre aceşti oaspeţi neaşteptaţi, şi începură 
aï mesura cu privirea de la cap până la picioare fără 
să scoată graiü din gură.

După ce se mal încâlcii şi se mal usca puţin, acela 
ce avea aer de boer se întoarse niţel pe scaunul sëü - 
şi zice aruncând spre cele două fete o privire cam 
piezişe :

— Ia ascultă, cine e stăpân aici ?
— Noi coconaşule, rëspunse Mariuca rëmânênd 

pe loc.
— Voi? numai voi? dar peste voi cine este mal 

mare?
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— Nimeni, rëspunse Stanca; noi suntem şi mari şi 
mici.

— Voi!... numai voi singurele în mijlocul acestei' 
păduri mari?! nu se poate.

— Şi pentru ce nu cocoane? întrebă Mariuca.
— Pentru că de! la dracu, sunteţi mueri, ba mi 

se pare chiar fete, nişte copii, şi in pădure poate să 
vie mulţi oameni rei : hoţi, haiduci, fâcetori de rele, 
care poate să vë facă multe neajunsuri.

— De cinci ani stăm aci şi pană acum nimeni 
ne-a făcut vre un rëü.

— Se poate?
— Aiminteri n’am fi stat.
— Cel puţin trèbue să vë fie prea urit singure sin

gurele în această singurătate.
— Omul se deprinde şi cu binele şi cu rail, când 

n’are în cotro.
— Marecuragiu aveţi, crede-më, mai ales la versta 

voastră tinere şi frumuşele cum sunteţi.
— Sărăcia, fie urîtă, lie frumoasă, nu întâmpină 

nici o primejdie ori unde o li, căci nimeni nu se în
fige unde e usucu pămentului.

— Nu te prinde dragă fată, căci n’aduce anul ce 
aduce ceasul. Dacă n’ai bani poate să aibi alte co
mori care să :ţi fie primejdioase ca şi banii. Afară nu
mai dacă p’aici n’or fi oamenii bolnavi de orbul găinilor, 
adică de aceia care n’aü ochi de vëdut şi inimă de săgetat. 
Sunt, fata mea, hoţi de tot soiul; unii îţi fur punga, 
dar alţii îţi fură odihna, traiul liniştit, tot ce are o 
fată mai scump şi mai bun. Intre asemenea hoţi, dëü, 
m’aşi ispiti să më numër chiar eü, ca să vë fur inima, 
mai ales pe a ta ocheşico, care te ascundï dupe spa
tele bălăioarei.

— Inima mea? esclamă Mariuca pufnind de rîs, şi 
pentru ce? ce ai face cu- ea?

nu
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— Eï 1 mai me întrebi ce aşi face? la naiba să fie cu 
putinţă săfiî atât de agiamie în cât să nu ine pricepi?

— Del cocoane, se poate; noi astea ţărancele nu 
prea înţelegem bine noima vorbelor boereşti ; dar 
şcim că omul e om nu dihanie ca să mănânce pe 
Fete; mai şcim iarăşi că fata este făcută ca să se 
marghiolească cu voinicul, iar nu dihanie sălbatecă 
care să se sperie de oameni.

— Fă fată, ştii că tu vorbeşti adânc, adânc de tot?
— Se poate cocoane, nu zic ba.
— Fă fetiţo, ştii una? strigă boeru sculându-se în 

picioare şi uitându-se ţintă la Mariuca, mie. mi se 
pare că eşti o fată foarte deşteaptă iar nu o coţuşe 
d’alea care fuge diua de bivoli.

—v Oloi cocoane, mă iartă, fa bine d’o ia mai do
mol. că prea te duci departe, răspunse Mariuca în
crunt ându-se şi uilându-se cu semetie la tênërul ne
cunoscut. Suntem sărace, nu e vorbă, dar nu suntem 
fete după drumuri Iară şiart; şi rost; suntem singure 
în mijlocul unei păduri, aşa e, dar slavă Domnului, avem 
braţe îndestul de sdravene ca să ne apărăm la vreme 
de nevoe.

— Ce spui fată? d’alea mi-ai fost? strigă necunos
cutul uitându-se cu admiraţiune spre tênera cârciu- 
măriţă.

— Să ştii, Măria ta, răspunse Mariuca cu semetie.
— Dacă e aşa, bravo, îmi place cum te porţi. Aşa 

te vreaü, se cunoaşce că eşti adevărată fiică de Mol
dovean. Aşa să fii tot-d’auna că îţi stă bine, fata mea. Să 
lăsăm dar snoavele la o parte şi să vorbim ce trebue. 
Noi n’am mâncat de adi dimineaţă ; acum ne-am uscat 
şi ne-am încălcjit de bine de rău, dar mi s’a făcut o 
foame de nu te ved cu ochii. N’aï ceva să ne dai de 
mâncare ? că-ţi plătesc cu galantomie ; daca ne-oi 
sătura îţi umplu poala cu rubiele.
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Audind cuvèntul rubiele, mândra cârciumăreasă 
care pana aci se uita ţanţoşă şi semeaţă la necunos
cut, îndată se însenină întocmai ca.o di noroasă càn 1 
răsbeşte soarele printre nori, şi surîdênd cu bună
voinţă răspunse :

— De! cocoane, ce să zic, noi pentru noi avem 
merinde, dar sunt lucruri proaste ţărăneşti care nu 
fac pentru nişte boeri ca d-voastră.

— Spune mai iute ce aï, şi na, ia cât vrei dintr’a- 
ceastă pungă, strigă cu grabă necunoscutul scolănd de 
la brâu o punguliţâ binişior de garnisită şi rotunjoară 
doldora şi puind-o în mâinile Mariuchiî, din ochii caria 
începu să iasă scântei de îndată ce zări printre rostu
rile pungii sclipirea strălucitoare a aurului din întru.

— Să vedi cocoane, réspunse ea blândă ca o mie- 
luşea; precum ştii acum e postu Sf. Petru şi noi ca 
creştini postim.

— Cui o spin? şi eu sunt creştin, şi eu postesc 
numai să fie ce-va ce se poate mânca fără sa te im * 
bolnăveşti. Ce aï?

— Apoî! am borşiii cu peşte din Tăslău, dulce ca 
puiul de porumb.

— Bun ; ce maï aï ?
— Am puţină plachie de peşte cu zarzavat gătită 

călugăreşte cum am învăţat eu de la maica Glifira 
de la Văratic.

— Foarte bun ; adu mai curănd.
— Mai am şi niţică sărălurâ îndulcită de morun , pe 

care o fac rasol până mănânci borşiul.
— Bun, bun ; pune masa îndată.
— Mai am şi niţică marinată de somn şi, de şilău, 

câtî-va păstrăvî afuma{Ï, niţele icre negre tescuite şi 
măsline mari numai îndulcite.

— Aï şi vin bun fata ?
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— Călugăresc cocoane, clin pimniţele sânţiel sale 
stareţului de la Ilangu.

— Daca' e aşa pune numai de cât masa, că de câud 
’mi-aî numerat atâtea bunătăţi mi s’â făcut şi mai 
mare foame.

— Ingădue până când oi face un puişor de mămă- 
ligă pripită.

— Să nu ine zăboveşti, dragă fată, că te mănânc 
de vie.

— Până pune masa Stanca eu me şi întorc cu mă
măliga gata.

Pronunţând aceste .cuvinte, Mariuca eşi din că
mară in cârciumă şi de acolo intră intr’o cămăruţă 
vecină cu cămara Stanchi, in care se alia o vatră 
de bucătărie ;• cum intră înăuntru răvăşi dintr’un 
colţ al vetrei cenuşa, din care eşi o spuză fer- 
bir' 3 şi câţî-va cărbuni, puse pe acel cărbuni nişte, 
vreascuri uscate, de care se agăţă focul numai de cât 
aruncă crăcanele d’asupra focului şi un ceaun plin cu 
apă d’asupra crăcanelor, aruncă înăuntru o mână de 
sare şi după aceea eşi din bucătărie in mână cu o 
luminare aprinsă, se coborî in pimtiiţa, dădu un buriü 
gol la o parte, deschise o uscioară, pe care o masca 
acel buriü, şi intră în o altă cămară care era plină cu 
tot ce se găseşte in băcănia cea mal rafinată. De 
acolo luă o felie de icre negre, o strachină de măsline 
o felie măricicăde morun sărat, o altă strachină plină 
cu marinată de somn şi şialâu, apoi, după ce le scoase 
una câte una afară, închise uşa la loc, trase buriul tot 
unde fusese şi se înturnă in bucătărie unde apa în
cepuse sa. fiarbă in colcote.

Intr acest timp Stanca puse o masă de lemn albă şi 
sclipitoare de curăţenie, măruntă şi in trei picioare 
in mijlocul patului din faţa uşeî, aşternu pe dênsa o faţă 
de masă asemenea albă vărgată cu borangic galben,
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curată ca fulgul de lebădă, puse pe masă mai multe 
talere de pâmènt foarte frumos smălţuite în diferite 
culori şi cu felurite ornamentalii, puse pe talere lin
guri de lemn foarte frumos sculptate de rufetaşi! de 
la Têrgu-Ocna, şi nişte solniţe de păment cu trei 
despărţituri pline cu sare, piper şi ardei pisat, iu 
fine puse şi un cuţit grosolan cu mânerul de corn de 
boü, industrie naţională a ferarilor ţigani de la mo* 
nastirea Neamţului, (invenţia furculiţelor pe atunci 
era necuooscută chiar boerilor moldoveni, ne cum 
unei biete cârciumărese). După aceea eşi afară şi peste 
căte-va minute se întoarse cu un borcan verdiü nu 
îocmaî mare, dar îndestul de pântecos în cat sä 
încapă două oca, plin cu un vin gălbuiu ca chihlibaru 
topit şi limpede ca lacrima. Curênd după aceea intră 
şi Mariuca cu mămăliga gata şi peste un minut a-
duse si ciorba de borsiü.• «

Cum veciu în mijlocul mesei într’un cenac tot de 
pamênt cat toate dilele de mare, borşiul fumegând, 
tènërul boer se desculţă de cişmele lui cele galbene 
pline de noroiü şi intro clipă fu în gogoţu patului 
cu picioarele încolăcite sub el ; apoi zise :

— Aideţî fetelor să mâncăm cu toţii; apoi adaose 
adresându-se către arnăut care se desarmase de o 
mare parte din arsenalul sëü : oriste chirie.

— Filotoherisas bei-mu, rëspunse arnăutul punênd 
mâna la piept şi plecăndu-se până la păment Iară a 
se mişca din loc.

— Aide o dată dacă ’{I poruncesc eu şi nu mal 
face nazuri caţaoneştî porc de câine ce escl, strigă 
boerul bătend cu putere în masă aproape să o rës- 
toarne.

De astă dată grecul se supuse; s’ar fi supus şi ţi
ganul dacă ’î-ar fi poruncit, dar el săracul fu tri
mis afară ca să vadă de cai şi de trăsură şi să 1 pue la

'M
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adăpost în locul indicat de Stanca, unde se găsea şi 
grajd, şi şopron, şi orz, şi ovăz şi chiar adăpost pentru 
vizitiu, şi acolo mancă aceia ce biet i se dădu să îmbuce.

Fetele nu făcură nici de loc nazuri şi se încinse o 
mâncare şi un chef de pomină, căci bucatele erau bune 
nevoe mare, mai ales la foame, şi vinul de pomină 
să tot bei şi iar să bei.

— Fă fetelor, zise boerul după ce se mai satură şi 
prinse niţel la limbă după căte-va dusei, sciţi voi că 
eü am ghicit cine sunteţi voi şi pentru ce staţi in 
pădure ?

— Ia spune intro doară cine suntem cocoane? re
plică Mariuca, a cărei limbă începuse a se deslega 
mal cu prisos de cât trebue.

— Voi sunteţi gasde de haiduci sau ibovnice de 
haiduci.

— Vai de mine cocoane! strigă Mariuca sfeclind-o, 
ce te face să crezi una ca asta?

— Tot fetelor, tot ; cârciuma voastră aşedală între 
drumuri, departe de sat şi in marginea unei păduri, 
înfăţişarea eî cea ticăloasă şi imbelşugarea ce dom
neşte in ea, şi mai cu seamă aceste bucate scumpe 
şi bine.gătite, să ’ţi lingi degetele, şi acest vin împă
rătesc care nu e de nasul bieţilor tëranï, care n’aü 
atâţia bani ca să ’1 plătească.

— Pre legea mea cocoane, să n’am parte de tine
reţile mele, să më îngropi până mâine daca e adevë- 
rat ceea ce ’ţî închipueştl Măria ta, strigă Mariuca 
făcend nişte cruci mari cât păresimile şi jurându-se 
cum era mai rëu.

— Ei! lasă, lasă nu te mai ascunde, că eu nu sunt 
vătaf de plăeşT ca să te daü de gât; eh sunt boer 
catafto bre, care nu cantadiseşte să ia slujbă bre; sunt 
cruoerul Ilie Catargiu, ale cărui moşii coprinde maî 
tot ţinutul Covurluiuluî, şi care me plimb prin ţară
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pentru gustul meü ca să ’ml treacă de urît, iar nu 
ca să me fac sluga oamenilor lui Vodă. Fiţi pe pace 
dar fetele mele, fiţi pe pace şi să n’avetî nici o grijo, 
că de la mine n’are să vë vie nimic rëii.

— Dëu cocoane; strigă Stăncuţa împreunându-ş! 
mâinile in chip rugător, să nu ’ţî faci păcat cu noi 
că suntem nişte fete sărace şi nevinovate, care ne 
pregătim si noi cu câte ce-va bun numai ca să se gă
sească câte ce-va mai de D-deu de către călătorii ră-

• o

taciţi, de boerî apucaţi de furtuni ca D-v., precum şi 
de alţi câlëtorï şi de streinii drumeţi.

— N’aveţî grije, fa, nu v’ain spus o dată ? strigă 
cam restit acel ce pretindea că se numea Ilie C;i- 
targiu.

— Nu suntem gasde de hoţi, credeti-më; nu cu
noaştem pe nici un haiduc, suntem nevinovate, re
plică Mariuca învăluind pe Ilie cu o căutătură du
ioasă, rugătoare şi plină de o alracţiune voluptoasă.

— Unde dă D-deu să fiţi aceea ce tăgăduiţi, unde 
sunteţi în stare să me faceţi să dau ochi eu. un liai- 
duc, cu Bujor sau unul d’aî Iui, cu care de mai multe 
Iun! caut să fac cunoştinţă, că v’aşiu plăti bine ; 
sciţi .voi fetelor una ? eu am gust să me fac haiduc 
ca şi el.

— Ce spui ?! strigară de o dată amândouă fetele 
intrigate.

— Pre legea mea vë jur, că dacă ’miraţi face rost 
să daü ochi cu Bujor v’aşî face mai bogate de căi 
e stareţul de la Hangu.

— Eleî! esclamă Mariuca.
— Ce nu credï? mai na bani dacă vrei; ţine ar

vună, na ploae de aur să vë săturaţi, adaose Catargiu 
băgând mâna în brâü şi scoţând din el pumni de 
neticî de aur, pe care începu să ’î presare prin pal 
ca o adeverală ploae de aur, pe care fetele îî cule-

ve-
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gea cu o vădită lăcomie, fără a se mai gândi de a 
se mai jura ca adineaori că nu şcie urmă de haiduc.

— EI cocoane, ce ’mî-aî da Măria ta dacă te-aşi 
îndruma pe urma lui Bujor, zise Mariuea după ce 
adună toii banii de prin pat şi 7 ascunse in sin.

— Tot ce-ol vrea ; chiar o sută de galbeni de aur 
de niî-oî cere.

— Fără să ’ti faci păcat cu mine cocoane?
— Ce mal stai să spui prostii?
— Daca e aşa la bunătate de te culcă acu şi te 

odihneşte, şi mâine de bună seamă te puiu pe cale.
— Dine, bravo, aşa te vreau, zise Uie luând-o de 

gât şi sărutând-o pe amêndoï obrajii, fără ca Mariuea 
să se gândească de a se împotrivi;

Peste o oră masa fu ridicată, patul făcut în aceiaşi 
cameră, Stanca se duse in camera ei ca să arate lui 
lane unde să se culce, Călih vizitiul hrănit şi el cu 
ce rămăsese de la masă îşi lâcu cum putu culcusiü 
lângă cai, şi toii fură găsduiţî şi dechisiţi cum se 
putu mai bine, boerul mai cu seamă fu culcat numai 
in perne de puf şi saltele de ţigae.

Daca ar fi venit liănucu în acel moment la bor
deiul trăsnit, nu ar fi rămas nici de cum mulţumit 
de ceea ce ar fi văd ut. Nici n’ar fi trebuit să fie surT 
prins, pentru că şcia că Mariuea era dinlr’acele fiinţe 
femeeşli care jerfeşte tot pentru bani.



IX.

Boerul în tabăra haiducilor.

A doua di cum se lumină de diuă, Mariuca sări din 
pat fără să scoale pe boer, se îmbrăcă fără să pro
ducă cel mai mic sgomot şi eşi din casă Iară s’o 
simtă nici apele; pe urmă sui repede gărliciul bor
deiului şi eşi afară.

Când se vëdu la aer liber şi ’şi aruncă ochii in 
juru-ï. vëdu că ploaia încetase de mult, cerul se în
seninase, soarele începuse să răsară în marginea ori
entului mândru şi strălucitor, pasërile începuse să 
ciripească voioase printre copaci, în locul vêntuluî să 
adieze un zefir dulce care împrăştie în spaţiu un par
fum îmbătător şi pămentul să se svânteze.

Mariuca nu era din acele fiinţe poetice care să ad
mire natura şi să rëraâe extasiată înaintea unu! ta
blou pictoresc frumos şi impunător ; ea nu băgă de 
seamă nici ciripitul ciocârliei, nici cântecul duios al 
privighetoarei de dimineaţă, ci îşi aţinti privirea d’a 
lungul drumului mare, aci in dreapta, aci în stânga, 
aci spre sat şi aci spre pădure; după aceia se uită 
mai îndelungat spre drumul pe care de obicei venea 
Bă nucul. Intr’acea di, după cum îi promisese el, tre
buia să vie, şi după ce stătu ast-fel nemişcată o oră, 
vëdênd că nu zărea nimic venind spre ea, o luă rara 

spre partea locului, şi se duse, se duse, indepăr- 
tându-se mereu de casă, până ce se depărtă cum Ire-
rara
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bue de bordeiul sëü şi intră cu lot dinadinsul în 
pădure.

După ce merse mai bine d’o oră şi intră de bună 
seamă în pădurea Hangului, tocmai când să ajungă 
la răscrucea Turcului, până la care de mai multe ori 
petrecuse pe Bănucu când pleca de Ia ea, iată că 
audi trosnituri de crăci uscate în pădure, şi fără de 
veste se pomeni că ’I ese înainte din bungetul întu
necos o matahală neagră care într’o clipă fu înainte-!. 
Ea vëdênd această apariţiună neaşteptată scoase un 
ţipăt de spaimă şi fu cât p’aci să’şî piardă simţurile, 
dar îşi ţinu firea şi pe urmă scoase un ţipăt de bu
curie, recunoscând în trăsurile matahalei pe Bănucu.

— Dar asta pe tine, ce al păţit? ce s’a întâmplat? 
strigă Bănucu sărind lângă densa.

— Ah ! bine că te-am întâlnit, strigă Mariuca atâr
nând u-se de gâtul sëu.

— Ce e p’a casă ? ce nevoe te-a isbit ? spune mal 
iute ca să ştiu şi eu.

— Dragă, nu ştiu ce să cred ; ori că ne-a ajuns o 
mare norocire care să ne scape pentru toată viaţa 
de calicie, ori ne-a isbit o mare nenorocire care să 
ne dea pierdăril.

— Ce spui tu femee ?! esclamă haiducul îngrijit, ce 
ori te-a călcat potera?

— Nu băete, dar mî-a picat adl noapte pe ploaia 
aia de foc un boer mare cu surugiu, arnăut numai 
in fir şi patru cal înaintaşi la o butcă boerească, care 
a mâncat şi a bëut, a vărsat galbenii cu pumnu în 
cârciuma mea şi a mas adl noapte Ja noi.

— Mariuco! esclamă haiducul clătinând din cap 
într’un mod ameninţător ; ce ’ml spui tu mie nu ’ml 
place.

— Ce e ? ce ’{I închipueştî ? ce ŢI trăsneşte prin 
minte? să n’am parte de ce m’oî ruga laD-deü dacă

8
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stiü ceva la sulletul meü, saù a fost pus ceva lä cale 
de mal înainte. întâmplarea dragă, numai întâmpla
rea ; dacă nu me credi, aide, vino de ’1 întreabă că 
şi acum e acasă, poate încă doarme.

— Hm! ce caută ciocoiul ăla la tine?
— Te-aî cruci când aï afla ce cată.
— Ţi-a spus-o?
— Numai' d’asta am vorbit toată noaptea.
— Eî şi ce vrea?
— Inchipueşte-ţi, vrea să facă cunoştinţă cu ceata 

voastră de haiduci, să intre în tabăra voastră, să vor
bească cu căpitanul vostru, şi chiar să se facă haiduc. 
Pentru această facere de bine el a făgăduit acelui ce 
îl va duce la Bujor o sută de venetici cu zimţi.

— Ce tot spui?
— Pre legea mea.
— Ce e nebun ?
— Nu se arată după chip.
— Ori e vr’o iscoadă, vr’un spion al căpitanului 

de plaiü?
— S’a jurat cum e mai rëü că nici nu se gândeşce 

la una ca asta, că el e get beget boer catafto, că se 
numeşte clucerul Ilie Catargiu şi vrea ca sa se facă 
haiduc.

— Are -haz istoria asta !
-- Ar. avëâ-^i;tù.àv, m'ult haz când am putea să pu

nem noï;:rpâha-'p;e’<shtis.oara de galbeni. Ce ne-ar îm
piedică ?lŢir la juf&^ n’am nici gându tali. Chiar 
dacă an-'ft Vre-ţinfll d’aX iùï Vodă nu ne-arn gândit noî 
mai acum un’'au ca să.’1 dăm pe mâna slăpânirei ?

— Aşa e, htf.iîfr:bâ ; 100 de galbeni nu e de lepădat, 
me las de haiducie, ne cununăm amândoi şi luăm o 
moşie în arendă.

— Şeii că nu te gândeşti rëu? am eşi la oameni 
măre, strigă Mariuca cu bucurie. Ia vedi Bănucule
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leică, Lu eşti cam inschiuzar, ia te gândeşte puţintel 
cum să facem să punem mâna pe locma.

— Daca nu ’mî-ar fi frică de tragere pe sfoară ar 
li lesne; il iau cu mine, il duc la Bujor şi treaba e 
făcută; dar vedï imï estet frică de ciovlică ; eü sunt 
singur şi eî trei, între care unul arnăut care trebue 
să lie armat până in dinţi; me face chisăliţă.

— Dar dacă aï face o minune?
— Ce minune ?
— Să te întorci la tabără, să ëï vr’o patru voinici 

d’aî tel din cel mal credincioşi, să ’ml încongiurî 
bordeiul şi să pul mâna pe el şi pe tot ce are la el^

— Scil că asta nu e rëü‘! l’asï sătura de haiducie.
— Ia fă-o inlr’o doară, Bânucule dragă, că nu pierd! 

nimic.
— Să şeii c’o fac.
— Până atunci etî me întorc înapoi şi ou şioşele 

şi momele îl [iu locului până vil.
— Du-te, dar bagă de seamă, că pe urmă vedî pe 

dracu.
— N’avea grije, Bânucule dragă, că nu te schimb 

pe tine nici cu vodă.
— Să ne vedem sănătoşi.
— Vino sănătos.

£j'e)vise şi peste 
vecia 

pati u 
Călin

După aceia lie-care se inturnp<^ 
o oră Mariuca fu in bătătura/^ăpi r w 
butca boerească spălată, ,
cal înhămaţi şi inzăbălaţî
fumându-şl luleaua pe lavim^e^?SM^a^w^84ub um
brarul bordeiului. f

Cum vëdu aste preparative, 
in năuntru şi găsi in camera sâ pe Ilie îmbrăcat gata 
dinaintea mesei mâncând câte cè-va de post din cele 
£e ’I adusese Stânca, căci pe atunci chiar boeril şi

no

a ca glonţul
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chiar tinerii posteau cu cea mai mare evlavie toate 
posturile.

— A! bine c’aî venit, strigă Ilie resucindu-şî mus
taţa ca un bărbat victorios ; era să plec fără să te 
mai vëd.

— Dar ce te ducî măria ta ?
— Da, draga mea, mă aşceaptă la Comăneştî un 

bun prieten ; dar să şeii că am să mai viu p’aicî.
— Apoi, mi se pare că aseară spuneai nu ştiti ce, 

nu stiü cum; se vede că a fost po/este.
— Ţî-aşî rëmànea foarte îndatorat, draga mea, daca 

m’aî ajuta să’mi aduc aminte, că de! aseară mâncă- 
rică bună, beuturică bună, nurii unei fetiţe haitoşe 
ca mata, dëü më cam ameţise.

— Se vede că tot ce aï vorbit despre haiduci şi 
despre dorul ce aï avea de a face cunoştinţă cu eï, a 
fost numaî o poveste

— Ba nu dëü, nu; despre asta nu schimb nimic; 
sunt tot de aceiaşî părere. Pentru eî am venit, pen
tru eî am câlëtorit cu atâta saltanat,.pentru eî am 
câlëtorit cu butcă cu patru caî înaintaşi, cu clopote 
şi surugiu, cu arnăut şi fel de fel de farafastâc urî, 
trâgênd nădejde că doar, doar o să ’î deştept din 
amorţirea in care au cădut de câtă-va vreme şi o să 
le îndemn lăcomia d’a pune mâna pe mine. De geaba 
însă şi de surda fură toate !

— Ba n’a fost de geaba.
— Ce spuî? aï dat tu- ochï cu vre-unul din eî?
— D’acolo viü.

v — EÏ! brayo, Yedî că-am ghicit eü că tu eştî gasdă 
de haiducî?. ' v -

— Numaî să nu më dai de şugubină cocoane.
— Ţî-am spus o dată că nu sunt ciocoî ci boer ; 

să nu më maî necinsteşti cu bănuelile tale c’apoï më 
supër.

-»4
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— Eï, dar despre ce aï făgăduit cum rëmâne vorba ?
— Cum să rëmâe? ce am făgăduit se va îndeplini, 

căci pe unde ese cuvêntul ese şi sufletul. Chiar în 
tabăra lui Bujor voiü plăti fie saü cuî vei găsi tu de 
cuviinţă cei o sută de venetici făgăduiţi.

— Iţi sărut mana coconaşule.
— Şi să nu credî că a! să rëmâï numai cu atât ; 

daca oî li cu minte şi m’oî face haiduc cum nădăj- 
duesc, să ştii că te fac ibovnica mea şi ’ţi daü bani 
să te saturi.

— Să ’ţî ajute D-deu cocoane să ţi se împlinească 
lot ce doreşti.

— Când o să mergem să ne întâlnim cu Bujor?
— Acu, cât de curênd, mai îngădue o tîra.
— Vecii, îmi răcesc caii.
— Daca e aşa dă poruncă să ’! deshame şi să ’Ï 

ducă iar la grajd până te întorci, că până acolo n’o 
să poţi să mergi cu caleaşca.

— Că bine zici. Iane bre, du-te de di lui Călin să 
scoată caii de la butcă şi să ’Ï bage cu hamurile pe 
eî înapoi în grajd.

Abia eşi Iane şi se înturnă peste o clipă val vâr
tej iu cu Călin după el, fie-care ţinut de câte doi gă
ligani cât toate dilele de înalţi şi armaţi până in 
dinţi ; alţi patru veneaü în urma lor şi se puse ca 
nişte ziduri vii în dreptul uşii, aruncând spre interio
rul camerei nişte priviri sălbatice şi scânteietoare. 
Cât pentru bietul Iane pierduse şi pistoale şi iata
gane şi chiar curagiul de a vorbi de groaza ce ’1 co- 
prinsese când se pomeni în cârcă cu acele matahale 
groasnice.

— Dar asta ce poate fi? ce noimă are acest sgo- 
mot şi acest zurbalic? strigă Ilie Catargiu sculându-se 
în picioare fără să *şî piardă de loc cumpătul şi a-
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runcànd asupra noilor veniţi o privire cruntă şi dis
preţuitoare.

— Aï voit cocoane haiduci, iată-ne, strigă cu o 
sălbatecă unul din cel de la use fâcênd trei paşi 

în interiorul casei ; acest om ţinea în fie-caremână câte 
un pistol întins gata de descărcat. Dă-le prins că de 
unde nu îţi sbor creeriî ; strigă acesta cu un ton de
tonator.

— EI bravo, îmi place, aşa vë vreau! esclamă Ilie 
Catargiu rîdênd din toată inima fără să se turbure de 
gura celor două pistoale care erau îndreptate drept 
spre pieptul sëü.

— Nu rîde ciocoiuile şi dă-fî mâinile în mâinele 
noastre că te mănânc de viu, strigă acelaşi individ 
care nu era alt de cât Bănucu, dar nu acela din toate 
dilele, adică om ca toţi oamenii, ci haiducul în expe- 
diţiune care era mal înfiorător de cât o fiară.

— Ce vreţi cu mine ? întrebă Catargiu tot cu singe 
rece, încrucişându-şl mâinele pe piept, vreţi viata 
mea? iată-mi pieptul înaintea voastră, luaţl-o; vreţi 
banii mei? na, vi-î dau eti, adaose boerul aruncând 

b cu dispreţ o pungă mare de la brâu la picioarele hai
ducului. Vreţi să me legaţi, vë e frică vouă opt ză- 
planî armaţi de un singur om fără nici o armă asu- 
pră-I, poftim braţele mele, legaţi-le, ferecaţi-le, face- 
ţi-me fedeleşiu ; eü nu ine împotrivesc. Să sciţi numai 
că am venit singur de plăcerea mea ca să vë găsesc 
ca un prieten pe alţi prieteni, spre a face cunoştinţă 
cu voi şi a më face unul dintre voi. Nu vreţi? vreţi 
să më prăpădiţi? voia la d-voastră ca la logofëtul Ior- 
dache Balş.

— Bre tinere, strigă Bănucu stând în loc coprins 
de admiraţiune; şeii că mie îmî place cum te porţi; 
şeii că mî-aî dovedit că eşti om de inimă, care nu se

voce
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teme de moarte, şi că ai fi foarte bun de haiduc. Ce 
ceri de Ia noi?

— Să me duceţi in tabëra voastră ca să dau ochi 
cu Bujor căpitanul vostru.

— Ce al cu el şi ce vrei să Ji spui Iui ?
— Daca eşci unul dintr’aï lui o să fu faţă.când voi 

vorbi eü cu el, şi o sa afii tot ce’l voiu spune.
— Vrei să eî şi pe ăştia cu d-ta ? dise Bânucu a- 

ratând cu côda ochiluî pe lane şi Călin.
— Ba nu ; eî pöte să stea aci în paza a doi omeni aï 

d-tale, căci pe urmă me întorc iarăşi p'aicï ca să ’mi 
iau caleaşca.

— Dacă e aşa, aide să mergem.
— Nu mai me legaţi ?
— Nu e nevoe ; acum te cunosc şi am încredere în 

evghenia ta.
— Faci forte bine, că în curând vei avea prilej să 

ine cunoscî şi mai bine.
— Să plecăm dacă eşti gata.
— Să plecăm.
Peste doă ore Bânucu, Ilie Catargiu şi şease din hai

duci eraţi în tabăra lui Bujor, şi înaintea căpitanului 
şi a ceţeî; sale, care erau adunaţi sub părul cel stu
fos, undo de obiceiu căpitanul ţinea sfatul cel mare, şi 
care se adunase acolo în urma semnalului ce dăduse 
Bânucu de departe prin nisce fluerături ascuţite, rë- 
sunatôre şi curios modulate.

— Ce e Bănuculc? ce ’mi aduci ? clise Căpitanul în- 
cruntânclu-se îndată ce zări pe tovarăşiul sëü apro
piind u-se de el alături cu un strein; cine e d-lui? .

— D-luî elice că e boer, că se numesce Cluceru 
Ilie Catargiu, că ar vrea să se .facă haiduc în tabăra 
nöstra, sică are multe lucruri saţi vorbească.

— Boeru şi să se facă haiducii ? dar s’a mai pome
nit una ca asta?! esclamă Bujor ridicând din umeri,

v
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cu necredinţă ; apăsător să devie apăsat, prigonitor 
să se facă prigonit, boer să se facă apostol al noro
dului, lup să se facă miel ! dar e peste putinţă, e în 
potriva firel.

— Cu töte acestea iată-mă ca am venit înnain- 
tea văstră, am înfruntat töte primejdiile până să 
răsbesc la voi, şi am intrat in tabăra vôstrâ mâ
nat numai de dorul de a me face apăsat, prigo
nit, apostol al norodului, in sfârşit mielü de junghiat, 
răspunse cu bărbăţie Ilie Gatargiu.

— Să fie adevărat aceia ce spui? esclamă Bujor 
măsurând de sus până jos pe noul venit, să lie cu 
putinţă ?

— Şi pentru ce nu ? ce boerul nu e Român, nu 
poate să aibă şi el inimă de om? nu poale să lie şi 
el drept şi apărător al dreptăţii?

— Ba da, răspunse Bujor continuând a se uita spre 
boer cu o căutătură cercetătoare; s’a mai văzut, 
n’am ce să die, minuni peste fire s’aü întâmplat 
uue ori ; se găsesc diamante negre, mărgăritare ne
gre, lebede negre, de ce să nu se găsească şi boerî 
cu dor de norod. Să te păzească D-deu însă să nu 
fii yre o iseödä prefăcută, căci aï audit de mine ; nici 
în vizuină de şearpe nu scapi de isbâridirea mea.

— Am auzit d’aşea ceva, dar n’am nici o grije eü.
-—Bine, daca ast-fel ’{î este vorba; începe de ’mî

spune ce mai aï de spus, căci, numaî după ce oî afla 
tot ce zace în sufletu-ţî, voiţi putea să te judec mai 
bine şi mă voiü - încredinţa daca capăt un frate ori 

vrea să se apropie de mine o Iudă.
— Bucuros; să stăm mai àntêiu pe câte un trun- 

chiü de copaciu, ca să nu ne doară piciörele, că ce 
.am eü a-tî spune este cam lung.

• — Fie, te ascult.
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IX

Boeriï şi Haiducii.

«Mai Intel de töte, dise boemi, să ’ţi spun cine sunt 
eu şi ce vroiü; eu sunt Clucerii llie Catargiu ; de şi 
port un nume care parcă ar fi grecesc, totuşi sunt 
Român de baştină, urmaşiu de Român, strănepot de 

din norod, mlădii a unui fost catirgiü (conducător 
de catîrî) care se hrănea din rodul muncii sale, şi aï 
cărui li! prin vrednicia lor aü ajuns la treapta de boerî 
şi s’au îmbogăţit. Strămoşii mei, insă, nu sunt din 
Moldova ci din Valahiaunde aù avut averi mari şi moşii 
întinse. Precum iţi spuseiu, străbunii mei ca toi i boe
riï pămentenî, au eşit d n norodû şi aü ajuns să capete 
de la Domni boeriï mari şi averî bogate, ca toţi Ro
mânii cel harnici dintre acele vremuri, pe câmpul 
de luptă, apărând cu vrednicie moşia strămoşească. 
Bunul meu insă, fiind căpetenie de seimeni, şi mes
tecând u-se în răscoalele protivnice lui Matei Basarab, 
a lost despuiat de acesta de toate averile şi vredni
ciile, pe care le a dat Kreţulescilor, şi a fost sur- 
giunit în Moldova, unde a fost primit cu braţele 
deschise şi îmbogăţit cu alte averi mult mal nume
roase de Avbănaşul Vasile Lupu, Domnul de pe atunci 
al acestor coprinsurl.

«Urmaşii sei, de şi duşmani Lupului, nu au prigo
nit pe Catargiu, ci din potrivă Paü miluit şi Pau innălţat 
la ranguri, în cât încetul cu încetul el a dobândit averi 
mari şi moşii întinse, mal cu seami în judeţele Iaşi, 
Tecuci şi Covurlul. Părinţii meî aü avut cele mal în
tinse moşii în judeţul Covurlul. Eï ’mï-aû lăsat o a- 
vere foarte însemnată, dar amândoi au murit pe când

om
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eu eram încă copil, şi m’aü lăsat în cea mal fragedă 
verstă, în grijea moşiuluî meii, fratele tati, care me 
lăsă să cresc cam în voia mea, căci şi el avea copii 
şi ’şi batea capul mai mult cu eî de cat cu mine.

Această lipsă de îngrijire, mai ales la o verstă cu lo
tul tînără, me făcu să trăesc cam de capul meu, să 
iubesc cu nesaţiu slobozenia, şi să urăsc cu groază 
friul de ori-ce soiü, întocmai ca calulu sălbatic născut 
şi crescut în nemărginirea pustiului.

«Multă carte n’am învăţat, căci nici cel alţi boerî 
de seama mea nu prea ’şi bale capul cu matimele 
si buchinisirile învaţăturei, căci pe la noi încă e pri
vită ca o îndeletnicire mojicească inveţătura de carte; 
in schimb însă m’am plimbat mult, am călătorit mult, 
am cutrierat în crucişi şi în curmezişî Europa întreagă 
şi am învăţat multe limbi.

« Am stat mai cu seamă în tara Franţuzească vr’oa a

cinci ani, şi am fost faţă la uriaşele lupte ale Franţuzilor 
pentru desrobirea norodului de jos de sub jugul nobililor? 
assemeni am fost faţă Ia desfâşiurarea măreţelor fapte 
ale unui soldat eşit din norod, care a avut curagiul să se 
lupte cu Europa întreagă, să biruiască împărăţii pu
ternice, să scoţă din nimic oştiri numerose ca nisipul 
mărei, şi generali care ’şi duceau armele la biruinţe 
sigure, şi să se schimbe- din un biet soldat cel mai 
puternic împărat.

u Trăind atâta vreme într’acel vădduh încărcat nu
mai de faptele măreţe, faptele uriaşe, faptele uimilöre 
ale norodului, şi numai ale norodului, de şi sunt fe
cior de boer,'am început să iubesc norodul cu, o dra
goste nespusă, să ’i doresc tot binele putincios şi să 
’i fâgăduesc că îndată ce mă voiu înturna în ţăra mea 
îmi voiu jertfi averea şi viaţa mea şi ’Iu .voiu ajuta cu cei 
de o credinţă cu mine, pentru ca să ’lu scap de întune- 
recul în care zace şi de jugul ce ’Iii apasă.

La Paris toţi feciorii de boerî Munteni şi Moldo-
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veni, câţî rés bise pănă p’acolo, eraü de părerea mea 
şi se tot jurase a ’mi da mână de ajutor: Cândescu, 
Dinu Golescu, Grigorie Brâncoveanu, Ilie Cogălnicenu, 
Negrea, Păşcanu, Ganta şi alţii se legase împreună cu 
mine prin straşnic jurământ, că vor face tot ce le va 
sta prin putinţă spre a aduce la îndeplinire hotărârea 
luată, adică aceia de a da norodului locul cei se cuvine 
in cârmuirea patriei lor ; dar când me vëcjuiu în {eră, 
cei mai mulţi încă nu se înturnasse, unii se grăbi a pune 
in cap işlicu părintesc şi a se prenumăra intre cel mai 
îndărătnici apăsători aï norodului, şi alţii a tremura de 
frică numai la audul cuvântului : mişcare, luptă, des- 
robire.

«Am vrut să desmorţesc inimile tinerilor coconaşî 
ce intâlniu în Iaşi, pe care însă nu’ï întâlnisem peste 
graniţă: îmi dădui! töte silinţele să aprind în sufletele 
lor celle amorţite şi copleşite din pruncie de patimi 
josnice, zugrăvindu-le cu vopselî din cele mai mişcă- 
töre tot ce am vâdut in ţerile din apus, dar de geaba 
îmi fu tötä truda, căci, pe când eu ie vorbâm de suferin
ţele ţerreî şi de umilinţa némuluï, care are nevoe de 
o grabnică desceptare şi d’o repede ridicare, ei im! 
vorbâu de nurii, ispititori aï roabelor ce le dăduse 
babacu in stăpânire până Ie-o veni vremea să se înspre.

«Numai un singur om, un singur tînër, un singur
fiu de boeru fu mişcat de suferinţele norodului si râs- * » »
punsese cu pace şi voe bună la chemarea mâa ; acela 
fu Constantin Cantacosino poroclit Ganta, feciorul Ro
mâniei?. Acesta, de şi însurat de.curînd cu o fată tîneră, 
frumösä şi forte iubită, de şi încă în anul cel fnaî 
dulce al vieţeî, în anul de miere, el primi cu bucurie 
să se smulgă câte o dată din. braţele tineret sale soţiî 
şi să jerlféscâ o parte din averea şi vremea şa pentru 
binele obştesc.

Doă fiinţe deştepte hotărâte, însulleţite de bi-
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liele obstesc, si stăpâne peste averi însemnate pöte 
mull mtr’altă ţeară uncie se găsesce un tineret nu
meros, cu mintea înflăcărată, cu sângele viu şi tot- 
d’auna gata de a se pune sub cutele unui steag, pe pânza 
căruia este scris : binele tuturor, dar in Jeara nostră, 
unde fiii de boerî trăesc in braţele moliciunei si alea •»

intunereculuî prostiei, şi unde (ii norodului trăesc într’o 
vecinică frică de sfârcuirea biciului slujbaşului stăpâ
nire!, o asemenea hotărâre intempină cele mal neîn
chipuite greutăţi şi piedicele cele mal anevoe de biruit ! 
De la cel d’ànlâiü pas ce am făcut, am fost impedieat 
de stăvilare care nici prin gând nu-’mî trecea, şi am 
fost oprit pe loc, căci nimeni n’a vrut să se pue Sub 
cutele steagului nostru.

«Vëdêndu-ne în această stare de lucruri, adică în 
neputinţă de a aduce noi 4 înşine la îndeplinire gân
dul nostru, ne am adus aminte de voi, neobosiţi 
luptători pentru drepturile uorodulul şi ne am gân
dit să alergăm la sprijinul vostru, la ajutorul vo
stru, la braţul vostru ca să aducem la îndeplinire 
dorinţa noastră care se aseamănă intru toate cu do
rinţa voastră.

— Care e dorinţa voastră? întrebă Bujor care până 
aci ascultase pe Catargiu eu cea mal mare atenţiune.

— Dorinţa noastră, respunse cu foc Catargiu, e bi
nele şi fericirea norodului, este dorul de a-lu vedea scă
pat de sub jugul ce ’I apasă grumaj ii. Vrem să ’1 vedem 
iarăşi stăpân, cum a fost altă dată peste braţele şi 
pamêntul sëü; vrem să’l vedem şi pe el bucurându-se 
de acelaeşî drepturi de care se bucură boeril, adică 
de dreptul de om şi cetăţean ; vrem să vedem obo- 
rându-se toate privelegiele boerescl şi toate rangurile 
care deosibesc pe om de om, vrem să vedem împrăsci-
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induse in toate treptele societăţe! sânta lumina a inve- 
ţă turei care deşteptă mintea şi înnalţă anima ; vrem 
să vedem pe toată suflarea românească cu drepturi 
şi datorii de o potrivă, luptăndu-se şi lucrând cu 
toţii la îndeplinirea unui singur scop : binele tuturor; 
şi mai cu seamă vrem să vedem domnia cea lacomă 
şi hrăpitoare a Fanarioţilor, care ne suge din vine 
tot sângele, oborâtă şi înlocuită cu bătrâna domnie 
pământeană, în vremea caria s’a făcut tot binele ce 
brumă s’a făcui la noi.

— Tinere, replică Bujor cu un ton solemn, ridi— 
cându-se în sus după buşteanu sëü ; dorinţa ta este 
frumoasă, vrednică de dorul unui fliu de boer pămân
tean ; vrednică de un Moldovean, de un Român. Eu 
fiind intru toate întocmai cu dorinţa noastră, este 
primită de noi, şi tu apostolul ei esc! îmbrăţişat de noi 
cu dragoste şi căldură ; remâne numai a ne spune 
cum vrei tu şi tovarăşul teu ca prin no! să ajungi la 
astă ţintă?

— Iată cum: răspunse Catargiu ; mulţi ar dori să 
se unească cu noi şi să lucreze Ia îndeplinirea gându
lui nostru, dar vëdêndu-se puţin! şi slab!, le este 
trică de prigonirea stăpânire! şi nu îndrăsnesc a se 
pune făţişii! sub steagul nostru. No! am dcri să avem 
o putere, o armie de apărare, un sâmbure pe lângă 
care să se aciuîască ce! cu gând ca noi, care să se poată 
apăra de prigonirele stăpânire! când ea se va hotăra 
să’! asuprească, şi care sapôtâ găsi un loc de adăpost 
când viaţa lor ar fi în primejdie. Am dori în sfârşit 
să avem un braţ puternic, care să aducă cu grabă şi 
cu sila la îndeplinire hotărârile ce vor găsi cu cale 
să îndeplineacă sfatul căpetenielor. No! suntem de 
părere ca haiducia tot să rămâe ast-fel cum e şi să ur-
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meze înnainte ţinta ce urmează, însă cu banii ce’î vom 
da noi, dorim ca numerul haiducilor să se mărească, 
numărul cetelor să se înmulţească şi să se reslă- 
ţească peste toată întinderea ţereî, mai cu seamă clin 
partea despre miază noapte, ca lupta cu oamenii stă- 
pânirei să se facă mai deasă, mai îndrăsneaţă şi mai 
crâncenă, şi în sfârşit ca cetele când din deciurî se 
va schimba în sutimi sisutimele înmii,să năvălim cu 
bărbăţie spre Iaşi, să ridicăm steag de resvătire 
în potriva domniei venetice, să gonim pe greci din 
ţeara, şi după ce vom căpăta domnia pământeană, 
să ne slujim de aceleaşi arme pentru a dobândi şi cele 
laite drepturi.

— Dorinţa D-tale tinere, răspunse Bujor este prin 
putinţă de îndeplinit şi întru toate potrivită cu dorinţa 
noastră ; aşa clar daca eşti în adevăr însufleţit de a- 
semenea frumoase dorinţe, şi trebue să fu, căci vor
besc! cu aşa mare căldură, iată-ne, eu, tovarăşii, tot! 
care suntem aci faţă şi băeţiî noştri care lipsesc,toţi sunt 
aï tëï ; vino între eï, fa-té căpitanul nostru, şi noi 
ne vom pune cu trupul şi sufletul sub poruncele tale.

— Aşa, aşa răspunsa într’o voce Topuz, Codreanu 
şi Bănucu, care asistase la acest straniu conciliabul.

— Vă mulţumesc de marea cinste ce’mv faceţi, 
iubiţi! mei căpitani, răspunse Ilie Catargiu fôrte emo
ţionat, dar nu voiu să primăscu această înnaltă cin
ste; eu vrëaü să rëmâiû numai un soldat credincios 
al vostru, pe care numai să mă cinstiţi cu un glas 
de bun prieten în sfaturile voastre; dar vă rog să nu 
’m! daţi nici o vredincie în rindurile voastre. Voiü 
să rămâiu huma! luptător, să iau de o potrivă cu 
voî parte la luptele voastre, la primejdiile ce "veţi 
înfrunta, la biruinţele ce vel! dobândi, însă alt-ceva
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nu, pentru ca eu, ca să vë fiu si mai folositor, trebue 
ca, de o cam dată, să nu me despart cu lotul de lu
mea in care trăesc, ci să mai vietuescu intre ef, ca 
să aveţi în sfatul boerilor o ureche credincioasă care 
să afle si să vë spue primejdiele ce vë poate ame
ninţa, care să vë împărtăşiască părţile slabe ale vrăj
maşul tiî, ca să sciţi unde să isbitï mai cu folos, şi 
care să ve aducă cât se poate mai mulţi soldaţi buni 
la luptă şi cercaţi la credinţă.

— Bine, fie şi aşa, ne încredem în cuvêntul şi 
credinţa ta, răspunse Bujor după ce se sfătui cât-va 
cu locotenenţii sëï; jură-ne mal întêiü pe cinstea şi 
credinţa ta că nu ne vei vinde.

— Vë jur, respunse cu hotărîre Ca târziu.
— Acum adu mana frate, respunse căpitanul, lu

ând u’î mâna şi strängend’o intr’ale sale ; aci eşti ca 
la tine a casă, încrede-te în noi ca în nisce fraţi de 
cruce ce ’ţî suntem, stai aci cât vrei sau dute când 
vrei şi unde vrei, că nimeni nu te va stânjeni.

— Eu de o cam dată vë cer voe să plec şi să lip
sesc cam o lună sau doă pentru a pune câte-va lucruri 
la cale; când me voiü întoarce voiu veni cu fratele 
meii Constantin Cantacosino şi cu banii trebuincios î, 
şi ca să nu vë însullu nici o teama, voiu veni tot 
cum am venit, adică sub paza acestui voinic căpitan 
adaose Ilie, arătând pe Bănucu. Vë las sănătoşi fra
ţilor, să ne vedem sănătoşi peste doă luni.

— Să vii sânétos, răspunse căpitanul şi locote
nenţii săi.

— Aide căpitane, dise Galargiu ‘ adresându-se lui 
Bănucu, du-mă acolo de unde irr’ai luat, căci mai am de 
îndeplinit şi âlt-ceva, adică ö făgăduială ce ani dat.

Peste.o oră Ilie Catargiu suit - în caleaşca sa cu
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arnăutul pe capră şi surugiul pe cal, pleca in goana 
celor patru cai înaintaş! spre Comănescî, iarBănucuşi 
Mariuca îşi împărleau voioşi in cămara lor cei o sulă 
venetic! numeral! până la unul de fantasticul boerii. 
Inlr’acelaş! timp haiduci! Iu! Bujor adunat! în mare sfat 
vorbeau în gura mare despre evenimentul dileI.:Uni! 
credeau că noul venit ar fi o iscodă şi toată povestea Iu! 
o plăsmuire, alţi! incredetor! în sinceritatea înfăţişări! şi 
francheţa exprimări! sale se încredeaü in elii, iar alţi! 
stau la îndoială. Ca să’! împace pe tot! Bujor le dise :

— La hrubă băeţ!, fără să dat! semn de viaţă, şi 
de acolo să asceptăm vestea bună sau rea ce ne va aduce 
Bănucu. Daca va fi de bună credinţă, el va veni cum 
a dis şi ne va încredinţa prin purtare de cinstea sa ; 
daca nu, va trimite potera şi nu va găsi pe nimeri«.

X.

Revolta în tabără

Intrarea unu! boer în tabăra haiducilor produsese 
intre voinici! codru Iu! multă zarvă şi confusiune, în 
cat de atunci nimeni dintre eï nu ma! putea să’şî vie 
in fire şi să se astâmpere la un loc. Ace! ce nu se 
înfricoşise de prigonirea atător leote de potere, cu 
care se luptase de ma! multe or! vitejesce pept la 
pept, de la visita ce le făcuse Ilie Catargiu nu ma! 
putea să stea astâmpărat! de frică şi de mulţimea 
bănuelelor ce le inspira acel neasceptat eveniment.

închipuirile cele ma! stranii, prepusurile cele mai 
bizare şi gândurile cele ma! extravagante î! muncea 
intr’una şi’Î făcea să tresară chiar la auijul legănări! 
foiciche! din copaciu. Intrase spaima în e! şi pace, de



— Vânzare! ce aï zis? vânzare ! strigă Bujor, sărind in sus şi scoţiud
Pag. 101.de la briü groasnicele sale pistoale.
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când dăduse ochi cu Catargiu, şi’şî spärgeaü capul 
ijiua şi noaptea ca să aile adevërata causă a unei vi
site. atât de neasceptată, căci lor Ii se părea mai fi
rească cea maî nefirească suposiţie, de cât aceia ce o 
spusese el, adică că boerul ar fi fost bucuros să consimtă 
să se facă haiduc, cum am dice lupul să se facă cioban.

Aste spaime, aste înfricoşări, aste îngroziri nu prea 
veneau ele de la sine, ci aveau un născoeitor, un in
spirator, un aţâţător.

Tocmai acela ce adusese pe Catargiu, Bănucu se 
găsise a aţâţa pe haiduci şi a Ie présenta consecin
ţele acelei visite în colorile cele maî întunecoase. El 
avea cuvintele sale pentru a scorni acea zarvă, căci 
cu dénsa isbea în autoritatea lui Bujor care priimise 
pe boer, tratase cu dânsul, aprobase planul lui şi-î 
dăduse întâlnire chiar în tabără; prin urmare cu dânsa 
slăbea prestigiul autorităţii căpitanului, făcea vulne
rabile părerile lui, micşora proporţiele combinaţiuni- 
lor lui.

Pentru ce toate acestea? pentru că aşa se înţele
sese el cu Mariuca, care de când pusese mâna pe 
atâţia banî se spurcase la aur ca ursul la sănge şi 
dorea cu lăcomie să pue mana şi pe alţi bani. De a- 
tuncî Mariuca devenise pentru el o bucăţică bună de 
râvnit, o partidă de preferat, o autoritate de ascultat, 
şi pentru că această tactică făcea parte din planul 
lor de resbunare contra căpitanului şi a femeii sale, 
el se hotărî să îndeplinească orbesce tot ce ’1 va 
povăţui ea. Ce perspectivă putea să fie maî frumoasă 
pentru un haiduc ambiţios de cât aceia d’a răsturna 
şi nimici pe căpitanul, d’a-î lua locul şi d’a pune 
mana pe comorile cetei ! Mariuca îl povăţui să urmă
rească această ţintă, şi el se supuse eî. Ea fu de pă-

7
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rere să alcătuiască lucrurile ast-fel ca dacă o fi să 
vie- Catargiu şi s’o ţine de cuvênt, atunci el, ea, şi 
vr’o câţl-va băetî devotaţi lui să’l întâmpine, să pue 
mâna pe bănetul ce va aduce cu el, şi pe urmă, să’l 
răpue şi să facă pe haiduci să creadă că boerul ’şî-a 
luat seama şi nu s’a ţinut de cuvent.

Cu asemenea proecte în minte, invinovăţirele scor
nite in socoteala lui Catargiu şi aiul Bujor erau prea 
la locul lor şi prea justificate. Ele avură parte să 
cadă pe un pământ roditor, adică in urechi lesne 
credetoare şi în inimi bănuitoare, în cât scorniră o 
lume întreagă de închipuiri. Câte cu gândul nu gân
desc! le trăsni prin cap, le furnică prin creerl şi 
le ameţi minţile haiducilor lui Bujor! Cel mal mulţi îşi 
închipuiau că Ilie Catargiu ar II fost trimis de însuşi 
Vodă ca să afle unde ar fi vizuina haiducilor, şi apoi, 
după indicaţiele precise ce acesta ’I-arda, să trămeatâ 
potera după el şi să’I prindă ca pe nisce şoareci în 
cursă. Alţii fură de ideie că acel Catargiu ar li în
suşi pârcălabul judeţului, care, pentru ca să se reco
mande lui Vodă, s’a deghisat şi a luat un nume îm
prumutat, pentru ca să pue mâna pe Bujor şi pe nu
meroasa sa ceată. Alţii se prindea că cel venit in 
tabăra lor n’a fost nici boer nici Catargiu, ci numai 
un aventurier, un vântură ţară care a avut curagiui 
să’şî expue viaţa pentru a pune mâna pe suma de 
mult făgăduită de stăpânire celui ce’I va aduce pe 
Bujor şi ceata sa vil saü morţi. Alţii mergeau cu în
chipuirile mult mal departe, depăşeau hotarul posibili
tăţii şi al realităţii, şi sburău în lumea nălucire!, căl
cau în domeniul fantasiei şi plămădeau lucruri impo
sibile şi de necredut.

Bânucul se mărginea a spune numai că boerul a
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născocit o istorie întreagă şi a jucat o comedie în
treagă, numai ca să scape de cursa ce’I întinsese el 
cu atâta dibăcie ; că ciocoiul a legat pe toţi Ia gard 
ca pe nisce proşti, şi că a păcălit pe Bujor, numai 
ca să scape de încurcătură fără ca să plătească gloaba 
pentru indrăşneala ce avusese d’a pătrunde intr’o ta
băra de haiduci.

Numai Bujor nu dicea nimic, numai el nu bănuia 
nimic, numai cl se incredeah'n cuvèntul boerululşi încă 
punea temei pe toate vorbele şi iagăduelele lui, că 
numai el îşi da seamă de importanţa sarcineî ce în
deplinea, numai el putea să preciuiaşcă marele foloase 
ce ar li adus românismului mişcarea boerilor pămân
teni, şi numai el îşi da seama de necalculabile avanta- 
giî ce ar fi putut trage din o expediţiune mal bine com
binată, cu resurse mal mari şi sub conducerea unor că
petenii, cari pe lângă curagiu şi bărbăţie, ar fi putut 
să insuşescă si alte calităţi indispensabile unor capi 
de partisan!, între care inteligenţa, judecata sănetoasă, 
cunoseinţa de lume şi de fisurile el, şi o instrucţiune 
superioara, sunt cele mal neapărat trebuincioase.

El îs! dădu toate silinţele ca să ’si liniştească ca- 
maradil şi băeţil, dar vëdênd că a intrat cu bună 
seamă spaima in el, că ’1 roagă cu stăruinţă să ’şl mute 
tabăra intr’altă parte, iar la cas contrariu că îl ameninţa 
cu revolta şi chiar cu mörtea, Bujor Iu nevoit a conr 
simţi ca de o cam dată pe cel mal fricoşi să ’I 
congedieze pe a casă, iar pe cel alţi să ’I ţie închişi 
în hrube, să împuţineze pe cât se poate numărul 
sentinelelor şi să desfiinţeze cu desăvârşire urmele 
taberei după faţa pâmèntulul. El le mal făgădui ca 
dacă vor trece cele doă luni şi încă o septemănă de 
asceptare, şi Catargiu nu* va veni ca să se ţie de
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euvênt, atunci de buna seama se va muta in pădurea 
Her {ei saü a Docolineî.

Pană ce trecu cele doă luni* de bine de rău băeţiî 
statură liniştiţi prin vizuini lor, tresărind la cel mai 
mic sgomot ca un cârd de copilite când flueră vêntu 
şi trosneşte colţul casei.

Intr’acest timp Bânucu eşea în toate dilele din as
cunzătoare prin coridoarele secrete, şi eşind tocmai în 
pădurea Luncanilor, se îngrijea a da o raită pe la bor
deiul Mariuchiî, ca să alle de la ea dacă a mai dat pela 
dènsa boerul saü ba, şi în toate serile se întorcea cătră
nit de ciudă, căci a fost tras pe sfoară de ciocoiü, care p’a- 
colo nu s’a mal ivit. După ce insă trecu vedeaoar 
haiducii, afâtatî mai cu seamă de Bănucu care tot ’î o 
cocea lui Bujor şi vrea să-l căruie după acolo ca să ră- 
mâe el singur stăpân pe codru Hangului ; haiducii clic, 
îndemnaţi de Bânucu, care cum cliseiu mai sus începuse 
a se uita cala un cireş copt la Mariuca, care devenind 
bogată, devenise o bucăţică bună de râvnit, după ce tre
cură cele doue luni, începu să ridice făţişiu steag de re
voltă, să nu mai ţie seamă de autoritatea şefului lor su
prem şi să le ceară în gura mare plecarea dintr’acel 
ioc, care deja fusese bătătorit de un boer care plecase 
teafăr şi sănătos, care fusese vădut de un boer fără ca 
acel boer să piară, şi care se spurcase prin şederea în- 
tr’ênsul a unui boer care încă trăia.
' La aceste strigăte, vociferări şi revolte, Bajor se 

mulţumi a răspunde scurt şi liniscit : că cine va voi 
sa plece liber este să se ducă, că el va rămânea ; că ori
cui îl este frică liber ’I este să se ascundă, că el nu se 
va ascunde, şi că ori cine nu are răbdare să ascepte până 
Ia capătul săptămânel, după cum făgăduise, călătorie 
sprâncenată, că el chiar daca ar rămânea singur, nu 
se va mişca din loc.

&
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Astă linisce şi ast sânge rece esasperă şi înfuria 
aşa (le reu pe haiduci, în cât totî de o dată strigară :

—Vâ rulare ! căpitanul este cumpërat de ciocoii! ; vrea 
să ne dea pe toii în manele slujitorilor domnesc! ca 
să ’şî scape el dilele..

— Vendare ! Ce aţi dis? strigă Bujor sărind in sus şi 
scoţând de la biiü grösnicelesale pistöle. Cine aindrăs- 
nit să rostescă acest cuvânt? aide să vie aci in facia mea 
şi să’mi dovedescă că in adevër sunt vendêtor, şi pe ur
mă să ’şi descarce pislölele in peptul meu.. Zăbovesce ! să
iasă odată învinovătitorul. Ce fel? nimeni nu se mişcă?* •
nimeni nu ese h iveală? nimeni n’arecurajiu să poftorâscă 
mişeJia cea rostit? Atât de codacî sunt haiducii lui Bujor!

Intr’adever nimeni nu se mişcă din loc şi nici 
scöse grain din gură, cu töte că Bujor îî provoca cu 
greutatea vorbelor ce rostea, cu sarcasmul privire! ce 
le arunca şi cu atitudinea sa cea despretuitöre.

— Vèncjëlor eii? adause haiducul băgându’şî piştolele 
în brâu şi reaşedându-se pe laviţa, pe care stătuse 
pană atunci, şi pentru ce aşi fi öre? ce folos aşi trage? 
Pentru bani?! dar bine eii sunt nşea de bogat încât 
împart in fie care di cu n âinele. pline din prisos la 
ceî nevoiaşi, şi tot îrnîmaî remăne mult de tot. Poale 
credeţi ca pentru ca să ’mî scap dilele ? dar aţi ui
tat se vede că ele nu sunt deloc primejduite, pentru 
că eu sunt o fiinţa îndoită, cunoscută sub numele .de 
Bujor numai de voi, băeţiî mei, din care nici unul nu 
va avea o inimă aşea de nâgră ca sa më vêndà, iar în 
lume sub niimele de Voinea negustorul de grâne şi de 
vite, omü cu dare de mână şi iubit de cunoscuţi şi 
stimat de tötä lumea. Cine va indrăsni ca să bănuescă 
că Bujor şi Voinea este aceiaşi fiinţă ? negreşit nimeni, 
prin urmare nu am de ce să më tem. încetaţi dar

-
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şi voï de a vë teme de curse, şi staţi locului linisciţîr 
căci intre noi nu se găsesc vèndëtorï, mal ales că 
boerul n’a fost adus de mine, ci de fratele meii Bănucu, 
a cărui bună credinţă nimeni n’o pune la îndoială.

— Al dreptate căpitane, aşea e precum did, răspunse 
Topus al treilea căpitan ; boerul n’a fost adus de tine,, 
ci de Bănucu şi cu el tu n’al vorbit de cât numai de 
fală cu noi şi în gura mare ca să audim toţi lot ce 
ai grăit cu el. Nu eşti tu mânjit în ticăloşii ciocoescî 
capul mi-1 taiu pentru acesta, căci escî om de inimă 
şi de bună credinţă; dar ne este ciudă şi nu putem 
princepe pentru ce tătarii ţii să stai nec inlit aici în 
astă pădure, şi nu vrei să mergi intr’una din cele alto 
taberl ale nöstre, cum al mers şi altă dată?

— Nu înţelegi Topuse ? întrebă Bujor cu amărăciune 
şi mâhnire.

— Nu, pre legea mea nu, respunse fostul arnăut.
— Me miră, vericule, că tu esc! om deştept, mal 

cu semă când spui că al fost fală la vorba mea cu 
boerul. Stau aci măi, că vreau së me întâlnesc cu el, ţiu 
ca să me încredinţez de buna lui credinţă, şi nu vreau 
să rëmâiü de minciună fată cu el.

— Şi pentru-ce atâta fârimare cu firea pentru o 
liftă dintre cel ce sug sângele sărmanului norod ? es- 
clamă Bănucu.

— Pentru că acest boer nu e liftă cum cjicîd-ta, frate 
Bânucule, respunse Bujor, ci e Român ca mine şi ca 
tine, şi bôerü, adică omu care se line de vorbă. Stau 
aci pentru că pusesem mare temeiu pe fagădueleie lui,, 
alcătuisem nişte planuri înnalte, pe care să aduc la 
îndeplinire prin ajutorul lui, şi nădăjduiam prin el să 
descept din nou âmmele amorţite ale boeriîor pă
mânteni, să le puiu în mână arma mântuire! şi să’i
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man la biruinţe. Ascept şi încă voiu mâi ascepta pen
tru că eu nădăjduiesc că mântuirea rieâmuhiî ne va 
veni numai de Ia Romani şi prin Români, şi acest 
om ’ml a arătat calea prin care s’ar face putinciösä 
acea mântuire

— Ei frate Bujor, frumoase sunt nădejdele tale şi 
mari foloase ar da daca s'ar putea aduce la îndepli
nire, rëspunse Topuz, dar de ! nu tot ce sboâră sè 
mănâncă, boerul nu e cum diet tu, adică o in care să 
ţine de vorbă, căci aminteri povestea vorbei n’ar fi 
scornit clică toarea : cu o minciună boerească treci in 
ţara ungurească. Eî măre ! pe când tu ’Iu aştepţi să 
vie ca să se ţie de vorbă şi să né ducă Ia biruinţa 
liftei venetice, el poate se pregatescë să vie în capul 
liftelor să pue mâna pe noi, să ne arunce in fiare şi 
apoi să ne dea pe mâna lut Iliaşt gâdea de la Copou.

— Ei! dac’ar veni ast-fel precum diet* măre Topuz, 
réspunse Bujor, ce ar fi ? ce s’ar întâmpla ? ce ne ar 
păsa ? Au să se plimbe în larg şi in lat prin pă
dure cum s’a mal plimbat şi altă-dată potéra prin 
pădurea Hangului, şi not vom petrece aici sub'pâmênt 
fără grije şi supërare, fără să ne temem că ne va 
descoperi culcuşiul, a cărui taină el n’o cunoaşte. Pe 
iscoadele noastre riu pot pune mâna, căci el simt as
cunşi în stufişiurile copacilor scorboroşl; şi au po
runcă ca la cel mat mic sgômot ce vor âudi să se 
uite cu băgare de seamă, fără să facă cel mal mic 
sgomot, şi după ce o afla tot ce le va fi de trebuită, 
să intre binişior în scorbără prin desclndëtura de Stis, şi 
să alunece prin trunchiul- copaciulul şi să se scoböre 
apoi pe scara săpată în pământ până aici la iîoî fără 
a putea să fie clăriţî de cine-va'. Noi aici avem de 
mâncare şi de bëuturâ pentru trei luni, intrările tai
niţelor noastre sunt îndestul de ascunse ca să nu le 
descopere şi îndestul de tari ca să nu le sfârîme aşa.
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de lesne la nevoe mai putem eşi saü prin pădurea 
Luncanilpr saü, prin a Şerbilor, saü pe la Moinescl saü 
prin alle càï numai de mine cunoscute care vè va 
duce departe, cu totul departe de Mangu şi de toţi 
poteraşiî din el. De ce dar vë temeţi ?

— Ia de nimic, căpitane, ne facem şi no! spaimă 
umbra Iul, căci îmbunarea blestemataca calul de

îşi plimbă clefetirea din gură in gură şi naşte frică 
acolo unde nu încape frică, rëspunse in cele din urmă 
Codreanu, care in tot-d’a-una, a fost mai încredëtor 
şi mat devotat lui Bujor de cât toţi camaradii sei.

— Că bine dici măi Codrene, ne am făcut spaimă 
de surda, răspunse in cele din urmă bătrânul Ilărgot 
care până aci stătuse mai la o parte.

— Aşa e, ne iartă căpitane că am greşit, respunse 
haiducii unul după altul cu ruşine. Fă ce vrei şi credî 
că e bine că noi ne vom supune.

— Vedi aşa vë voiü, respunse Bujor cu veselie, 
strângând fără rancună şi supărare mâna la toţi intre 
care şi p’aluIBănucu, care lăsase urechile în jos foarte 
ploat. Să fim toţi fraţi şi prieteni, să ne iubim cu 
dragoste şi fără fătărie, să avem încredere unul in 
altul, şi mal cu seamă in căpetenia voastră, care din 
toată inima vë iubesce şi vë vrea binele, şi să nu a- 
plecăm urechile cu înlesnire la bârfelele celor ce vrea 
să ne piardă băgând zizania între noi Când nu veţi 
mai avea încredere în mine spune[i-mi o fără ocoluri şi 
îndoială, că eu cu cea mal mare grabă las căpitănia 
în .mâinele celui ce veţi crede voi mal vrednic, spre 
pildă in ale fratelui Bănucu, şi me fac cu bucurie 
cel mal din urmă dintre soldaţii voştri, fără să-mi 
pară rëü şi fără să vë port vre-un necaz.

— Nu, nu, păstrează-rţl sarcina, urmează a fi po- 
văţuitorul nostru,, nu vrem alt căpitan, strigară toţi 
haiducii într’o voce..
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— Irnï pare bine şi vé mulţumesc ile.inçreclerea ce 
’mï aţi arătat, ilar să sc ţî că nu primesc i irăşî 'flinta 
de căpitan fără a cere de la voi de acum încolo o 
supunere oarbă şi o încredere nemărginită.

— Ţi le dăm pe amândouă, strigară toţî haiducii 
in cor.

— Bine ; acum cel d’àntàiù lucru ce vă cer este acela 
d’a sta aci liniştiţi până ce ş-3 va împlini vudăoa făgă
duită de boerfi.

— Vom sta. -
— Bravo, acum aduceţi băeţî de mâncare şi de. bău

tură, şi să încingem o masă şi o petrecere mare spre 
a sărbători aşlădi de împăcare şi de înţelegere frătescă.

Trepăduşii, cetei împreună cu cămăraşiu se grăbire 
a aduce la îndeplinire cu cea mal mare hărnicie ordi
nele căpitanului, şi peste câte-va minute se întinse 
pe păment o masa mare luminată de felinare nume
roase care ţinu mal multe ore. La astă masă luă parte 
şi Banucu de nevoie ca să nu se dea de gât, dar nu
mai el sein cum mânca; înghiţea săracul cu noduri.

XI.

Boierii în tabăra haiducilor

Furtuna trecuse, gâlceava se aplanase, spiritele se 
potolise, şi haiducii perduse cu totul frica, in cât 
după ce trecu şi ultima săptămână de asceptare, vă- 
dănd că Gatargiu Lot nu se mal, ivea, rămase cu lo
tul linisciţl, işî ocupară cămările de suh-pamênt şi 
începură a se prepara de iarna ce se apropia cu paşi 
de uriaşiu fără să ridice cea mal mică obiecţiune. A- 
ceastă linisce ce urmă unei furtuni atât de furioasă 
proveni şi din următoarea cauză: Catargiu inţr’adevăr 
nu venise, nu se ţinuse de vorbă, îşi călcase cuvên-
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lui, dar nici prevederile cobelor nu se realisase; ni
mic bănuitor nu se ivise prin împrejurimi şi picior 
de poteraşiu nu se aretase.

Această stare de lucruri normală şi neschimbă
toare risipi temerile şi bănuielele şi resădiîn inimile 
Iniducilor linisceaşi încrederea, în cat timpul trecea, 
l'rundele din codru cädeaü şi iarna sosea fără ca cine
va să se îngrijască. In cele din urmă veni şi zăpada, 
începu să ningă, viaţa în codru deveni imposibilă, 
cei obicinuiţi a ierna pe la casele lor plecară, Bujor 
îşi strânse sentinelele din pădure, şi ceata haiducilor 
intră in obicinuita sa viată de iarnă, adică de nelu- 
urare, şi nimeni nu se gândea a o turbura. Chiar 
Bânucu priimi a se închide în sub-pămăntă fără 
nici o împotrivire, şi a pleca numai la două trei dile 
din tabără prin sub-pămenta Luncanilor, cu în
voirea căpitanului, ca să vadă dacă s’a ivit sau nu 
Oalargiu la locul indicat, şi se întorcea negreşit 
seara, fără să lipsească o singură di.

Din cele expuse mai sus, putem recmioasce că toţi 
haiducii erau liuisciţl, mulţumiţi, sau cel puţin as
tâmpăraţi. Numai unul singur din el nu era nici ii- 
niscit, nici astâmpărat, nici mulţumit, ci sta ea pe nisce 
cărbuni aprinşi ; acela era Bujor. Afrontul ce suferise de 
la haiducii săi, şi mai cu seamă de la Bănucu camaradul 
săli, îl sta pe inimă şi nu putea să’l digereze cu nici 
un preţ. Autoritatea sa fusese un minut ameninţată, 
prestigiul său sdruncinat, lealitatea sa bănuită; o ase
menea infracţiune la asprele legi ale codrului nu se 
puteau ierta ; o lecliune, o pedeapsă exemplară, o răs- 
bunare teribilă se impunea.

Bânucu îşt dăduse armele prea pe fată, şi prea 
scosese în evidenţă rolul de intrigant şi de aţâţător 
ce jucase cu acea ocasie, prin urmare o asemenea în- 
drăsneală trebuia pedepsită mal ’curând sau mal târ-
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diü. Din nenorocire pentru Bujorel nu prea avea mare 
încredere în haiducii ce se aflau întracele timpuri sub 
comanda sa, compuşi în mare parte din venei ici, din 
băeţl tineri încă ne puşi la cercare, din unelte mai 
mult sau mal -puţin devotate Iui Bănucu şi Topuz.

Voinicii sei de altă dală se retrăsese de mult din 
ceată ; unii îmbătrânise, alţii se îmbogăţise, alţii se 
Tăcuse el singuri căpitani de haiduci, şi alţii, silii! de 
diferite împrejurări haiduceaü sub alţi căpitani. In
tre aceia Bujor numărase mulţi amici, mulţi cama
rad!, mulţi fraţi de arme devotaţi şi gata la orî-ce 
sacrificii pentru dragostea lui, Ţandură, Goandă, Us
turoii!, Coşmeliţă, Tărăngoiu, şi chiar gura rea de 
Bot de Năpârcă, care de la lupta de la Docolina se 
făcuse nevëdut, toii aştl camarad! de tinerele, toţi 
aceşti colegi de’ vremuri bune şi rele, toţi aceşti amici 
devotaţi şi puşi la cercare, dintre care insă nici unul 
nu murise, toţi până la unul fură pomeniţi cu dor 
şi părere de réu de Bujor, şi numele tuturor fură in
vocate de căpitanul de haiduci spre aJI verii în aju
tor ca să’i redea prestigiul de altă dată.

Poate că atunci pentru prima dată repetă timpul 
ce perduse în zadar umblând după muer!, din care 
causi mulţi colegi îl părăsise, poate că atunci pentru 
prima oară începuse a’! părea rëu că s’a despărţit cu 
atâta uşurinţă de nisce amici puşi'la încercare, pen
tru a se alia cu nisce camarad! de rësboiu care mu 
fusese nici o dată camarad! de haiducie, şi că dă
duse acestora primele ranguri în ceată sa, iar pe 
foştii se! camarad! îl lăsase în al doilea plan ca să 
îndeplinească roluri secundare.

Cu toate acestea el se feri d’a da la iveală părerile
sale de rëu si hotărârea ce isi luase de a’sî răsbiina * • •
prin vre-o demonstraţie exterioară orî-cât de neîn
semnată. El se purtă cu Bănucu cu aceiaşi bunătate,
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cu aceiaşi confient«, cu aceiaşi bună-voinţă ; îi laşii 
cu totul neştirbită autoritatea, prestigiul şi rolul pre
ponderant ce’l juca in ceată ; îl lăsă să iasă şi să in
tre in tabără ne supărat şi chiar să lipsească orî-când 
va vrea fără să puie pe cine-va ca să’l spioneze; dar 
nu’l mai slăbea din privighere; nici o mişcare nici un 
gest nu mal scapa din ochii sei.

Bânucu care nu era nici de loc prost înţelese că 
Bujor Fa priceput şi îl supraveghia, şi începu să se 
pârlească şi să se ferească de orl-ce pretext de bă
nuială, până ce ’l-o veni lui bine să se dea pe faţă 
şi să isbească la s'gur. Astă luptă ascunsă, blândă şi 
catifelată ca mângâierea labei de pisică cu ghiarele 
strânse dură cât dură şi iarna. Nici nu se putea a- 
minterl, căci erau in sezonul cel mort, în epoca ar
mistiţiului, în timpul de odihna haiducilor. Intr’aeesl 
timp, adică cam pe aproape de Crăciun, una din is
coadele ce fusese trămise prin cetele vecine ca să 
tragă cu urechii şi să vie să le aducă când va fi ne
voia veşti proaspete, veni irtr’un suflet şi spuse că
pitanului. că pe la finele lunel lui Noernbre, fără de 
veste şi fără să încapă ceartă, sau pricină de rësboiü, 
Ruşii, nefiind de nimeni provocaţi, aü trecut Duistru, 
au intrat in Moldova, au coprins laşul şi loită Mol
dova de sus, şi acum in toiul iernel, au început să su- 
pue pe bieţii ţeranî la o mult me de chinuri şi osteneli 
cu .anevoe de descris, pentru ca să transporte cu carele 
şi vitele lor colosalele providiu.nî şi muniţiunl de rës
boiü ca să urmede ostile Moscovite.

. Audind toate aceste detalii, care de sigur, audite 
de prin sate şi spuse de un băeţandru de yr’olSanî, 
perdeaü mult din importanţa amănuntelor, puse pe 
gânduri pe Bujor şi’l făcu să dică adresându-se către 
camaradă! sei.

— Iată pentru ce n’a venit Calargiu ; s'au petrecut
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în [ară lucruri însemnate, lucruri groasnice, şi eu 
n’am putere acum în mijlocul ierneî să fac ceva mă
car pentru a Ie micşora. Cum o da însă in primă
vară, vă încredinţez, că, ori o veni orîn’o veni Catargiu, 
are să se petreacă lucruri foarte însemnate şi noi o 
să luăm o parte din cele mal de frunte în îndeplinirea 
lor. Până atunci băeţT puneli-ve cu sârguinţă pe 
muncă, curătaţi-ve armele, ascutiţi-ve iataganele şi 
cuţitele, faceţi cat puteţi mal multe umpluturi de 
puşcă şi gloanţe, şi mal cu seamă deprindeţi-vă cât pu
teţi mal mult cu mişcările şi mânuirea armelor, căci 
streini? chinuesc pe fraţii noştri, şi noi suntem datori 
să facem tot ce ne va sta prin putinţă ca sase împu
ţineze, daca mise va putea să înceteze aceste cliinurl.

Băeţiî se supuse cu voe bună, asemeni şi căpele- 
niele ; fie-care îşi făcu datoria cu tragere de inimă 
şi hărnicie şi fie-care îşi dădu toate silinţele ca să 
transforme sala cea mare din mijlocul sub-pămenteî 
intro nemărginită sală de arme.

Pe când se dedeaü el acestor îndeletniciri încetul 
eu încetul vremea trecea, zăpada se topea, iarna tre
cea, primăvara sosea, codru se înfrundea şi vremea 
bună începea să înlocuiască viscolele şi furtunele : 
ou toate acestea Bujor dădu ordin băeţilor ca să nu 
iasă încă afară, ci să remâe tot ascuns! ca să nu es- 
cite bănuiala nimănui, ci să se năpustească când va 
trebui o dată şi fără ele veste; se mărgini numai a 
reaşeda un număr oare-care de iscoade prin diferite 
puncte ale pădure!, ca şi în anul trecut.

Cam prin luna lui Aprilie, pe când natura toată 
începuse a se îmbrăca in haină de primăvară, pasă
rile începuse să cânte, cedrul să se îmbrace cu frun- 
dă şi haiducul să ofteze lung de dorul traiului din 
strungă, intr’o di Bujor după cc se ocupase mai multe 
ore arătând băeţilor deosebite metode de atac şi a-
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parare făcute după legile haiducesc?, tocmai când era 
să intre in cămara sa ca să se odihnească o leacă, 
unul din iscoade se scobori repede din copaciul seu 
de pază in interiorul hrubei, şi apropiindu-se de că
pitanul iï dise :

— Doi oameni calări au intrat in pădure şi merg 
spre Lancanî pe drumul pulului părăsit.

— Ce fel de oameni sunt ? întrebă căpitanul tre
sărind, căci drumul puţului părăsit nu era drum mare 
pe care merge fie-cine, ci un drum lăturalnic, strimt 
şi nebătătorit, pe care ’1 prefera numai acei ce cu- 
nosceaü bine pădurea şi vreau să ajungă mai curând 
Ia Luncanî.

— Nu pot să’mî dau bine seama căci erau încă 
departe când m’am scoborit să viu încoa după po
runca ce ’ml aï dat ca să fac ori de càte-orï voiü zări 
pe cine-va pe drumuri lăturalnice.

— Sunt tineri ? bătrinî ? îmbrăcaţi ţărăneşte sau 
ca târgoveţii, ori ca boeriï V astea se ved orï-càt de 
departe, replică cam cu vioiciune căpitanul.

— Mi se pare erau tineri şi după port păreau a fi 
oameni chiaburi.

— Bine ; dute acum de te sue iarăşi in copacul de pân
dă, şi dacă ol vedea că se apropie de frasinul trăsnit şi 
te oî încredinţa că sunt numai el singuri, fa semnii 
şi tovarăşilor tel, scoboriţi-ve câte-patru, eşiti-le in 
cale, opriţi’! pe loc, .şi pe urmă vestiţi-me şi pe mine . 
cum v’am inveţat eü, ca să viu şi eu să ’I vëd.

— Bine căpitane, aşea voiü face, rëspunse haiducul 
depărtându-se şi dispăraud intr’o clipă întocmai ca 
o nălucă.

Preţioase fiinţe mal eraü pentru haiduci iscoadele 
astea! numai spirit şideşteptăciune, numai isteţime 
şi ne obosire întreaga lor fiinţă ; focu ne stins, vir- 
luge nu oameni, fiinţe care rësbeste ori unde, învinge
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orï-ce dificultate şi trecu chiar printre urechile a- 
culuT. Calul cel mal ager nu fugea cum fugeaü ei, 
pisoiul cel mai limpede vëdëtor nu avea vëdul atât de 
desvoltat cum îl aveau eî, şi copoiul cel moi ager nu 
se bucura de agerimea a udului lor. D’apoî gâtlejul 
lor? el era capabil să producă sunetele cele mai di
ficile, să articuleze modulaţiunele lipetelor celor mai 
extravagante şi să imiteze cu o perfecţiune uimitöre 
strigătile şi cântecele tuturor vieţuitoarelor după pă
mânt ori din aer. Cânele nu putea lătra mai bine de 
cum lătrau el, pisica nu miorlăit mal perfect ca ei, 
lupul nu putea urla mal firesc ca el, nici bufnita nu 
ţipa înalt mod de cum ţipau 'el. Cânturile cele mal 
modulate ale păsărilor cântătore erau imitate de ei în 
perfecţiune.

Pe lângă aceasta erau şi de o răbdare escepţională, 
ile o credinţă către şefi neconruptibilă şi d’o ne-obo- 
scala fără seamen. Erau in stare să stea o di întreagă 
expuşi la arşiţă sau frig, fără să facă cea mai mică 
mişcare, să îndure muşcăturelc de muşte saü de 
viespi fără să clipească măcar, şi să rable chiar 24 
ore ne mâncaţi saü ne beuţî fără să se trădea facia 
cu inamicul prin vre-un gest sau sgomot.

Pentru ca să conrespundâ grelelor cerinţe ale unui 
serviciu de confienţă aşa de delicat, şi pentru ca să 
fie fără de preget, eî se alegeau de preferinţă dintre 
băeţandri de 16 saü 18 ani, saü dintre flăcăiandri cei 
mai uşiureî, mar subţirei şi mai fără de preget. Ser
viciul lor în timpuri ordinare dura numai seara de 
la scăpătatul soarelui şi până la miedul noptel, căci 
de aci in colo până a doua-di la inserat voinicii saü 
se duceaü p’a casă, sui se închideţi in hrube unde 
nu se Lemeaii să fie surprinşi de cino-va, căci erau 
bine ascunşi in inima pămentulul. In timpuri extra
ordinare de cxpediţiunl saü alte evenimente, atunci

i
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eï făceau serviciu şi diuaşi nöptea, din trei în treî clile 
cate treî ore la pândă şi erei ia odihna. Două deci şi 
patiu de băelî ajungeau pentru acest greu serviciu, a- 
dică câte opt pe di şi pe nöpte.

După ce dispăru iscoada, Bujor eşi din cămara sa 
şi întâlnind pe Bânucu iî dise cam aşa în mod ne
gligent :

— Mi se pare că a venit Catargul şi prietenul seu 
Cantacosino.

Audincl acest cuvânt Bânucu care se obicînuise de 
atâta timp cu speranţa că boeriî nu se vor line de cu- 
vint, tresări şi fără să se poată stăpâni, se grăbi a 
răspunde :

— Nu se poate.
— Şi pentru ce oare frate Bănucule? întrebă Bu

jor pe colegul sëu, mêkurându’l de sus până jos cu o 
privire cercetătoare şi cam zeflemistă.

— Pentru că... gângăni Bânucu vrêiid să dreagă 
imprudenţa ce făcuse, pentru câ mi se pare că alt
fel îî fusese vorba.

— Cum alt-fel? grăesce prietene fără ocolire şi 
fără sfială, că doar suntem prieteni şi tovarăşi, iar 
nu duşmani ca să ne ascundem unul de altul.

— Ce să grâesc şi cum să grăesc mai lămurit de 
cât cum grăesc? pe când singur sciî că era vorba ca ' 
boerul să se ducă mai ânteiu la locul de întâlnire 
de unde Fam adus eu acum şease luni, şi pe urmă să 
vie incoa.

— Ei! şi D-ta, prea multe ceri omului ; di-î boer 
fricos şi lasă-lu în pace ; el nu ne cunoaşte cătneplă- 
tesce pielea, el nu scie că noî trăim unul pentru toii 
şi toţi pentru unul, că între noî nu încape nici prefăcă
torie, nici gânduri ascunse, nici vêndare, că între noî e 
o dragoste frăţească pe care n’o poate nimici nici frica, 
nici aifrâgirea, nici lăcomia, şi s’o fi temut poate omul,
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mal ales daca o fi venit cu banii făgăduiţi, că pôle, fe- 
ferască D-deü să cadă în vre o cursă şi să piarză şi 
banii şi viaţa.

Audind aste cuvinte rostite dè Bujor jumătate se
rios, jumătate cam peste picior şi ne întrerupt surî- 
dènd cam cu răutate, Bănucii se întunecă, şe cătrăni.' 
şi se înnegri là faciă, gata să isbunească întocmai ca 
o vijelie; dar după o clipă de gândiri, şe mai stă
pâni, îşi înghiţi necazul şi mânia şi se mărg'ni a 
răspunde cu o voce aprinsa dar nu furioasă.

— Me miră căpitane că te aucl grăind ast-el ; rae 
miră şi într’aceiaşî vreme me mâhneşte foarte. Eu să 
tiu bănuit de o asemenea murdară neomenie ? eu to- 
varăşiul tëü, fratele tëü, prietenul teii ! Păcat îţi faci 
cu mine, zëü mare păcat.

— Eu să te bănuesc pe tine Bănucule?! strigă cam 
cu acelaşi ton Bujor, ferească D-deu ; nici prin gând 
nu’mî a trecut ; eu nu sunt din acel oameni care de faţă 
te linge şi în dos te împunge. Eu ce e. în guşe e şi în 
căpuşe. N’avea grije de nimic, prietine, âdăogâ bătînd 
pe umeri pe camaradul sëü. Çiseiü şi eu huma! îAtr’o 
doră că boerul poate o fi intrat în aşia urîte bânueli, dar 
când e vorba Ia adicăti-Ie, nu pot să’mî bag sufletul.în foc 
şi să ţiu morţiş! că aşea s’a gândit şi pentru aceia s'a ho- 
tărîta veni aci şi nu aiurea Afară de asta noi până a- 
cum nici nu seim dacă a venit sau nu, ci spunem nu
mai vorbe de clacă ca să ne treacă vremea. Să le dăm 
uitării frate şi să ne vedem de treabă.

Dicând acte vorbe apucă de mână pe Bânucu, î-o 
strânse sdravăn,. I-o scutură prieteneşte de vr’o trei 
ori, şi pe urmă întôarse spatele amicului sëü şi se- 
îndreptă spre cămara sa ca să reintre îhtr’însa. 
Intr’acest timp Bânucu se uită lung la el, improşcân- 
du-lu cu o căutătură teribilă plină de* ură şi de res-
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bunare, şi începu să găngănească între dinţi ast-fel 
ca numai el sä audă :

— ’Mî al ghicit gândul proclete ! să scil ca sat cu 
tine n’am să mal fac multă vreme ; unul din noi este 
de prisos într’astă lume, trebue să piară. Acel unul 
al să fii tu, şi în curind, pe cinstea mea de Bânucu. 
Atunci de bună seama am să puiü mâna pe haina ta 
de muere.

Bujor era tocmai cu piciorul ridicat in sus gata 
să treacă pragul cămărel sale, când se pomeni că aude 
răsunând în unul din lungele coridöre ale sub-pămîntel 
o bălăngănitură de clopot, pe care ecoulü lungilor căi 
suterane îl repetă de «enumerate ori. Ast sgomot făcu 
pe haiduc sa tresară, să se oprească in Ioc, să se în
toarcă înnapol şi apoi să dică adresându-se către Bă- 
nucu care rămăsese tot în locul sëü.

— Ne chiamă sus; aide fuga Bănucule să vedem 
ce e. Voî rămâneţi pe loc, adaose adresându-se către 
cel alt! haiduci care esiaû mereü din cămările lor şi 
se înşiruiau d’a lungul coridorului ; acum nu. ’ml sun
teţi trebuincios!, dar in curând o să am nevoe de voi.

— Dar ce-o fi ? ce s’o fi întemplat căpitane ? în
trebă Cobuz apropindu-se.

— Sciü eü ? răspunse Bujor ; daca vrei să şei! vino 
şi tu cu noi ; vino şi tu Codrene căci noi câte patru 
suntem de ajuns.

După ce rostTaceste cuvinte. Bujor aprinse un mic fe
linar cu care ’şl lumină calea ; după aceia plecă urmat de 
cel trei tovarăşi spre partea de unde se audea bălăngă- 
nitura clopotului, pe când cel alţi haiduci se împrăs- 
ciaüsi se duceau fie-care spre ale sale. Plecând din sala 
centrală, cel patru haiduci făcură cam vr’o cinci 
sute de paşi d’a lungul coridorului, apoi coti la 
dreapta, ăpucă pe alt coridor, mal făcu ea Ia doă sute 
de paşi înainte şi se opri în dreptul unul perete de pâ-
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mânt, prin care nu se darea nici o deschidă tură. Ve- 
dindu-se in dreptul acelui perete, ca într’o înfundă
tură fără nici o eşire, Bujor scoase de la briü o cheie, 
o viii intr’o mică deschizătură, pe care lumina searbădă 
şi întunecată.a felinarului n’o lumina câtuşi de puţin; 
învârti de doă ori, apoi apăsă sdravăn în perete, şi. 
peretele, de şi de pămîntj începu să semisce, să alunice 
la dreap!a, să se dea la o parte întocmai ca cariatul unei 
uşi, si să lase liberă comunicarea cu alt curidor tot 
atât «le lung si de întunecos. •

După ce trecu dieolo cei patru haiduci, Bujor trase 
Ia locu-î uşa de pămiut care era groasă ca la două 
palme şi făcută «le pămînt bătut şi prins între, patru 
pervazuri de,lemn bine strinse in juru pămîntului, 
încuia broasca şi apoi merse iute înainte. La o distanţă 
de 50 paşi datera de a «loua uşe asemeni de pămînt, pe 
care o dechiâcu- aceaiaşî chee intr’acelaş! mod, şi după 
ce o deschise şi o închise la loc, datură de o scară, 
învârtită ca cea de la cloponiţe cu trepte săpate în 
pămînt şi căptuşite cu tălpoaie, şi urcară vr’o. treî-r 
«Jecî trepte cu cea mai mare repedieiune..

Ajungënd in capătul.scării, se pomenirăîn trunchiul 
unui copaiu scorboros, in.coaja căruia era practicată, 
o uscioră, Bujor o descuia cu • aceaşî chee, stinse 
felinarul şi ’l lăsă jO', apoi deschise uşa., şi se po
meniră afara, la aer liber,'intrăm hăţiş! de crâng, în 
bungetul col mai dos şi mai stufos ;d pădure!. Peste cinq! 
minute c! se allara sub umbra frasinului trăs
nit, care era locul.de întrunire şi de judecată ai 
haiducilor, precum şi reşedinţa lor principală, când 
statt la aer curat. .

Sub acel frasin deja »se afla o i rupă de şase per
soane şi do! cai, dintre care «Io! bărbat! ţineri îm
brăcat! in haine dc tărgovel! erau ţiniij! ţeapăn de 
urnei! fie-care de câte do! flăcăiandri sdravenî, Ambră-
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câţi in haine ţărănescT, care ţineau strâns pe cei doi 
târgoveţi, în cât nu puteau nici să se cârmească. 
Fie-care târgoveţ finea în dreaptaTriuL unuia din cal* 
care pe lingă hamurile şi şelele lor de cai de oameni 
chiaburi; inaï purtau la oblînc şi câte o pereche de dă- 
sage de păr de cal pline doldora.

— Â ! bună diua arhon crucere, strigă Bujor după 
ce se apropia de acea grupă, adretăndu-se către unul 
din cei doi boerî.

— Bună diua căpitane, răspunse cel mai tăner 
dintre ei, care nit era altul de cât fosta noastră cu
noştinţă, cruceru Ilie Catargiu ; te rog numai aşa să 
trăescî, dă poruncă băeţilor ăştia să me mai slăbească 
o leculă, că ’mî plesnesce peptul de strînsură ce me 
strânge.

— Cum nu cocoane? mai cu seama pentru măria 
ta, din toată anima; lăsaţi pe boerî în pace măi bâeţî, 
şi duceţi-vă după treabă.

Clei patru voinici lăsară pe cei doî boerî în voia 
lor şi eî se retraseră mai Ia o parte. Bujor după aceia 
pofti pe cei doî mosafirî să stea pe câte unul din buş
tenii care erau răsturnaţi pe pămint sub frasin, se aşedă 
şi el cu cei trei tovarăşi al sei pe alţi buşteni, şi 
după o mică pausă, Bujor începu să cuvineteze in chi
pul următor. "

Aţi cam întărdiat, boerî D-v, csm multicel 
peste vadăoa holărîtă. Şăse luni trecute in loc de 
doue săptămâni' cam mult dëü 1

— Să nu vë fie cu supărare, căpitane, răspunse cu 
siguranţă Catargiu, căci nu noi ci împrejurările sunt 
de vină.

— Cred,şi nu mă îndoiesc, răspunse cu acelaşi ton 
Bujor. Trebue să fi fost negreşit ceva la mijloc ; dar 
băeţiî mei cam ne răbdători perdue nădejdea d’a ma 
vedea cinstita faţa D-v.
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— Daca veţi asculta cu răbdare şi, bună vpinlă în
dreptarea nösträ; de bună sema ne veţi ierta :

— Dar bine cum s’a făcut să cădeţi pe mâinile, ne- 
ciopliţilor mei de băetî ?

— Am vrut eu să cadü, căci am , vrut să te în- 
lilnescu aci, mal nain te de cât pe orl-cine, pe line, iar nu 
pe alţii aiurea cum ne a fost vorba, răspunse Catargiu 
jucandu-se cu paturile a doă pistoale ce abia. se ză
reau înfipte în briul sëu de taclit ce i se încolăcea 
pe lingă talie.

— Bine aţi făcut; acum faceţi bunătate de ne lă
muriţi cum s’a făcut de n’ati venit mal de,vreme si

a • a «A

de ce aci şi nu în altă parte cum ne am înţeles ? re
plică Bujor jucându-se şi el cu argintăria ce împo- 
dobia paturile pistoalelor ce luceau în briul sëu.

— lată cum : la diua liotăritâ împrejurări fôrte în
semnate m’aü impedicat să viu. Cât pentru locul hotă- 
rit, am cred ut că e mai bine ,să viu d’a dreptul la 
D-deu de cât să mai ocolesc pe la sfinţi. Măre căpitane, 
mie îmi place să viu cu ispravă,/dar nu cu mâna goală ; 
asemeni ’mi e silă să umblu serta ferta fără de nici un 
rost, doar să nu remie drumul fără călători,. Ţi-am făgă
duit să ’ţi aduc pe fratele meü Gostantin Ganta, fiul 
lui 1 lie Cantacusino şi al Româncei ; iată-lu innain- 
te-ţî. Ti am făgăduit, să ’ţi aduc bani, iată pungile 
sunt pe deplin in cele doue dăsage. Să ne punem 
repede prietene pe treabă, căci vremea vremueşte şi 
nevoile ne silesc.

— Vorbeşti crucere tocmai cum îmi place mie să 
aud vorbind u-mi-se ; adu. mâna încoa ca s’o string 
ca p’a unul prieten ; ad’o şi D-ta urmaşiu al Canta- 
cusinescilor, şi strânge-mi mâna cald şi Iară sfială,, 
căci, dacă eşti de bună credinţă şi cu ănimă curată, 
strângi mâna unul român verde şi cinstit, la care 
vorba’! vorbă şi r fapta faptă.

y.c li'io :i'(
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— Aşa e şi la noi, căpitane Bujor, n avea nici grije 
nici teamă, rëspunse cu o voce bărbătească resună- 
toare şi plină de franchefă tînărul Cantacuzino, căcî 
daca nu era aşa, daca nu eram împinşi de dorul scum
pei noastre moşii, care este isbită de o mare nenoro
cire, fii încredinţat că nu avem nici o nevoe să bătă
torim codrii şi drumurile ne bătătorite, ca să venim 
să vë întâlnim singuri singurel.

— Sunteţi singuri ? întrebă Bânucu uităndu-se în 
juru-I cu oare care nelinişte.

— Cu totul singuri, pe cinste vë spui ; puteţi să vë 
şi încredinţaţi prin iscdadele ce aveţi, rëspunse cu 
viociune Gdnlacusico.

— Eu că să nu atât cea mal mică bănuială, adaose 
Catargiu am lăsat acasă la Adjud chiar pe arnăutul 
meü, de acărul credinţă şi supunere oarbă nu am cu
vinte să më îndoescü.

— Foarte bine aţi făcut de v’aţl încredut atât de 
mult în noi, ca să aveţi şi d-v. cuvent a ne cere 
aceiaşi credinţă deplină, pe care eu din parte-mi ’ţi 
o dau din totă ănima, căci ănima ’ml spune că, de şi 
sunteţi boerl, adică fireştii noştri duşmani şi prigo
nitori, sunteţi oameni cinstiţi şi de bună credinţă.

— Ne al judecat förte bine, căpitane, rëspunse 
Cantacusino, şi ne grăbim a vë dovedi că judecata vöslrä 
nu este neînteiată. Iată bani, adaose el scoţând din 
dăsagl şease pungii pline cu aurii şi puindu-le bini
şor lângă Bujor ; sunt tocmai trei mii galbeni, câte 
500 într’o pungă ; cu astă sumă puteţi începe aduce
rea la îndeplinire a planurilor noastre. Peste o lună 
vet! primi încă 2000 galbeni, şi din lună în lună încă 
câte atâţea ca să plătiţi şi să într’armâţl băeţiî 
ast-fel cum v’a vorbit fratele meü Catargiu. ’ŢI a- 
junge Căpitane ?

— De o cam dată, dacă vë mulţumiţi ast-fel cum
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m’arn înţeles cuarhon crücèru ’ml ajunge. Acum spu- 
neţi-mî lămurit ce s’a înttemplat în [ară şi ce neno
rocire spuseşî că ne a isbit, pe care de bună seamă eu 
n’o cunosc, ca să seim şi noi ce trebue să facem?

— Muscalii aii intrat in ţară Iară ca să fie în rés- 
boiu cu Turcia ; pămintui scumpei noastre moşii este 
iarăşi încălcat de puhoiul armielor cotropitoare, şi 
acel ce veneau o dată spre noi in gură cu vorbe de 
mântuire, acum strigă în gura mare că aü venit ca 
să ne cotropească şi să schimbăm numele dé Român 
cu acela de Muscal. Veţi îngădui voi, fraţii mei, una 
ca aceasta ? vë veţi îndupleca voi, Românaşil mei, ca 
să pierdeţi scumpul nume de Român şi să ’Iu sfiim- 
batî cu acela de Rusii ?

— Nu, de o mie de ori nu ; mai bine morii, strigă 
Bujor cu impetuosilate.

— Aceasta nu se poate, aceasta nu va fi, strigă cu 
aceiaşi furie Codreanu, şi după el şi Bănucu, şi Co
buz.

— Pentru'ca să nu fie, pentru ca să nu perdem 
scumpul nume de Moldovean, pentru ca să păstrăm ur
maşilor noştri moşia părintescă întreagă şi neştirbită, 
dise Catargiu cu foc, trebue să ne luptăm, să facem 
jertfe mari. Pentru aceia am venit la voi, am lăsat ora
şele spre a locui în codri, am urit palatele spre a 
îndrăgi pădurile, şi ne-am lipsit de toate bunătăţile 
vieţel trăndave spre a îmbrăţişa cu drag viaţa de 
volnici, viaţa de haiduci, viaţa de apărători şi luptători 
împotriva cotropitorilor. Voi-veţî şi vol a vë prenu
mera între luptători şi îndrasni-veţî să vë măsurat! 
cu glöta numerösä ca nisipul mării a cotropitorilor?

— Din tôtâ inima, strigară toţi haiduci! intr’o sin
gură voce.

— Voi or! cât de numeros! vë vet! face n’o să fit!
mal mult! de cât o mie, două.
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— Decï de mi! ne adunăm mima! arme să avem,
O 7

réspunse Bujor.
— Vë facem no! rost de arme, de glonte şi de iarbă? 

răspunse Catargiu; chiar mâine plec la Cernăuţi, 
si sunt încredinţat că acolo voiu dobândi bună în
tâmpinare şi voiü căpăta tot ce voiu cere, căci îm
părăţia nemţăscă va vedea cu ochi! bun! mişcarea 
nôstra si va ajuta-o acum când intre Nemţi şi Mus
cal! se afla dragostea pisice!.

— Eh ! daca am căpăta şi un tun două, strigă cu 
entusiasm Cobuz, ce mai ispravă am face ! Am mânca 
pe muscal! fripţi,

— Să pöte să dobândim pe sub mână şi aşa ceva, 
numai răbdare să avem şi inimă bărbată şi înjelăptă.

— De asta să n’aibî grije ; sciu eu de când cu Ma- 
vrogheni, cum trebue să duci asemenea bătăii! intre 
bivol şi şioarice. Nie! o dată la câmpie, nie! o dală 
în număr mare, ci numai în cete multe, mici şi ri
sipite; trebue să stăm numai la adăpost de pădure» 
noaptea şi fără veste, şi să dăm bătălii multe şi dese 
peste tot lungul şi latul terel fără preget şi fără să 
lăsăm vreme de răgaz duşmanilor.

— Bravo, strigă Cantacusino entusiasmat, bine gân
dit, bine alcătuit, bine ticluit; cu noi va fi biruinţa 
daca vom aduce cu cumpătate la îndeplinire aseme
nea plan.

— Noi îl vom îndeplini prea lesne, răspunse Bujor, 
căci fam mai îndeplinit o dată şi am făcut şi altă
dată pe Muscali să mănânce păpara noastră ; numai 
să ne bucurăm de dragostea târgoveţilor cum ne bu
curăm de a ţăranilor.

— Iţi fagăduesc eu, replică Catargiu să fac toate 
cele de cuviinţă în vreme foarte scurtă ca să aduc 
mulţime de orăşeni şi chiar de fii de boerl care, să se 
prenumăre in puternicele noastre cete.
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— Daca.jS’o îndeplini pe dc rost aceia ce dici, ,sä 

sciï că in scurtă vreme petrecem pe. Muscali până la 
graniţă cu paradă, strigă Codreanu..

— Nici mal încape vorbă ca aşa are să fie, adaogă 
Bujor; te rog numaT un lucru: să’mî spui câte-va din 
faptele nedrepte şi apăsătoare cu care Muscalii, .aii a- 
suprit norodul şi mai cu seamă pe Jeranî, ca şă am 
cu ce înflăcăra pe băeli,

— Bucuros, respunse Catargiu ; frate Constantine 
grăeşte tu, deschide numai o parte din dăsagul teii, 
şi povestesce nenorocirea ce ţi s’a întâmplat chiar ţie, şi 
sunt încredinţat că aceia ce vei spune va fi iu stare 
a însufleţi lemnele si pietrele, ne cum oamenii, şi Ie 
vor porni cu urgie spre a aiunga din ţară pe se?bati- 
cul cotropitor.

— Grea jertfă im! ceri 11 ic, grea şi dureroasă,, dar 
cu toate acestea me supuiü, respunse Can la suspinând, 
şi apoi începu să povestească cele următoare:

XII

Invadiunea muscălească şi ororile sale.

((Muscalii când aii venit pentru întâia dată in ţara 
noastră, au venit in gură cu cuvinte de pace, de des- 
robire şi mântuire ; pentru aceia moşii noştri!, satu
raţi dc nedreptăţile Turcilor şi jafurile Tătarilor, ’! 
au primit ca pe nişte mântuitori, şi pe vremea lui 
Romanjov, mitropoliţiî, episcopii şi boeriî cei mai 
fruntaşi din amendoue principatele, s’aû dus la St. 
Petersburg şi au cerut in genuchi împărătesei Eca- 
terina închinarea ţărilor lor împărăţiei Rusesc! şi 
mântuirea lor .de robirea turcească.

«Ei au cerut nunta! închinarea, iar nici de Joc stă
pânirea, robirea terilor lor, perderea domniei şi a
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ocàrmuireï lor de sine stătătoare, fiinţa lor de natiï 
deosebite in ţări ale lor cu nume deosebit. EI aü ce
rut numai ca Rusia su se pué in locul Turciei, ighe- 
monia Ţarului să ia locul ighemonielSultanului, Mus
calul creştin să se facă protectorul şi apărătorul nos
tru in locul Turcului păgân. Muscalii însă n’au înţe
les lucrurile ast-fel; el aii credut că noi cerem să 
ne întrupăm cu împărăţia lor, să ne facem o apă cu 
el, să ne schimbăm din Români în Muscali, şi au în
ceput să lucreze in acest chip, şi aii început să um
ple ţara cu nacialnicl şi stolnacialnicî moscoviştl, şi 
au început să ne croiască haine muscălesol, să ne 
înveţe limba muscălească, să ne deprindă cu cnutul şi 
nagaica muscălească, în sfârşit să ne obiclnuiască cu 
meşteşugul de a face sluj ca in ţară la el.

«Moldovenilor nu le plăcură nici de Ioc această al
cătuire hrăpitoare, şi rămase încremeniţi că venea 
tocmai de Ia creştini, şi începură să murmure, şi în
cepură să cârtească, şi începură să strige şi chiar să 
lucrede din toate puterile ca să scape do asemenea 
pacoste; el nu se lăsară până ce nu isbutiră a scăpa 
de sluta in vatră, adică de mântuirea rusească.

«Noi scăparăm de el, râmaserăm tot cu Turcii, a- 
dică cu strâmbătatea şi prigonirea păgână, dar dădu
răm slavă Domnului că ne-am ales numai cu atât, 
căci prigonirile, strâmbătâţile, jafurile, furtişagurile 
şi neomeniele Iară seamăn de crude ce îndură noro
dul. şi mal cu seamă ţărănimea moldovenească şi 
muntenească de la creştinii Ruşi in toată vremea cât 
ostile lor petrecuse in ţările noastre, fură cu mult 
mal inpozitoare ca ale păgânilor Turci şi Tătari.

«.Românii se lipsiră din toată inima de tovărăşia 
muscălească şi nici nu se mal gândiră la ea, de şi 
jugul turcesc se tăcea din di in di mal apăsător ; Mus
calii insă nu vrură cu nici un preţ să se lipsească ; el
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se dedulcise şi daü mereu târcoale împrejurul staulului 
nostru, şi ne sileaü mereu cu dragostea şi ne împă
naţi ţările cu tot soiul de imbunătorî, doar o mai pune 
mâna pe oile cele scăpase din ghiareca sa’şî arate o 
dată şi bine dragostea cea peste fire de mare ce simte 
lupul pentru biata mieluşen.

«Vëdênd că cu armele nu putea s’o scoală Ia cale 
ast-fel cum gândeau eî, ei alergară la alte mijloace : la 
intrigi de fot soiul, la clefetirl, la uneltiri, la făţărni
cii si făgăduell prefăcute, şi ca să’şî aducă gândul 
la îndeplinire, puse în mişcare toate născocirile, as
muţi asupra noastră pe toţi oamenii cei mal iscusiţi 
in meşteşugul uneltirilor viclene, atât Muscali cât şi stra
in! şi ne copleşi şi pe noi şi pe Turci cu tot soiul de isco
diri meşteşiugite. Băgară in uneltirile lor împotriva 
noastră până şi teri cu totul depărtată de noi, bună
oară pe Danimarca, o ţărişoară mică ca şi a noastră 
şi prigonită de hrăpitorl ca şi a noastră, dar care e 
peste'nouă mări şi peste nouă ten departe de aci. Mus
calii isbutiră a câştiga atât pe craiii şi pe oamenii de 
frunte al acestei ţări că să stăruiască pe lângă Sultanul 
să;l înduplece d’a ne da robi cu manele legate în 
mâne le lor.

«Ast-fet d-I de Ileidestant elcuil Danemarcei din 
Ţarigrad, se duse la marele vizir şi ceru în numele 
Ţarului pentru împăratul Rusiei micele ţărişoare : Vala- 
hia şi Moldova in schimbul Crimeei de curând luată 
de la Turci. Din norocire Turcii nu cădură in cursa 
Muscalilor, şi principatele scăpară încă o dată de dra
gostea moscovită.

«.Vëdênd că nici pe calea pieclişă a uneltirilor vi
clene Rusia nu isbulesc. Ţarul o întoarse iarăşi pe 
altă foae şi la 13 August 1787, Muscalii intrară iarăşi în 
rësboiu şi iarăşi năvăliră spre hotarele lërilor Române, si
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iarăşi işl flădură.pe faţa scopul ce urmăreau de a se 
face stăpâni peste Principate.

«Val şi amar pe bietul Român ! multe mai suferi el 
şi vitele lui din pricina urmărilor acestui resboiu 
cumplit, căci dându-se la iveală ura ce simţea Mol
doveanul şi Munteanul pentru Muscal şi dorinţa ce a- 
rătară pe faţă d’u rămânea mai bine sub stăpânirea Tur
cilor, siliră pe Muscali să se poarte cu Romanii, şi mai cu 
sămă cu Moldovenii, cu toată ura şi duşmănia putincioasă.

(.(.Cum intrară în ţară, eî năvăliră cu urgie peste 
tot avutul şi toată gospodăria bietului Român, şi în
cepură a o jertfi cu cea mai mare neomenie, fără să 
se gândească a plăti aceia ce au luat, saü a da măcar 
un răvăşiţi ca să se poată despăgubi mai apoi.

Pentru ■aceia, şi Moldoveanul nu mai vru să dea 
nimic de voe, ci suferea in tăcere toate chinurile şi 
toate strâmbătăţile, dé cât să primească a da de. voe bună 
mână de ajutor cotropitorilor, chiar când, lucru foarte 
rar, oraü rugaţi cu pumnul plin cu bani ca să le dea 
ceva. (VecJI memoriele Contelui dé Langeron, un ge
neral francez în serviciul Rusiei ; Colecţia Hurmuza- 
che supliment Volum I Fascicola I Pag. 80).

«.Vëdàndu-se ameninţaţi cu lipsa de bucate, de 
braţe, de care, de vite şi de cărăuşi, care să le ducă 
in urma oştilor mulţimea de zaherale şi cele trebu
incioase pentru rësboiü, Muscalii trămise în lie-care 
sat câte un nastavnic însoţit de doi sau trei cazaci 
sălbatici, care ridicară prin puterea bicelor pe toţi 
bărbaţii sdravenî şi toate vitele de jug şi de ham, 
şi le porniră spre tabăra muscălească prin. puterea 
unei ploi ne-precurmate de bice, gârbace, cnuturi şi 
nagaice care plesneau pielea din spatele bieţilor mun
citori Români. Aceşti nastavnic! sa pur tară cu bieţii 
oameni ca nisce fiare sălbatice ; el puseră în care 
greutăţi pe care nu putea să le ducă vitele lor

.3
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cele mici, slabe, istovite de mulţimea grelelor strapate'şi 
ne mâncate. Aceste greutăţi mal mari ca puterile lor, 
trebuia să fié: duse pe drumuri desfundate, pline cu* 
noroiu clisos, gropi adânci şi bolovani greu de trecut ! 
Casă le aţâţe animoşia, cazacii iiazuiaö numai la 
puterea gârbacelor, sile isbeau până ce bietile vite că
deau ca să nu se mai scoale, plésneaü în mijlocul drfimu-; 
lui şi se prăpădeau în neputinţă de a birui atâtea 
greutăţi. Atunci haétrâvniciï înhămaţi in locul vitelor 
pe ţeranî, iî bateau şi pe el întocmai ca pe vite, 
până ce cădeau şi el ca să nu se mai scoale, întocmai ca vi
tele ; şi pe urmă tot ca pe vite Ruşii ii lăsau în druin morţi 
şi ne îngropaţi, ca să fie mâncaţi de fiarele şi de păsările 
de pradă. Cel ce scăpau cu viaţă şi duceau până Ia capăt 
greaua lor sarcină, eraţi despuiaţi de tot ce aveau, lipsiţi 
de vite, pe care să făceau nastavnicil stăpâni, neplătiţl 
pentru munca ce făcuse, şi pe d’asupra chiar bătuţi 
şi prigoniţi. (Veri! tot Langeron, pag. 98).

«Cruzimea lor merse une ori mult mal departè, 
la care, lucru de mirare, luau parte nu numai- solda
ţii, ci şi ofiţerii şi chiar generalii lor, care se crede 
să fi fost omeni luminaţi, de năm buh şi fiinţe învă
ţate, iar nu nisce sălbateci ca soldaţii. Iată una din 
nenumăratele lor isprăvi.

«In tomna anului 1788 pe când Romanţov se a- 
şada in Iaşi şi prinlu Potemkia petrecea în prejma 
cetăţel Oczncovulul, fără să păta a o lua, o cătă mare 
de tătari înainta spre Bender ca să tae drumul de 
retragere al Muscalilor ce intrase în Moldova. Ciim 
auzi acăstă scire neliriiscitôre, Romanţov trămise pe 
generalul Kamensky cu vrV patru mii de Muscali 
ca să gonăscă înapoi pe Tătari, care ajunsese până 
la Fâlciu şi Gangora. '

dntr’acea vreme se stârni un viscol îngrozitor ; o 
zăpadă nepomenit de mare pe acea vreme timpurie
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căzu pe pământ, şi un ger cumplit întimpină pe Mus
cali in cale, in cat a palra parte din oştenii lui Kamensky 
căzură pe drum îngheţaţi, şizapada, a cărei grosime a- 
propia jumătatea de stănjen, ii acoperi pe dată. Cu 
töte aceste greutăţi şi jertfe dureröse, eî in cele din 
urmă ajunse la Fălciu, năpădiră fără de veste peste Tă
tari, care nu erau nici de loc pregătiţi, şi fără multă 
bătae de cap h trecură pe toţi sub ascuţişul săbiei.

«Cu töte că biruinţa fu atât de lesniciosă, totuşi lui 
Kamensky nu putu să-I se potolescă furia şi necazul 
ce-i pricinuise marea pierdere ce încercase. El se 
duse la Gangura, unde făcu de petrecanie Tătarilor cu 
aceiaşi înlesnire, dar după biruinţă, când omul se face 
mal bun şi mai îngăduitor, Kamensky îşi dădu la ivelă 
firea sa de Calmuc selbatec.

«Aflând de la nisce işcpcle că un ovreiu din Gan- 
gora ar fi înlesnit aducerea Tătarilor dincoa de Prut, 
porunci să-l dăsbrace, să-l aruuce în apa amestecată 
cu sloi de ghiaţă a Prutului, apoi sâ-I scdţă afară, şi 
gol cum era, pe un ger de plesnea lemnele şi pie
trele, să-l lege de un par in mijlocul curţii şi să-l 
lase acolo totă nöptea. A doua di sermanul jidov fu 
deslegat, dar peste nöpte murise de ger.

«f se aduse trei Tătari cari nu sciü cum scăpase 
cu viaţa; el sè apucă să-I întrebe despre gândurile 
căpetenielor lor. La acestă întrebare unul din Tătari 
respunse : — Eu nu sunt de cât un soldat, căpete- 
niele nöstre nu aü obiceiû să spue soldaţilor gându
rile lor. Acest răspuns care ar fi fost vrednic de laudă 
şi de cruţarea vieţen.daca generalul n’ar fi fost Mus
cal, înfuriă aşa de rëu pe Kamensky, în cât dădu po
runcă să bicinuiască pe cate trei Ţătarî până ce vor 
mini sub isbiturile cruntului, ceia ce se şi întimplă. Tot 
atunci el a dat poruncă să tae capul unei vacf care 
mugea in apropiere de casa sa, şi să dea foc la satul
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întreg şi să sileşcă. pe biet! téranï să fugă in câmpia 
acoperită cu zăpadă, pentru că un copil de la o casă 
vecină iî turbura nöptea somnul prin plânsurile sale. 
Toţi. ţăranii din acel sat împreună cu femeile si co
pii lor périra de fôme şi de frig, pentru că cazacii 
generalului iî oprea da căuta hrană şi adăpost în- 
tr’alţă parte; toate acestea pentru că plânsul unul 
copil turburase somnul generalului! Toate vitele câte 
scăpară cu viată din acea nenorocire fură trămise în 
Rusia la moşia sa. (Tot Langeron Pag: 80 notitede jos).

«Aflând impărătăsa Eoaterina despre aceste neler 
giuirî, de o cam dată trămise surghiun pe generalul 
la moşiele sale, dar peste patru ani îl chemă înapoi 
şi il înaltă la rang, pentru că Muscalul ori cât de 
sus pus ar fi, nu pcdepsesce nelegiuirea saü hoţia, ci ne- 
dibăcia că s’a lăsat a fi dovedit.

«Asemenea purtări neomenesc! din partea Musca
lilor nu putea să dobândăscă nici dragostea Ro
mânilor, nici înduplecarea lor d’a primi jugul lor, ci 
din potrivă culegea numai ură şi duşmănie. Românii în
cetul cu incetul se răciră deRuşi, şi prieteşiugul puţinilor 
boerl carele rămăsese credincioşi, mal cu seamă în 
Valachia, începu să scadă şi să se rărească. Din potrivă 
in locul dragostei el ridicară asupra lor o furtună de 
plângeri şi învinovăţiri unele mal grele ca altele, in cât 
aţiţă în potriva Ruşilor Eoropa intrăgă, şi mal cu sămă : 
Englitera, Prusia şi Olanda. In fala amerinlăril unei fur
tuni atât de cumplită, Ţarina Rusiei, deşi biruitoare, 
chiar a doua di după nisce biruinţe din zi în zi mal stră- 
1 ucite, fu silită să încheie pace la Iaşi în 1791, şi fu 
nevoită să dea înapoi Basarabia cu löte cetăţile sale pre- 
* * iuti şi Moldova şi Valachia, cum am dice a ’şl pune 
pofta in cuiu pentru alte vremuri mal priincipse şi 
a’şî relrage trupele din ţerile Române, după patru ani 
de petrecerea cea mal amarnică pentru bieţii Români.
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«Eï au plecat cu gândul d’a se reîntorce cât se 

pôte mai curând, insă dacă nu s’aü ţinut de cuvênt, ira 
fost vina lor, ci o întâmplare ne osceptă : înfricoşiatele 
biruinţe ale Iul Napoleon care a spăimântât lumea 
întregă prin strălucirea lor.

«Muscalii plecară, dar de zîzănii nu se lăsară ; ceea 
ce s’apetrecut în ţara ndstră de atunci incoa le cunoscet! 
torte bine în càt nu mai este nevoe a vi le poftori. Mulţu
mită înrâurire! Iu! Napoleon şi asfelincilor sei, no! căpă
tasem un domn prea bun şi cu dor de' ţdră, pe A- 
lexandru Morudi, dar asemenea domn, de şi fu forte 
plăcut Moldovenilor, nu putu să placă Muscalilor, pen
tru că nu vrea să se facă unealtă a lor. Pentru a- 
ceia ei îşi dădură toate ostenelele ca să’şî ajungă la 
ţintă, şi isbuliră în cele din urmă ca să capete ma
zilirea Iu! şi să pue in locü-ï pe Scarlat Calimachi, 
care precum sciţi, avu loc pe la începutul anului tre
cut. Acest domn na apucat să-şî ia scaunul în stăpâ
nire, căci pe la sfârşitul luî August Poarta numi domn 
iarăşi pe Moruzi iubitul Moldovenilor, dar nici acesta 
ivavu parte ca măcar să se aşede pe tron, căci Ruşi! la 14 
Noerhbre, fără nie! un cuvênt de ceartă şi fără scor
nire de rësboiü din partea cui-va, trecură Nistru 
iară veste şi' călcară hotarele Moldove! prin pa
tru puncte deosebite, spuind Ia toată lumea că 
veneau să treacă în Dalmaţia, iar nu să se rës- 
boiască cu Turci!; insă in loc de a se îndrepta spre 
Dalmaţia, începu să înconjoare cetăţile turcesc! din 
Basarabia.

«Moldoveni! care nu se ascèptau nie! de loc la a- 
semenea mosafir! nepoftit!, credônd pe Muscal! pe 
cuvênt, adică că veneau numaî ca trecetor! spre Dal
maţia, î! primiră mai bine ca altă dată şi le dădură 
tot ce cerură ca să plece ma! în grabă, dar vë- 
dênd că Michel son căpetenia oştilor muscălesc!,
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s’a aşşdal ca la el a casă în Iaşi şi că n’avea 
nici gând de plecare, că Miloradovicl’şl-a întins 
ostile prin Vaslui şi Fâlciu până la Bârlad, că Sergiu 
Kamensky a înnaintat prin Roman şi Bacău până la 
Focşani, şi că vitele ţăranilor iar au început să fie'din 
nou supuse la sarcini grele şi oamenii la potvezî împo
vărătoare, începură să cârtească şi să nu se su puc 
de bună voe la poruncile muscălescl.

«Adi pe tronul Moldovei nu mal domnesce domnul 
t.ereî, după. pravilî, ci un muscal, generalul Cuşnicov, 
căruia în bătaedejoc numai ’I a dat ca ajutor un chip 
de divan alcătuit din boerl pământeni, care e lipsit de 
orl-ce putere, căci tara întreagă e împănată de Mus
cali. Do aslâ-dată boeriî, in frunte cu Sturdescu şi 
Alecu Bals fiul vistiernicului Iordache, cel mal cu 
vacjă dintre boerl, se arelară mal duşmani Ruşilor ca 
ori când, şi începură să se îngrijască de nevoile 
prostime! şi să se facă una cu dânsa spre a se îm
potrivi Muscalilor.

a EI îndemnară pe teranî, maî cu seamă pe cel 
din apropierea drumurilor celor mari, dintre Iaşi 
şi Focşani, Iaşi şi Galaţi, pe care slrapa[ele cele 
fără precurmare îl istovise cu totul, să fugă împreu
nă ca vitele, familiele şi avutul lor spre munţi, şi să 
lase tara despre câmp pustie.

«Astă purtare a Moldovenilor a îmbărbătat şi pe 
boeriî Munteni, şi a făcut pe Constantin Filipescu 
să se pue in fruntea neprietenilor Rusiei şi sa se dea 
pe faţă ca prieten hotărât al Turcilor. Astă purtare 
îndrăsneaţă a îmbărbătat pe' boerl atât de mult, în 
cât mal toţi boeriî din ţara Românească s’aü înscris 
între părtinitorii Turciei, şi numai Varlaam, Grădiş. 
teanu, Brâncoveanu, Nenciulescu şi Scarlat Ghica 
aü mal rernas prieteni Ruşilor.

«Vê(Jênd astă purtare îndrăsneaţă din partea boe-
9
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rilor Romani, vedênd că Ruşii n’nü părăsit vechile 
lor deprinderi, ci urmau înainte cu aplicările lor d’a 
prigoni pe ţărani în chipul cel mai înfricoşat,5 îmbărbă
taţi fiind de hotărârea ţăranilor de a’şî părăsi casele 
in voia întâmplării mai bine de cât d’a sluji cotropito
rilor, noi o parte din boerii cei tineri, ne-am gândit 
a ne împotrivi acestor cotropitori cu armele în mână., 
şi cum ne-a venit în minte astă hotărâre, ne-am gân
dit la voi şi am însărcinat pe fratele Calargiu ca să 
vie, să vă întâlnească, să vă spue păsurile [erei şi 
să vă roage a vë fi milă de sărmanul norod şi a a- 
lerga întru mântuirea lui. Primiţi?

— Bucuros, cu dragă inimă, răspunse Bujor ; pen
tru asta ne-am părăsit noi casele, pentru asta trăim 
departe de lume în cât nu seim aproape nimic din 
cele ce se petrec în ea; pentru asta ne jertfim viaţa. 
A mântui norodul de suferinţe saü a muri ; acesta e 
întreg gândul nostru. Aşa e fraţilor ? adâogă adre- 
sându-se către cei trei camarad!.

— Aşa, aşa răspunse intr’o voce cel trei haiduci.
— Noi vă suntem din toată inima gata la porunci, 

adâogă Bujor. Çice{.i-ne un cuvent şi noi plecăm să 
dăm pept cu duşmanul. Ne pare rău că aţi venit aşa 
târdiü, peste şease luni şi mal bine şi aţi lăsat să se 
strecoare o vreme atât de îndelungată şi să se săvâr
şească nenorociri poate cu anevoe de vindecat.

— Aşa e, răspunse melancolic Catargiu ; dacă ve
neam mal din vreme pôte Muscalii nu sé dau Ia a- 
lâtea fapte mişelescî, nu spărgeau atâtea case Lignite, 
nu sminteau atâtea femei cinstite, nu pricinuiau, atâ
tea nenorociri casnice. Poate că prietenul nostru, ne
norocitul nostru prieten Cantacusino, care s’a căsă
torit din dragoste cu cea mal frumoasă şi cea mal 
iubită din femei, scăpa de durerea ce Pa sd robit, era 
mântuit, de amarnica scrisă de a’sî vedea fericirea
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sdrobilă, dragostea sa nesocotită, femeia sa cea 
prea scumpă amăgită de un oficier rus, de tică
losul Bolkoviscky şi fugita cu el dincolo de Duistru.

— Oh ! nu, nu se putea mal din vreme, răspunse 
Cantacusino oftând adânc, căci nu eram încă pregă
tiţi, cuţitul nu dăduse la os, nenorocirea nu ajunsese 
prea mare. Se vede că aşa a voit ursita ca nenoro
cirea să fie imboldul cel mai puternic care să ne în
demne d’a ne lupta până la moarte cu acei creştini 
cu inimi de păgâni, care au venit în ţara noastră 
ca să ne sărăcească, să ne ucidă vitele să ne nimic
nicească bărbaţii şi să ne necinstească femeile.

— Ori-ce lucru târziu, ori de vreme, este bine ve
nit, dacă o dată are parte de un început, răspunse 
Bujor; să nune plângem că am înlârdialşi să ne per- 
dem vremea in păreri de rău zadarnice, ci să no 
grăbim a ne pune mai iute şi mai cu hărnicie pe 
treabă, să ne silim a câştiga vremea perdută, să ne 
sărguim a aduna cât se poate mai mulţi voinici vi
teji şi hotărâţi, să ne dăm osteneala a câştiga în 
partea noastră pe cei ce au fugit în munţi de groaza 

. podvezilor museale sei, • să ne intr’armăm cât om pu
tea mai bine, să ne ascudem pregătirile cât om pu
tea mai mult ca să nu tragem asupra noastră privirile 
Muscalilor, să ne ferim d’a fi copleşiţi de puhoiul cazacilor 
lor, mai nain le de a ne aduna in număr îndestul de 
marc, şi să eşim la iveală numai atunci când vom 
putea a ne măsura cu nisce duşmani atât de nume
roşi. Uimând aceste poveţe lăsaţi apoi grija pe noi, şi 
veţi vedea in scurtă vreme dacă Bujor şi aï săi sunt 
sau nu în stare să se măsoare cu asemenea duşmani 

.şi daca scie să isbândească cum trebue pe fraţii săi.
— Câtă vreme iţi trebue până să fii gala ? întrebă 

Catargiu.
— O lună, mult două.
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— Arme îţi mai Lrebue?
— De! daca aï pune mana pe doue trei miï flinte 

soldăţesc! care să bată departe n’ar strica.
— Dar gloanţe şi iarbă?
— Iarbă am destulă şi băeţiî mei sunt foarte meş

teri să toarne gloanţe. Numai plumb ’mî-ar maî 
trebui.

— Eu aş putea să’ţî găsesc în Ardeal şi Bucovina 
arme soldăţesc! şi plumb destul ; asemeni şi iarbă. 
Numai n’am cum să le trec graniţa fără să scornesc 
bănueli.

— Ascunde-le d-ta la Vatra Dorneî sau pe lângă 
Kedzi Vaşarheî unde-va şi apoi spune-mî locul, că 
băeţiî mei sciu poteci ascunse şi nevëdute, prin care 
să le treacă dincoa fără să’î vadă pul de om.

— Daca e aşa de adî în trei săptămâni viu să’ţî 
spuiii locui de unde să le iei. Unde să te găsesc?

— Tot aici.
— Cum să ajung pană Ia tine?
— Tot in chipul cum aï ajuns.
— Bine; bani îţî mai trebue?
— De o cam dată nu, căci mai am şi eu ; dar când 

oiu veni cu vestea despre arme, bine ar fi să maî a- 
ducî ceva.

— O să aduc tot «atâta ; ajunge ?
— Da, ajunge. Ascultă, dacă s’o întâmpla ’să nu 

fiu eu în tabără, să Iaşî ce aï de lăsat şi să spuî ce 
aï de spus unuia dintre aceştî tovarăşi aï meï, care 
pot ca şi mine să te slujească.

— Aşa voiü face ; vë las sănătoşi.
— Plecî?
— Da, me duc, căcî voiü să plec mâne la Cernăuţi-
— Tu te ducî Jlie ? clise Cantacusino, care de obiceiu 

sta mereu pe gânduri, tăcut, trist şi abătut pe buş
teanul sëü, clar eü ce më fac până la întoarcerea ta?
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— Dacă vrei şi n’aî treabă, rernâî aici între noi, 
se grăbi a (jice Bujor.

— Rémàï dacă ’ţî place în trace st cuib al vitejiei, 
dise şi Catargiu.

— Daca nu vc este cu supărare, rëmâiti, răspunse 
şi tênërul Ganta.

— Gumsă’mî fie cu supărare când de acum in- 
nainte faci parte din căpeteniele cetei noastre? ëscï 
în casa ta frate Constantine ; poţi să porunceşti ; 
’mï este frică numai să nu’ţî placă scorborile în care ne 
amarăm noi viata şi ne ascundem ca să nu fim prinşi.

— Trebue să me deprind cu ele, şi trebue să’mî 
placă, dacă o dală m’am hotărât să îmbrăţişez viaţa 
voastră, să trăesc intre voî, să fiu'fratele vostru şi 
să împart cu voî şi bunul şi rëul. De acum încolo 
sunt haiduc ca şi voî, voinic ca şi voî, păunaşiu de 
codru ca şi voî; trăiască haiducii, strigă Cantacûsino 
ridicând cu entusiasm in sus gugiumanul ce purta 
in cap.

— Trăiască noii noştri! fraţi; trăiască boeriî Kaïdu’cï, 
strigă Bujor ridicând căciula în sus.

— Trăiască bocHi haiduci strigară cei trei haiduci 
aruncând cu veselie căciulele lor în aer.

— Vë mulţumim fraţilor, răspunse' Catargiu; pen
tru frumosul nume ce ne-aţî dat, pe care'de !acùm 
il vom purta cu mândrie şi bărbăţie, şi ne vom sili a 
ne face vrednici de el. Suntem boerï, vë mărturisim; 
nascerea ne-a dat această însuşire; însă inima noas
tră dornică de binele obstesc şi miloasă de suferin
ţele norodului ne-a adus în codru, ne-a pus (luita în 
mână, ne-a făcut haiduci. Trăiască dar precum di- 
serăţî şi voî bocril haiduci, şi dea D-devi ca din doî 
să ne facem măcar douë sute douë-<Jecî şi doî.

— Amin, strigară haiducii cu acelaşi entusiasm.
— Acum că am isprăvit cu vorba, adaose Catar-
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giu, să venim mai curând la faptă; vremea trece 
cliua se duce şi până la Iaşi unde negreşit trebue să 
fui diseară mai e, ba încă e mult de tot. Vë las cu 
bine fraţilor, iubite Constantine să le găsesc sănătos.

— Cale bună Ilie, şi isbândă deplină, rëspunse Gan- 
lacosino strângând cu căldură mâna amicului sëü.

— Să.ne vedem cu bine, replică Ilie încălecând şi 
dând călcăe calului sëü. Peste o clipă el dispăru după 
o cotitură a desişului pădure!.

— Acum să intrăm în locaşurile noastre, clise Bu
jor ; să’mî da! voe însă cocoane, că acum de o cam 
dată să te leg la ochi.

— Din ţoală inima, rëspunse lênërul Canta, care 
in loc de a se supăra simţea multă plăcere vëdèndu- 
se înconjurat de atâta mister şi. pitoresc romantic.

Codreanu la un semn al lui Bujor se apropiă de 
Canţacusino, îl legă strâns la och! cu o maramă albă, 
îl luă de mână, îl duse după ceî-alj! trei haiduc! până 
la copaciul scorboros dar încă verde, care ascundea 
în inima sa .capul une! scări, şi’I făcu să parcurgă a- 
ceiaşî cale pe care o descriserăm ma! sus. Bujor ş 
tovarăşi! se! purta în fie-care mână câte una din 
pungile aduse de ce! do! boerî. Când ajunse în rës- 
.crucea sub-pământe! Codreanu desfăcu mărama din 
Turul ochilor Iu! Constantin Canlacosino.

U
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