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I.

Romania în anuI 1593.

într’una din serile de tomna ale anului 1593, 
doi tineri ’nalţi ca brazii şi mândri ca nisce fete 
mari, tocmai cum sunt bum de iubit, pe nisce, 
caï sirepi de munte, mărunţi la stat, dar vînjoşî 
ţi bine legaţi, eşiau din Tîrgovişte pe pörta des
pre Mănăstirea Dealului, cam pe lângă Ialomiţa 
şi mergeau încètinel pe drumul cel mare ce duce 
spre Bucurescî.

Unul dintr’înşiî era plăviţ, cu ochii vere]!, 
cu mustăciora sciî colea ca vrabia, cu fruntea 
lată, faţa rumenă şi chica săltând în unde aurii 

. pe latele sale spete; acesta părea mal în vîrstă; 
celălalt era dclieş, avea ochi negri, sprîncene 
dese, dar neînbinate, faţa cam deschisă, mustă
ci öra abia mijindă şi cöma capului negră căpana 
corbului; acesta nu părea mai mare de 27 ani.

îmbrăcămintea lor simplă, dar curată, eră 
a unora neguţători tîrgoveţi care umblă prin 
ţară după zaclierale sau alte lucruri vrednice de 

. speculă, căci pană atunci nu se răspândise încă _ 
în ţară acea mulţime de uniforme ce së vedéu 
in timpul lui Mihaî pănă şi prin sate, căci oş
tirea cea mare care bagă în timp de şepte am 
giözi în Turci şi LeşI, încă nu se formase.

Tinerii mergeau în trapul cel mic al cailor 
şi vorbîau între dânşii cam cele urmă tore :
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— Sä dăm cailor pintenï mal ţepeni, fra'e 
Radule, c]icea cel ocheş celui plăviţ, şi să mer
gem mai iute ca să putem ajunge pănă în seră.

— Ba să nu ne grăbim, răspunse cel ce fu 
numit Radu de camaradul sëü, căci pană în 
chindii tot nu putem ajunge, şi. de la sfinţi tul 
sörelui încolo nu e bine să ne găsim pe drumul 
cel mare, căci haitele turceşti ce furnică prin 
(ară, ne pune bine, cu totă teşcherăoa de slo
bodă umblare dată de Caraiman-Paşa.

— Turcii! lifte spurcate! păgâni nelegiuiţi, 
când va scăpa ţara de eî? 
ocheş, lovind cu pumnul în căpăţîna şeleî.

— Când va da Românului cuţitul la os ţo- 
păn, răspunse Radu fără tulburare.

— Încă nu’î-a dat? esciamă camaradul seu 
surprins; pôte că nu scii ce foc şi pârjol este 
pe biată ţară? Pöte că nu scii câte neajunsuri 
tac Românului spurcatul de păgân? Pöte că nu 
scii că vin în bătătura creştinului, îl ia vita de 
l i jug, saü junincadin grajd, pănă şi găina din 
coteţ şi pânza din rësboT, fără ca el se c]ică 
nimic alt de cât c’a scăpat cu viaţă? Pöte că 
nu scir că nici fetele, nici copiii, nici nevestele 
sărmanului Român nu sunt cruţate de cânii 
cel spurcaţi cari pe unii îl necinstesc, pe alţii 
îî batjocoresc şi pe cel mai mulţi îî vend robi 
peste Dunăre?

— Ba le sciü pe töte pană într’una.
— Ricî casa omului, nici avutul lui, nici 

fiinţa lui, nici chiar sfintele altare, înaintea că
rora ne închinăm nu sunt respectate de eî! strigă 
junele brunet aprinc]endu-se din ce în ce mal 
mult; bietul creştin nu este volnic nici măcar 
să napustésca tot şi să fugă unde o vedea cu

strigă junele cei
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ochii, căci păgânii î! repune viaţa îndată ce’l 
prinde, luând calea băjenărituluî, şi mai cjicîcă 
cuţitul n’a dat la os?

— N’a dat, răspunse .Radu flegmatic.
— Pe ce te întemeiez!? când rostesc! asia 

vorbă, şi ce te face să c]ic! că încă n’a dat? 
răspunse celălalt june cu ciudă.

— Dacă cuţitul ar fi dat de osul Români
lor, s’ar fi sculat cu mic cu mare şi ar fi arun
cat în Dunăre pe asupritor!.

— Ce folos dacă Badea o c]ice da şi Hâncu 
ba? Ce folos dacă bieţi! Român! sunt gata a’şf 
dobândi resjflătirea, iar Vodă stă greoî şi nu 
dă nici un semn de viaţă ?

— Să-şî facă dreptate prin e! însuşi fără 
scirea Iu! Vodă, iar nu sa aştepte mură’n gură.

— Să începă o asemenea lupta primejdiösa 
fără înţelegere cu Vodă? nu să pöte?

— Şi de ce nu?
— N’aü arme, n’aü iérba, n’aü nie! de unele
— Când o veni vremea chiar pari! st 

schimbă în arme şi Vodă are să vrea ceea cc 
ţara va vrea; norödele cele bune fac pe Dom 
ni! ce! buni.

— Nu ascepta una ca asta de la Miliaî, e 
nu să va strica nici o dată cu Turcii, cac! Tur 
ci! ’l-au pus pe tron.

— Păcat, frate Mîrzeo, că esc! prietinul Iu 
Vodă şi nu-1 cunosc! bine ; el prietinul Ţui
cilor? nie! nu te gândesc! ce cloceşte în su
fletul Iu!.

— De ce nu ciocneşte o dată aceea c< 
cloceşte? căci de multă vreme îmi trece prii 
urech! cuvinte ca acestea ?

— N’a venit vremea îţi c]ic.



— Poporul! 
de ce nu alergă j 
fruntea luï?

— Leul treb

o parte 
:e pustia 
îşinosele 
5udaţi de 
lâna frà- 
uï, puin- 
guluî ţă- 

şi încă- 
ta, cum 

unei vei 
3 da îna- 
vreai se

asemenea şi popo 
fitul la os. Când 
muget de oţărîre 
Mi Haï va d în fri 
biruinţă în biruin 

— Dea domr 
binecuvânta ta.

— Va veni, ? 
— Voi fi.
— La piciörel 

Radu surîcjend cu 
— Nu, respui 

cu soţia mea, Iu 
pe câmpul de re 
nevoi.

gata a

îr~peptul 
sunt toţi - , ;
î de cât

— Sa sen ca 
lui Dragomir din

domnie, 
ur. — De

Placevecie, 
este un 

uiţi, coi 
.tul strn- 
för te rar 
în stare

Pe când calc 
ce repr o dus erăm 
sfinţit, lumina înc 
résca pe cer câte 
că së înoptéza, R;

— Së dăm c 
mai curând la ad 
râm G-ăesciî şi pă 
de loc.

ani ca să 
uche se-ï 
.1 curând.
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atunci ce mai aştâptă Mi haïr 
la el? de ce nu së pu ne în

ue îndârjit ca së fie nebiruit, 
rul; lui nu ’ï a dat încă 

’i va da, toţi vor scöte un 
şi vor striga: Destul! Atunci 
untea lui gata d’al duce din

iul să vie mai curând acea c]i

atunci să iii gata.

e logodnicii tale aï? răspunse 
răutate.

ise Mîrza înfocat, ci alături 
ptându-ne unul lângă altul 
sboïü ca se scăpăm ţara de

aştept una ca asta delà fiica 
Putoienî.

cu-

ţă.

IL

rile Tu rcescï.

îtoriï noştri! convorbiaü cele 
mai sus, sôrelè së lăsă spre 
epù să descrescă şi să së za- 
o stea licăritore. Cum vec|n 

adu c|ise :
iălcâe cailor, ca së ajunge 
ăpost sigur, căci abia trecu- 
,nă la Afumaţi nu e o palmă

-• vi
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— Mai este încă vreme pană se murgésca, 
răspunse Mîrza păstrând mersul cel liniştit al 
calului seu.

— Da, dar avem în cale, nu departe de 
aci, o limbă de pădure désa şi întunecosă.

— O sciu, dar nu me tem de ea. Turcii 
nici o dată n’aü iubit desimea pădurilor ; el tot- 
d’auna pe lângă sate şi oraşe s’au adăpostit că se 
aibă de unde jefui ceva. Pădurea din potrivă 
a slujit drept adăpost bieţilor creştini carii *şî- 
aii luat lumea în cap de gröza lor.

— Aşa e; së pöte însă se fie prin pădure 
Români răsniţl, şi aceştia, prin întunerec, să ne 
Ia drept Turci.

Nu-mi este frica de Român, răspunse 
Mîrza cu voce tare ; el nu asupresce nici o dată 
pe fratele seu.

— Bine, aşa se fie; dar pe Maria aï uitat’o? 
ea ne aşt4ptă să sosim cu un ceas mal curend ; 
uitat-aî că adinéoiï singur îmi dedea! zor?

— N’am uitat, dar mî-am cjis în mine: că 
dacă nu pot s'o văd asta-séra, cel puţin sa me 

. gândesc la ea, lăsând calului voia d’a merge 
cum va voi.

— Gingaşe inimi de îndrăgostiţi î strigă 
Radu privind cu milă pe tova*‘. şui seu, iată 
unde sunt ţintuite gândurile vöstre, dorul vostru, 
inimele vöstre! şi mal cârtiţi că ţara e bântui
tă de leota păgânitaţiî şi mal murmuraţi împo
triva nepăsării lui Vodă! Ţara geme sub jugul 
cotropitor şi voi vë gândiţi numai la drăguţe
le .vöstre. Nu veţi fi voi oştenii carii veţi mân
tui ţara din robie.

— Pe viul Dumnecjeü! te înşeli, Radule, 
strigă Mîrza tremurând de necaz ; nu cu-

/
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ii osci bine pe Mîrza; iubesc pe Maria 
lumina ochilor mei, dar îmi iubesc (ara nmî 
mult ca viaţa. mea. Sune buciumul de rësboiü 
si vei vedea tu cine este fratele teu de

ca pe

cruce.
D’ar suna chiar în c]iua când popa ine va cu
nuna cu draga mea logodnică, să sciî, că 
minut n’aş sta în cumpănă, ci m’aş grăbi să 
fiu cel dantâiu, care ar alerga là chemarea 
ţării in primejdie.

— Aşa te voiu, frate, răspunse Radu îndu
ioşat; aşa, dar aide să dăm călcâe fugacilor 
noştri ca să ajungem mai curând acolo unde 
ne duce dorul.

un

După aceste cuvinte ambi călăreţi, înstru- 
nară zăbalele cailor, le dete călcâe pe sub bur‘ă, 
îî puse în trap mare şi în curând intrară în 
pădure.

Prin cuvântul pădure în veacul în care 
trăiau eroiî noştri], nu să înţelegea acea leasă 
de arbori rari, subţirei şi piperniciţi, în care nu 
se pöte ascunde nici măcar un epure şi căreea 
noi îî dăm acum acel pompos nume, ci o în
tindere nemărginită de păment acoperită—de 
nisce copaci ’nalţî ca cerul şi groşi ca butia, 
crescuţi unul lângă altul ca peria şi înţesaţi de 
ruguri şi m. "cin! astfel încât să nu păta omul 
să să - streeöre printr’enşil, fără cu mare ane- 
voinţă. Potecele erau rare, strimte şi tşa de 
întunecose, în cât raclele sôreluï nu pătrundeau 
nici o dată în acea piclă de frunziş, şi dacă-se 
zărea pe la unele locuri câte un petec de cer, 
se vedea în mec|iul cjileî licărind pe el stelele 
ca nöptea. In jurul Bucurescilor erau cele mai 
mari şi mal dese păduri, între care cea mal 
mare şi cea mal deasă era pădurea Vlăsia, care
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încingea laturile acestui ora?, ca un nemăsurat 
bi iu, începând din luncele YlasciT, suindu—e 
spre nord şi apoi coborîndu-se pană spre Bă- 
răganele Ialomiţeî după ce umbrea câmpiile 
lăturaşe ale Ploescilor şi Buzăului.

Cum intrară eroii noştri în pădure, lumina 
dispăru cu totul şi el începură să umble prin 
întunerec bâjbâind; caii însă nu ’şl schimbară 
mersul, fiind-că natura a dat animalelor o sim
ţire ce none ne lipsesce, mişcarea, care le des
copere primejdiile ce’I ameninţă şi le povăţuesce 
[>a?iï în lipsă de lumină.

După ce merseră astfel ca un sfert de ora. 
ambii caii săriră de o dată în sus cu piciörele 
dinainte şi începură să .sforăe şi să se tragă 
înapoi cu töte pintenele şi bicele ce primiaiî 
de la călăreţi.

— Trebue să lie ceva p’aci, c]ise Radu ui
tau du-se cu băgare de semă în töte părţile; 
caii nu sforăe d’asurda aşa, chiar din senin.

— Pöte o fi ascuns prin tufişuri vre-un Iup.
— Saü niscal-va omeni reu-voitorl, căci 

calul presimte primejdia.
— Ce o fi fie, cu Dumnecjeu înainte! iţise 

Mîrza fâcendu-şl semnul crucii.
— Amin, răspunse Radu ; să mergem însă 

mal oblu şi mal domol ca să fim cu mal multă 
băgare de séma.

Caii de astă dată se supuse a merge ince- 
tinel, dar nu fâceaü un pas fără să tremure, 

Y fără să sufle greii pe nas, fără să sforăe şi din 
când în când să rîncheze ; astă aţîţare a cailor 
puse pe gânduri pe călăreţi şi ’I făcură să se 
uite prin stufişurile mărginaşe cu mare atenţiune. 
Nu vecjură nimic pană ce nu cotiră spre drépia

: '
I
i
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ca sa apuce pe altă poteca ; canei fu sa coteşea, 
îndată ce ajunse in poeniţa clin care se înce
peau mai multe poteci spre diferite direcţii, caii 
iar începură să srorăe şl să se dea înapoi ca 
mai nainte şi călăreţii îl opriră în loc şi înce
pură să se uite ţiindu-şî respirarea şi pipăind 
cu mana paturile pi stolelor din coburî.

O rază de lună ce se strecurase furişândă: 
prin stratul cel gros de frunzet, le aduse în 
acel minut örecare lumină şi ’Ï făcură să vacjă 
în örecare depărtare mai multe matahale negri 
stând drept în mijlocul drumului.

Vedereaastor umbre nemişcafcore, aşeejate în 
mijlocul drumului într’un număr mai mult ca 
indoit de cât erau cavalerii noştri!, ar fi băgat 
fiori reci în öre-care om, ori cât ar fi fost de
brav ; sa nu vă miraţi dar dacă vă voi spune că 
înfiora şi pe cel doi juni călători; cu töte aces
tea nu-î descurajă, nici nu-ï faeù sa’şl piarejă 
cumpătul.

— Să ne întărcem înapoi, c]ise Mîrza.
— Ar fi de surda, răspunse Ha du, căci ei 

ne-aü vecjut, ne vor urmări şi ne vor împuşca 
pe la spate ca pe nisce fugari fricoşi.

— Bine cjicï. aşa e ! cu Dunmecjeu dar
înainte.

— Ba sa stăm locului şi sa întrebăm cine 
simt, căci pöte să fie nisce crescinî, cari nu ne 
vrea răul şi ne iau drept Turci. Cine e acolo? 
adăoga Radu, strigând din răsputeri?

Ecoul cel răsunător al păduri! repeţi de 
ne numărate ori astă strigare puternică, dar nici 

răspuns nu veni de la matahalele ce stau 
nemişcate
un
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— Sunt ôniênï rëï aceştia, clise Radu, du
pa ce ’şl repetă întrebarea încă de cloue ort, 
pune mâna pe pistole, Mirzo.

— A! păgâni spurcaţi ! strigă acesta luând 
câte un pistol în fie care mână, ia asceptaţi-me 
să vë întreb eu alt-fel, printr’un rëspuns mai vred
nic de voi, ca să vedem deşclesta-vi-se-va bre 
Fălcile şi respunde-mî-veţl?

— Rostind aste cuvinte aţinti ochii spre 
acele matahale şi-şî clesgoli ambele ţeve de la 
unul clin pistole. Matahalele rëmase tot aşa de 
mute şi tot aşa de nemişcate. Radu îşi descărca 
şi el una din arme/dar nu primi nici el vr’un 
respuns. Pe când se pregătea Mîrza să-şî mai 
descarce şi cea lai ta armă, Radu îl opri şi-I 
cjise:

— Stai pe loc,. căci nu este lucru curat, 
ceea ce avem înaintea ochilor; ini se pare că 
n’avem a face cu fiinţe vii, căci am interi n’ar 
mai fi stat nemişcate în piciöre în urma des
cărcărilor armelor nöstre ce fură aşa de bine 
ochite. Mi se pare că avem a face cu niscai-va 
strigoi.

Să nu ve prindă mirare, iubiţi cetitori, ca 
audiţî asemenea cuvinte ciudate eşind din gura 
unor omeni ce se lăudau cu prïetinia lui Mi hai 
'VitézuJ, ci aduceţi-ve aminte că nu numai în 
acel secol înapoiat, ci chiar în secolul nostru, 
mal acum câţi-va ani, părinţii şi moşii noştriI 
•credeau cu convingere în esistenţa acestor vi- 
siunl fantastice, rămăşiţe rătăcite ale vechilor 
credinţe păgânescl. .

Mîrza audind pe Radu vorbind ast-fel, se 
înfiora, dar răspunse?
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— Pote sa al dreptate, £rate, însă ce ne 
facem noï? în drum n’o să rêmânem.

— Să ne întorcem înapoi ca să apucam 
pe altă potecă.

— Asta n’o voiu face d’aş sei căpeiu: Să 
rătăcesc prin cărări necunoscute pană la cjiuă 
şi ; să întârc]iec]. d’a vedea mâne la mânecare pe 
draga mea Maria ce ne aşteptă numărând mi
nutele? asta nu va fi, măcar d’aş sei că ine 
prăpădesc aci In bungetul ăsta. Ce s’o întâm
pla întemple-să, cruce ajută şi înainte c'ii D-c]efi.

Pronunţând aste cuvinte, se înarma de trei 
ori cu semnul sfintei cruci, dete pinteni calului 
şi ajunse în dreptul matahalelor mai’nainte d’a 
face Radu un pas după el, fără ca aste umbre 
se facă o singură mişcare. Cum ajunse acolo. 
Mîrza strigă:

— Radule! Radule! vino de vecjï grozăvie, 
şi după ce pronunţă aste cuvinte, descăleca, 
legă calul de un copaciü şi se apropiă de ma
tahale.

Radu aucjind chemarea, alergă şi el, şi cum 
ajunse scöse şi el un ţipet de spaimă, descâ- 

dccă, legă calul şi alergă şi el spre locul unde 
era Mîrza.

Ori ce Închipuire veţi avea, iubiţi cetitori, 
tot nu ve veţi putea face prin ghicire, o idee 
adevărată de pri veliştea ce Radu şi Mîrza aveau 
înaintea ochilor, lnchipuiţi-ve că de şepte crăci de 
copaci erau spâne]uraţi patru bărbaţi, trei în 
liôrea vêrstiï şi unul cu barba mare şi albă, şi 
trei femei, töte tinere ; câteşî şepte în haine ţe- 
rănescî, câte-şî şepte învineţiţi şi înţepeniţi bă
ii ănăiafi la suflarea velitului cu patru palme 
mal sus de pământ; închipuiţi-ve că de craca
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unui alt arbore puţin mai depărtat era span- 
furata o femee in vîrsta, asemeni îmbrăcată, 
cu pieptul gol şi de fie-care mână a cî era 
spânzurat câte un copilaş, un băiat de sept o 
ani şi o fată de cinci ani, şi de nodul ştrru
gului dimprejurul gâtului era aninat un alt co
pilaş de ţîţă ale cărui buzişore reci şi învineţite 
atingeau sênul mamei; şi atunci ve veţi face 
o idee adevărată de groznica privelişte ce aveau 
cel doi juni înainte-le.

— Astea sunt isprăvile Turcilor! strigă 
'Radu îirfiorându-se.

— Şi Miliaî mâi stă să se gândiască ! o- 
biectă Mîrzea cu indignaţie.

— J)cu ar trebui adus aci ca să vacjă cu
ochii.

— Sermam ômcnï! sărmane femei! si mal 
ales sărmanii copii nevinovaţi! ce le-o fi greşit 
de i-a chinuit aşa fără de milă?!...

— Ce să le greş oscă? le-a greşit că sunt 
Români şi creştini şi n’afi fost în stare să le i 1 
sature lăcomia lor cea tur căscă.

— Domne D-c|cule! când sfântul soro va 
lumina acea cji bine-cuvântată, in care vor li 
răsplătite prin o pilduire îngrozi torc atâtea ne- 
omenăse strembătăţ! ?

— Nu e vremea departe, Mîrzo, bun este 
Dumilecjeu; cu cât păgânii vor face mai multe, n 
de acestea, cu atâta se va apropia mal mult 
acea sfântă şi mult dorită cji. Românii sunt vi
teji, dar trebuesc îmboldiţi sdraven ca să se 
misce şi se încăpă. Odată ce au început, nu
mai biruinţa îî mai pöte opri.

— Pană să încăpă, Turcii îl vor stinge cu
dcsevîrşire.
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— ]ST’a-ï gri je ; mulţi sunt Turcii ce jelii esc, 
dar mai mulţi sunt Românii, cari lc vor res- 
plati tâlhăriile lor.

— Aii! Mih aï, Mi haï Yoclâ, începi o dată, 
căci este grozavă priveliştea ce avem înainte!

— Sa curmăm vorba, Mîrzo, răspunse Radu, 
întrerupându-1 şi să ne grăbim a deslega pe ăşt-î 
nenorociţî, spre a-î ascunde în stufiş şi apoi să 
fugim iute ca să nu dea Turciî peste noî.

— In stufiş îî vor mânca fiarele sălbatice.
— Maî bine în pântecele fiarelor, de cât 

aci supuşî la batjocurile păgânilor.
Mîrza ascultă pe Radu, se sui pe cal, ajunse 

pană la fie-care din cracă, de care era spânzu
rat câte un cadra vu, tăiă funia de cânepă cu 
un cuţit, Radu primi în braţe câte unul. unul 
unul pe nenorociţî şi după ce’ï coborîră pe toţi 
jos si deslegă şi pe pruncii ce atârnau de ma
nia lor, îi tîrîră în stufiş, îî acoperiră cu frunze 
şi ci\ cetină, încălicară şi merseră înainte.

în depărtare de câţî-va paşî, deteră de un 
nou spâne]urat care atingea pământul cu vîrful 
pi ci orei or. Mîrza se apropie de craca de care 
era spâne]urat, care era subţire şi se încovoiase 
sub greutatea corpuluî, tăia funia cu cuţitul* 
şi trupul căcjii jos grămadă. Când căc]ii eşi din 
peptuî lui un gemăt dureros.

— Este viu ! stirgă Mîrza clescălicând plin 
de bucurie ; şi după ce descălică se apropiă de 
trupul ce cjăcea grămadă pe pământ, îl întinse, 
îl pipăi la pept şi găsindu-1 încă cald, începu 
să ;1 frece şi auc]l încă un gemăt.

Cum aucţi al doilea gemăt, Mîrza se ridică 
în picîore, se apropie de cal, luă de la oblincul 
şeleî o ploschiţă mică plină cu rachiu şi o apro-
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pia de buzele leşinatuluî. Băutura spirtosă aju
tase : juiK'ii .spânzurat, căci nu era mai mare 
de 17 ani • mtul băiat, deschise ochii, îî roti 
în juni! - şi vëcjêncl pe Mîrza îî închise 
iarăşi.

— Nu te teme, tinere, îî c]isc Mîrza cu o 
voce dulce, căci eü nu ’ţî voi îi răul, nu sunt 
Turc.

— Tată . . . mamă. . . unde... sunteţi? mur
mură junele cu o voce stinsa.

— Aci sunt, scolă, respun.se Mîrza, spriji- 
nindu-1 ca să se ridice.

— Unde sunt?... întrebă băiatul ridicându- 
se si rotind ochii în töte părţile.

— S’aii ascuns, îî vom căuta noî îndată.
— Nu ’î au spânejuvat?
— Nu.
— Slavă ţi g Domne chim scăpat şi eu şi eî! 

strigă bietul băiat făcendu’şî cruce; pe-alde 
nea. Neagu şi pe-alde lea Ilinca ’l-a spânejurat 
căcî ’î-am vecjut în ştreang.

— Da, şi noî ’î-am vecjut.
— Dar pe nea Muşat?
— Şi pe el.
— Şi pe-alde nea Dobre?
— Şi pe densul.
— Şi pe lea Călina şi pe lea Tudora?
— Pe toţî.
— Numaî pe tata, pe mama şi pe copilaşi nu?
— Nur răspunse Mîrza abia putêndu-se stă

pâni de milă,
Intr’acest timp veni şi Radu lângă eî.
— Mulţămescu-ţî maîca Precestă, că ne-aî 

mântuit! oftă sărmanul băiat ridicând ochii 
la cer si închinându-se cu credinţă.

-uaria Putoianca

j

2



18 —

— Cine v’a spâncjurat? întrebă Radu.
— Ce fel cine ? mai încape întrebare ? Cre- = 

ştinii nu au obiceiu să spâncjure pe omeni fără 
de vină, numai Turcii sunt aşa de câynoşi.

— Dar bine ce le-aţi făcut?
— Ce să le facem? iacă nimic, a căcjutnă- :£Ş 

paste peste noi chiar din senin, răspunse băiatul -- 
cam necăjit.

— Nu te supăra, tinere, cjise Mîrza cu blân
deţe şi istorisesce-ne cum a mers şiretenia astei 
întemplărî.

— Iată cum ; răspunse băiatul aşec]ăndu-se x(i 
pe iarbă. Eram alaltăerî sara strânşi pe prispa A 
casei, aï noştri tata, care e judeţ în sat, mama, 1 
nea Négu, nea Muşat şi nea DrăgliicI, carii erau {;
pârgarî şi împreună cu nevestele lor stăm de sfat *1 
povestind fel de fel de lucruri, când iată că se 
apropie de casa nostră, sciî colea în murgul sare*, 
un proclet de cochinţ, ca vai de el, care ne rugă .| 
să ’1 găsduim pănă dimineţă, căci este străin 
şi n’are de cheltuiala. Tata nu prea vru, pârgariî 
nu fl îndemnară de loc, de teamă să nu he vre
un spion turcesc, care să ocliiască pe unde se 
găsesce ce-va de jefuit, dar mama, care e bună 
de inimă, făcendu-i-să milă de el, rugă pe tata j 
să ’1 primîască a durmi în tinda casei. Tata nu 
se împotrivi şi aduse pe grecotei în casă, îl puse 
la masă şi ’1 găsdui potrivit obiceiului românesc. j 
A doua cji îî umplu desaga cu merinde, ll pe
trecu pănă în capul satului şi ’Ï cjise să mergă 
cu D-cjeu. îndată ce plecă grecu şi află Românii 
de găsduirea ce ’I dete tata, strigară toţi într’un 
glas, că grecul este iscöda turcésca şi hotărîră 
să năpustească satul şi să fugă cu tot ce puteau 
lua. îndemnară şi pe tata să facă ca ei, dar

j
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tata le rëspunse că datoria unei judeţ este d’a 
’şl părăsi satul fiind în viaţă, dar pe noî 

ne lasă să plecăm; noî nu voirăm şi remăserăm ; 
asemenea rernase şi pârgariî, care cjiseră că eî 
trebue să fie acolo unde este şi judeţul lor. Pănă 
la înserat se goli satu de urla cânii în el ca într’un 
loc pustiu şi bungetul pădurilor vecine se împlu 
de pribegiţi. Ac|î dimineaţă cum se făcu cjiuă 
ne pomenirăm cu grecu de alaltăerî că întră în 
curtea nostră însoţit de vr’o cjece Turci ce tîraü 
după sine pe pârgarî şi pe nevestele lor. —Iată 
şi judeţul, strigă nelegiuitul care ne mâncase 
pânea şi sarea, el trebue să scie unde au fugit 
ţăranii. Cum aucjiră aste cuvinte, Turciî se nă
pustiră spre tata, începură să’l bată, să’l tragă 
de barbă şi de per şi să’l întrebe unde sunt ascunşi 
ţăranii? — Să nu spunem nimic feţi! mei, cjise 
tata lntorcendu-se spre pârgarî, căcî chiar de ne- 
n m face vencjătorî, de morte tot nu scăpăm cum 
nu scăpară pârgariî tuturor satelor bântuite de 
ăştî nelegiuiţi Dacă D-c]eü a voit ca să perim ast
fel, facă-se voia luî; dar Iuc|î să nu ne facem, 
să nu ne îngreunăm sufletul cu- noî pëcate. — 
Nu, nu, nu vom spune nimic, respunserăm noî toţi 
Nu pot să ve maï spuiü ceea ce s’a întêmplat 
după astă hotărîre, căcî furăm cu toţiî răpiţî, 
bătuţî mer, legaţî cobză, tăvăliţi prin tină şi 
batjocoriţî cum nu puteţî să vë închipuiţi După 
ce s’aü săturat de nelegiuiri, ne legară de stâlpiî 
căseî şi dete foc stogului de trestie după casă. 
— Nu’î ardeţî, strigă Grecul, ci să’î ducem în 
pădure unde cată să fie ascunşî ţăraniî şi acolo 
îî voiü face eu să vorbească. După aste cuvinte 
ne tîrîră pănă aci şi iar ne întrebară şi iar ne 
îngroziră; noî însă remăserăm neclintiţi în ho-

nu

2*



20 —

tărîrea cVa nu spune nimic. — Spânzuraţi-!, strigă 
turcul cel mare şi grăbiţi-ve ca să ajungem de 
vreme la Afumaţi, undeneascăptăCaraiinan Paşa.

Cum aucjiră aste ultime cuvinte, atât Mîrza j 
cât şi Radu tresăriră şi tot într’o voce întrebară 
pe junele ţăran! ’ •

— La Afumaţi aü cjis că merg?
— Da, răspunse junele fiu de judeţ.
— Pe cai, căci nu e vreme de perdut, strigă 3 

Mîrza: numai de n’am sosi prea târziu! .. .
— Tinere, caută în acel stufiş, strigă Radu 

adresându-se cătră băiat şi acolo vei găsi pe \ 
tată-teu, pe mamă-ta, şi pe fraţii teî, împreună 
cu pârgariï şi pârgăresele. Rămas bun şi ro- 
gă-te lui Dumnecjeü sa nu fim şi noi tot aşa 
de nenorociţi ca tine. i

III.

Ti caii di.>
Păna când fugoşiî caï aï lui Radu şi Mîrza, 

vor străbate codrii şi câmpiile ce le-au mai ră
mas de străbătut că să ajungă la satul Afu
maţi, pănă când denşii vor sbura ca gândul, 
înfruntând töte piedecile şi greutăţile ce le punea 
înainte devastările Turcilor şi înţunerecul nopţii,- 
ca să păta ajunge la locul unde ’! mana dorul 
lor să ne permiteţi, iubiţi lectori, ca noi să 
ajungem cu cât-va timp mai nain te.

Satul Afumaţi era, cum este şi ac[î, în mare 
apropiere de BucurescT spre Nord-Vest în direc
ţiunea caii spre Urc|icenî nu pot jura că era 
tot cel de acum şi tot pe locul unde se află 
în fiinţă cel de astăcjî, căci au trecut mulţi anî 
d’atuncî şi multe invasiunî şi böle lipiciöse, ca-
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tastrofe, şi schimbări a suferit biata ţară de 
atunci încoce; ceea ce pot asigura este că se 
afla tot apröpe de Bucurescî, tot cam în acea 
parte şi se num ia tot Afumaţi. Se cjice că a 
primit asta numire fiind-ca era locuit de o 
mulţime de cărbunari cari făceau cărbuni vara 
în pădurile cele mari din vecinătate şi iarna 
locuiau în sat îndeletnicindu-se cu transportul 
cărbunilor în locuri anumite. Moşia pe care 
era aşezat acest sat, făcuse pană la anul 15S4 
parte din domeniul averii domnesc!: ba chiar 
servise pe la 1521 drept reşedinţă lui Radu 
Vodă al VII supranumit Radu de la Afumaţi, 
care şi zidise acolo un palat încunjurat de o 
cetăţue, pe marginea eleşteulu! vecin, ale căroi 
ruine se ved şi păna în cjiua de ac|ï, însă după 
tragica morte a acelui Domn Mihnea Vodă ce 
mai apoi se turci, o dăruise unui sfetnic al seu, 
Oruceru Dragomir, ce se sdpra-numia nu se 
scie din ce causa, P.utoianul.

îndată ce se iscăli hrisovul de danie, Cruceru 
Dragomir aduse din Bucurescî meşteri iscusiţi 
şi puse de ’Ï dură o păreche de case boeresci 
falnice şi încăpetdre, căci palatul fusese ars şi 
dări mat la 1528 de cătră conspiratori! Neagu 
Voinicul şi Drăgan Postelnicul, după ce ucisese 
•pe Radu Vodă în episcopia Râmniculuï. Cum 
căc(îi pentru a doua 6ră stăpânul şi bine făcă
torul seu, care nu ma! pentru el fusese bun, 
pentru unul mumă şi pentru ceialalţ! ciumă, 
trecu şi el Dunărea, porni spre Constantinople 
şi muri pe drum, lăsând la Afumaţî o văduvă 
şi duo! copiî : un băiat şi o fată ; băiatul se 
numia Radu, fata Maria.

Băiatul, care fusese de mic copil dus la

;
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curtea luï Alexandru Vodă al II-lea şi înrolat 
ca copil de casă încă de la vîrsta de 9 ani, fu 
numit serdar de Milinea Vodă la vîrsta de 19, 
în întâiul rend al domniei sale şi Crucer al 24 
de ani când domni a doua oră Mihai Vodă, îl 
găsi numit căpitan de Ştefan Vodă Surdul şi = 
’1 ţinu încă la sine, căci era un bun militar, 
un bun Român şi un om bun de sfat şi de în
ţelegere. După ce së încredinţă că însuşirile 
sale sunt cu mult mai presus de cât i se spusese, 
uită că e fiul sfetnicului luî Milinea, prin care ^ 
ţara suferise atât de multe asupriri, şi ’1 primi 
în micul cerc al căpeteniei or de armată pe j 
care ’Ï nu mia bunii lui prietini.

Acolo Radu întâlni pe căpitan Mîrza, care 
era strănepotul unui Tătar convertit după timpul ] 
luî Vlad Ţepeş, care moscenise numai numele 
de tătar, dar firea şi inima sa erau curat ro- ' 
mânescî, şi cum îl vecju, legă cu el o prîetinie 
fierbinte şi së făcu cu el frate de cruce.

Maria rëmâind în sat împreună cu mamă- I 
sa, crescuse şi së făcuse mare fără să iasă din 
satul seu. Copilăria şi-o făcu în casele părin
tesc!, petrecênd vara şi iarna în camera maicii ■ 
sale, ascultând poveţele el cele bune şi lucrând 
lângă ea acele minunăţii mândre de cusături 
si broderii, care făcea altă-dată fală femeilor 
Române, fală ce din nenorocire am perdut’o 
ca multe altele, căci Româncelor de ac]î a în
ceput să le fie ruşine de a mai lucra! Când nu 
lucra së sbeguia în curte ori grădină jucându-se 
numai "-feu doi băeţî aï unui scutelnic betrân, 
care crescuse, trăise şi îmbătrânise în casa lor. 
Ast scutelnic fusese în tinereţele sale soldat şi 
luase parte la rësboiul de instalare pe tron a

■
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lui Iiiaş Vodă; el nu scia alt-ceva de cât cu- 
noscinţele militare ce apucase a învăţa, şi nes'ciind 
mal mult, se ocupa totă cjiua puindu-şi copiii 
în rend cu Maria şi învăţându-î pe câte trei 
cum să se mi see militaresce, cum să se întorcă, 
cum să mânuiască armele, în fine şcola solda
tului din acele timpuri.

Copiii crecjend că se jöcä, se supuneau fără" 
porunca şefului lor şi crescură sub un adevărat 
regim militar. Fâcendu-să mare, Maria deveni 
un soldat desăvîrşit; scia să mânuiască sabia 
şi lancea cu o înlesnire şi putere superiöra 
etăţii şi sexului seu, nemeria cu arcul de săgetă 
rîndunica din sbor, umbla cu armele de foc ca 
cum ar fi umblat cu fusele şi suvelniţa, călărea 
bărbătesce întocmai ca un bărbat, devenise în 
fine apröpe un bărbat.

Mumă sa, buna jupănăsă Mărgărita, rîdea 
cu bunătate de jocurile copilăresc!, dar nu în- 
trelăsa d’a înveţa pe fiica sa aceea ce scia din 
îndeletnicirile femeescî, şi cu chipul acesta mica 
copilă învăţă cu înlesnire şi cu tragere de inimă 
să cosă, să împletăscă şi să ţeasă cum învăţase 
să umble cu armele, să tragă cu arcul, şi să 
călărească; era o femee desăvîrşită precum era 
un bărbat desăvîrşit; cu töte acestea nu era 
unul din acele monstrurî care să cam înmulţesc 
acum în vremile nôstre prin centrurile lumii 
civilisate, o femee bărbat care să aibă numai 
chipul şi hainele femeescî, ci afară de putere,, 
abilitate şi curaj, töte celelalte însuşiri ale 
el le avea femeescî: era dulce, sfiicîosă, ruşi- 
nosă, iubitöre şi credincidsă.

Când împlini 15 ani, scumpa sa mamă. 
jupânésa Mărgărita, muri şi fratele seu o. luă..

5
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şi o duse la Tîrgovişte. Ea era cu 7 am mai 
mică ca fratele seu. To ta curtea lui Ştefan 
Vodă surdul së răni când văc|u frumseţea ei 
cea neasemănată, căci era frumosă peste mă- 
sură fiica repausatuluî Crucer Dragomir; dar 
când o văcju mânuind armele şi venând paserea ) 
din sbor, rămase împietrită de admiraţiune. *. 
Nimeni nu mai vorbea în Tîrgovişte de cât 
de sora lui Căpitan Radu, nimeni n’avea alte 
laude în gură de cât acelea prin care se pros
lăvea neasemănatele însuşiri a le Marii Putoencii.

In curs de doi ani nu fu alergare de cal, 
nu fu întrecere la luptă, nu fu întrecere de 
dâtătură la ţîntă, fără ca Maria să lase înapoi t 
bărbaţi maturi, ispitiţi din pruncie în asemenea 
îndeletniciri şi ajunşi cu timpul dascăli iscusiţi. 
Radu era mândru de sora lui, iar bătrânul Muşat, 
dascălul şi învăţătorul el, era şi mai mândru 
de eleva ce produsese.

Toţi tinerii de frunte, toţi căpitanii cei 
mari, să răniră de dragostea el şi o cerură fra- 1 
teluî său de soţie, căci pe atunci când să în
sura cine-va nu căuta nici avere, nici frumseţie, 
ci numai hărnicia fetei, care este adevărata i 
comoră. Nu căutau la averi, fiind-câ trebuinţele 
erau mai mici pe atunci ca pe- acum şi junele 
nu să însura pană nu ’şi asigura o posiţiune cu 
care să’şî nutrească nevasta şi copil; nu căutau 
la frumseţe, fiind-că mai töte Româncele erau 
frumöse, ci căuta forte mult la calităţile morale, 
adecă să fie fata bună, blajină, sănetosă, tine
rică şi ispitită în căsnicia casei. De aceea ti
nerii cel de bun neam nu să uitară nici la 
frumseţea el cea neasemănată, nici la averea 
părintăscă, care era a fratelui său, ci la iste-

.•
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■ţimea duhului el. la priceperea minţii eï şi la 
destoinicia eï d’a fî femee bună de casă şi la 
vreme de primejdie oştean vrednic d’aşî apăra 
cu mâna armată leagănul copiilor eï. Multe 
femei eraü crescute într’acest mod pe la acele 
timpuri.

Radu lăsă la buna plăcere a surorii sale 
alegerea bărbatului ce ’Ï va conveni şi Marii 
îi căc|u drag Mîrza, care_era unul de cei mai 
fruntaşi din tinerii căpitani, Mîrza, care avusese 
mai mult ca ori-care ocăsiunea d’a o vedea la
fratele eî şi care o iubia mai dinainte. Când 
Mîrza aucji din gura idolului cugetelor sale 
alegerea ce făcuse îi căcju la genunche şi ’î 
jură a o face fericită. Cum vedeţi şi pe atunci 
cädeaü bărbaţii la picïôrele femeilor, dar nu ca 
sa le jure c’are să le fie sclavi în to ta viaţa, 
ci ca să le căra voe d’a le fi nisce domni şi 
stăpâni dulci şi iubitori.

Cum afla Radu că Mîrza şi Maria së iu
besc îi logodi în ciuda altor căpitani mai bogaţi 
ce duceau nădejdea, spre pildă Stroe Buzescu, 
Radu Calonfirescu, Velicu comisu şi alţii, după 
aceia primi de la Turci prin Mihaî Vodă o 
teşcherea de liberă mergere şi liberă locuinţă în 
casele părintesc! şi apoi îşi duse soriôra la 
Afumaţi ca să locuiască acolo cu bătrânul Muşat 
şi nevasta lui pănă ce va sosi c]iua cununii 
carea avea să se serbeze peste trei săptămâni 
la Tîrgovişte unde avea să le fie naşi însuşi 
Mihaî Vodă şi Domniţa Florica.

Cincl-spre-cjece c]iie trai juna fată gândindu- 
se la fericirele ce ’Ï prepara viitorul şi la în
datoririle ce’ï împunea noua posiţiune ce avea 
să ia în societate, tară ca să fie supărată de
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nimeni şi fără ca să vacjă trecênd prin sat vre
un spahiu al zabietuluï turcesc. A şăsea-spre- 
c]ecea c|i, cam pe la apusul söreluT, ea sta la 
ferăstră lângă bătrâna Stana, nevasta lui Muşat. 
şi vorbea încetinel cu densa despre fericirea 
ce o ascepta vorbind cu nesaţiu răcorosul aer r 
al serii.

Pe când stau şi vorbiau ast-fel, întră în 
satul Afumaţi un om urît la chip şi îmbrăcă
minte, cu faţa şi părul roşcat şi cu înfăţişarea 
batjocoritöre şi reutăciosă. care reproducea cu 
fidelitate fantasticul tip al lui Mefistofeles, 
imortalisat de nemuritorul Gothe. Neîntêmpi- 
nând pe nimeni în cale ăst bizar personagiu 
cutreeră satul de colo pănă colo şi după ce se 
încredinţă că satul era pustiü şi că omenii 
lipseau la culesul bucatelor şi alte treburi întră 
prin curţi, să uită cu lăcomie spre orele şi do- - 
bitöcele domestice ce să sbeguiaü prin bătătură, 
şi încredinţându-se că töte curţile sunt bine- 
dichisite şi căpătuite cu tot ce trebuie unu! 
bun gospodar, începu a ’şî freca mâniie şi a. 
murmura cu mulţămire:

— Ce mai sat bun de pleaşcă! cum dracu 
a scăpat din vederea neferilor lui Caraimani 
Paşa, căci nu e departe de Bucurescî? trebue 
să ’Ï însciinţez.

După ce rosti aste cuvinte care ’1 dau de 
gol ce pomă rea era, ajunse în dreptul caselor j 
boerescî şi vë(]ênd pe Maria şi pe baba Stana 
la feréstra, cjice în sine:

— Iată în sfîrşit două fiinţe vii într’acest ; j 
sat! Ah! ce mai bălaur de mueruîcă mai e aea 
mai tînără!. . ce ochi mari! parc’ar fi două guri 
de pahare! ce mai buze!. .. foi de bujor, ce

■
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inaï faţă!
sorbi într’o lingură de apă 

. mai bucăţica bună de făcut puiü de giol 
0 sută de pungi ’nu ar da Caraiman Paşa 
când i aş duce-o plocon.

Intr’acel minut îl c]ări Maria şi trimise pe 
; Stana că să’l întrebe ce vrea? Când c|ări el pe 

baba eşind din casă voi se fugă, dar vëcjênd 
că nu se mai pöte fără a da bănueli, se opri 
în loc şi se lăsă în grija întâmplări şi a iste
ţime! sale. întâmplarea şi isteţimea lui îl ajutară 
de minune, căci baba cum eşi în prag îl întrebă :

— De la Tîrgovişte vil, D-ta?
— Da, măicuţă, răspunse el numai decât,, 

viu de la curtea Mărit sale Mihaî Vodă.
,•— Ce face jupănu nostru, e bine?
— Da, e tare-mare, sdraven şi sănătos.
— Dar jupan Mîrza?
— Cum îl sciî. /
— Aduci vr’uă carte de la ei?
— Nu, căci erau grăbiţi să purceadă la 

o vânătore de urşi, când mă urnii eu spre 
partea locului, dar m’a mânat să viü a spune 
jupăniţel multă sănătate.

— Ce spui ? întrebă baba cu nerăbdare, 
el plec la vănătore în vremea când trebue să 
stropolésca de nuntă, căci cjiua cununiei să 
apropie ?

trandafir închegat în caş, s’o-
Ti !f • ce
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— Ce era să facă dacă aşa a fost gustul 

Mării Sale?
— Aide la jupăniţa Maria, căci ea pâte are 

să te întrebe mal multe..
Streinul aflase prin gura cea flecară a babei 

mai mult de cât îl trebuia ca să iasă din în-
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curcătura, prin urinare sui puţinele trepte ce 
conducea la apartamentul Marii fără de sfială.

Maria cum îl vecju se uită la el de sus 
pană jos cu lăcomie şi öre-care îndoială, şi 
surprinsă de ideea ce a avut fratele seu de a-î 
trimite un vestitor aşa de ciudat la înfăţişare, - 
îl întrebă:

— Din partea fratelui meu Radu vii?
— Da, Măria ta, respunse streinul, făcând 

înaintea Marii o mătanie pănă la pământ.
— Din partea lui Căpitan Radu Putoianu 

•saü a ginerelui Căpitan Mîrză? întrebă Stanca.
— Din partea lui Căpitan Radu Putoianu.
— Nu te înşeli? întrebă iarăşi Maria.
— Vai de mine! stăpână, cum să me înşel 

când singur cu gura Mării sale ’mî-a c|is : Aii- . 
Io cine, dacă te duci la Bucurescî....

— Ce fel, d-ta csci călugăr? îl întrerupse fata.-
— Nu, stăpână, ci sunt Grec, me numesc 

Amfiloclii Ţicalklis, venit de cinci am din os
trovul Hio, spre slujba Marii Tale.

— Eşti postelnicul fratelui meu?
— Nu, Măria Ta, eu sunt negustor, adun 

radierele pentru Domnie, dar ine îmbrac aşa à 
de prost ca să nu cad jertfă neomeniţilor de 1 
Turci cari au năvălit într’acestă ţară întocmai 
ca în sărmana patria mea.

— Urmâză.
— „Amfilochie, .’mî a c]is Măria sa 

„pleci la Bucurescî, treci şi pe la Afumaţi, aba- 
„tă-te pe la casa mea de ţară în carelocuescc- 
„soru-mea şi şpune-î din parfce-mî multă sănă- ; 
„täte şi să mă erte că nu pot să-î scriu o carte 
„după cum cere cuviinţa, fiind-că sunt nevoit 
„să plec cu Vodă la vânătore. Spune-î din gură

tot
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„însă ca sunt sănătos, că Mîrza logodnicul ei, 
„o iubesce mai mult ca ori când, că zorim pe 
cât putem ca să sosiască ca un ceas mâi cu
rând cjiua cununii şi că să mai aibă răbdare 
Încă o „septemână“. După ce ’nrî a cjis aste 
cuvinte a plecat, căci începuse să sune trâm
biţa de chemare si eu ne mai având ce aştepta, 
am pornit’o încoce.

Cea mai mică umbră de bănuială ce ar fi 
putut rămânea în inima Marii, dispăru îndată ce 
auc]i plăsnuirea ce compuse Grecul clin cuvintele 
tainice scăpate din gura Stanii ; cum aucji aste 

I cuvinte, Maria trămise pe bătrâna cu Grecul 
în o cameră vecină ca sa.-l ospeteze după cu- 
viinţă şi ea plină de bucurie, începu sa să plimbe 
prin casă şi să c]ica:

— El mă iubesce şi ’muo doveclesce clin 
din (]i în c]i mai mult! Oh! Mîrzo. oh! domnul 
şi stăpânul meu cel scump, nu poţi să-ţî închi- 
puesci cu câtă dragoste şi iubire va răsplăti 
inima mea bucuria şi fericirea ce aï sădit în 
sufletul meii.

Abia termină aceste cuvinte eşite din băe- 
rile inimeî sale şi îndată, să deschise uşa şi rea
păru Stana urmată de Grec care de astă dată 
avea burta doldora, povestea sîrbuluî. Yăcjendu-1 
Maria îl întrebă:

— Te clucî la Bucur escî?
— Da, Măria Ta.
— Ce trâbă aï în acel cuib de păgâni?
— De, Măria ta! Mării Tale să’ţi spui 

căci nu am teamă ca va eşi vorbă; cu töte că 
sunt oprit sub strâjnica pedeapsă a crâcni, Mă
ria Sa să pregătesce a întră cât maî curând în 
esboiü cu Turcii şi va începe maî ântâiu cu 
rceî din Bucurescî.
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— Maica Sfântă Precestă ! strigă Stana . 
spăîmentată, o să între şi aï noştri în luptă ?

— Mai este îndoială? răspunse Grecul, daca« 
o dată sunt căpitani!

— Să între în primejdie de mörte Iară de 
•vină! adaogă bătrâna îngrozită-, să nu’î laşi fata } 
mea; să treceţi mai bine graniţa înainte d’a 
începe resboiul.

— Din potrivă, mamă Stano, răspunse Ma
ria cu un surîs d’o frumseţe rară, void merge 
şi eü împreună cu Mîrza al meu ca să mă res- 
boesc spre a scăpa ţara din robie. Cea mai fru- 
mosă datorie a unui Român este aceia d’a să .3 
resboi pentru moşia sa, şi cea mai frumosă- morte i 
este aceea d’a muri apărând’o.

— Mă iartă, stăpenă, răspunse baba umi
lită, uitasem ca în inima d-tale de femee bate 
mi suflet resboinic de bărbat, care să jbcă cvi^ 
armele ca cu fusele : eu ca o biată bătrână fri- 
cosă judec după inima mea.

— Să judeci Î11 tot d’auna ca o Româncă, 
care doresce binele ţării sale şi peirea duşma
nilor eî.

— Piară, bată-Î concilia, căci multe rele \ 
fac în ţară, eü nu le duc dorul; tot ce aş voi 
este că împreună cu eî să nu piară şi aceia pe . 

• care ’Ï iubesc eu.
— Cum va fi voinţa lui D-c}eu, aşa să fie ; 

să lăsăm însă aste vorbe şi să faci bine să pe
treci pe D-luî pănă mai încolo, căci trebue să 
fie grăbit.

— Bine cţicî, stăpenă, sunt grăbit fôrte, 
răspunse Ţi-calidi.

— Mai aï să-mî spuî ce-va?
— Nimic.

;
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— Atunci du-te cu D-cjeu.
— Ve las sanëtose.
— Umbla sănătos.
După aste cuvinte Grecul plecă murmurând:
— Este mai frumösa si mai inimösa de cât 

■ credeam ; sbor la Caraiman Paşa.
Peste un sfert de oră Stana së întorse sin

gură şi în acelaş minut întră în casă şi Muşat 
care së întorcea de la câmp.

— A plecat? întrebă Maria vëcjênd pe Sta
na intrând.

— Da, stăpenă, rëspunse Stana.
— Cine? întrebă Muşat care tocmai întră 

în cameră pe alta uşe.
— Un strein, rëspunse Maria.
— Ce strein ? întrebă bëtrânul încrun- 

tându-së.
Maria îï spuse în câte-va cuvinte tot ce së 

~ petrecuse cu câte-va minute mai ’nainte.
— Eëü a-ţî făcut d’aţî primit un strein în 

casă fără scirea mea, căci pöte li un făcător de 
rele sau un spion turcesc ce furnică în ţară prin 
töte părţile, cfise bëtrânul clătind din cap cu 
nemulţămire.

IV.

Conacul luî Caraiman Paşa.
Bucuresciî pe la secolul al XVI nu era 

aceea ce este acum, adecă un labirint' imens 
de' strade pavate şi nepavate, care de care mai 
întortochiate şi mai colţurate, laudă părintesceî 
îngrijiri a diferiţilor părinţi aï oraşului puşi după 
vreme în capul onorabilei Municipalităţi, nici
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acel nemărginit roiü de albine care se întinde 
de la Colentina palia la Văcăresc! şi de la Vi- * 
tan pană la Grozăvesc! ; acel centru sgomotos 
în care sunt adunate töte puterile civile şi mi
litare ale ţării şi tbta civilisaţiunea nôstra euro- . 
peană ; pe atunci era un biet târguleţ, care avea " 
o bariera în capul stradei Şelari, alta sub Radu 
Vodă, alta pe la numitul ac|I otel de Londra şi 
alta cam pe unde este actualul palat domnesc \ 
şi care avea drept mănăstiri mărginaşe pe Mi- I 
hal Vodă, biserica cu Sfinţii, Sfântul Stefan etc. \

Stradele erau tot aşa de neregulate ca acum J 
şi nepavate cum încă sunt multe, dar avea sa n
ierte secolul înapoiat în care se află şi escmplul 
celorlalte oraşe streine de cea mal mare im-* 
portanţa, care nu erau. în mal buna stare ca.*, 
densul. Pe atunci adevărata capitală a ţârei era. I 
Tîrgoviştea ; acolo residaîi autorităţile centrale,_ 
acolo era concentrată cea mal mare parte din 
armată. Bucurescil nu'era alt de cât o reşedinţă- | 
de iarnă adesea întemplătore a Domnilor. Popii- 4 
laţiunea sa era prea puţin nunierosă şi com- i 
pusă în mare parte de gealîpî streini, cari vi- 
neau de peste Dunăre pe la vremuri ca să. strîn- 
gă bucate, lână, mit şi ol şi din economi de- 
vite care-şl păsceau oile prin nemăsuratele câni- - 
pil ce se întindeau spre miază-zî şi apus.

Intre gealîpiî sau negustorii streini, cel mai % 
mulţi erau Turci, şi aceştia, folosindu-se de slă- ş 
biciunea şi bunătate'a unor Domni ca MilmeaJ 
Turcitu, Alesandru Il-lea, Stefan Surdu şi Ale-* 
xandru III-lea, veniră într’un immer şi mal mare 
şi se aşec]ară în BucurescI, contrarii! disposiţiu- .. 
ni lor tractatului încheiat între Mire ea cel Bătrân 
şi Sultanul Baiazet Ilderim.
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Vëc)êndu-se într’un numër destul de res- 
pectabil, ceata lui Mohamed cerură delà caï- 
macaiiul cel mare al Silistri, o garnisönä ar
mată, care se le pâclésca avutul contra orî-căreî 
încălcări şi caimacamii le trimise din cetatea 
Giurgiului un numer respectabil de armată, care 
ocupă Bucuresciî milităresce şi se internară în 
cetăţuele oraşului, între care cea mai de frunte 
era Radu Vodă.*) Domnul din timpul acela, 
Stefan Vodă, protestă la Portă contra astei 
călcări de tractate prin Capucliehaiaoa ţăreî, 
dar în loc de mulţumire dobêndi ferman de 
mazilire; Alexandru Vodă Moldoveanu, care’l 
urmă nu maî protestă, ci numai părăsi reşe
dinţa sa de iarnă şi totă partea despre câmp 
a ţăreî pe mâna Turcilor, oprindivşî pe seamă 
partea despre nlunte; cu töte astea nu ocârmui 
şi el maî mult de un an. Venind pe tron prin 
influinţa turcöscä, Miliaî li iul lui Petraşcu Vodă, 
care primi mai ajioî titlul de vitéz, găsi partea 
câmpului de la Calafat pană la Brăila plină de 
hörde turcesci, care prădau. fără ruşinare şi te
mere de pedöpsä tot avutul bieţilor Români ce 
scăpase încă neprădat. Cea maî mare parte a 
locuitorilor fugise în munţî cu ce putuse lua, 
iar câţi nu putuse fugi, stau pe loc numai de 
frica cotropitorilor, cari pedepseau cu mörtea 
pe orî-cine prindea, părăsindu-şî vatra părin- 
téscâ. Ăst ordin barbar a împiedecat pe Ro- 
mânî d’a păi’ăsi cu totul şi d’a lăsa pustie partea 
ţăreî bântuită de pagânî.

Celor ce rămânea, li se asigura ocrotire şi 
nesuperare, dar aste asigurări eraü numai din

'*) Pe atunci astă mănăstire să numea Alexandru Yodd. 

„Maria Butoianca.“ 3
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gură, căci în fapt erau jefuiţi de cotropitori; 
fetele şi nevestele desonorate şi eî batjocoriţi 
şi chiar omorîţî în modul cel mai înjosit.

Mihaî mai ăntâiu lăsă pe Turci să facă I 
orî-ce poftea inima lor, căci avea teamă de 
boeri, care nu se prea uitau la el cu ochi buni ; - 
dar văzând ca primesce jelburi peste jelburï, • ' 
plângeri peste plângeri delà cei asupriţi, dân
sul chemà boeriï cei mai bătrâni şi maî ispitiţi f 
ca să se sfatuésca cu eî, iar boeriî îi răspunse ^ 
că ar fi o nebunie a së mesura cu puterea tur- 
céscâ. Mihaî îï auc]i, recunoscù că pană la ore- j 
care punct aveau dreptate şi ascepta ca timpul 
să-î procure alte ocasiunî maî favorabile şi sa 
princjă maî trainice radecinî în ţară.

Intr’acest timp Turcii trăigu în Bucurescî i 
ca acasă la eî; întărise cetăţuele, îşi clădişi v 
redute şi împarţeau dreptatea între locuitori— 
în numele Sultanului; numai geamie nu făcuse 
încă ca să pară a fi încă în conformitate cu 
tractatele. Cetăţuia luî Radu-Vodă era ocupată 
de statul major al armateî, care avea în frunte 
într’acel timp pe vitézul Caraiman-Paşa.

Intr’o c|i de tomnă a anului 1594 sta Paşaoa 
într’un balcon înalt ce răspundea afară din ce- 
tăţue şi-şî fuma nerghîeleaoa mistuind o bună 
doză de liaciş, ca să-î trecă de urît, acel inimici 
de mörte al Otomanilor. Ceî maî mari căpitani . 
stau în piciöre cu manile la pept departe de 4 
el şi cu o faţă sfiiciosă, fiind-că Măria Sa de 
cu vreme era cam zaif şi nu-î erau toţi boii 
acasă.

Pe după sfinţitul sôreluï un om călare întră 
repede în cetăţue şi cujn descălecă să sui sus *: 
în conacul Paşaleî. Santinelele să împotriviră

1
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de-o ca in data, dar îndată ce-1 recunoscură, să 
uitară la el cu desgust, dar îi dete drumul se 
între. Vec]endu-se liber să pătruncja acolo unde 
mulţi din căpitani nu cuteza să între, mal cu 
sénm în asemenea critice momente, ridică cu 
ţănţoşie fruntea în sus şi trecù ţăpăn şi cu 
mândrie printre cei ce erau înlăuntru şi cari nu 
îndrasneau să-l oprăsea.

Numai un slujitor bătrân şi credincios al 
Paşeî, cuteză a eşi după perdeaoa balconului 
şi aï c|ice:

— Măria Sa este zaif.
— Bine, Negiup, răspunse streinul, eü am 

cu mine un leac care să-l facă numai decât zaif.
Sclavul auc]indu-l se dete la o parte şi-l 

lăsă se tréca dincolo de perdea. Caraiman sta 
pe o sofă acoperită cu chilimuri de Persia şi 
perne de puf ornate cu multe scumpeturî într’o 
somnolenţă vecină cu somnul. Imomeaüa ner- 
gheleliî căcjuse din mâna-i cea dréptâ şi böbele 
de chihlibar ale mătăniilor rămăsese nemişcate 
între degetele niâneî sale celei stânge.

Streinul cum întră, îngenunche de la uşă 
şi merse uşurel tărîndu-să întocmai ca pantera 
pe brânci pănă ajunse lângă sofaua Paşii. 
Ajuns acolo, îî luă 'mâna drăptă în mânile sale 
şi începù să o acopere cu mii de sărutări.

— Ce câne e lângă mine? întrebă Carai
man cu o voce ursuză întredeschicjend puţin 
pleöpele ochilor săi pe jumătate amorţite.

— Cel mai supus şi mai umilit din slu
gile Mării Tale, Amlîlochie Ţicalidi, răspunse 
Grecul cu o voce plăcută.

— Tu, întrebă Turcul desmetecindu-să pu-‘ 
ţin, ce mai cauţi p’aci?

8*
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— Slujba Mării Tale me aduce?
— Saü mai bine o noua venc|are a fra

ţilor tëï, răspunse Turcul căscând ; spune iute 
ce oie ai mai aruncat în ghiarele lupilor mei?

— Oia ce am găsit, stăpâne, răspunse Fa
nariotul rînjind, nu e pentru lupi! Mării Tale, 
ci pentru însăşi Măria Ta.

— Ce spui tu? strigă Caraiman trezindu-se - 
mai bine.

— O! stăpâne, bucuria cea mai mare ce 
ve făgăduesce Proorocul c’o să aveţi în raiü, 
este nimic pe lângă Bomâncuţa ce am de gând 
se v’o dau pe mâna.

— Nu minţi tu, ghiaur spurcat?
— S’o vec]î numai şi îndată îmi vei da 

dreptate, ba chiar îmi vei cjiee că n’am spus 
îndestul.

— Unde e? în ce parte de loc aï găsit’o?-— 
întrebă păgânul aruncând spre Grec o privire 
scântei etöre.

— Apröpe de Bucuresci, într’un sătuc ne
însemnat.

— Poruncesce să’nrî înşele calul şi du-me 
numai decât la ea.

, — Are teşclierea la mână de slobodă pe
trecere.

— Ce-mî pasă mie de teşcherele ? cine le*a 
dat le pöte călca; grăbesce-te mai iute de-mî 
îndeplinesce porunca.

— Mai îngădue puţin pănă va plesni ha- 
cişul, căci după ocliî te cunosc că esci încă 
tiriachiu.

— Bine cjicï, uitasem ; me miram eu de ce 
ochii vor se mi se închidă pe când inima’mî 
sburdă.
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Peste o ora hacişul plesni şi Paşa se deş
tepta din toropéla.

— Ali! ce frumos vis am visat! strigă el 
îndată ce së desceptâ; îmi părea că eram în 
braţele unei cadîne d’o frumseţe cerăsca care 
ine desmirda şi îmi cânta un cântec dulce şi 
armonios.

In curênd visul va li aicea, stăpâne răs
punse vânzătorul.

— O! d’ar fi astfel, să sei că’ţi dau 100 
de pungi cu bani şi calul meu de călărie pe 
d'asupra, iar de nu, te leg de céda unuï cal 
neînvăţat şi-î daü drumul să te tirască. prin 
Bucurescî, ca sa scape lumea d’o ismă spur
cată ca tine.

— Te încredinţez de acum stăpâne, că banii 
şi calul sunt aï meï.

— Să dea Alah să aï parte de eî, iar nu 
de coda caluluî. Armăsarul *mî este înşelat, » 
adause paşa adresându-se cătră Negiup, care se 
ivise în dreptul perdeleî.

— Da, stăpâne răspunse sclavul.
— Să mergem.
— Să mergem, răspunse grecul, dar sa 

luăm şi ceva neferï cu noï, căcî sa pöte să avem 
nevoe de luptă.

— Maï bine ’mï pare s’o câştig prin arme 
decât fără luptă. Să mergem.

Peste un sfert de oră eî erau pe drumul 
ce duce spre satul Afumaţi. Sermană Maria! 
ce viespe spurcată aï nutrit! ....
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V.

Răpirea.
Muşat îndată ce află de călcarea streinului 

dincolo de pragul casei stăpânilor sei şi vëc]ù : 
că së înseréza, sa duse la omenii din curte caro j 
locuiau casele cele mici, le porunci a nu se 4 
mai depărta delà curte sub nici un cuvent nici 
c]iua nici nöptea, şi pe urmă merse în sat şi 
strtnse mai mulţi tineri voinici c'a să păc]ăscă 
curtea câtva timp. După ce făcu. aste pregătiri, 
porunci să încue porţile, së duse singur în odaia ' 
răposatului boer Dragomir, şi luând d’acolo ori- J| 
câte arme găsi, le duse în camera Marii, le cu- - 
răţi bine, dichisi flintele şi pi stolele, şi după 
ce le umplu şi zăvorî sdravăn uşile, îşi aşternu .j 
o saltea la pragul uşii şi së culcă să dorină. :

Maria lise mult de frica ce inspirase bă
trânului servitor apariţiunea lui Ţicalidi, dar 
nu’l împedecă d’a lua ori şi câte măsuri ar fi 
voit, căci ea nu era dintr’acele ce să sparie de ; 
arme şi de răsboiu.

Două cjile d’arendul nu să întemplă nimic | 
şi nimeni strein nu să ivi prin sat; a treia c|i 
ţăranii să duse fie-care la lucrul său, şi chiar 
o parte din argaţi plecară unii la munca câm
pului şi alţii la făcutul cărbunilor, fără să ză- 
răscă prinprejur pe cineva inspirator de te
mere. Trecii dimincţa, trecù nâmiac|ul şi ni
mic nu să schimbase din ordinara stare de lu
cruri, tdcmaî când sörele era departe cu o suliţă 
de sfinţit, Maria, pe când îşi petrecea luând în 
rîs temerile bunului eî Muşat, auc|i în depărtare 
un sgomot ce sămăna cu tropoitul unor cai 
număroşî, văcjii în depărtare un nor de praf N
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înălţându-se spre sud-vest şi în aceeaşi clipă 
auc]i, prin sat lătrături cumplite de câni nu
meroşi şi voci speriate de bărbaţi, femei şi'copil, 
carii alergaü de colo pana colo strigând:

— Turcii! vin turcii!
Cum auc]î Muşat ăst strigăt pe care’l re

petă şi Maria retragôndu-së delà feréstrà, să 
coborî repede jos, chemă pe töte fiinţele umane 
câte mal rămăsese în curte, care aucjind şi dânşii 
ăst strigăt alergau de colo pană colo zăpăciţi 
şi înspăimântaţi, îl băgă cu zorul în casele cele 
mari, pe bărbaţii îî armă cu tot ce găsi bun 
de apărare şi îl puse să apere ferestrele, şi pe 
femei le îndatora să umple armele; după aceia 
baricadă uşile cu tot ce găsi mal greu şi mal 
anevoie de sdrobit şi pe urmă asceptâ să so- 
sâscă pericolul.

Maria së înarmă şi ea într’o clipa cu o 
fiinţă şi doue pistole şi së puse să privâscă de 
la feréstrà cele ce së vor întâmpla.

Numerul acelor ce fugeau mânând înainte-le 
deosebite vite de casă së înmulţea pe fie-ce 
minut. Ţăranii care se întorceau delà câmp, fe
meile, bătrânii şi copil cari rămăsese acasă, tot! 
fugeau spre partea pădurii strigând cât le lua 
guia :

!

:

— Turcii, Turcii! fugiţi că vin Turcii!
Turcii deocamdată nu së iviră, dar să ivi 

în capul satului un nor gros de fum ; ăst trist 
semnal venire! lor cea înfiorătore; acesta era 
stindardul sub care combăteau el în contra bie
tului popor Român care nu să apăra altfel de
cât cu fuga spre pădure şi munţi.

Cu cât trecea timpul, cu atâta së lăţea mal 
mult focul, apropiindu-se de la o casă la alta.
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delà o şură de fên la alta, delà un arbore ta 
altul. Austral care batea într’acel moment des-.. 
tul de violent îl repec[i cu o furie grôsnica. 
După ce focul së laţi în töte părţile, apărură 
şi Turcii; eî nu erau în numer îndestul de mare 
dar erau îmbătaţi şi înfuriaţi de vin şi de setea 
de prăcjî şi carnagiü. înaintea lor fugea o turmă 
de omeni îngroziţi pe care ei îi urmăreau în 
göna cailor fără de milă şi în urma lor sburau 
cu iiiţăla trăsnetului colöne negre de fum şi 
limb! roşietice de foc care săriaîi svăpăind din. 
casă în casă, din bordeiîî în bordeiü, din pom ' 
în pom trosnind şi nimicind. Era o privelişte 
înfricoşată şi sfâşietore. Sermană Românie ! câte 
aï mai păţit în cursul esistenţei tale de na-' 
ţiune, câte aï înfruntat şi din câte aï mai 
scăpat! ....

Pe când o ceata îşî urma cursul prigonirii- 
şi măcelăririî nenorociţilor ţărani, pe când alta 
ceată rămasă în urmă jaf ui a casele, pe care fo-- 
cul încă nu le mistuise, cea d’a treia sub con
ducerea luï Ţicalidi şi a luî Caraiman-Paşa în
suşi, să îndreptă spre curtea boerésca, care era 
ceva mai depărtată de sat pe care o găsi în
cuiată. Cum së puseră în dreptulu porţilor fură 
întâmpinaţi cu o salvă de detunături eşite după 
ferestrele camerilor de sus ale caselor boerescî.'
Şese turci căcjură morţi ta piciörele Paşiî.

Caraiman aucjind acestă detunătura tresări, 
dar îndată ce vecjn sânge, nările i së umflară,' 
faţa îi së roşi., ochit îï së făcură scânteetori, 
buzele îï se învineţiră şi muşchii începură să-Î 
tremure de furie.

— A! strigă el cu turbare, Ghiauriî îndrăs- 
nesc să së lupte cu stăpâniî lor; atuncî luptă
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le voiü da şi eu. DoborîţT porta , şi zidurile ce 
înconjoră ăst lăcaş necurat, strigă el ömenilor 
sei, puneţi foc la câte-şT patru colţurile casei 
şi ucideţî fără mila ori-ce fiinţă viua veţi întêlni.

— Ce faci, stăpâne? strigă grecul, trăgân- 
du-1 de mâneca caftanului, aï uitat pentru ce 
am venit noi aici? nu-ţî mai aduci aminte ca 
suntem veniţi să răpim o puiculiţă, ér nu să 
luăm o cetate? Omenii Măriei Tale o vor omorî-o
dacă vor pune în lucrare astă poruncă, sau să 
va lăsa ea a arde de vie decât a se da prinsă.

— Bine cjici răspunse turcul mai potolin- 
•clu-së puţin, să dărîme numai porta.

Deşi glonţele armelor împresuraţilor nu în
ceta d’a curge spre Turci şi d’ale rări numerul, 
totuşi porta fu spartă şi doborîtă jos într’un 
sfert de oră. Turcii năvăliră în curte şi înce
pură a face şi ei us de armele lor. După o 
luptă de mai bine de doüe öre, numerul tur
cilor, care sporea prin ajutorul celorlalte cete 
isbutiră a sparge uşile, a desfiinţa baricadele, 
a pëtrunde înlăuntru pe ferestre şi pe scară, a 
se lupta cu cei ce se apărau pept la pept şi 
a’şî semăna calea cu victime de ambele sexuri. 
Bravul Muşat şi fiul seu, deşi unul betrân şi 
altul încă copil, se luptară cu multă bravură 
apărând pe stăpâna lor. care nu sta de loc cu 
mânile în sîn, dar trădătorul Ţicalkli îï sur 
prinse pe la spate şi unuia îl sdrobi capul cu 
o lovitură de flintă şi altuia îî înfipse mai în- 
tr’acelaşî moment în spate un junghiü mare şi — 
ascuţit.

Bunii servitori căcjură scăldaţi în sângele 
lor apărând pe Dömna lor, dar interprida ama- 
zönä nu înceta d’aşî face cu sabia în mână o



trecere prin ăst loc de carnagiü; ar fi isbutit : 
chiar să scape de inimicii sei, can aveau po
runcă să n’o atace, dacă miserabilul Amfilochie 
n’ar fi alergat la o apucătură ca so surprincjâ. •

Pe când ea alerga spre el ca sa resbune 
mörtea bunilor servitori, el cacjù jos prefacem 
du-se c’a fost lovit şi o lăsă se trecă peste den
sul ; cum o vëcjù că trece, se sculă repede în | 
sus, o apucă în braţe pe la spate cu putere şi 
o lipi de zidul vecin, astfel ca să-I fie peste ' 
putinţă de a îî se mai opune.

In deşert së sbatù ea în braţele cochin- 
ţulul, care părea a fi de fier căci nu fu cu pu- > 
tinţă să scape din strânsura lor: în desperarea 
sa biata copilă scotea ţipete sfăşietore şi ni
meni h’alerga. ca s’o mântuiască, căci toţi cei 
ce o iubiau gemeau îngheţaţi în sângele lor î 
chiar într’aceea cameră!....

Caraiman după ce curăţi cu desăvîrşire ca- “ 
niera de haini, së întôrse cu Ţicalidi şi privind 
cu atenţiune spre victima ce să sbătea în bra
ţele lui, strigă plin de admiraţiune :

-— Pe Alah ! tu n’ai minţit, Amfilochie când 
mî-aî spus că astă fetiţă întrece in frumscţe 
huriile -raiului. Calul şi banii ce ţî-am făgă
duit, sunt aï tei. Du-mi astă copilă fără a-I face 
vre-o superare în saraiurile mele, căci am să - 
fac dintr’însa o cadînă care să bage ciudă de 
mörte chiar în sultana Valide.

Maria vëc]êndu-së lipsită de puteri, de li
bertate şi de ajutor, perdù cunoscinţa şi căcjii 
jos leşinată. Grecul o. luă de jos şi o duse bi
nişor pană la căruţa casei ce pregătise în curte 
unul din Turci.

Peste o oră, Caraiman se întorcea împreuua



bravele cochinţulul, càcï nu lu cu putinţă 
iubea zăceaft în sângele lor-In deşert sô sbâtù ea în 

nimănui ca s’o mântuiască, căci acel ce o
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-cu Ţicalidi, victima sa şi Turcii ce! mai re- = 
măsese neucişî spre conacul seu din Bucurescî, s 
lăsând focul nestins şi cadavrele color căcjuţT 
neîngropate.

!

Când se crepâ de cjiuă intrau în satul pus- \ 
tiit şi încă fumegând doî călăreţi, care se în.-; F 
•dreptară glonţ spre casele boerescî şi vec)end * 
mulţimea cadavrelor ce întâmpinau în cale şi 
ruinile fumegânde, scoseră un ţipat plin de jale 
şi dete cu bărbăţie pinteni cailor.

Intr’o clipă fură în curte şi în casa boe- 1 
réscâ. Cum intrară înlăuntru să luară cu ma
nile de per de gröza privelişte! ce aveau îna- 
inte-le. Amendoî plângeau ca femeile, amândoi 
alergau delà cadavru la cadavru, îl ridicau de 
■jos, se uitau la el şi 1 relăsaă murmurând cu 
durere:

r

— Nu este ea. -—T

După ce visitară töte cadavrele, după ce 
recunoscură pe nefericitul Muşat mort de lovi
tura de cuţit a grecului şi pe fiul sëü a cărei 
ţeasta era sburată, după ce alergară nebuni de 
desţierare ‘prin töte camerile de sus şi de jos. 
prin curte şi prin grădină, cjiseră puţin mai li
niştiţi :

,— Maria lipseşte.
Scotocind prin o cameră laterală, deteră' 

de baba Stana pe care o găsiră leşinată într’un 
dulap, şi numai decât îşi dădură töte silinţele 
ca s’o desmeticésca.

După ce o aduseră în fire aflară delà ea 
că, casa a fost călcată de Turci sub conducerea 
uiiuî Grec venetic, că Caraiman-Paşa a coman
dat în personă haita de păgâni şi că Maria a 
fost răpită de eî. Astă descoperire făcu pe
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imul dm eï sa tresară, să sooţă un răgnet cum
plit şi să strige:

— Ah! păgâni blestemaţi, ah! spurcăciuni 
ale pământului, ah! ucigaşi de fiinţe nevinovate 
şi neîndumnec|eiţî răpitori de femei! ine jur pe 
unul D-cJeü de sus şi pe sorele care me lumi- 
néc]a că nu vom da. gurii mele pane şi gene
lor mele somn, pană ce nu vom isbuti a ridica 
pe Români ca pe un singur om spre a scăpa 
de nedreptăţile vöstre.

Camaradul ăstui june pe când el pronunţa 
I cu foc ăst sfânt jurământ, să aşec|ase pe o la- 
^ciţă, îşi acoperise faţa cu manile şi jDlângea 

■I murmurând :
— Sermana mea sori oră, draga mea Ma

rie! cum te perdu aşa de cqrend frăţiorul teu!..
. Ah! scrisă afurisită, cum ne făcuşi să ajungem 
aşa de tare]iu !

Acei ce se jeleau şi se bl ă stern au că au 
ajuns aşa de târziu era Radu fratele Marii şi 
Mîrza logodnicul ei; bieţii' juni! cât erau de 
desperaţi! însăşi pietrele ar fi plâns de ini la lor, 
dacă ar fi avut fiinţă şi ar fi putut să simţă 
chinul cumplit ce le pricinuia, vederea acestor 
locuri triste, maï cu seină când să întâmplă 
să găsescă prin casă vre-un obiect purtat de 
cu cjiua de draga lor Marie.

— Sbor în Bucurescî la Caraiman-Paşa, strigă 
Mîrza sărind în sus după laviţa pe care căc]use 
sdrobit de durere, me duc să-î sorb viâţa, saîî 
să o sârbă el pe a mea.

— Nu face una ca asta că te jertfeşti fără 
de folos, răspunse Radu, ci să ne întôrccm spre 
Tlrgovişte, căci d’acolo putem nădăjdui mân-

5
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tuire şi îndeplinirea jurământului ce ai făcut, 
pe care D-cJeü laü aucjit.

— Bine cjici, răspunse Mîrza zăpăcit, la 
Tîrgovişte pe ceiî spre Tlrgovişte! Oh! Mario, 
oh ! draga mea Mario ! inima mi să sfâşie canei^ 
mă gândesc în ce primejdii esci tu într'acest' 
minut şi eu nu pot a te mântui ! . . . .

VI.
IVI i h a Ï.

Nici caii lor, nici drumul lor, astfel merse 
Ttadu şi Mîrza întorcendu-să spre Tîrgovişte. 
De astădată numai vorbeau între denşiî; Radu 
nu mai rostea acele cuvinte pline de raţiune, | 
de patriotism şi de încredere în calităţile Dom
nului său şi Mîrza nu mai pronunţa acele cu
vinte' de amor dulci şi înflăcărate, care ard Irn-T 
scie ce le pronunţă şi rîurăză inima din caro \| 
isbucnesc; nu, deastădată tăceau ca şi negrul, 
mormânt şi dau mereu pinteni cailor ce să fă
cuse numai spume alergând.

O c}i şi o nöpte nici nu mâncară nici nu 
aţipiră şi nici nu descălecată, decât numai ca. 
sa scoböre de sub cojiacî cadavrele nenorociţi
lor ţărani spânzuraţi de Turci şi să fio de faţa . 
câte-va minute la Afumaţi la sfâşietorea tra
gedie, ce le sdrobise inima; cu töte acestea nu 
simţiră nici ce e ostenôla, nici ce e förnea, ci 
ca cum ar fi fost nisce fiinţe într’ari pate, aler
gară într’una înctirajêndu-së unii pe alţii păna * 
ce pe sub săra tjileî a doua delà plecare reîn- 
trarăA în Tîrgovişte în curtea palatului Domnesc.

în curtea palatului să afla o mulţime de 
cai ţinuţi de frîü de cătră scutelniciï boereseï

.
îl
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nenumărate redvane, încunjurate de slugi 
şi călăraşi, printre cari erau amestecaţi un mi
mer mare de ţărani şi de omeni din popor. • 
Radu şi Mîrza cum ajunse, descălecară, dete 
frânele în manile unui tălpaş ce alergă înainte-le 
îndată-ce-ï vëcjù şi intrară în vestibulul pala-' 
tuluî. Interiorul ca şi esteriorul era înţesat de 
lume de diverse condiţiunî, care aştepta cu ne
răbdare o întâmplare öre-care; ambii căpitani 
trecură printre lumea dinlăuntru cu iutéla şi 
nebăgarea de samă cu care trecuse printre lu
mea de afară, suiră diverse scări, traversară di
verse coridöre şi săli şi nu să opriră decât în 
pragul sălii Spătăriei..

Sala tronului că şi vestibule]e, coridörele,
I şi curtea, era plină do o lume compactă. Miliaî 
. Vodă sta pe treptele tronului avênd pe Metro- 
'-poii tul Eftimie la drépta şi pe fiul seu Petru 
la stânga; împrejurul lui stau după ranguri toţi 
boeriï lui ceî mai de frunte. După boerl veneau 
töte căpeteniile armatei sale din Tîrgovişte şi 
mal spre uşă o mulţime de ţărani şi de tîrgo- 
veţi; toţi erau cu capetele descoperite pănă şi 
Vodă, numai Metropolitul îşi păstra cărniiafca 
pe cap.

înaintea lui Vodă sta înglienunchiat un ţă
ran betrân cu înfăţişarea cuviosă, care vorbea 
ceva lui Vodă şi pe care Măria Sa îl asculta 
cu mare atenţiune, iată ce vorbea moşneagul :

— Măria Ta! cjicea el cu voce înduioşată 
dar plină de energie; aibl îndurare de nëcazu- 
rile si nevoile nôstre, căci nu mai putem răbda. 
Turcii ne prigonesc fără de milă. Nu se mul
ţumesc cu avutul nostru, nu se mulţămese cu 
sărăcia nostră, nu se mulţămese cu părjolirea
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holdelor, bisericilor şi lăcaşurilor nôstre, nu 
se mulţămesc nici cu necinstea nevestelor şi 
copiilor noştri, ci a început să le râpés că şi 
vieţa. Nu vorbesc de. partea vecină cu Du
nărea, căci ea de mult a renias pustie din 
pricina năvălirilor lor. ci vë spui că totă par.-/ 
tea despre câmp a ţăreî Mării Tale este sub : 
un vecinie pârjol şi sub o vecini că măcelărie. I 
Mai ca n’a renias sat nepârjolit şi Român ne-« 
văduvit de cătră spurcaţii de păgâni. PlângeS 
pruncul în pântecele mamă-si, Măria Ta. AibiJ 
milă de supuşii Mării Tale, scolă, ia arma is- 
bândirii în mână şi fă dreptate, ca In noştri se ;

. te binecuvinteze că le-ai dat o ţară unde să ' | 
potă trăi nebântuiţi. Nădejdea oilor este păs- â 
torul, cel care apără turma de lupi şi-şi pune ] 
sufletul pentru ea, Măria Ta, eşti păstorul nostru ^ 
cel bun, şi noi oile Mării Tale; apără-ne dţr. ; 
lupi, stăpâne, căci ne-a. ajuns cuţitul la os.

— Aşa, Măria Ta, ne-a ajuns cuţitul la os, J 
strigară toţi ţăranii într’o voce.

Intr’acele minute întrară şi Mîrza cu Radu 
în sală, şi cum întrară, Mîrza îşi făcu. loc printre 
lume, înainta pănă în faţa tronului şi acolo căcŢii 
în genunche lângă ţărani şi prostemându-se cit 
faţa la pământ strigă înecându-să în suspine:

— Dreptate Domne, dreptate Măria Ta!
Bunul Mihaî vecjend înghenunchiat pe unul 

din căpitanii lui cei iubiţi, făcii un pas spre ci 
ca să’l ridice şi’l întrebă cu bunătate :

— Ce aï, Mîrzo ! ce obidă zace în sufletul 
tëü? Ce fel de dreptate ceri delà Măria Mea?

— Maria, Dömne, rëspunse căpitanul îne- 
çându-së în suspine, scumpa mea logodnică, 
frumösa Mării Tale fină, nu mai e.
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■A— A mûrit? strigà Miliaï cu grăbire.

— Nu sciü, pôte să li şi murit apërându- 
să contra răpitorilor eï.

— Cine a fost aşa de sumeţ ca sa aibă 
îndrăsnălă? striga Vodă încnmtandu-së şi puind 
mâna pe buzduganul domnesc ce sta pus pe o 
mesciora lângă Tron.

— Turcii, Măria Ta.
— Turciïî . . . esclamară toţi cu spaimă.
-- Dci, Măria Ta, răspunse Radu, care veni 

de înghenuncliiă şi el lângă fratele sëü Mîrza; 
Turcii, uitând töte legile Dumnec]ee|ßi şi ome
nesc], m’a .. lipsit de dulcea mea soriöra, mî-a 

: omorît cei mai credincioşi slujitori aï mei, a dat 
jafului şi pustiireî satul, în care m’ani născut şi 
au fugit în cuibul lor cel plin de fără de legi 
tîrând după ei jumătate din viaţa mea, pe Ma- 

-oria, fiica părinţilor mei. . . .
— Iată, Măria Ta, încă o nedreptate tur

cească, strigă ţăranul cel bătrân, stând tot în 
ghenunebe, deschideţi urechile la jeluirile celor 
năpăstuiţi si fă-ne dreptate pănă mai este vreme, 
pană ce mai putem răbda.

— Auc]it’aţi boerï? c]ise Miliaï întorcendu- 
să spre demnitarii lui cei mari şi bătrâni; ce 
cţiceţi ? mai este vreme de per dut? mai pôte 
ţara să întârzieze?

Boeriî întrebaţi lăsară capul în jos şi tăcură.
— Mai staţi în cumpănă, mai e cu putinţă 

să vă mai gândiţi la urmări? nu, urmă Miliaï; 
un minut de întârziere mai mult, ar fi un pă
cat de môrte, o nelegiuire; ţara ne-a pus în 
fruntea ei ca s’o apărăm, iar nu ca să fim surc]î 
la plângerile ei ; ţara m’a pus pe tronul eî ca . 
să-î dau mână de ajutor la nevoie, iar nu ca s’o

Maria Pxitoianca.

'
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las să se svêrcolésca în gliiarele cotropitorilor. 
Daca voï boerî, mai staţi încă la îndoiala, cu 
nu mai stau ; ţara me cliiama, eu alerg, căci nu 
mai e vreme de zăbavă; cum au dis, ăştî crcş- 
tini, cuţitul a ajuns la os. Sculaţi-ve, dar Romă- ■ 
niî mei, adaogă adresând u-se cătra cei înghe- 
nuncliiaţî, ridicaţi din ţărînă frunţile vöstre, căci } 
vi se va face dreptate; păsurile vöstre vor înceta, ä 
avutul vostru va remânea al vostru pururea, 
casele şi holdele vöstre nu vor mai li pârjolite, O 
femeile şi liicele vöstre nu vor mai li necinstite, "i 
rudele vöstre nu vor mai li măcelărite sau vân
dute spre a îndura chinul robiei, asemenea voi ii 
scăpa Mîrzo şi pe logodnica ta.

— Măria Sa chiar astăcji va trămite o sta- j 
fetă la Stambul, cjise Dan vistierul, luând cu
vântul din gura Mării Sale, şi va înfăţişa ma- • 
relui Devlet al înaltei Porţi plângerile şi tân- " 
guirile vöstre contra oştilor împerătescî.

— Te înşeli, Mare Vistiere, răspunse Miliar ‘ ; 
aruncând asupra sfetnicului se ii o căutătură pie
zişe; vremea jelbilor şi a tânguirilor s’a dus, 
acum trebue a ne pune pe fapte. Destule plân- . 
ger! am făcut Devletuluî de .la Stambul prin 
Capuchehaiaoa ţării, fără să dobândim vre-o în- 
destulare, căci urechile Turcilor sunt surde când 
li se cere dreptate ; fiind-că eî n’aîî voit să mî-o 
dea după cum erau datori, mT-o voiü face eu 
singur, eu şi cu aï mei.

— Da, da, noi şi cu aï noştri, strigară toţi 
din sală tremurând de emoţiune.

— Ve înţeleg darea din cap cea plină de 
neîncredere, bëtrâniï meï sfetnicï, cjise Miliaî, 
aruncând spre mariî boerî o căutătură ironică;
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voï nu credeţi pe Român vrednic de nimic bun; ; 
aşa aţi fost şi aşa veţi fi în veci; dacă ar ii 
ascultat toţi domnii poveţele vôstre, de mult 
am li fost un paşalîc turcesc fără viaţă şi fără 
drepturi; prin voi nu s’ar fi făcut nici o data. 
omenii mari; într’astă ţară un Mircea sau un 
Tepeş, n’ar fi devenit nici o dată atât de în- ;I 
drăsneţî, şi atât de viteji prin îndemnul vostru, jj 
Fiţi însă pe pace, căci vi se va face şi de astă- 
dată voia, nimeni nu vë va supëra pe voi, ni- j 
meni nu vë va da de ruşine cătră streini, nimeni 
nu vë va strica cu stăpânii şi prietinii voştri; 
tara şi de astă-dată se va mântui prin ea însăşi, 
fără ajutorul vostru. Destul am năzuit la streini 
ca sa ve fac pe plac, acum nazuesc numai Îs 
ţara mea, la poporul meu şi cu încredere că nu 
va aucji, ca me va asculta îi cţic : Români pu
tini suntem, dar suntem bărbaţi inimoşi şi clo- 
ootesce în pepturile nöstre sfânta iubire de ţară; 
să ne aducem aminte că suntem urmaşii stră
moşilor noştri, mai ales că de astă-dată nu sun
tem singuri. Vecjend că tûrciï sunt numeroşi şi 
noi puţini, am cerut ajutor de la Românii din 
ţările vecine ca de la nisce fraţi, am trămis pe 
Cruceru Radu Bărcănescu la Sigismund Batori, 
Voivodul Ardealului şi pe Stolnicul Stroe Bu
ze seu la Aron Vodă, Domnul Moldavii, şi amêndoï 
îmi trămit veste înscrisă, că au plecat încoce în
soţiţi de numerose oşti Ardelenesc! şi Moldove
nesc!, car! împreunându-se cu oştile mele şi cu 
totă ţara ce de sigur va alerga la strigătul pa
trie! în primejdie, vom doborî, cu ajutorul Iu! 
D-cjeu, sumeţia păgânilor.

— Să trăiască Măria Sa Mihaî Vodă ! stri
gă poporul şi oşteni!, într’o voce.

;

i
;

4*
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—Vremea mântuirii se apropie fetii mei. 
urmă Vodă plin de însufleţire, cu care poporul 
primea vestea de resboiü, aşceptaţi însă puţin, 
duceţi-ve pe la casele vöstre, pregătiţi-vă, ar
maţi-vë şi fiţi gata a alerga când vor sosi aju- J 
tor ele şi vă voiü chema, căci în cur end nădăj- i 
duesc a vë da o ţară mare, slobodă şi puternică.

— Nu, nu, mai târcjiu, ci acu, acu, strigă 
mulţimea într’o voce.

— Nu vrem ca streinii să se laude că eî 
ne-aîl scăpat femeile şi copiii de pcire, ci noi 
şi prin noi să le mântuim, strigară oştenii.

— Dacă este aşa facă-vi-se voia pe deplin : 
mergeţi de vă pregătiţi de resboiü şi alergaţi 
cât de în grabă spre a vë jertfi viaţa pentru 
binele obştesc, răspunse Vodă.

— .Sângele şi viaţa nöstra sunt ale Vöstre 
i ale ţării, strigară toţi într’o voce.

— Acum sunteţi mulţumiţi de D-nul Vostru?
— Să trăiască Mihai Vodă! strigă Mîrza şi 

după el toţi cei de faţă.
— Iată, boerî voinţa ţarii, c|ise încet Mi

liar adresându-se cătra boeriï sei, nu pot ca să 
nu’î ascult, nu pot ca să nu urmez povaţa ce
lor tineri ; poveţele vöstre, bătrânii mei, sunt prea 
zăbavnice şi zăbava în asemenea prilejuri este 
vätemätöre.

— Faeă-se voinţa Mării Tale, răspunse ba
nul Manta, şi dea D-c]eü ca. să isbutescî cu de- 
săvîrşire în calea cea primejdiosă ce aî apucat.

— Voiü isbuţi, vrând D-cjeu, răspunse Vodă 
întorc end faţa despre ei.

— Ce e de făcut? şiopti unul din boerî la 
urecliia lui Dan, să vestim pe Turci?

— Nu, nu este încă vreme, nu ne vor crede ;
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lasăl ma! bine să încépa, să së strice cu Tur
ci! şi pe urmă îl vom răsturna orî-când vom voi. !

— Bine, aşa vom face.
Pe când se schimbă astă conversaţiune în

tre ce! do! boerï, Miha! se coborî în mijlocul 
săli!, întră în glota poporului şi începù să vor- 
bésca cu blândeţe cu ma! mulţi din eî. Bătrânul 
moşneag ce espusese Iu! Vodă tânguirea ţari! 
cu atâta curaj şi ho târî re să apropie de el şi 
îl întrebă:

— Cam pe când crecj! Domne, că are să 
lie curăţită ţara de lifta păgână?

— D-cjeîî scie <]iua şi c.ésul, bătrâne, res- 
punse Vodă; spune însă consătenilor tei, că hu 
vom întră în anul nou cu Turci! în ţară.

— 8ă-ţ! ajute cel din cer, răspunse betrâ 
nul; pană nu a pleca însă, dă voe popi! Stoice 
de la satul Fărcraş din judeţul îtomănaţî, care 
este înghenunchiat înaintea Mării Tale, să sărute 
drépta Mării Tale, si la vremea cea de mult 
asceptată să pornésca în fruntea oltenaşilor lui 
acolo unde ţara îl va chema.

Vodă îî întinse mâna cu bunătate şi unchia- 
şul highenuncină înaintea lui, î! luă drépta cu 
ambele mân!' şi depuse pe densa mai multe să
rutări ; Vodă î! lasă mâna în voe şi uitându-se 
la el cu plăcere îî cjise :

— Fi-vei destoinic, moş pop o, să înfrunţi 
töte, neajunsurile răsboiuluî?

— Voiü fi, Măria Ta, răspunse popa Stoica 
cu hotărîre.

— Părăsi-vei crucea şi altarul ca sa iaî 
sabia în mână?

— Da Măria Ta, căci după cum cred eu, 
nici o cruce nu e ma! sfântă ca sabia cu două
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tăişuri ce së ridică în sus spre a scăpa tara. 
din robie.

— Aşa e, strigă toţi cei de faţă pană chiar 
şi Metropolitul.

— Bine, pleacă şi gătesce-te a te pregăti 
spre a te întorce sănătos căci în curând ţara te 
va chema, Agă Fărcaş.

VII.

Oaia în culcuşul lupului.
De la Afumaţi Maria fù transportată în 

propria căruţă a familiei sale în Bucurescî şi 
închisă în cea mai frumosă camera din citadela 
B,adu Vodă, unde fù depusă leşinată. Caraiman 
'aşa care apucase de alt drum o urmă la o 
lică depărtare şi ajunse în citadelă mai în ace- 
işî minut.

Ajungênd Paşaua, nu së duse nu mai de 
cât la sclava sa, ci ca un Oriental rafinat în 
desfrînări, se retrase mai ântâî în apartamentele 
sale, luă o bae de apă parfumată, îşi afumă cu 
fum de plante aromatice perul şi barba, së îm
brăcă cu nisce vestminte strälucitöre în scum
pete şi frumseţe şi după aceea porni cu un pas 
trăgănit spre improvizatul sëü harem.

Pe când trecea coridorul ce’l despărţea de 
temniţa victimei sale, se întâlni cu betrânul Ne
gi up, sclavul seu, şi acesta cum îl vec|ii îî facil 
o temenea cu capul pănă la păment şi cu mâ
ni le încrucişate pe piept.

— Ce este, Negiup? întrebă stăpânul cu 
voioşie aruncând o căutătură veselă spre cânele 
sëü favorit.
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— Ce fel, jupâniţă, vecjî atâtea bucate scum- 
pe şi gustöse răcindu-să înaintea D-tale şi nu 
poftesc! a le face cinste cu cercetarea D-tale? 
cjise fanariotul rânjind cu rentate.

Maria d’ocamdată nul recunoscu, dar după 
cel observă un minut, scöse un strigăt de du
rere şi indignare şi cjise:

— Cum a! îndrăsnit sa te înfăţişez! main
tenu, blestemate vêmjëtor, tu, care ’mï-aï mân
cat pânea ca să me dai percjăriî, precum Iuda 
a sărutat pe Hristos ca sal dea morţii?

— Ce fel! încă esc! supărată pe mine? în
trebă caţaonul siirîcjend cu insolenţă şi fâcend 
un pas spre a se apropria de victima sa.

— Fugi, strigă ea retrăgăndu-să dinainte-!, ca 
dinaintea unu! şărpe ; depărteză-te dinainte-mî. 
demon afurisit, căc! me îngreţoşăză vederea ta.

— N’a! dreptate să aib! ură asupra mea; 
din potrivă, ar trebui să’nrî fi! recunoscätöre : 
că-cî binele ce ţî am făcut eü, nie! maică-ta, care 
te-a născut nu ţî-a făcut.

—Aib! parte tu şi némul tëü în vec! de 
ăst bine, răspunse Maria, întorcênd capul de
spre densul.

— Era! fiică sărmană a unu! boernaş de 
tara şi sora unu! căpitănaş sărac şi acum esc! 
iubita, logodnica şi viitörea nevastă a celuî mai 
vestit dintre căpetenieie oştilor Otomanicescl : 
era! fără stare şi fără nădejde în viitor şi acum 
a! în stăpânire corn or! nenumărate cu care să 
îmbogăţesc! un oraş întreg, şi tot te ma! plâng!?

— Fie-ţ! pe sămă töte bunătăţile ce mï-aï 
hărăzit fără voia mea; cât pentru mine lipsă 
de ele; ia tu töte comorile şi bunătăţile şi mie 
dă-mî neînsemnarea şi sărăcia în care cjic! că
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trăiam, căci îmï sunt mai scumpe ca töte, fiind 
întovărăşite de scumpa libertate.

— Dac’aş sei c’o sa aï totdeauna mintea 
•d’acum, pöte m’aşi învoi la cererea ce’mï faci, 
dar sciü c’aî sa te scliimbT, ca aceea ce nu’ţi 
place ac|î, mâne o să-ţî placă, căci banul şi bu
nătăţile sunt plăcute la totă lumea, pentru aceea 
nu me învoesc a te asculta.

La aucjul ăstor cuvinte, o racja de spreranţa 
şi bucurie trecù prin mintea Măriei şi o faeù- 
să se ridice în sus, să arunce o căutătură ru- 
gätöre asupra temniţeruluî eî şi să’Î c|ica cu un 
ton dulce şi jeluitor:

— Mi-aï făcut un mare rëu, pe care nu sciü 
•cum ţi’l-a erta Dumnecjeu, jientru ce nu te în- 
voescî ca prin o faptă bună să dobendeseï şi 
mila ceriului şi mulţămirea d’a face bine? Sca- 
pă-me dintr’astă prinsöre urîciosă şi împreună 
cu vecini ca mea recunoscinţă, îţi dau c|ece pungi 
cu bani.

— Să te scap?!
-cându-i o privire luătore în rîs.

— Te rog în ghenunclie în numele lui D-tţeu, 
•care este în ceruri şi al maiciï tale, care te-a 
născut, mântueşte-me din primejdia în care me 
•aflu. — Ori-ce om, orï cât de împietrit ar fi fost, 
s’ar fi înduioşat de mila astei copile atât de fru- 
rnosă, care se têra în ghenunclie, cu manile îm
preunate şi cu faţa înundată în lacrime; Ţica- 
lidi însă fù mai tare ca piatra.

— In adever escî o copilă fără minte de 
îţi pereţi vorbele, lacrimele şi rugăciunele în 
•vènt, 4ise ©1 plimbândusë prin casă; să’ţî dau 
•drumul eu pentru nisce biete 4ece pungi cu 
■banT, pe câtă vreme am luat o sută ca să te

întrebă grecul arun-
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aduc aici şi voiu lua o mie daca te voiü da 
teafâră în mâna stăpânului! Aide, nu’ţi mal perde- 
vremea de surda, începe a te deprinde cu nou- 
a’ţi viaţă, că n’aî în cotro, şi pregăteşte-te de- 
drum, căci peste doue ceasuri pornim spre 
Stambul.

Astă noutate fu ca o lovitură de trăsnet 
pentru biată captivă; în patria eî, apröpe de: 
fratele şi fidanţatul el, în al căror ajutor spera 
în fie-care minut, tot mal avea öre-care ilusiu- 
ne ; dar în mijlocul Turcilor, în centru Stam- 
bulului, lipsită de ori-ce protecţiune şi ajutor7 
nu mai putea să aibă nici o rac]a de speranţă, 
nici o consolaţiune ; sortea o condamna la o 
eternă nenorocire! In desperarea sa plânse, se 
smăci şi chiar cercă a se împotrivi, dar nu reuşi 
nimic, ci fu luată pe braţe, aşec|ată într’o_ că
ruţa de drum şi pornită spre Giurgiu, şi după 

' o călătorie de doue săptămâni ajunse la Cons
tantino pole. In cursul astei lungi călătorii, ea 
mai nu mânca de şi era tratată ca o suverană, 
mai nu dete ocliiî în. gene şi mai nu uscă la- 
crămile după faţă de şi nimeni n’o contraria.

Tot ce a produs mai frumos, mai artistic 
şi mai lucsos imaginaţiunea gustului oriental 
erau într’unite în apartamentul ce i să dete Mă
riei drept locuinţă in haremul saraiuluî lui Ca
ra iman Paşa. Mozaicurile cele mai alese şi scuip- • 
turele cele mai delicate, marmura cea mai fru- 
mosă şi iapsul cel mai bine nuanţat, aurul cei 
mai curat şi argintul cel mal delicat filigranat, 
stofa de mătase şi de catifea cea mai preţiosă 
şi covörele de Persia cele mai scumpe, ţesute 
în aur şi pietre de valöre, acoperiaü plafondul, 
zidurile, colonele susţinetdre, mobilămentul şi
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parchetul ăstui lăcaş de fee. Tot ce conţinea 
ora perfecţiunea artei, scumpete! şi gustului ori
ental. Se cunoscea că stăpânul ăstui lăcaş era 
un om care avea gust şi nu’şî cheltuia pe ni
micuri fără valöre banii sei; cu töte acestea 
Maria intrând în astă temniţa d’aurită, abia îşi 
aruncă o căutătură indiferentă asupra interioru
lui sëü şi fără a considera şi fără a părea sur
prinsă de frumseţile ce o înconjurau, se aruncă 
într’un pat ce găsi înainte şi re mase mai multe 
ore nemişcată. Mulţimea sclavelor, care alerga
se să se pue la disposiţiunea sa, crecjura c’a 
adormit, fiind învinsă de obosblă şi se retraseră 
binişor; ea însă nu dormea, ci plângea ilusiu- 
nile eî perdute, amorul el sacrificat, pacea su
fletului eî ucisă !...

VIII. ;

Cinci Novembre 1594.
Pregătirile pentru începerea ostilităţilor cu 

Turcii proiectate de Mihal, fură gata în timp 
de o lună de c[ile- O parte din oştile lui Sigis
mund Batori şi ale lui Aron Vodă, trecură fron
tiera şi staü ascunse în munţi; oştile lui Mihal, 
ce eraü împrăşciate prin diverse puncturl ale ţa
rii fură adunate în Tîrgovişte; glötele armate,

^ care erau datore să alerge ori de câte ori eraü 
chemate de ţară, când se află în pericol, soséü 
în fiecare di din diverse punturî ale ţării şi pe 
fiecare di picaü câte patru sau cinci boerl ur
maţi de scutelnicil lor, toţi armaţi şi echipaţi 
după cuviinţă.

Doue-decI şi mal bine de mii de omeni bine 
armaţi şi bine aprovisionaţî stau sub adăpostul
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zidurilor cetăţii Tirgovişfcea gata de atac, ascep- 
tând numai un semnal al lut Mihat ca să se 
nâpustiésca spre Dunăre şi să şteargă din ţară 
chiar şi urmă de Turci. Mihat însă nu dete aşa 
de lesne semnalul, ci asceptă ca să i se mat ". 
îngroşe falangele sale prin glötele vere] işo ri lor, 
călăraşilor şi roşiorilor ce soseau pe lie-ce c}i 
ca să fie cât së pöte mat bine pregătiţ, căci pe 
atunci Turcia era una din cele mat mart puteri 
din Europa, care dicta condiţiunt la multe ca
pete încoronate şi rësbuna într’un mod teribil 
afronturile ce i se făcea. Ei nu se pregătea ca 
să alunge numai Turcit din ţară ci să facă faţă 
la orî-ce atac ît va veni după acea din partea 
fieroşilor Osmanliî.

După ce i se îngroşă îndestul propria sa 
armată, împărţi oştile în trei corpuri, şi într’o 
<]i senină, în faţa cerului şi a lut Dumnecjeü, 
care aproba ridicarea sa, căci era drépta, îşi 
porni oştile pe trei căî deosebite; Ardelenii cu 
Urban Mihali şi Grof Iştvan în frunte, apucă 
calea văii Dâmboviţa ; Moldovenii sub conduce
rea Hatmanului Andrei Preju, apucă calea la- 
lomiţet şi Muntenii cu însuşi Mihat în cap, apu
că drumul cel obicinuit şi porniră în vale, cei 
d’ântâiü ca să ocoléscâ Bucuresciî pe la răsărit, 
cet d’at doilea pe la apus şi cei din urmă sa 
năvălescă drept în centru

De şi astă ţesculare armată se făcu pe faţa, 
de şi se întârc]iă atâta de mult cu armarea glô- 
telor care de ani uitaţi nu mai ridicase armele 
ca să’şî apere drepturile ; de şi aţâţa oşteni 
streini erau adăpostiţi la umbra munţilor, Tur
cit, ca cum ’Ï ar fi orbit bunul D-c]eu, nu sim
ţiră nimic, nu aflară nimic. Intre aţâţa omeni,
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cari aveau cunoscinţă de ăst important secret, 
nu se găsi nici măcar un trădător; chiar acel 
cari ar fi putut fi, acei nesăţioşi, poftitori de dom
nie, cari în veci se aciuesc la umbra tronurilor 
ca să le sape temelia şi să le răstorn e pe sub 
ascuns, chiar acei făţarnici tară téma de D-c|eu. 
tăcură, fiind-că cerul voi să le inspire gândul 
d’a spera o realisare mal grabnică a planurilor 
lor prin astă resculare. Chiar dacă s’ar fi găsit 
un trădător, Turcii cu mare anevoinţă l’ar fi 
erec|ut, aşa de imposibilă le-ar fi părut o cer
care de resculare din partea Românilor într’acea 
epocă.

Bucurescenii nu fusese streini si neîncunos- 
ciinţaţT de astă lovitură si asceptaü din c]i în N 
cji si din oră în oră acel minut binecuventât, j 
în care să se scape de jugul ce le apăsa gru- 
maeji de atâta timp. însăşi el, atâta de aprôpe. 
de păgâni si atât de adesea în relaţiun! cjilnice 
cu donsil, nu avură în sânul lor nici un singur 
miserabil, care să desvelue secretul ; atât de 
mult sciuse Turcii să’sî atragă asupră-le ura 
Românilor. *

Intr’o nöpte norosă si viforösa, nöptea 
spre 5 Novembre anul 1594, Turcii ca de obi- 
ceiu, se închise în citadele si în casarme îndată 
ce se înoptă, si după ce îşi împărţi santinelele . 
ca totdeauna se retrase în interiorul camerilor 
lor ca să se dea în tihnă repaosuluT si desfătă
rilor, pentru care aveau un cult deosebit, fără 
să le trecă prin gînd a se teme de ceva, când 
pe la mec(ul nopţii • aucjiră un sgomot si un stri
găt teribil răsunând din töte părţile. îndată după 
acel sgomot se aucjiră mii de detunături de 
pusei si de tunuri si după aste detunături vecjură
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înspăimântaţi proiectându-se pe orisont o lumi
na roşie ca sângele ce făcuse de atâta timp să 
curgă din pepturile Românilor : lumina unui foc 
nemărginit care ardeau tabiele de nuele constru
ite de Turci în jurul oraşului, dar neocupate de 
garnisöne, găsind astă precauţiune de prisos, pe 

le lăsase numai sub adăpostul steagului 
verde cu semi-luna în mijloc, adăpost forte de 
temut în aceea epocă de splendoare a vitejiei 
musulmane.

Cum aucţira acest sgomot neasceptat, unii 
se desceptară din somn zăpăciţi şi spălmântaţl, 
alţii lăsară bancheturile şi petrecerile turbaţi şi 
ameţiţi, alţii săriră din braţele desmerdăriî cu 
totul uluiţi şi toţi alergară să pună mâna pe 
arme; dar aşa de mult le luase Sfântul minţile, 
în cât mai multe öre alergară de colo pănă colo 

• fără de rost, îmbrîncindu-se unii pe alţii şi sbă- 
tându-se într’o învălmăşală care ţin ore întregi.

Intr’acest timp oşti le aliate care sosise, in
trară în BucurescI prin töte barierile, şi pe lân
gă tabiele de nuele, fiecare soldat, ca să inspire 
spaima şi să’şî lumineze calea, aprinse câte o 
faclă şi apucând’o cu mâna stângă, mâna drép- - 
ţă ş-o armară cu paloşile şi năvăliră spre întă
ririle ocupate de Turci.

Bucuresceniî, carii de o lună dormeau nu
mai cu un ochiţi, se desceptară la cel d’ântâiü 
semnal, se îmbrăcară şi se înarmară cu ce gă
siră, eşiră întru întâmpinarea salvatorilor lor, se 
constituim în călăuze şi’î conduseră spre töte 
întăririle locuite de Turci, căci păgânii nu lo- 
cuiaü pe la casele orăşenilor ci’şî făcuse casar- 
me din töte casele mari şi mănăstirile din oraş 
şi din prejur.

Maria Piitopun^n fi

care
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Mai nicăirî nu întâmpinară de cât o slaba 
resistenţă amestecată de o învalmăsală teribilă; 
într’o oră Românii fură stăpâni peste töte în
tăririle şi casarmele ocupate de Turci, fără să 
piarcjâ mai nici un om. După astă victorie aşa 
de repede şi neaşteptată începu un carnagiil în 
Turci care dură fără precurmare tötä nöptea şi 
totă cjiua următore. Intr’o singură c|i Românii 
îşi versară pe Turci tot focul şi necazul ce le 
pricinuise în decurs de aţâţi ani. Pănă şi fe
meile şi copii alergau cu frigări şi furci de fier 
în mână, şi cum prindeau câte un turc fugind 
zăpăcit, întocmai ca un şorece urmărit de pisică, 
puneaü mâna pe el, sa năpusteau spre el ca un 
stol de albine, îl trânteau jos şi’l înţepaţi cu 
frigările, furcile şi chiar cu förfecile, în corp, 
în ochi, în urechi, pănă când îşi dete sufletul 
în cea mai crudă agonie.

In deşert fugiafi eî prin pivniţe şi grădini, 
căci de urgia resbunătorilor nu scăpau ; în de
şert îngenunchiaü înaintea ucigaşilor lor şi stri
gau „aman“, căci rugăciunea lor nu era ascul
tată. Grozavă este urgia celui apăsat când răb
darea lui a trecut peste măsură !...

Atăţa Turci se omorîră în c]iua de 5 No
vembre 1594 şi în cele următore, în cât curgea 
sângele pe strade întocmai ca apa după plöe, 
zăcea pe drum stârvuri mörte întocmai ca pe 
o câmpie bântuită de lăcuste, cadavrele ăstor 
insecte în urma unei cjile de venătore, şi atâtea 
leşuri fură aruncate în albia Dâmboviţei în cât 
apa rîuluî numai încăpu. în matca sa, ci de- 
bordă şi începù să se reverse pe stradele părţii 
de jos al oraşului.

O săptămână după ăst măcel încă curgea 
pe acel rîü apa roşia ca sângele.
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După ce Mihaï se încredinţă că n’a mat 
rămas picior de Turc viu în Bucurescî îşi îm- 
prăscie o mică parte din oşti prin sate în lun
gul Dunării ca să le mântuésca şi pe ele de pă
gâni, lăsă o mică garnisôna în Bucurescî ca să 
păc]escă oraşul şi să îngrôpe acea mulţime de 
morţi spre a nu se infecta aerul şi apoî trămise 
o mare parte din oşti spre Giurgiu ca să’l ocu
pe, şi el cu restul armatei, tăbărî afară din 
Bucurescî.

Radu şi Mîrza fusese ceî. d’ântâî care in
trase în Bucurescî şi ceî d’ântâî carî împlân
tase steagul ţăriî pe turnurile cetăţeî luî Radu 
Vodă: Cum se făcură stăpâni pe cetăţile, în
chiseră porţile, o încunjurară cu oştî ca să nu 
scape nimenî, alergară la conacul Paşiî, uciseră 
tot ce le eşi înainte, căutară pe Paşa şi pe Ma
ria pretutindeni, prin case, prin turnuri, prin 
pivniţî, pretutindeni, dar nu’î găsi nicăirî! Un 
sclav betrân, sperând a capeta graţie, le spuse 
că Caraiman a trecut Dunărea de mult, dar 
creştina care fusese răpită de el a fost pornită 
sium aï din ajun şi nu credea să fie maï depâ.rte 
de cât în Giurgiu.

Şi de astă dată ajunserăm prea târcjiă ! stri
gă Mîrza lovindu-se cu pumnul în cap.

— Ea e la Giurgiu, c]ise Radu : să mergem 
la Giurgiü, să'1 luăm şi pe el şi măcar d’am 
sfărâma töte oraşele turcesc! şi d’am măcelări 
pe toţî păgâniî, tot o se punem mâna pe răpi
torul eî.

— La Giurgiu, răspunse Mîrza eşind din 
cetăţue şi lăsând pe oşteniî luî ca să termine 
opera începută de el.

0 lună şi maî bine bătură aliaţiî Giurgiu.
4*
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eu tunurile lui Batori manevrate de Francii 
ce trămisese Papa Voevodulut Transilvănean 
într’adins ca sa se serve cu ei şi distinsa lor 
dibăcie contra Turcilor; o lună şi mai bine că
pitanii şi osteni! Iu! Miliaî făcură minuni de - 
bravură, se luptară ca nisce lei, şi înfruntară 
pericole grele de învins; o lună şi mai bine 
Radu şi Mîrza înfruntară cu disperare de mar 
multe or! mörtea şi cutezară a se sui pe muri! 
puternice! cetăţu!, şi cu töte astea Giurgiu nu 
fu luat, muri! se! ce! peste sémâ de groş! nu 
fură sfărîmaţ! şi garnisöna nu fii împuţinata 7 
din eausă că braţe numerose dregeaü nopteav 
aceea ce se strica c|iua, garnisöna se împrospăta 
neîncetat cu oşti no! sosite din Rusciuc, şi pro
vizii, muniţiunile sosea pe fie care minut cu 
caicele pe Dunăre.

i

XI

Luarea Rusciuculuî.
Masacrul Turcilor de la 5 Noembre 1594 

şi asediul Giurgiului atrase asupra capulu! Iu! 
Mihaï tôta urgia Devletulu! Turcesc şi totă pro- 
tecţiunea de care se bucura se schimbă într’o* 
persecuţiune de morte. Nimenï nu ma! cuteză 
să’l susţie, sa’1 apere saü să’l ierte, căcî, îş! dic
tase singur peirea; numa! marele Arhonte Ia- 
nachache, logofătul intim al Sultanului, care 
îndeplinea onorific funcţiunea de Capuchahaia 
al României cutezase ca să’! justifice örecum- 
rescularea, numind’o o protestare temerară con
tra nesuferitelor împilări ce îndurase poporul 
Român de la gealipi! Turcesc! şi armata dini
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ţara ce ocupa cetăţile şi oraşele spre a o protege. 
Astă îndrăsneaţă apărare supără pe Divanlâî în 
cât îi făcură să uite töte serviciele ce acesta 
adusese Poţi! pănă şi amiciţia ce’I conserva Sul
tanul şi să’l trămită să’şî ispăşăscă greşăla în 
una din insulile din Arhipelag.

Pe când Mihai şi aï lui perdeaü graţia de 
care să bucurase pe lângă Turci, inimicii lui şi 
toţi poftitorii de domnie dobândeau tărâm, aler- 
gaü din töte părţile la Stambul, să însinuaü pe 
lângă marii demnitari şi’î îndemnau la complec
ta nimicire a ţării spre a putea să răuşăscă ei 
ca să să urce pe sfărâmăturele lăsate de cotro
pitori. Foştii Domni Mihnea al II-lea şi Ale
xandru al III-lea, erau cel d’ântâiü în rêndul 
poftitorilor de domnie şi al îndemnătorilor spre 
ruina ţarii.

Sultan-Mahmud, îndrăjit de aceşti intrigant!, 
forte mult s’a înfuriat de hainia lui Mihai şi a 
ordonat numai de cât lui Ferat Mustafa-Paşa 
ca să pornöscä spre Rusciuc cu oşti nenumărate, 
să pedepsescă pe răsvrătitorî fără de milă, ca
pul lui Mihai să’l trămită la Stambul şi ţara s’o 
declare de paşalîc. Mustafa-Paşa ajungând la 

.Rusciuc în mijlocul emil, luă măsuri ca să trécâ 
Dunărea fără de veste, iară Mihai fiind infor
mat de cătră emisarii săi, desîncunjură Giul
giul, care nu să putea lua cu puteri aşa de ne- 
mdestulätöre, îşi adună la o laltă armata ce era 
împrăştiată prin ţară ca să gonăscă pe Turci 
şi porni spre Dunăre ca să întempine pe inimici.

Ajungênd la Satul Periş, află prin alţi emi
sari că Nogal Gerel, hanul Crîmuluï vine spre 
Galaţi cu o mare semă de Tătari ca să’l sur
prindă pe la spate, şi cum află astă tristă veste,
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së întôrse spre munţi, se întări în vecinătatea 
satului Colibaşî din judeţul Dâmboviţa şi tră- 
mise întru întâmpinarea Tătarilor pe Preda7 
Stroe şi Radu fraţii BuzescT, împreună cu Radu 
Calomfirescu în fruntea a câtor-va mii de oş
teni aleşi.

Tătarii fură ceï d’ântâi, cari călcară solul 
României cu cugete d’al nimici şi pustii; ei cum 
debarcară la Galaţi, intrară ca o furie în ţară 
cu sabia într’o mână şi cu focul într’alta şi 
începură a jefui, a ucide, a robi şi a pârjoli 
tot ce întâmpinau în cale. Avant-garda româ
nă së întâlni cu cea Tătară în marginea satu
lui Putinei şi o isbi cu aşa iuţela şi furie, în 
cât o nimici cu totul şi făcii o mulţime de pri- 
sonierï. Hanul, aucjind astă veste neaşteptată, 
se necăji forte şi se jură în limba lui cea pă-, ; 
gână, d'a şterge după faţa pământului nurpele 
de Român, şi trămise din'conacul sëü stabilit , 
în Galaţi un corp de armată mult mai nume- 
rosă sub comanda nepotului seu, ca să pedep- 
sescă pe îndrăsneţî, să pătrundă în inima ţării 
şi să nimicescă ori ce va întâlni.

Românii, în loc d'a se ruşina de nepotul 
Hanului, îl întâmpinară în preajma satului Stă- 
nescî, pe apa Buzëuluï, së năpustiră asupră-i cu 
o repecjiciune mult mai mare şi după o luptă 
crâncenă îî nimiciră şi pe aceştia; iar Stroe 
Buzescu avu îndrăsnâla d’a reteza cu o lovitură 
de sabie nobilul cap al nepotului Hanului. Sul
tan Gereî, aucjind astă veste întristătdre într’- 
acelaşî timp cu scirea că Cazacii şi Ruşii au 
călcat propriul seu pământ, së amărî forte, uită 
promisiunea ce a dat lui Ferat Mustafa şi së 
întôrse cu grabă în Crîmul sëü.
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Pe când Buzesciî se întorceau spre tabără 
plin! de glorie şi încărcaţi cu prăcjî şi priso- 
nierî, Ferat Mustafa trecu Dunărea în preajma 
Giurgulu! şi se întări în vecinătatea sa pană 
să'! sosăscă töte puterile şi să vie în ajutoru’î 
hördele tătare, Milia! şi oşteni! lor primiră asta 
noutate cu curagiü şi bărbăţie şi rămase în ta
băra lor pană să le vie în ajutor oştile promise 
de aliaţi, gata d’a înfrunta orî-ce atac .şi d’a 
învinge sau d’a muri apărându-ş! steagul şi in
dependenţa ţăre! sale, căcî nimic nu e mai sfânt 
pentru om de cât a se lupta pănă la ultima 
picătură de sânge pentru ţara sa!

Intr’acest timp Padu şi. Mîrza urmase pe 
domnul lor la Colibaşî, se supusese cu părere 
de reü, dar fără murmură poruncilor superiöre, 
şi acolo se deda se fiecare în felul său dureri! 
ce le causa perderea Marii.

Padu ca frate suportase astă crudă durere 
cu ma! multă bărbăţie şi răbdare, şi după ce 
cercă îndeşert luptându-se ca.un erou ca să pă
trunsa în Giurgiu, vëcjênd că nu reuşeşte, se 
devotă cu tot sufletul şi cu totă ardörea spre 
conducerea la un bun résultat a mare! opere 
începute, care putea să’! redea odorul perdut. 
Mîrza era ma! aprins, ma! nerăbdător şi ma! 
ànevoe de consolat. Gândirea sa, astă gândire 
teribilă cum că Maria lu! era în mân! streine, 
î! furnica corpul, î! înfierbânta capul şi’l facea 
se nu să ma! potă stăpâni; el nu putea să aş
tepte cu răbdare isbênda răsboiuluî, ci voia să 
încerce chiar imposibilul, să se espue de mi! de 
or! la pericole peste fire, numai să potă reuşi a 
redobendi pe Maria lu!. Fără ea, viaţa î! părea 
un infern nesuferit, şi nu dorea alt de cât sau 
s’o câştige sau să moră.
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Cum auc]i că F erat Mustafa a trecut Du
nărea cu o semă de armată şi s’a aşecjat aprôpe 
de satul Şerbănesct, s’a dus în cortul lui Mihaî 
Vodă şi’î a cfls:

— Măria Ta, păgânii au trecut dincoa cu 
oşti multe şi vor să ne înconjore ; cred că n’ar 
fi bine să’Î lăsăm ca să le sosăscă töte puterile 
şi să se întărescă în pace; încredinţăză-mi mie 
o sămă de călăraşi aleşi şi dă-mî voe să sbor 
spre eî şi să lovesc tabăra lor într’o nöpte fără 
de veste, şi me fagăduesc să’Î fac a trece din
colo de Dunăre mat repede de cum au trecut’o 
dincöce.

Lut Mihaî îï placù propunerea lut Mîrza, 
dar nu se încrecjii în dibăcia şi aprinderea ju- 

v neţii sale, ci dete sub comanda lui o ceată de ; 
călăraşi, sub a lut Radu altă ceată, şi peste ei 
numi comandant pe Banul Mihalcea.e

Astă espediţiune avu resultatul prevăcjut; 
Turcit neaşteptându-să la o faptă aşa de îndrăs- 
năţă şi fiind isbiţî fără de veste din trei părţi 
de-o-dată într’o nöpte întunecosă şi frigurosă, 
căc}ură într’o confusiune care’î facil să se omöre 
unit pe alţii şi luară fuga spre Dunăre în cea 
mat mare disordine. Mîrza să destinse mat mult 
caf toţi Românit în ardörea şi îndrăsnăla cu care 
măcelărea pe păgâni şi se espuse la cele mat 
mart pericole. După ce ucise cu propria sa mâ
nă o mulţime de inimici şi însufleţi întrecerea 
între Români, alergă prin tabără ca să găsăscă 
pe Ferat Mustafa, dar nu putù reuşi fiind-că 
turcul părăsise tabăra şi fugea spre Dunăre în
grozit de puterea şi bărbăţia Românilor.

Peste o ôra şi ceva, tabăra turcăscă rămase 
fără de apărători în mâna Românilor, căcî aceia
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ce aveau datoria s’o apere, fugeau spre Dunăre 
şi së grabïaü a întră care mai de care mai ân- 
tâiù în caice ca să ajungă dincolo. Românii, 
cum eraü de puţini, nu-î urmăriră, ci së mul- 
tămiră a së încărca cu multe prăcjî şi a së în- 
törce plini de glorie să primésca mulţămirile 
Domnului lor.

Intrarea lor în tab eră së facù de o dată cu 
a Buzescilor; aste doue intrări triumfale înălţă 
forte mult vaza oştilor Române şi le insuflă aşa- 
mare poftă de mărire şi aşa nebiruit amor pen
tru scumpa lor moşie, în cât îï facù să oeră în 
gura mare voe d’a întră cu un minut mai cu- 
a*âad în ori ce pericol fără de temere sau sfială.

Mihai ca să’I îmbărbăteze si mal mult, peste 
doue c]ile de la ăsta întâmplare, eşi în mijlocul 
taberil lara a lua în séma asprimea gerului care 
crescea pe fie-ce minut, adună pe căpeteniile 
m jurul seu, facil din totă armata un pătrat 
•mare şi le vorbi astfel:

— Căpitani şi oşteni ! V’aţT purtat ca nisce 
Români vrednici de strămoşii voştri!;j ţara re- 
cunoscătore vë mulţămesee prin mine, Domnul 
vostm. Aţi nesocotit numeral cel mare al vrăj
maşilor, aţi nesocotit puţinătatea oştilor nöstre. 
şi micimea puterilor nöstre şi aţi pus inimă şi 
bărbăţie acolo unde nu se ajungeau braţele şi 
aţi isbutit a dobândi de-o-dată doue biruinţe şi 
a pune pe goană doue armii de vrăjmaşi întreit 
numerose. Creştinătatea şi omenirea ce aţi apë- 
rat’o, apărând patria vâstră împotriva vrăşma
şilor crucii, vë privesce înmărmurită şi înmi mi
nată şi vë mulţumesce; totul însă nu este sfâr
şit, ţara nu este cu totul sigură, creştinătatea 
nu este cu totul mântuită; de la inimoşia vôs-

I
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tră, de care aţi dat aşa de strfilucite dovec]!, 
atârnă ca sa fiţi biruitori pană în sferşit; îna
intaţi cu bărbăţia şi curaj pe astă cale, pe 
care a-ţi început să păşiţi aşa de frumos, mer
geţi înainte din biruinţă în biruinţă şi siliţi-ve, 
ca cu un minut mai curênd să sdrobiţî capul 
şarpelui.

— Vom merge fără de smintelă spre calea 
mântuire! scumpei nöstre moşii, pana ne va re- 
mânea o singură picătură de sânge în vine şi . 
o singură suflare de viaţă în pept, răspunse 
Radu plin de înfocare.

— Aşa, strigară toţi căpitanii; pănă la cea' 
din urmă picătură de sânge ne vom lupta pen
tru moşia părinţilor noştri.

— Aşa ve voiu, oştenii mei, răspunse Dom- 
’ nul mişcat ca şi el; să ne luptăm cât avem 

viaţă pentru mântuirea dulce! nöstre ţări, spre 
a o vedea odată scăpată de griji şi nevoi.

— Du-ne Domne, cu un minut mal curênd ; 
la luptă, strigă Mîrza eşind din şirul căpitanilor 
şi facênd un pas spre Mihal; nu lăsa sa treacă ■ 
vremea fără de ispravă, căci orl-ce ceas trece în 
zadar, este un ceas de desameţire şi de întărire 
pentru Turci şi un ceas de domolirea sângelui 
şi de împuţinare de bărbăţie pentru mica nos
tra ôste. Bate ferul pănă este cald, ca să nu se - 
recésca, căci chiar în ţara nostră să adăpostesc 
multe inimi vitregi, care văd cu un o chiu rău 
isprăvile ce câştig oşti le nöstre.

— Aşa este, strigară mal mulţi din căpitani.
— Nu asculta pe acel ce vă îndeamnă la 

nelucrare spre aşteptarea unor ajutöre închipu-. 
ite, adaogă Mîrza din ce în ce mal aprins, arun
când o privire fulgerătore spre Urban şi 1st-



vanii, căpeteniile oştilor Ardelene, cari se bănu
ia u de mai mulţi că sunt legaţi pe sub ascuns- 
cu parti sânii lui Alexandru Vodă, pentru că ’! 
vedeau stând d’o parte cu manile în sîn şi su- 
rîcjênd pe sub mustaţă de temeritatea astor că
pitani români; nu asculta, urmă fugosul căpi
tan, de cât voinţa ţării care ne îndeamnă a în
frâna cu un ceas mai curênd cerbicia turcească,, 
ca să avem vreme a înfrâna la neapărate tre
buinţe si alte cerbicii, şi dă-ne un rësboifi mare 
şi puternic care să sdrobescă cu totul pe pă
gân în însăşi ţara lui, cât se pöte mal curênd.

— Aşa, aşa, strigară căpitanii, într’o voce.
— Ceea ce ’mî cereţi, căpitanii mei, se po

triveşte forte mult cu dorul ini mei mele; si eu 
doresc lupta pană sufletele sunt aprinse, si eu 
urăsc întârzierea care dă vreme vrăjmaşilor din 
afară să se într’armeze si celor din întru să 
ţeasă uneltirile lor cele mârşave, dar ce facem 
cu oştenii de rend, cu glötele care nu sunt aşa- 
de mult deprinse cu nevoia si ostenéla.

— Le-a învârtoşat inima, Domne, asupri
rile cele nenumerate ale păgânilor şi ’T-a făcut 
să devie, cât au pribegit prin ale codrurl si 
sghiaburl de munţi, oştenii cel mai ispitiţi cu. 
trudele si nevoile. Te temi de îndărătnicia lor 
spre nuol osteneli şi el se tem de nevoinţa Mă
rii Tale d’a.-’I mai duce la nuoî biruinţe, care- 
să le astâmpere apriga sete d’a isbândi atâtea 
suferinţe în sâugele asupritorilor lor.

— Nu vë temeţi de gerul cel cumplit, de 
viscolul cel orbitor de aceea nemărginită pajisce- 
de zăpadă care sémanâ întocmai ca un giulgiu 
de morte?

— Nu ne temem de cât de starea la un»
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loc care înghiată sângele si ucide într’un chip 
ruşinos si nefolositor pe oştean.

— Dar bine Dunărea a îngheţat ca tunul ; 
cum vreţi să ne resboim? pe unde să trecem 
la Turci, dacă Turcii nu vor să vie iarna la nor?

— Pe ghiaţă? ghiaţa este podul vitejilor. '
— Pe ghiaţă? esclamă Mihaî surprins de 

astă propunere mai mult ca fricosă, pe ghiaţă? 
o ôste întréga împreună cu tunuri, cai si care ?

— Cu tot ce ne însoţesce, căci crivăţul 
este cu noi.

— Ast sfat îmi pare puţin gândit.
— Nu, Măria Ta, Dunărea deşi n’a îngheţat i 

de cât de câte-va cjile, tot este grösă. de câte-va 
palme si destul de tare ca să pöta ţine mii de 
omeni; am de pildă anul trecut când nu era ? 
aşa ger cumplit si cu tote aste'a după trei cjile 
ele îngheţ, Turcii îşi făceau tote treburile între 
Giurgiu si Rusciuc, trecând peste ghiaţă pe jos, 
călări si în sănii. De ce ghiaţa să nu lie şi în 
ăst an tot aşa de tare ca acum un an?

— Are dreptate, observă banul Mihalcea.
— Să punem tunurile si căruţele pe sănii, 

adăogă Mîrza animat de asta afirmaţiune, să ne 
folosim de întunerecul unei nopţi noröse si fără 
Jună, să ne împrăsciăm pe malurile rîuluï ast
fel ca să nu fim vecjuţi de strejele din Giurgiu 
si Rusciuc, să trecem Dunărea în micï cete, să 
ne împreunăm pe malul ce descindea la öre-care 
depărtare de Rusciuc, să ne împărţim în trei 
cete, cum am făcut la Bucurescî, si după ce 
vom încungiura cetatea de töte părţile, s’o lo
vim fără de veste, atunci când se vor aştepta 
mai puţin.

— Dar de se va rupe ghiaţa?
ii
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— Nu së va rupe totă dacă vom fi împrăs- 
ciaţî, şi de se va rupe töta, vom peri ca cum 
am peri aşteptând şi fiind biruiţi.

— Bun sfat, cjise erăşî Mihalcea.
— Bun sfat, repetară toţi căpitanii.
îl primesc şi îl pui în lucrare, cjise şi Mi- 

hai după puţină gândire; orî-ce ar fi să fie, fa- 
că-să voia Domnului!

— Amin, răspunse toţi căpitanii.
— Fiţi gata, căci în curând sfatul ce nii-aţî 

dat va fi pus în lucrare.
— Vom fi orï-când ni së va porunci a ne 

pune viaţa în primejdie pentru mântuirea ţării 
nöstre, strigară toţi aceia ce aucjise astă hotărîre.

A treia c]i Mi haï einem à ărăşi lângă sine 
pe căpitanii sei şi le c|ise:

— Tot este gata ; plecaţi fie-care pe la ce
tele vôstre, căci la nöpte, trei ceasuri după apu
sul sôreluï, pornim.

Astă noutate umplu de mare bucurie ini- 
mele Românilor, cari sperau că vor dobândi 
încă o ocasiune d’a së sacrifica pentru patrie 
şi d’a repurta o nouă victorie contra păgânătăţiî.

Sörtea nu voi ca să se facă pe pofta invi
dioşilor Unguri, ci după ce fâcù ca nôptea cea 
alésa să fie négrâ şi întunecosă, trimise o ză
padă măruntă care să nabuşescă orî-ce sunet 
şi le înlesni trecerea peste nemăsurata oglindă 
de ghiaţă fără de nici un pericol.

Era straniă la vedere acea ghiaţă întinsă 
şi sclipitôre. care mai ântâiü începii a se înveli 
cu un strat alburiu ce mereu se îngroşa şi apoi 
a-şî presăra de-o dată monotona sa întindere de 
piuituri negre şi mişcătbre, împrăştiate în cete 
nenumărate, cari furnicau de colo păhă cola

,
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.-alunecând şi înaintând cu iuţălă spre înaltele 
délurï ce marginéü orisontele spre miac]ă-c]i. In 
mai puţin de trei ore aceste punte negre com- 
puse de omeni, cai şi trăsuri, îndreptându-să 
spre anumite locuri, trecură alunecând luciul 
gheţeî fără ca densa să trosnésca măcar, şi în
cepură să sue dealul pe anumite poteci.

După ce ajunseră la uscat, o parte din acele 
grupe înarmate cu tunuri, ocupă partea despre - 
xësarit a Rusciuculuî în paralel cu Dunărea, 
.altă ocoli cetatea încingend’o cu o trîmbă grösa 
•de oşteni şi tunuri şi cea d’a treia întră în oraş 
cu repecjiciune prin partea despre rîü strigând 
•şi chiuind. Turcii care nu simţise nimic pana. 
•atunci, căci şi santinele dormeau fără grije la 
acea oră, se deşteptară zăpăciţi în sgomotid 
strigătelor şi bubuiturilor tunurilor ce trosniau 
din töte părţile, alergară confusiaţî la meterezurî..- 
•cercară să se apere, dar se văcţură deodată în
conjuraţi de valuri de foc care isbucniră fără .. 
veste din câte patm turnurile cetăţii, lepădară 
armele jos, părăsiră posturile de apărare în voia 
necunoscuţilor împresurătorî şi începură să fugă 
care în cotro vedeau cu ochii ca să-şi mântu
iască^ viaţa.

Intr’o singură oră zidurile de încunjurare 
fură ocupate de împresurătorî, porţile fură sfă- ' 
famate, două din turnuri aruncate în aer şi in- • 
teriorul cetăţii împănat de oştile învingătorilor, 
cari alergau pretutindeni, prin case şi beciuri 
după fugari ca să-î princţă, să trăcă pe sub sabiă 
pe cei ce s’ar opunea şi să declare de prisonierî 
pe cei ce să dau de bună voe conform regu- 
îelor reşbeluluî.

Mîi’za fîi cel d’ântêiü care să sui înaintea.
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tuturor pe crésta murilor şi împlânta Vulturul 
Român, acolo unde mai nainte fâlfăia orgoliosa 
Semi-lună a Musulmanilor ; îndată ce curaţi lo
cul de împotrivitori, sări dincolo de zid în pâcla 
de duşmani, nesocoti orî-ce pericol, nimici ori
ce piedecă si încep ii să alerge pe strade urmat 
numai de Radu, care îl urmărea pas cu pas si 
de vre-o clece osteni. Oraşul nu era încă luat, 
cetatea încă nu căcjuse în manile biruitorilor, 
si cu töte acestea fugosul căpitan, mânat de 
aprigul dor d’a descoperi mai curênd locul unde 
sta închisă prea iubita lui fidanţată, trecii ca 
o vijelie prin trâmbele de duşmani care se spul
berau la vederea sa ca trâmbele de praf în faţa 
vêntuluï, trecii pieţe de arme pline cu felurite 
instrumente de resbel contimporane si de fugari 

•zăpăciţi, întră în saraiü, întâlni o mulţime de 
* sclavi si slugi, cari tremurau. înainte-î si cerea 

graţie târându-se mai mult în ghenunchi, trecu 
prin mai multe camere încărcate cu multe bo
găţii, dar pustii de lume, pătrunse în harem 
unde, tremurau ca si sclavii o mulţime de femei 
si copii, se uită cu atenţiune la töte, le asigură 
pe cât putu. că nu li se va întâmpla nimic nu
mai să-i spuie undea, ascuns Caraiman pe Maria 
lui, le făgădui chiar bani, bani mulţi, dar ni
meni nu putu să-Î dea nici un răspuns decât 
că nu sciîi unde e, n’a văcţut’o nici-odată si nici 
ifa a.ucjit de numele ei. întrebă si pe sclavi, le 
promise scăparea vieţii, răsplătiri bogate, bani 
destui, dar nimeni nu putea sa îndeplinésca do
rinţa lui cea vie.

— Ticălose fiinţe! strigă el spumând de 
mânie, îmi ascundeţi cu împismare viaţa si bu
curia mea, pe când viaţa vöstra este în manile
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in ele! eï bine, dacă nu vë înduplecaţi de rugă
ciunile şi făgăduelele mele, temeţi-vă de urgia ' 
mea. Am să dau foc acestui lăcaş al păcatului, 
am să-l las să arcjă împreună cu voi pană in 
temelie, si după aceea am să vë arunc cenuşa * 
în vent ca si vëzdulml să alle cum o fiinţa ce 
iubesce scie a pedepsi pe aceia ce-î ascund 
scumpul lui odor.

— Aman! strigară omenii si femeile că- 
clênd în ghenuncliî îndată ce aucţiră astă ame
ninţare, suntem nevinovaţi; nu cunöscem astă. 
fiinţă, n’am vëcjnt’o nicî-odată. Caraiman-Paşa 
de patru luni nu s’a vëc]ut prin Rusciuc ; pe nu
mele lui Alah vë jurăm că nu minţim.

— Lasă-î, Mîrzo, căci pöte nu sein si nici 
nu sunt vinovaţi, cţise Radu tragend de mână 
pe amărîtul seu frate, care îşi acoperise faţa cu 
manile si plângea de faţa cu totă lumea de 
ciuda si oţărîre.

— Nu, strigă el, nu voiu pleca pană ce nu 
voiü căuta pretutindeni, delà înveliş pană la 
temelie.

— Să mai căutăm dar, răspunse Radu.
Căutară cum cjisese delà învëlitôre pană în 

pivniţele cele mai adencî, descoperiră multe as- 
cuncjëtorï în fundul pământului, dete libertate 
la multe victime ale crucjiineî turcescî din acele 
ascmicjătorî umede, găsiră si multe tesaure de 
care nu së atinse, căci nu le ardea inima după 
bogăţii; dar de bogăţia lor, de comöra cea 
scumpă, de nestimata lor cea fără de preţ nu 
putură să dea cu nici un chip; în deşert fură . 

• töte cercetările.
După ce eşiră din saraiu, ăst palat al co- 

rupţiuneî musulmane căc|ii pe mâna soldaţilor

• t
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care reuşind a întră în curte, în aprinderea se- 
teî lor de resbunare îl dete prada focului după 
ce-î răpiră töte podöbele, töte comorile, töte 
frumseţile, şi îl desglotă de töte fiinţele ne
vinovate.

Trei c]ile şi trei nopţi ţinu incendiul cetăţii 
şi al arsenalului, măcelul soldaţilor, prada ce
tăţii, töte desordinile ce se comit de cătră ori
care soldat într’un loc întărit luat cu asalt; a 
patra c|i Mihai publică un ordin, care decreta 
încetarea focului, a prăcţilor şi a uciderilor sub 
pedeapsă de morte şi ordinul sëü fù îndată as
cultat cu supunere, deşi östea sa era compusă 
mai mult din adunături, glöte armate, scutel- 
nicï boeresci şi lefegii ; atâta de bine sciuse el 
a inspira disciplina într’aste cete anevoe de 
guvernat, în cât fără să întrebuinţeze raesurî se
vere, dobîndea ascultarea îndată ce da o poruncă.

De îndată ce se publică astă porunca lo
cuitorii din Rusciuc de ori ce religiune fură 
siguri de viaţa şi averea lor şi începură ă-şi 
vedea de afaceri întocmai ca cum oraşul lor 
n’ar fi fost părăsit într’un mod mişelesc de apă 
rătorii sei şi de cătră Mustafa Paşa care fugise 
fără de veste pe timpul nopţii împreună cu 
Milinea, Alexandru Vodă şi alţi pretendenţi care 
apucase calea spre Stambul.

îndată ce dobândi victoria şi arse cetatea, 
saraiul şi arsenalul Rusciuculuî, Mihai despărţi 
doue corpuri din armata sa şi le trimise pe us
cat, una spre Silistra, sub comanda Banului Mi
ll aicea şi alta spre Hîrşova sub conducerea spă
tarului Preda Buzescu. Aceste doue cetăţi, rëu 
apărate ca şi Rusciucul, nu resistară mult, ci 
căcjură şi ele, lăsând în mânile Românilor tötä

Maria Putoeanca. 6
ïr
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costa drépta a Dunării delà Rusciuc pana la 
Brăila. Mai remânea în mâna Păgânilor numai 
Brăila, dér nici ea nu stătu mult în piciöre, 
căci trimise şi asupra ei o parte din armata ce 
luase Silistra sub conducerea Banului Mihalcea 
şi a generalului Keller Banda, pe care Baton îl 
trimisese în locul celor doue căpetenii de Unguri, 
Urban şi Istvanfi, carii prin conduita lor atră
sese nemulţumirea lui Miliai, şi după ce o bătu 
mai mult timp, o luă cu asalt, o dârimă pănă 
în temelii şi pe garnisonă o trecii sub sabie.

De aci începe acea epopeă măreţă, care 
glorifică numele nemuritorului MihaT, spăimentă 
pe Turci şi puse în mirare întréga Creştinătate. 
De aci începe acea luptă inegală între David 
şi Goliat, între furnică şi tigru, între Români g 
şi Turci, care slăbi şi umili mult fala şi orgo
liul adoratorilor lui Mahomed; de aci începe, 
descrescerea splendôreï semi-luneï şi pornirea' 
el spre apus; de aci iarăşi începe a se nasce 
acele stupide geloşii ce’şi atrage asupră’şî toţi 
omenii mari din partea celor ce au suflete mici 
şi nu sunt vrednici decât numai de fapte mici!..

Pe când însă Miliai repurta victorii peste 
victorii în capul unei armate neînsemnate, pe 
când Europa întréga admira eroismul aceluia,* 
ce cu c]ece mii de Români şi opt mii de Ar- 
delenî şi Moldoveni a înfrânt în şase lupte suc
cesive armate de c]ecî de mii şi a pus un frîü 
teribil poftei de cucerire a Turcilor, pe când 
el cu mica lui armată, înfrâna orgoliul acelor 
ce aü umilit crucea de atâtea ori, a bătut ne
întrerupt pe Unguri, Nemţi şi Veneţienî şi le-a 
dictat din Buda şi din preajma Vienei păci umij 
litöre şi ruşinose, atunci demonul invidiei se
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încuiba în peptul lui Sigismund Bafcori, îl facù 
sa fie gelos de biruinţele aliatului sëü şi de bine
facerile ce aducea el cause! creştine, şi’l în
demna să pue pîedece acestui avânt nobil, eroic 
şi bine-făcetor umanităţii. Tot atunci lăcomia, 
unul din domni! ce! mai teribil! ce îndémna 
omenirea spre multe crime, părăsi infectatul 
sëü lăcaş, eşi din negurile iadului şi. din inima 
pământului şi începù a aprinde în inimile ce
lor ma! de frunte boer! fel de fel de .pofte, 
de care mai nefericite ţări!, care de care ma! 
împiedicătore planului marelui Mihaî; partizanii 
poftitorilor de domnii, car! conspirau contra ţării 
în taberele inimice, erau îndemnători! şi aţîţă- 
tori! ăstor pretenţiun! nedrepte.

Mihaî simţindu-sâ între aste doue pericole 
şi temându-së d’a ma! vedea ârăş! pe Turc! mă
celărind pe fraţi! sëï în propriul lor pământ, 
preferi a potoli pe cele dintâiu, ca mai puţin 
periculöse şi mai reparabile în viitor, ca să potă 
da piept şi să conducă la bună reuşită gigan
tica espediţiune contra celor din urmă; aşa dar 
acordă boerilor acele privelegi! care păli öre- 
cum strălucirea numelui sëü, puse în aplicare 
nenorocösa lege agrarie, care făcea pe ţăran 
sclav lipit pământului, şi care dosădi grumazul 
bietului ţăran ma! bine de un secol, şi ca să 
împace şi pe Batori trămise pe Metropolitul 
Eftimie, pe Vornicul Mitrea, pe logofătul Isar 
pe Radu Buzescu şi alţ! boer! fruntaş! la Bel
gradul Ardealului cu propuneri d’a închina ţara 
Domnului Ardealului cu condiţiune ca Mihaî să 
fie locotenentul sëü.

înainte d’a sosi ambasadori! român! la Ba
tori, ăst principe gelos şi egoist ca toţi lin

eare

i
.
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gurii, voi mai ântâiü să se scape de prietinii fideli 
aï lui Mihaî, ca mai lesne de învins, spre a’l atrage 
apoi şi pe el în cursa peireî, şi îşî puse ochii 
pe Aron Vodă domnul Moldovei. Aşa dar pe 
când acesta se lupta cu bărbăţie contra horei e- 
ior lui Kazan Ghere}T, Hanul Tătarilor Nogaiţî, 
cari deşi reîntrase în ţara lor, însă nu încetau 
d’a liărţui din când în când cöstele Moldovei, 
Batori trimise fără veste oşti în Moldova, sur
prinse pe Aron în palatul seu. îl răpi împreună 
cu Dömna şi totă casa şi avutul seu, îl puse 
la închisore, ucise mai mulţi din boerî, cari cu
tezase a i se împotrivi şi puse în locu-T Domn 
pe Aga Ivan care nu fu primit de boerî, ci go
nit peste graniţă. Mihaî auc]ind astă noutate, 
se mâhni forte în sufletul seu, dar îşi înghiţi 
amarul spre a’l versa la timp potrivit.-

Ambasada sa ce sosi tocmai într’acel timp, 
fii förte bine primită de cătră orgoliosul Sigis
mund Batori şi condiţiunile propuse acceptate 
fără de modificare. Douî-spre-c]ece din boeriî 
cei mai fruntaşi fura numiţi de cătră dânsul ca 
auxiliari aï lui Miliaî şi epitropï aï patronului. 
Banul Manta, Dan Vistierul şi Vornicul Udrea 
fu din numărul lor.

X.

Cursa.
Cât stă tura Românii în Rusei uc, Mîrza nu 

înceta d’a căuta şi d’a cerceta prin oraş şi îm
prejurimi despre sortea Marieî, d’a întreba des
pre ea pe tötä fiinţa ce întâlnea şi d’a promite 
darurî bogate celor ce’î ar reda-o, dar nu do-

•1
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bândi alt résultat de cât că nimeni nu scia 
nimic.

Intr’o c]i, pe când străbatea o strada late
rală a oraşului ca să se ducă la locuinţa unul 
bătrân eunuc al Sarai ului, care după o reco- 
mandaţiune ce primise, scia töte tainele acelui 
lăcaş, auc|i la spatele său eşind dintr’o curte 
o voce bărbătăsca care’l chema pe nume. Cum 
o auc[i, îşi întorse capul înapoi şi vëcjù în pra
gul unei porţi un grecoteii! scurt, urît şi fôrte 
prost îmbrăcat care 'Ï făcea semn să să apropie 
de el, Mîrza nu să opuse şi apropiindu-să îi 
c]ise?

— Ce vrei cu mine?
— Binele Mării Tale, răspunse streinul fă- 

cendu-î o reverinţă respectuosă.
— Ce bine poţi să ’mî faci, sărmane om ? 

întrebă căpitanul uitându-să la el cu milă.
— Dacă al voi să iei osteneală ca să te

urci pentru un minut pănă -la smerita mea lo
cuinţă, aï putea afla ce bine sunt în stare să’ţî 
fac şi la ce pot să-ţi fiu folositor.

— N’am vreme de perdut; spune-mï ce aï 
de spus aci în puţine cuvinte, căci sunt tare 
grăbit.

— Nu pot să’ţl spui nimic în drum, căci 
’mî e frică să nu mă aucjă cine-va; fii bun dar 
de descalecă şi treci dincolo de pragul casei 
mele şi cinstesce-mi locuinţa, dacă nu vrei a 
te căi.

— Lasă-me în pace, creştine, căci nu pot 
zăbovi, răspunse Mîrza voind să plece.

— Voiü să’ţî dau scire, căpitane, despre 
jupâniţa Maria Putoianca, răspunse grecul cli
pind din ocliï.



— 86 —

Cum auc]i aste simple cuvinte, Mîrza tre
sări, îngălbeni, descalică într’o clipă şi se re- 
pec]i spre Grec strigând :

— Unde e? ce scii? du-me la dênsa.
— Bine-voesce a ine urma, răspunse Gre

cul surîcjênd cu viclenie.
— Este aici? în casa asta? strigă Mîrza 

tremurând de emoţiune.
— Nu stăpâne, nu e aici; pot însă a ’ţi 

spune unde este ascunsă de cătră neomenitul 
răpitor.

— Du-me, du-me ori unde vrei şi spune-mî 
mai curând unde este draga mea Maria şi te 
încredinţez că dacă voiü găsi-o teafără şi nevă
tămată, am să te îmbogăţesc cum n’aï fost de 
când aï eşit din pântecile maicii tale.

— Şciîi bine că mila Mării Tale este ne
mărginită, răspunse grecul plecându-să pănă la 
păment; pentru aceea ’mî-am pus viaţa în pri
mejdie ca să te pot sluji după vrednicie.

— Spune-mî atunci mai iute unde este Ma
ria ? unde o pot găsi ? strigă Mîrza după ce 
întră într’o cămăruţă dosnică şi părăsită din 
fundul unei curţi îngrădite cu uluci înalte.

— lată ce sciü, răspunse Grecul după ce 
să aşecjă Mîrza pe un scăunel. Intr’o c|i din săp
tămâna trecută, cu două cjile înainte de luarea 
Rusciuculuî de vitezele D-v. oşti, treceam într’o 
cărucibră cu porumb şi fasole, căci sunt precu- 
peţ, pe lângă o grădină mare, încunjurată de 
nisce uluci cu zăbrele förte dese, care încun- 
jură nisce palaturî mari ale unui Paşa, care 
sunt departe de Busciuc cale de un ceas. Tre
când pe lângă dênsele, aucj dincolo de zăbrele 
un glas femeesc, care mă chiatnă pe nume. Eu
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îmi întorc capul şi ved lipita de desele zebrele 
o femee a cărei figura era învălită cu o ferigea 
grösa. — Cine eştî stăpână? ce vrei cu mine 
şi cu ce te pot sluji? o întrebaiü eu. — Nu 
eştî tu Iona, fiul lui Mihale Pirgos din Cardi- 
chia? ine întrebă necunoscuta tîneră. — Ba eu 
sunt, rëspunseiü eu: —'N’aî fost în slujba ră
posatului Căminar Dragomir, ca arnaut trei ani 
de cjile? — Da, ani fost, rëspunseiü eu mirat?. 
— Nu mai ’ţî aduci aminte de fiica lui, de Ma
ria? — O! cum nu? când am făcut nerozia de 
am părăsit acea casă binecuvântată, ăst heru
vim de fetişoră era de treî-spre-c|ece ani; chi
pul eî şi acum ’mî este întipărit în minte. — 
Dar pe căpitan Mîrza îl cunosc!? — Da, îl cu
nosc, căci l'am vec|ut adesea umblând cu jupan 
Padu cu care erau pretinî ca fraţii. — Eu sunt 
Maria Putoianca, respunse fata înecându-se în 
lacrimi şi ridicându-şî ferigeaua după obraz. 
Cum o vëc]uiü, o recunoscuiü şi remăseiă îm
pietrit de mirare. — Cum aï ajuns aici în ţara 
turcescă, stăpână? o întrebaiü eü. — Nelegiuitul 
Caraiman Paşa m’a răpit din casa pârintésca 
de mai multe luni de cjile, m’a adus în Pus- 
ciuc şi m’a închis în astă casă de petrecere, 
spre a’î sluji drept cadînă. — Cu ce te pot sluji? 
strigaiü eü înduioşat. — Ceea-ce ’ţî cer este prea 
mult, dar nădăjduesc că te vei îndura de ne
norocirile mele, îţi vei aduce aminte de bună
tăţile ce aî gustat în ţara nostră şi te vei duce 
să vestescî pe Mîrza logodnicul meü, să sböre 
într’ajutorul meu, să ine smulgă din astă înclii- 
söre şi să me readucă în casa părinţilor mei, 
căci ’mî este teamă d’a nu obosi luptându-me 
şi d’a nu ine vedea odată căc]ută în ghiarele



— 88 —

nelegiuitului răpitor. Eu îî făgăduiţi jurându-nië 
pe sfânta cruce şi plecaiü d’acolo liotărit d’a 
trece Dunărea şi d’a me înfurişa pănă la Tîr- 
govişte ca să’mi împlinesc fâgăduiala; însă 
n’am putut, căci a dat gerul cel mare şi aţi ve
nit D-v. la noi, înainte d’a pleca să viu eu la 
D-v. Cum am aflat astă veste îmbucurătore am 
cercat să Vë întâlnesc, dar n’am îndrăsnit d’a 
me arëta în uliţă de frica oştenilor D-v.; îndată 
însă ce s’a liniştit oraşul m’am hotărît să plec 
să Vë caut, dar iată vëcjuiü din întâmplare prin 
crepătura porţii şi cum Vë vëc|uï, luai îndrăs- 
néla d’a Vë cliiema.

— Unde este acel palat? unde este acea 
grădină? unde sunt acele uluci? strigă Mirza 
sculându-së repede, du-më, du-më mai curând, 
cacï nu mai pot ascepta; pôte să fle ameninţată 
de vre-o primejdie, arată ml unde este ascunsă, 
ca sa sbor în ajutorul eî pană ce mai este vreme 
şi pănă ce nu së întinde pănă acolo ostile nöstre.

— Poţi să me urmec]ï acum ? întrebă grecul.
— Chiar într’acest minut.
— A început să însereze.
— Nu face nimic.
— Singuri numai noi duo!?...
— N’am teamă.
— Atunci bine-voesce de pië ascâptă ca să 

înşelez şi eu calul meu.
— Grăbesce, strigă cu nerăbdare logodnicul 

preumblându-së cu paşi mari prin cameră.
Intr’o clipă calul fu înşelat, călăreţii încă

lecaţi şi porniţi de la pofta micei căsuţe. Când 
eşiră din Rusciuc pe porta despre câmpie, sö- 
rele era deja apus şi întunerecul începuse să 
se întinejă peste suprafaţa globului. Mîrza însă



— 89 —

fără sa se teamă de vre-o cursă, urma pe că
lăuza sa peste întinsele şi pustiile câmpii aco
perite cu zăpadă, şi după o oră şi maî bine de 
umblet cjăriră în depărtare un mare bulz negri
cios şi să îndreptară spre densul. Cu cât se 
apropiau maî mult de acel bulz cu atâta se des- 
tingea maî bine în imensul reflect al luciuluî 
de zăpadă ; în fine se apropiară cu totul de dân
sul şi recunoscură că se află în faţă un palat 
încunjurat de grădini cu arbor! nenumăraţi, dar 
desfrunziţi

Ajungând în dreptul luî, grecul făcîi Iu! 
Mîrza un semn cu degetul ca să nu scoţă graiu 
din gură, apucă împreună cu el o potecă late
rală din jurul grădineî, merse câtva timp pe 
lângă ulucî şi oprindu-se în dreptul une! portiţe, 
scöse o cheïe din sîn, deschise brösca şi întră 
cjicend :

— Astă che!e 5in!-a dat’o jupâniţa Maria 
după ce ’î-am făgăduit a o sluji, ca să pot pă
trunde împreună cu D-ta pănâ la Măria Sa când 
ve! veni ; descăleca şi urméza-më fără frică.

Mîrza descăleca, întră în grădină, îş! visită 
pistölele ce le avea înfipte la brîu pe sub min- 
tean, cercă dacă sabia i să scote lesne şi după 
ce să asigură, urmă cu pas sigur pe conducă
torul luî, care spre marea sa mirare mergea ca 
la el acasă. După ce percurseră grădina, ajunse 
in dreptul unu! geamlîc dosnic, deschise o uşe 
cu aceea?! cheïe, întră urmat de junele căpitan, 
trecu prin multe coridcire şi anticamere cu ace- 
«nş! siguranţă care surprinse pe Mîrza şi intrând 
într’o cameră î! cjise:

— Ascâptă puţin fără să fac! sgomot căci 
mă duc să prevestesc pe jupâniţa Maria.
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După aste cuvinte, grecul eşi lăsând pe 
companionul seü în cea mai profundă întune
cime şi eşind închise uşa şi o încuiâ după sine. 
Mîrza re mase nemişcat în pici öre în locul unde 
’1 lăsase conducătorul seu ca se nu producă cel 
mai mic sgomot, dar peste o oră de întârziere 
începù a i se urî cu asceptarea, căci grecul nu 
se mai ivea. In fine peste o oră şi ceva auc]i 
prin coridöre sunetul mai multor paşi ce alergau 
în vârful degetelor de colo pănă colo şi crec|u 
că vine grecul urmat de iubita sa. Atunci pep- 
tul începù să!i palpite de speranţă, făcîi unpas 
înainte, se lovi cu piciorul de o mobilă mica 
care se răsturna şi făcii öre-care sgomot, deşi 
parchetul era acoperit cu covöre gröse, şi de 
teamă ca sa nu maî producă asemenea sgomote 
primejdiöse, stătu iarăşi în loc nemişcat şi as- 
cepta o minuta, două, trei încă o oră, dar în 
deşert fu asceptarea sa, căci uşa nu să maî des
chise, ér păsurile să aucjiră încă răsunând prin 
coridöre din ce în ce maî des repetate şi maî 
sgomotöse.

In fine, după ce asceptă doue dre înche
iate într’asta grea nemişcare, ochiî i să isbi de 
o viüe lumină ce străluci de-o-dată înainte-î pe 
neasceptate prin uşa ce să deschise, şi së vëcjù 
într’o casă lucsosă mobilată după stil oriental, 
în faţa a treî-cjecî de Turci armaţi dintre care 
vre-o duoï-spre-c]ece purtaü în mâni facle aprinse. 
Grecul era în mijlocul lor privind pe Mîrza cu 
o căutătură batjocoritôre. Astă vedere surprinse 
pe junele căpitan dar nu’l desconcentră ; numai 
decât înţelese că a căc|nt într’o cursă vicleană 
şi îndată îşi scös'e delà brîü pistôlele şi îndrep- 
tându-le spre Turci le cjise:
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— Nu vă apropiaţi de mine, păgânilor, căci 
cel ce va face un pas încôce este mort.

— Tinere căpitane, tinere căpitane, cjise 
grecul cu un ton luător în ris, te credeam mai 
deştept şi mai ispitit, dar aï cap de Bogdan ; 
cum nu te-aï gândit tu că întro ţară streină şi 
duşmană poţî întâmpina'-' curse şi primejdii la 
ori ce pas, şi te-aî încrecjut orbesce în cel d’ân- 
tâiă venit şi aï plecat după mine fără măcar 
să fiii însoţit de un singur ajutor?

— Ajutorul meu este în mâna mea, strigă 
Mîrza, descărcând fără de veste arma spre grec- 
Precipitarea îî făcu mâna să tremure şi glon
ţul să nu-şî nemerésca omul.

— Nu te apăra de geaba, tinere, c|ise gre
cul cu flegmă, căci al în potriva ta o sută de 
Deliï şi ar fi de prisos sa’ţT piercţî viaţa într’o 
verstă aşa de fragedă ; dă-ne maï bine armele 
de bună voe şi recunösce-te de prinsul nostru, 
căcî noî nu’ţî voim mortea.

— Nu vă veţî putea atinge de mine cât 
voiü avea sânge în mine, răspunse Mîrza, arun
când departe pistolul cel gol şi scoţând şi sabia 
din teacă.

— Sabia ta nu va putea pătrunde o sută 
de piepturi armate, răspunse grecul cu sânge 
rece şi surîsul luï cel despreţuitor, căci aï a face 
cu Ţicalidi şi cu ômeniïliii Caraiman Paşa, care 
tî-a răpit pe Maria.

— Câne spurcat! strigă căpitanul năpus- 
tindu-să cu sabia în mână spre neruşinatul fa
nariot, mai aï îndrasnéla să’ţî mărturisesc! ne
legiuirea?

De astă dată s’ar fi ales la un fel atât cu 
Mîrza cât şi cu infamul vene]ător, dacă nu s’ar
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fi deschis o uşe la spatele celuï cVântâiû şi n’ar 
fi apărut cjece Turci care să apuce de la spate 
pe înfuriatul june.

Ca şi Maria, Mirza fu prins pe la spate 
într’un mod laş, ca şi densa se lupta şi sbătu 
bravul răsboinic, dar nu putu sa învingă atâţea 
•duşmani câţi se năpustise asuprăî ca să-l des- 
ai;me şi să’l lege; fu nevoit dar a ceda forţii 
şi a cădea în braţele lor învins şi fără putere.

— Acum după ce te*aï făcut blând ca mie
lul, cjise Ţicalidi, şi aï devenit om de înţeles, 
află adevăratul adevăr. Maria este în braţele luï 
•Caraiman în haremul luî din Stambul unde pe
trece împreună cu densul în veseliile şi desmer
odările cele maï dulcï, fără sâ’şî mai aducă aminte 
de tine; însă aflând stăpânul meu că aţî fost 
odată îndrăgostiţi, s’a temut ca nu vr’odată să 
isbutescï a afla unde este porumbiţa şi pătrun- 
c|end pană la densa s’o scoţî din fire şi să’î 
furburï tigna, m’a trimis pe mine ca să fac ori 
ce oî face sa te princj, să te aduc pănă la dân
sul chiar d’aï fi în mijlocul TîrgovişteÎ şi să te 
puiü la umbră sigură tară a te da morţiT, fiin- 
du-î milă de tinereţe!e tale. Eu ca o slugă cre- 
clinciösä şi bine plătită, am ascultat porunca 
•.stăpânească, am plecat din Stambul, te-am vă- 
•cjut în mijlocul amestecului cel d’ântâîu înpri- j 
mejdie, când curăţaî cetatea de oştile pribegite 
.a'e Padişahuluî, te-am recunoscut, căci te cu- 
?jiosc de la Curtea luî Alexandru-Vodă, unde 
am slujit ca Seimen, te am urmărit, ’ţî-am tra
in is acea iscödä care ’ţî a spus că să află un 
•eunuc într’o uliţă dosnică care pöte să-ţî dea 
•scire sigură despre iubita ce căntaî, te-am făcut 
să treci pe uliţa mea ca din întâmplare şi p°

:
:

.. ..
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urmă sciî cele ce s’a întâmplat. Te-am jucat 
pe degete cu dibăcie, sufere-ţî dar scrisa fără 
a crîgni, căci după cum c]ice turcul : aşa a voit 
cel de sus.

Aucjind cuvintele grecului şi mai ales cele 
despre necredinţă şi uitarea iubitei lui cei scum
pe, de şi nu crec], nici măcar o vorbă din ele, 
totuşi simţi trecêndu-ï prin inimă ii enumerate 
cuţite ascuţite, lăsă fruntea în jos şi căcjii pe . • 
un scaun apröpe fără simţire.

— Luaţi-1 pe sus, cjise Ţicalicli, puneţi-1 în 
căruţa ce ne ascépta şi să plecăm mai curând 
ca să nu simţă aï lui şi să ni-1 râpés că, căci 

, atunci capetele vöstre sunt repuse.
Sclavii se supuse, îşi luară victima în braţe 

care se lasă in voia lor fără să mai facă vre-o- 
împotrivire şi dispărură împreună cu densa pe 
uşa ce se închise în urmă-le.

— Caraiman va remănea prea mulţumit de 
astă nouă răpire, cjise grecul frecendu-şi manele 
după ce rămase singur; mai ales când va a.tla 

I că l’am scăpat de un protivnic aşa de primej
dios. Am să capet încă un bacşiş grăscior.

Mângăindu-şî cu ăste cuvinte consciinţa lui 
pătată, eşî şi el pe uşa pe care fusese scos Mîrza 
cu un minut mai nainte.

A doua c]i pe sub sérâ, să băgă de seină 
lipsa lui Mîrza din tabăra română, se făcură- 

I căutări minutiöse chiar după ordinul lui VodăT 
dar trei cjile să perdură în căutări, cercetări şi 

- scotociri prin Rusciuc şi împrejiurimî, fără sa
se dobendescă vre-un résultat favorabil; în acele 

. momente nici Mîrza nu scia unde era.
După ăste căutări deşerte, nu mai rămase 

îndoială că bravul căpitan a périt cacjêncl din

t
:
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vre-



• V

— 94 —

o cursă infamă şi începură să plângă toţi Ro
mânii, de la Vodă pănă la cel din urmă soldat, 
tinereţea, bunătatea, curagiul şi eroismul seu 
care periră într’o clipă ; Radu mai cu sémâ fii 
nemângăiat.

XI.

Puterea femeii.
Doue luni stătu Maria în haremul lui Ca- 

raiman Paşa fără să vacjă pe înfricoşatul sevi 
tiran şi fără să potă gusta un minut de pace 
şi de odihnă. Intr’acest timp se cercase de mai 
multe ori să fugă prin grădina de sub ferestrele • 
temniţei sale, coborându-se jos prin ajutorul mai 
multor pâncje înodate una de alta şi de multe 
■ori rătăcise prin un adevărat deal de arbori şi 
alee fără a putea să ’şî ajungă scopul, fiind-că' 
mulţimea servitorilor care o păcjea şi o pândea; 
o găsea rătăcind prin aceea grădină mare în- 
cunjurată de töte părţile de ziduri înalte şi o 
xeîntorcea în mchisörea el; de mai multe ori 
cercase a muri de föme prin nemâncare, dar 
mişcarea natuiii o sili să renunţe la astfel de 
sinucidere şi să se decidă a’şT suferi sörtea cu 
mai multă supunere, asceptând hotărîrea ursitei.

După ce se mai potoli puţin, întră într’alte . 
griji, i se păr ii nenaturală aceea nesupërare ce’î 
acorda răpitorul seu, si începii să se gândéscă 
la vre-o cursă ascunsă care s’o dea în mâna 
inimicilor sei nemişcată şi fără nici o putere, . 
aducându’şî aminte că Orientalii sunt torte di- j 
baci în compuneri de băuturi adormitöre. Cum 
tÏ dete prin cap asemenea gânduri, nu mai voi
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sa guste clin feluritele bucate sau beuturi ce I 
punea înainte, le aruncă pe feréstra ca să nu 
aţiţe bănuială şi se mulţumi a mânca numai 
pane şi fructe şi a bea numai apă curată.

In urma împlinire! ălor doue luni, întruna 
din cjilele lunii lui Ianuarie aucji în curte un 
sgomot mare de tropăituri de cai şi alergă nu
mai decât la ferestră şi o deschise crecjênd un 
moment că da în curte, dar scöse un lung of
tat vocjând înaintea sa înfăţişarea pustie a gră- 
dineî şi aducându-şî aminte că este în un ha
rem turcesc în care femeia este cu totul pă
răsită de restul .lumii, căcjii pe'un scaun în 
prada unei melancolii. Adierea vântului primă- 
veratic ce pătrundea în întru, parfumul arbo
relui ce începuse a îmboboci, cântul paserilor 
ce se jucau printre frunzele născânde, tote aste 
friunseţl ale naturel reînoiate îl făcură mult 
bine şi îl alină örecum durerile ce ’I copleşise 
sufletul.

Pe când sta astfel adâncită în fel de fel 
de cugetări, uşa se deschise fără sgOmofc, un 
om aparii în pragul el, întră în întru, se opri 
în mijlocul cameril, privi câteva momente cu 
mirare pe juna prisonieră şi ne mal putêndu-së 
stăpâni, strigă în limba română:

— Pe Alah ! tu esc! cea mai frumôsa din 
töte odaliscele pământului!

Maria aucjind limba părinţilor şei pe care 
n’o mai aucţişe de când plecase din BucurescI, 
întors e înapoi capul cu spaimă şi cjărind pe 
acela ce rosti cuvintele de mai sus, tresări, se 
sculă repede de unde era şi se ghemui întrun 
nnghiir strigând:

— Fugi, depărtează-te, lasă-me, dem one.
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— Tu me gonescï din casa mea? rëspunse 
Caraiman — căci el era noul venit — apropiin- 
du-së de locul unde sta, poruncesce să më ucigă, 
dar de mine nu te atinge, aibi milă! . . .

— Nu te teme, tîneră fată, rëspunse paşa 
cu bunătate, nimeni nu vrea să’ţî facă rëü.

— Dacă nu’mï vrei rëul, dă-nii drumul sa 
më duc acolo de unde m’aî luat, în casa pă
rinţilor mei, lângă fratele meü.

— Să’ţî dau drumul? să më lipsesc de ve
derea frumseţiî tale? ’mî-ar fi cu neputinţă.

— In numele a tot ce aî mai scump te rog, 
trimete-me în ţara mea, ca să te bine-cuvinteze 
tot neamul meu în veci.

— Ceea ce’mî ceri 5mî este cu neputinţă, 
rëspunse Caraiman plimbându-së prin cameră 
posomorit ; tu nu şeii, adaogă el cu aprindere 
stând în loc şi uitându-së la ea cu o privire 
arc]ênda, tu nu sciî, copilă fără minte ce estî, 
că eu te iubesc cum n’am iubit pe pământ 
pană acum şi më mai rogi să’ţî dau drumul ? 
dar asta ar fi mai pe sus de puterile mele.

— Më iubescî! şi vreî să më ţiî închisă 
fără voe! strigă fata cu o ironie amară; ine 
iubescî! şi vrei sa më facî nenorocită? .... 
më iubescî şi më facî să më culc plângênd, së 
me scol plângând şi să nu simţ nicî plăcerile 
c|ileî, nicî dulceaţa nopţiî? . . . adevărat iubire 
turcéscâ ! ...

— Ce vreî să fac ca să te încredinţez că
ni adevër te iubesc? spmie-mî. . . cere-mî şi co
morile mele sunt ale tale.

— Nu së dobândesce iubirea prin banï, rës- 
ptinse juna fată sculându-së în piciôre şi arun- .. 
când asupra Turculuî o privire despreţiuitore.
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— Pote ca aï dreptate, răspunse Caraiman 
plecând fruntea în jos, căci eu prin mulţimea 
banilor ce am cheltuit pană acum nu am putut 
dobândi alt decât o nesimţitdre supunere la töte 
voinţele mele fără să sciü pan’acum ce este 
măcar o mică scânteie de dragoste curată şi 
neinteresată venită din inimă.

— Prin răpire şi cumpărare nu vei găsi, 
Paşeo, aceea ce doresci, măcar de ţî-aî cheltui 
töte comorile tale şi ţî-aî jietrece totă viaţa ..N 
căutând.

— Tu, singura fiinţă ce am iubit din inimă 
de când sunt pe pământ, tu singura femeie ce 
aï subjugat neîmblânzita mea inimă, tu aceea 
ce in'aï învăţat a iubi, învaţă-mă cum să fac 
ca să fiu iubit.

— Nu voiü putea eu nici-odată, pană ce tu 
nu veî înceta d’a fi Turc, răspunse cu öre-care 
cochetărie fiica Eveî, căreia îî. trecu într’acel 
moment prin minte o viclenie.

— Cere-mî, cere-mî orî-ce jertfă veî voi şi 
veî vedea cu ce grabă mă voî supune ca sa-ţî 
dovedesc că te iubesc, numai nu-niî c]i că vrei 
să maï plecï, că dorescî să te desparţî de mine.

— Ah ! ce ţî-am făcut eu ca ' să-ţî însuflu 
acostă iubire, isvor a töte nenorocirile mele?

— Ce mï-aï făcut? te-aî uitat la mine şi 
in’aî robit cu frumseţea ta cea îngerescă, cu s 
vitejia şi bărbăţia cii care aï sei ut să-ţî aperi 

-. , viâţa şi neatârnarea, în sfârşit cu netemerea de# .] 
morte. Când te-am cjărit pentru ântâia oră te-am 
găsit frumösä peste măsură şi am hotărît ca cu 
orî-ce preţ să te prenumăr între odaliscele sa- ' 
raiuluî meu, dar pe urmă, când am văcjut cu ce 
bărbăţie te aperi, mî-am adus aminte de fiicele

^laria Putoeauca.
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Arabieï, sonorele nöstre, care sc lupta alături 
de iubiţii lor şi împarte împreună cu ei slava 
biruinţiî sau mörtea pe câmpul de lupta, şi am 
c|is în fundul inimei mele: O asemenea femeie 
este vrednică de Caraiman Paşa.

— Oh! nenorocită frumseţe, strigă sora lui 
Radu înecându-se în suspine ; oii î iscusinţă în 
arme şi mai nenorocită! voi pe care altă dată 
vë credeam podöbele şi darurile mele cele mai 
scumpe, astăcjî vë blăstcm, căci voi sunteţi pri
cina nenorocire! mele.

— Nu mai plânge ii c]ise Caraiman cu o 
voce blajină, luându-î mâna întrale sale şi mân- 
găind’o cu bunătate, căci cu nu am gând să-ţî 
fac cel mai mic rëu; din potrivă aş voi să te 
vecj cea mai veselă şi cea mai fericită.

— Nu vei isbuti nicî-odată.
— Nu-mi răpi nădejdea, nu ine face refl 

din bun cum m’a făcut dragostea ta; căci des- 
nădăjduirea m’ar face fiară spurcată, fără inimă 
şi judecată.

— Ce vreai să-ţî fac? întrebă cu prefăcë- 
torie Maria, aruncând asupra gâdeluî sc â o pri
vire mai blajină.

— Insuflă-mî öre-care nădejde dacă vreai 
să încetez d’a fi Turc cum îmi c]iceaï adinéorî.

- — Singura nădejde ce-ţî poţi da este aceea 
d‘a te ruga să aştepţi, d’a lăsa să trecă vremea, 
d’a da voe inimeï mêlé să fie lini scită, ca sa

rea unor firescî înrîurirî..potă a să supune fără si Im
-- Nu înţeleg ce <vreaî să c|icî.
— Silesce-te a înţelege.
— Adu-ţî aminte că sunt Turc, şi vorbes- 

ce-mî turcesce, adecă fără ocoluri, ca să te pot 
pricepe.

i
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— Respectăză nevinovăţia mea, întocmai 
«ca p’a soi*iî D-tale, pentru ca inima să se pdtă 
deda cu înfăţişarea D-tale, să pricepă dragostea. 
D-tale, să recunöscä bunătatea D-tale şi să pre
ţui as că mai bine darurile 'D-tale.

— Să asccpt! ... să ascept! dar pană când?
— Pană void înceta d’amî fi frică de D-ta 

•şi atuncî pöte void începe să te iubesc.
— Pöte că nu me véï iubi nici-o dată?
— Ce femeie pöte să nu iubăscă o inimă 

bună şi îndatoritôre? v
— Fermecatörc Mario! tu ine faci să uit 

că sunt Turc înfuriat şi nerăbdător ca şi o/fiară 
selba ti căi şi ine îndupleci a face o fapta, care 
aï* aş fi făcut pentru orî-ce femeie, cât de fru- 
mösa ar fi fost.

— Dacă c|icï ca me iubesc!, fa şi D-ta aceia 
ce fac pe la îioi aceia ce în adevăr iubesc, as- 
tâmpără-ţî nerăbdarea, înfrânează-ţî patima şi 
din leiî -schimbă-te în miel.

— *Ia-ta ce ine învoesc: îţi primesc cererea, 
îţi dau o luna de c|ile de gândire şi lini see; în 

• .astă 'Meine poţi fi sub acoperementul casei mele 
g sigură ca şi sub al fratelui teu.

— Iţi mulţumesc, Caraimane, răspunse Ma
ria luându-î cu repecţiciune mâna şi sărutându-i-o 
■cu recunoscinţă.

— Te las sänetösä, Mario, răspunse Ga- 
raiman ; când veî voi să-mi spui ceva trimite să 
mă cheme şi voi veni numai decât; altminteri 
eu nu void da pe la tine, căci mî-e greu a te 

I vedea fără a mi să aprinde capul meu cel de 
•sălbatic.

Caraiman plecă şi Maria cum îl văcţii eşind 
•căcţii în genunchi şi clise :

I
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— Mulţumescu-ţî, Domne, că mî-aî dat în 
gând ca prin bine şi linguşire să domolesc astă 
fiară sălbatica. Intro lună bun este D-cjeîi!......... j

Trei cjile Maria trăi forte liniştită, cum nu 
trăise pănă aici de când căc|use în ghiarele Tur
cilor ; ea se încrecjuse în cuvintele turcului căci 
pe atunci credinţa turcească era proverbială şi-Î 
iacii mare bine acea încredere.

A patra c|i Caraiman apăru în camera ei jj 
nechemat şi-î c|isc :

— Mă iartă că am venit si nu ine învino
văţi că nu mT-am ţinut cuvântul. Plec chiar ac]T 
într’o lungă călătorie, spre care mă pornescc 
porunca celor mai man.

— Unde te duci? întrebă Maria cu grabă.
— La răsboiîî, răspunse Caraiman. Ghiauriî 

din .părţile de jos ale împărăţiei s’aü resvrătit 
ca şi cei de un neam cu tine împotriva stăpâ
nului, şi eu sunt trimis ca să-î pedepsesc şi apoi 
să sbor cu un minut mai curend, lângă frumosa. 
mea Marie.

— Câtă vreme vei întârejia ?
— Nu să scie : Cel de sus are ciuioscinţă ' ‘ 

despre scrisa muritorilor; pöte că nici nu mă- ■ 
voiu mai întorce.

— Du-te sănătos şi ... . revino !
— Atunci îţi vei aduce aminte de ce mi-al 

făgăduit, o întrebă Turcul cu o voce linguşitorc?' •
— Atunci nu, ci peste o lună după întorcere.
— îţi iaî vorba înapoi? întrebă Caraiman 

cu un ton întarîtat.
— Din potrivă, ine silesc a nu ine abate* ; 

nicî cu o iotă din ceea ce ţî-am făgăduit; ce 
ţi-am c|is eü? lasă-me să mă dedau cu în laţi' 
şarea D-tale, să pricep dragostea D-tale, să re-
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cunosc bunătatea D-tale şi să pretuesc mai bine 
■darurile şi bunele însuşiri ce aï; cum voi putea 
.a ine deda cu D-ta şi a-ţî cunösce însuşirile, pe 
câtă vreme nu vei li aici, . în ochiî nieî?

— Aï dreptate, răspunse turcul convins, Ia
ca ti-se şi asta voie; pentru soţia ce iubeşte este 
•dator şi Musulmanul să facă ce face aï voştri, 
adecă să së jertfésca maï mult decât pentru sine 
însu-şi şi mai cu sérna decât pentru röba ce 
cumperă ca pe o marfa. Rămâi cu bine, traesce . J 
liniştită şi fără de temere, dar nu te cerca să jj 
fugi căci cercarea-ţî va li zadarnică: töte uşile ă 
şi fercstrile ce aï în juru-ţî au ocliî ca să te 
vacjă şi töte zidirile ce te încunjură, urechi ca 
să te auc]ă şi să să grăbească a te duce înapoî.

— Nu voiii face nicî o. cercare, răspunse 
Maria înfiorându-să de astă însciinţare, însă în- 
credinţându-şî speranţa în voinţa a Celuî Atot- 
pu tinte.

A doua c]i iCaraiman plecă şi întârcţiă mai 
mult de cinci lunî de c]ile pe ţărmurile Arhi- 
pelaguluî şi Mediteraniî, răsboindu-să când cu 
Oreciî, când cu Egiptenii.

XII.
Osman.

în lipsa luï Caraiinan, Maria îşî petrecea 
timpul preumblându-se totă cţiua prin diferitele 
camere ce compuneau apartamentul seu şi prin 
grădina delà spatele lui, care era întréga re
zervată pentru ea, fără a vorbi cu nicî-una din 
sclavele ce erau puse la disposiţiunea sa, deşi 
învăţase multe cuvinte din limba turcă, şi fără 
a da voie cuiva să o întovărăşăscăsaus’o conducă.

;
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întruna din primele c]ile ale lui Iulie, juna. 
prisonieră eşi din camera sa favorită şi întră în 
sala de baie care era o minime de frumseţe şi 
eleganţă orientală; ajungând acolo încue uşa 
şi uitând să lase jos draperiele delà unica fe- 
réstra ce da în grădina sa, se desbrăcă de uşu
relele sale vestminte singură, singurică, dete 
drumul la robinetele de apă rece şi caldă, pană- 
ce se umplu basmul cel de alabastru ce së afla 
în acea cameră pardosită cu mosaic de mar
mură multicoloră, şi după ce aruncă în vapo- 
rôsele şi cristalinele unde mai multe flaeöne- 
de esenţe parfumate, întră în acest noian căl
duţ şi aromatic, cufundă nenumăratele tesaure* 
ale corpului sëü in apa pe care esenţele o trans
formase într’un lapte alburiu şi îmbătător, şi 
începù a së juca prin apă în tocmai ca un peş
tişor rumeor. După ce së sbegui mai bine de o 
jumătate de oră eşi din bae, së înveli în fu- 
lardurî de india supţirï ca gazul pe care sin
gură le pusese pe o măsuţă lângă bae, încălţă 
delicatele sale picioruşe cu nisce papuci numai 
catifea, aur şi mărgăritare împletite cu măestrie, 
să apropie de mölea şi eleganta sofa ce së afla 
aşecjată în fundul camerei, în faţa mai multor 
oglinc]! de Veneţia, së aruncă pe densa cu o 
moliciune de adevărată Orientală, să în văii cu 
o pânc]ă môle şi delicată şi rămase câtva timp- 
într’o plăcută nemişcare. Peste o oră şi ceva 
să sculă în piciôre, lepădă după sine töte vă
lurile ce o acoperea, rămase golă, golişoră şi 
începù a să uita cu cochetărie şi mulţumire 
spre gentilele sale forme, care întreceau în al- 
beţe pânzele ce zäceaü la piciôrele eî, şi a pi
păi cu mâna pielea corpului el, care era mai

' #,•
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môle ca puful lebedei; după ce se admiră in 
destul, îşi aruncă ochii spre oglindi ca să se 
admire şi prin oglindă. Ce vreţi ? deşi era edu
cată ca un bărbat, tot era fiica Eveî.

Insă când îşi aruncă ochiî în oglindi, scöse 
un ţipet de groză, să aruncă pe sofa şi se înveli 
m tot ce găsi în juru-ï tremurând ca varga. 
Ce credeţi că se întâmplase ? nimic alt decât 
vëduse a ratând u-se în oglindi împreună cu ră
pitorul seu corp şi capul unui bărbat june şi 
frumos care să dărea printre zăbrelele delà fe- 
réstrâ. După ce-şi ascunse capul şi chiar capul 
în pândăturile după sofa, stătîi mal o jumătate 
de oră nemişcată, ţiindu-şi chiar respirarea ca 
să nu facă sgomot, şi pe urmă vedênd că în- 
tr'acel timp nu să aude nimic, cuteză a ridica 
capul în sus, se uită mai ântêiü prin cameră; 
după aceea în oglindă şi apoi spre feréstra prin 
care se zărise acel cap misterios şi nevëdond 
nimic luă îndrasnéla a se ridica în sus, a se 
da jos după sofa înfăşurată în pärnjäturT, a se 
apropia de feréstra şi a se uita în grădina în 
care răspundea, dar nu vëcjù uicï de astă-dată 
nimic.

— De sigur mi s’a părut, murmură ea re- 
ţiindu-şî un suspin fără de voie, şi numai de
cât lăsă jos draperiele ferestrelor, să îmbrăcă 
iute cu hainele sale şi să duse să se încue în 
camera sa, unde statù două cJile fără să iasă 
din casă.

Tocmai a treia di îudrăsni să părăşescă 
închisôrea sa cu voiă, şi cum eşi din caşă se 
scobori în grădină şi numai decât îşi aruncă 
ochi! spre ferestrile băii; dar vëdêndu-le că sunt 
ou do! stânjinï d’asupra pământului şi neînve-
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cinate de orï-ce soin de vegetaţiune, să convinse 
ca acel cap a fost numai o nălucire, căci ni 
mein n’ar fi putut ajunge la aceea terestră fără 
scară sau fără ghiară de pisică. După ce se li
nişti în asta privinţă, îşi roti ochii prin grădină 
şi îndată ce se asigură în destul de adevărata 
ei pază, îndrăsni să înainteze mai mult în acel 
Paradis Oriental şi să sbôre cu uşurinţa gazelei 
spre chioşcul ei favorit ce era umbrit de o pă
durice de castani. Cum ajunse.. întră înăuntru 
se arunuă pe un divănaş mole ca bumbacul şi 
rămase nemişcată, acolo respirând cu o plăcere 
nespusă parfumata adiere a zefirului care pă
trundea prin ferestrile ce erau deschise şi se 
juca cu perul său de abanos.

Stând astfel adâncită într’o dulce şi lângedă 
aromire, îî se păru că aude aprope de sine un 
sgomot uşor ca cel produs de tîrîrea şarpelui; 
dar nu deschise ochii, nici nu se mişcă, căci era 
aşa de mole şi fără putere, ca cum un filtru 
misterios ar fi circulat în acel moment prin vi
nele sale; scöse numai un lung şi dulce oftat 
şi rămase tot nemişcată.

Dacă ar fi deschis ochii, ar fi văcjut ceva 
care ar fi fă cut* o să tresară, să să spăimente 
şi să nu scie cum se fugă mai curând. N’ar fi 
văcjut apropiindu-se de sine vre-un şarpe veni
nos, nici vre-o fiara setosă de sânge, ci ar fi 
<zărit mai ânteiü tufişul de îododafini ce încun- 
jura foişorul desfacêndu-së şi apărând între frun
zele lor un cap de bărbat june, brunet, bine 
făcut, sub fruntea căruia strălucea ca două lu
minări nisce ochi mari, negrii şi scânteitorî ; ar 
fi vëcjut după aceea eşind din tufiş şi restul 
corpului lui bine făcut şi bine îmbrăcat, aï că-
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tuï och! së uita în töte părţile se vacjă dacă nu 
va ii surprins de cineva; pe urmă ar fi vecjut 
pe acel june apropiindu-se încetinel de uşa foi
şorului, deschicjănd'o astfel ca se nu deştepte' 
nici musca, şi apoi târându-së, pana lângă divan 
pe brânci întocmai ca pantera când voesce să-şi 
•surprincjă prada, şi în fine de töte ar fi vecjut 
pe acel june înglienunchind lângă divanul eî, 
privind’o şi admirând’o cu lăcomie mai multe 
minute şi apropiind buzele sale focöse de una | 
din albele sale mâni ce atêrna pe marginile di
vanului şi depuind un înfocat sărutat.

Dacă n’a vec|ut nimic din töte astea, Ma
ria simţi însă astă atingere arc|etöre, sări în sus 
.ca cum ar fi simţit ceva înţepător, dete la o 

. parte stuful de per ce să despletise şi-î acoperea 
figura ca un vel negru de zăbranic, aruncă o 
căutătură sălbatică în jurul seu şi vecjend înghe- 
nunchiat lângă divan pe necunoscutul strein scöse 
un ţipet de gröza, sări întocmai ca o tigröicä 
şi strigă tremurând în limba părinţilor ei:

— Cine escï ? ce vréï ?
— Nu te speria, lianîmă cerăscă, răspunse 

necunoscutul în aceeaşi limbă cu o voce dulce 
şi rugătore, tărându-să puţin spre densa şi arun- 
cându-Î o căutătură duiösa.

— Fugi. fugi, departe de mine, răspunse 
Maria lipindu-să do păretele foişorului, fugi că 
chem să îmi vie ajutor.

— Pe Alali îţi jur că nu sunt un făcător 
de rele, strigă junele împreunând mânile spre 
semn de rugăciune.

— Daca nu escï, lasă*mă să es.
— Nu fugi, strigă el cu o voce de leu, fâ- 

cênd o săritură şi puindu-să în dreptul uşii, nu |

!
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te mişca ca sunt în stare să te ucid şi să me 
ucid: te rog nu fugi adăugă apoi cu o întona- 
ţiune nespus de dulce căcjând din nou îa ge- 
nunclie în pragul uşii ; nu fugi pană nu ine vei
asculta, pe urmă poţi să asmuţi asupra mea
toţi eunucii haremului, poţi să me dai morţii,. | 
poţi să te desfătezi privind chinurile ce me vor 
face sa sufer omenii ce sunt puşi ca să te pă- • 
cjésca, căci mie nu-mî va părea reu, nu te voi 
defăima, ci dimpotrivă te voiu binecuvânta că 
m’aî făcut să sufer pentru tine şi m’aî scăpat 
de o viaţă ce mî-a ajuns o povară.

— Ce cauţi aici şi ce voescï delà mine?
— Ce caut? caut să te ved, să ine îndul

cesc privind . frumseţea ta şi aucjind dulcâţa gla
sului tëü; ce voesc? voesc se fii bună şi bla- .1 
jină cu un nenorocit care te iubesce mai mult 
ca lumina ochilor.

— Şi el me iubesce! oftă cu un ton dure
ros juna fată; de sigur că şi el uneltescc ceva 
reu pentru mine.

— Voesc să nu ine gonescî, urmă junele care > 
în aprinderea ce-1 cuprinsese nu putuse aucji of
tatul Marii, voesc să-mi asculţî păsul meu şi pe 
cât poţi să me ajuţi.

— Ce pot să fac eu pentru D-ta.? răspunse 
cu o voce domolită naiva fată, uitându-se cu 
milă spre junele strein, care sta tot în genunche . 
cu mânile încrucişate pe piept şi cu faţa îne
cată de nisce/lacrămî ce curgeau şirbe din ochii 
sëï cei negri şi plini de foc.

— Poţi mult, hanîm, însă nu cred să aï 
atâta voinţă cât aï putinţă.

— Eu nu pot se fac alt nimic decât să te 
plâng, dacă eştî nenorocit.
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— Ba aï putere să mă faci cel maï fericit 
clin muritori, dacă n’aî ţine aşa de mult să fii 
umilita robă a unui Paşă neînfrânat, care după 
ce së va sëtura de darurile cu care te-a împo
dobit cel de sus, va pune pe unul din eunucii 
cu care te-a încunjurat să te pârască, că i-aî 
călcat cinstea, el să va face că crede, să va 
pieface că este înfuriat, te va băga într’un sac,, 
va lega sacul la gură bine, va a'terna de el un 
bolovan greu, şi pe urmă te va arunca într’o 
luntre, va vâsluî pană la adânc şi acolo doi 
inşi vor lua sacul, în care vei fi viiă şi sănătosă 
şi-l vor prăpăstui în adâncimile mării, ca tru
pul teu să piară mâncat de pescî şi sufletul 
să-ţi sbore în lumea umbrelor mustrat de cuget, 
că al primit să fiï mai bine röba unui Paşe..

' decât soţia unei fiinţe, care te va iubi mai pe- 
sus decât partea lu! ce-î este făgăduita în raiu,.

Aucjind astă scire, Maria nu së pută opri 
d’a se cutremura şi d’aşî pune mâna la piept- 
ca sa i-se aline pulsaţiunile violenţi ce simţia.

? într’acel minut ; după un moment ea së mai li-, 
ni şti şi răspunse:

— Eu nu sunt odalisca, nici roba lui Ca-
rannan.

— Nu!... esclamă junele împietrit ; atunci 
.esci soţia lui?... îngână el cu descurajare.

— Nu sunt nici soţia lui.
— Ce esc! dar? întrebă streinul din ce în 

ce mat cu mirare.
— Sunt Româncă şi creştină.
— Am priceput din minutul ce aï deschis- 

gura şi mî-aî vorbit întrastă limbă.
— Sunt răpită de omenii luî Caraiman din. 

casa p àrin tés că, care era în vecinătatea Bucu-
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rescilor, sunt adusă aici fără voia mea şi tot 
fără voia mea stau închisă în saraiul lui, însă 
îl amân din cji în c]i ca să pot găsi vreme cu 
grilej sa fug delà el şi să trec în ţara mea unde 
ine aştăptă...........

— 0 fiinţă iubită, strigă junele cu aprindere.jp
— Da, murmură Maria roşind şi coborînd 

ochii în jos, fratele meu.
— Fratele teu ! Atunci poruncesce-mî ori 

în ce minut vei voi şi eu îţi voiu dă mijlöce ; 
‘de fugă din acest cuib blăstemat; aide să fu
gim chiar acum.

— Să fug? Să scap din mâna unui Turc ..I 
ca să cad în mâna altuia? Să părăsesc un rău i 
cunoscut ca să urmez unul necunoscut, pöte şi 
mai rău? Oî nu, mai bine rămâi aici, îmi aperi* 
nevinovăţia prin bine cât voiu putea; când nu* 
voiü mai putea, atunci voiu găsi destule mij
löce d’a me scăpa de o viăţă atât de nenorocită.

— Deşi tăgăduesci, să vede însă că mai iu-, 
bescl şi pe alt cineva afară de fratele d-tale în 
ţara d-tale! . . . murmură junele suspinând.

— Nu răspunse Maria, după ce se gândi 
puţin, nu maî iubesc pe nimeni.

— Nu? răspunse junele ridicându-să în sus 
vesel de fericire, atunci m’aî iubi pe mine, dacă . 
n’aş mal fi turc?

— Nu sciü, nu pot să-ţî spun nimic acum, 
pöte, răspunse Maria aruncându-î o căutătură 
•care ar fi îmblâncjit un tigru, necum un turc, 
dar murmurând în fundul inimeî sale: lartă-me ,-Jf 
Dömne, că întrebuinţez minciuna şi prefăcătoria 
ca să scap din ghiarele celor răi.

— Dacă e aşa, răspunse junele palpitând de 
•bucurie încrede-te orï-când vréï în mine, fugi

V'-^I
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împreună cu mine; eu te voi duce neatinsă de 
cea mai mică suflare a vêntuluï la casa părin
ţilor tei, voiu lăpeda astă lege, care îmi este 
nesuferită încă de când am locuit în BucurescT, 
şi dacă voiu pu té a me învrednici sa-ţî însuti u 
puţina milă şi iubire, voiu pune la piciörele tale 
vieţa mea şi comorile părinţilor mei.

— Inca unul ! murmură Maria în sine sus
pinând şi apoi adause cu voce tare: Cine esc!?' 
de unde me cunoscî şi cum aï venit aici?

— Me numesc Osman, sunt singurul copil 
al lui Sarvet-Paşa; mama. 'mea a murit nascen- 
du-me şi tatăl meü a périt cu sabia în mână 

. acum un an, luptându-se cu hainiţi! din Rumelia ; 
cum vecjî sunt singur într’astă lume, stăpânul 
unei averi mari şi domn desăvârşit pe voinţa 
mea. Acum trei ani am fost împreună cu tata 
în ţara d-tale, am petrecut acolo trei luni, am 
cumpărat delà un Turc o robă creştină forte 
frumösä; tata mî-a dat’o mie, eu am adus’o acasă 
m’am purtat cu ea ca cu o sora, căci era mică 
delicată, totd’auna tristă, totd’auna cu faţa îne
cată în lacrămî ; mie mi s’a făcut milă do ea şi 
după ce m’am cercat un an de cjile ca s’o îm
pac şi am vec]ut că nu isbutesc, am dus’o sin
gur pănă la Griurgiü şi d’acolo am încredinţat’o 
unui Român bătrân şi cum se cade, ca s’o ducă 
la părinţii ei. Ea m’a învăţat a vorbi limba pă
rinţilor d-tale şi a iubi legea creştinilor, care în- 

: vaţă pe om a fi bun. şi iertător, iar nu fiară săl
batică resbunătore. După ce a murit tata, am 
plecat în lume, m’am dus prin ţara Ungurilor, 
a Nemţilor şi a Francilor, şi apoi m’am întors 
în ţara mea. Caraiman, care era prietin de-a- 
pröpe al tatălui meu şi care de curênd venise-
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•din Bucur es cï, m’a înfăţişat lui Sinan-Paşa, 
acosta lui Mustafa Paşa marele Vizir, şi Mustafa 
Sultanului Murad, care m’a primit cu multa 
bună-voinţă, m’a numit Paşa numai decât, m’a 
încins cu sabie de muşir, mi-a dat o séma de 
oştire sub povăţuirea mea si pe urma mi-a po
runcit să plec a me resboi în Horea. Am fost, 
m’am luptat ca un leu, am dobândit prieteşugul 
şi iubirea lui Caraiman şi m’am întors acasă 
biruitor ca să me o di clin esc de ostenelele res- 
boiuluî care erau noi pentru mine. Am fost 
cruţat de a doua ostenéla şi am renias acasă, 
iar Caraiman iarăş a plecat. Casa mea este ala-J 
turï cu a răpitorului d-tale, grădinile nôstre sunt 
despărţite numai cu un zid înalt şi armat în 
vîrf cu cioburi de sticlă şi pirône ascuţite. In
tro c|i stăm în foişorul meu din grădină cu ciu
bucul în gură şi vecţuiu intrând în foişor o baba 
care*mî c]ise : — Efendi ! dacă voescï să trăesci 
o nöpte dulce şi plăcută lângă o hurie care în
trece töte frumseţile pamêntescï, urméza-mç. A 
Era tocmai miezul cjileî ; am urmat’o mai mult 
de curiosiţate, am trecut mai multe potecuţe , 
din nenumăratele cărări ale grădineî mele şi 
am ajuns în dreptul zidului de care era răzi- 
mată o scară lungă; la un semn ce ini-a făcut 
am suit acea scară în urma babiT, am călcat 
peste o scândură ce aşecjase ea în vîrf ca să nu 
ine înţep în cioburi şi cue, am tras scara sus, 
am pus’o în cealaltă parte, ne-am coborît jos, - 
şi ajungând pe pământ am trecut împreună cu 
densa mai multe din potecuţele grădineî veci
nului meu. După ce am mers câtă-va vreme 
p’acele potecuţe, am întrat într’un foişor ase
menea acestuia şi am găsit în el o femeie tî-
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neră. şi frumösa, care mï-a spus că me iubesce 
de când m’a vecjut din capul scării ce rac]imase 

; de zidul meu cum me preumblam prin grădină. 
Fiind că era frumösa am spus şi eu că o iu
besc, am petrecut împreună cu ea în rîsurî şi 
nebunii doue césurï întregi şi apoi am plecat 
cu baba ca a doua c]i la acelaşi ceas să viu ne
chemat tot în acelaşi foişor, şi să petrec cu densa 
aceleaşi ciasurî. Eu ca tînër tară de minte nu 
nvam gândit că fac pe o femeie să-şî înşele 
stăpânul, căruia îî este datore credinţă, nici că 
înşel un prietin care me iubesce şi-mi vrea bi
nele, ci am venit de mai multe ori, însă odată 
am greşit drumul şi în loc să întru în partea 
d’alăturî care după cum să vede este orînduită 
pentru röbe, ci am intrat într’acesta, care după 
cum înţeleg, este deosebită pentru stăpână, am ve
cjut foişorul, dar n’am găsit în el pe nimeni, am ră
tăcit mult prin grădină, am îndrăsnita me apropia 
de case, sciind bine că la asemenea ceas şi pe ase
menea căldură, paza şi privegliierea sunt prea 
■slabe, m’am uitat spre ferestrii şi am vecjut prin 
geamurile de sus un chip de femeie; numai decât 
m’am repec]it la scara mea, am adus’o sub fe- 
restriî m’am urcat şi am vecjut o privelişte care 
hnl va rămânea în veci neştărsă în mintea mea.

— Tn aï fost! strigă Maria acoperindu-şî 
cu manile obrajii roşii de ruşine; va să (Jică 
jiu m’a înşelat oglinda?

— Cum am vecjut că m’aî zărit, m’am c'o- 
borît iute jos, am luat scara, am pus’o la lo
cul eî, nvam urcat pe zid şi am reintrat în foi
şorul meu; cVatunci inima mea nu mai este la 
mine, ci neîntrerupt la d*ta; d’atuncî chipul 
d-tale este neîncetat în fata mea, d’atuncî sciu

.
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ce este iubirea. Am uitat într’o clipă pe aceea 
femeie care era destul de frumösa şi mi-a spus 
delà cea dintêiü întâlnire că me iubesce, aim 
uitat totă lumea şi nu m’am gândit la alt ceva 
decât la mijlocul de a te vedea, de-a te întâlni 
şi de-a te face a me iubi puţin. Astăc]! am ve
nit cu gândul d‘a întră în casa, d’a înfrunta 
mörtea şi d’aţî spune păsul meu, te-am zărit 
preumblându-te prin grădină şi de-ocamdată 
m’am ascuns ; te-am vëcjut intrând în foişor şi 
am eşit din ascuncjetôre, m’am tîrît pănă lângă 
d-ta şi când am vecjut acea mână frumösa şi- 
albă atârnând pe marginea divanului, nu m’am 
putut stăpâni şi fără să vreau, fără să sei ii ce 
fac am lipit de ea înfocatele mele buze ; d’aci 
încolo sei ce s’a mai petrecut. lata cine sunt,, 
iată istoria mea, me urmecfi?

— Nu. .
— Nu! ofta junele cu durere, atunci chiama 

slugile, tirano, căci eu sunt gata pe morte.
— Nu am c|is nu, pentru că nu te cred, ci 

pentru că de aici nu vom putea scăpa fără a 
înfrunta mari primejdii. Caraiman are multe 
străjî ascunse care me soionéza, aici afară de 
aici în Stambul şi chiar aiurea; de ce se cer
căm o primejdie apr op e sigură şi să nu pândim 
vremea cu prilej? îndată ce va sosi Caraiman. 
el va pleca spre Dunăre cu oşti multe; cred 
că şi D-ta vei merge atunci putem scăpa mal 
cu lesnire de astă priveghi ere care nu sciü cum 
dorine într’acest minut.

— Fie şi aşa, murmura turcul oftând.
— Atunci îmi făgădueştî să ine ajuţi?
— Din totă inima, răspunse junele cu

grăbire.

A



O mâna mal ageră despică capul lui Caraiman Paşa cu o 
lovitură de topor; era a luî Mihaî!

•Maria Putoeanca. 8
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— Yeï avea răbdare cum am eu?
— Voiü avea daca ’im făgăduesci că vei 

primi a fi dômna şi stăpâna mea.
— Iţi făgăduesc o vecînică recunoscinţă şi 

o iubire nelaţamică.
— Asta este tot ce ’mi trebue.
— Acum du-te ca să nu cac]î invre-o pri

mejdie.
— Intrast minut, cel mai fericit din viaţa 

mea, nu mai ine tem de nici o primejdie.
— Pentru d-ta pöte, dar pentru mine?
— Aï dreptate, ine duc; când ne mai vedem? 
— Aici, nici-o-dată.

XIII.

Fuga.
Doue saü trei cjile după cele petrecute în 

foişor, mari şi variate evenimente se petrecură 
în capitala Ostnanliilor; adecă intrarea trium
fală a oştilor de sub comanda lut Caraiman- 
Paşa, care învinsese pe rebeli, urinată îndată de 
morţea repede a Sultanului Amurat III-lea şi 
de „suirea pe tron a fiiului seu, teribilul Meliemed.

îndată ce întră în saraiul seu victoriosul 
Caraiman, alergă sfiicios ca şi o columbă, sa i 
c]ică : seleam alekim iubitei sale prisoniere, şi 
îndată ce se sui pe tronul părinţilor sei, orgo
liosul Meliemed facù mare vizir pe redutabilul 
Seraschier numit Sinan-Paşa si porunci tuturor 
căpeteniilor de oste, ca în fruntea tuturor arma
telor sale de uscat ce pot fi disponibile se pur- 
çéda sub comanda personală a Marelui Vizir 
spre Dunăre, ca se spulbere ca pleava din faţa
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vêntuluï, pe acel vasal care a îndrăsnit a se ri
dica cu arme în potriva suzeranului seu şi să 
şterga din cartea naţiilor acea sumăţa mână de 
ămenî, cari se numesc Românî.

După ce se dete ăst ordin, o sumă de a- 
pröpe doue sute de mii de oşteni se pase pe 
picior de rësboiü. Caraiman comanda un corp 
de armată şi Osman era locotenentele seu.

Când întră Caraiman la sclava sa, iată ce 
vorbi cu ea:

— Bine te-am găsit sănătosă, iubita inimii 
mele, cjise Paşa, apropiindu-să de ea cu sfiala.

— Bine aï venit sănătos şi biruitor, răs
punse Maria cu un ton dulce; d’acum crec] n’aî 
să mai fi supărat, ci te vei bucura în pace de 
o odihnă trebuinciösa.

— Din potrivă, poimâine iarăşi plec, răs
punse Caraiman cu întristare.

— Iarăşi! mirându-së Maria şi prefăcendu- 
să că‘,i piare răii, şi în cotro?

— Spre Dunăre, ca să astempărăm pe cei 
de un neam cu tine.

— Oh, slăvite Domne, te rog nu mă mai 
lăsa singură, uite cad în genunche la piciore-ţî, 

mai mă ţine închisă între aste ziduri urî- 
ciöse ; ia-mă şi pe mine; du-mă unde te duci, 
fă-mă să împărtăşesc chiar primejdiile tale, nu 
mă mai lăsa iarăşi într’asta singurătate ca să 
mor de urît.

— Ce c|icï tu? să te iau cu mine? să te 
fac să înduri primejdiile şi greutăţile resboiu- 
.luî?!... nu, nu, asta nu să pôte.

— Sen bine că sunt în stare a le suferi! ţ 
— Se vede că vreai sa glumescî ori vreai 

să cauţi prilej de fugă?

i
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Omenii can me păzesc aici pot să ine pa- 
zéscâ şi acolo.

— Femeile sunt oprite de legea nostra a 
petrece la un loc cu mai mulţi bărbaţi.

— Me voiu îmbrăca şi eu bărbătesce şi mc 
voiri purta astfel, ca nimeni să nu pricépâ cine sunt.

— Ve! scote sabia în potriva neamului teu?
— Nu ci voiri remânea în dosul câmpului 

de rësboiü, ca să leg pe cei răniţi.
— ’Mi este cu neputinţă ca se ine învoi esc.
— Bine, atunci să scii că ine găsesc! mortă 

când te vei întorce.
— Ce esc! copilă?
— Nu sunt copilă, dar simţ numai că dacă 

aş! remânea încă, n'aşî putea să mai trăesc.
— Ob, Mario, strigă Turcul cu furie, te- 

rog, te jur, mai poftoresce încă o dată aste 
vorbe, cu dulce viers.

— Şi dacă se va întâmpla ca se pot scăpa 
cu un pic de viaţă, urmă Maria, aruncând spre 
Caraiman una din acele căutături diavolesc! J 
care înfurnică sângele în corpul celui mai împe- 
trit, să sei! că drept pedâpsă luna de cjilc va . 
începe de când te vei întorce.

— Dar dacă te voiü lua împreună cu mine ? 
strigă turcul tremurând de emoţiune?

— Va începe chiar de ac]!.
— Atuncî pregătesce-te de plecare.
— Me voiü pregăti. '
— Haine îţi voiü aduce eü.
— Bine.
— Şi te voiü înfăţişa Iu! Sinan-Paşa sub 

numele unu! tînër ce avém sub poruncile mele., 
care a murit pe drum de rănile ce a primit.

— Cum se numea acel tînër?
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— Muracl.
— Eï bine, de ac|I încolo nu me raaï nu

mesc Maria, ci Murad.
— Fermecatöre-o ! nu sciu cum faci ca töte 

voile ţi-le împlinesc.
Caraiman îşi împlini promisiunea; la c]iua 

hotărîta trimise iubitcî sale nn frumos costum 
de oficer de Spahii şi după ce ea se îmbrăcă cu 
densul, o présenta Vizirului sub numele sus ci
tat, cu rangul de căpitan şi cu funcţia de ad
jutant al seu.

Toţi oficeriï turci se minunară de tinereţea, 
frăgezimea şi frumseţea ăstui necunoscut adju
tant al lui Caraiman; dar nimeni nu intrase în 
ispită a bănui sexul seu, din causă că dênsul 
călărea cu siguranţa şi eleganţa celui mai es 
perimentat cavaler, mănuia sabia cu uşurinţa ş 
vitejia unui oştean îmbătrânit pe câmpul dt 
luptă şi se juca cu armele de foc, ca copiii cu 
jucăriile. Patru din cei mai fideli omeni al Paşii 
erau puşi la disposiţia sa spre a o servi, însă 
în secret erau însărcinaţi a o priveghia şi a o- 
urmări la distanţă.

înţeleaptă Maria së păcji d’a da pe drum 
cel mal mic pretext de prepus; nu se deslipi 
mal de loc de generalul sëü în cursul călătorii, 
se purtă cu el cu tot respectul ce se cuvenea 
unui superior, së purtă cu camaracjiî se! de 
arme cu acea sinceritate şi acel cavalerism ce 
şade aşa de bine soldatului şi sciù a së preface 
aşa de bine, încât toţi crecjură că junele Murad 
era cel mal perfect şi mai delicat cavaler. In ; 
acelaşi timp făcu. pe Caraiman să crée}ă că în 
peptul seu a început să încoltésca germenii 
^acelui amor aşa de mult dorit. Vitézul general

ht'
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nu së putù opri d’a o iubi şi mai mult şi dTa 
o admira, chiar vec|end’o cu cc spirit şi dibăcie 
scia a’şî ascunde sexul şi cu ce sinceritate şi 
îndrasnéla së purta cu un sexs, care nu era al 
seu şi care pentru o musulmana ar fi fost pro
vocatorul a o mulţime de ispite denunţătdre. '

Intr’o seră, conăcind într’o câmpia şi fiind 
numai singuri în cort, Caraiman îî c|ise:

— Me minunez, nepreţuită Maria de iste
ţimea cu care sen a te preface că eşti bărbat; 
cel mai ispitit muritor n’ar putea gliîci că sub 
hainele astuï vitéz Spahiu, care scie aşa de bine 
să mânuiască o armă, së ascunde o femee.

Fac tot ce pot, ca să te mulţămesc şi să 
nu-ţî pricinuesc neplăceri, respunse Maria co- 
borînd ochii în jos.

— Faci mai mult ca atâta, respunse el 
luând’o cu gingăşie de mână, îmi aperi viaţa, 
căci Şag Islamul m’ar osîndi la morte, ori cât 
de Caraiman-Paşa sunt eu, îndată ce ar afla că 
am mânjit vestmintele unui bărbat, puindu-le pe 
un trup de femee, am dat numele unuî bărbat 
unei muerî şi am făcut să së preumble o femee 
printre bărbaţi cu faţa descoperită.

— N’arn sciut că prin cererea ce ţî-am făcut 
te-am supus la asemenea primejdie, căci n’aşî fi 
mai cerut’o, sau mî-aşî fi dat şi mai mare silinţă 
d’a me păcji.

/— Pă<jesce-te, fata mea, căci ferindu-më 
pe mine, te ferescî însă-ţî pe tine, căci focul 
care m’ar arde pe mine de viu, saü sacul care 

, m’ar arunca pe mine în mare, te ar arde sau 
te-ar arunca şi pe tine.

— Lasă-me de mână şi depărteză-te, căci 
aud păsuri prin prejur şi pöte veni cineva, care
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sa ne vac|ă şi să ne bănuiască, respunse Maria 
smâcindu-sS clin braţele lui Caraiman, care după 
ce-’î luase mâna tot vorbind, îi cuprinsese talia 
şi voia s’o ia cu tot dinadinsul în braţe.

— Aï dreptate; era se fac o nebuniă, tu 
eştî mai cu minte ca mine, respunse Paşa su- 
puindu-se şi depărtânclu-se puţin.

In acel minut întră în cort Osman.
Osman şi Maria când se vecjură pentru 

prima oră, se prefăcură că nu se cunosc, şi nu 
se salutară şi nici nu schimbară vre-o căută
tură; Caraiman nu bănui nimic şi când se gă
siră odată amêndoî sub cort, îî presentăunul altuia.

— Paşe, clise el a dresând u-se cătră Osman, 
tînërul care este înainte-ţ! este Murad, fiul ne
norocitului Selim-Paşa delà Damasc, care peri 
sub urgia Ghiaurilor hainiţi. Era un copil când 
Fam luat cu mine după ce a renias fără avere 
şi părinţi, şi cu töte astea, în faţa primejdiei 
nu m’a dat de ruşine ; cât este de tînër, s’a rës- 
boit în Morea sub ochii met cel mai vitéz şi 
mai ispitit din oşteni şi a vecjut căcjând sub elx 
trei caî ucişi. Murad c]ise apoi adresându-se 
cătră Maria, îţi înfăţişez pe Seraschierul meu 
Osman-Paşa, pe care te rog să-l iubesc! şi să’l 
respectez! întocma! ca pe mine şi să te supui 
Iu! ca şi binefăcătorul Iu!.

De atuncî ambiî tineri în cursul călători!, 
or! de câte or! se vedeau se salutau cu racélâ 
ma! întâiu, apo! începură a se lua de mâna, 
apoi a-ş! vorbi, apo! a fi mai prietinoş! pană 
ce ajunse a lega între denşiî .o strânsă amiciţia j 
pe care o dovedia potrivirea etăţi! lor şi întâlnirea 
ce o aveau unul cu altul pe drum şi înbivuacurî.

Osman intrând în cortul şefului seu iu cliua
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în care avù loc convorbirea de mai sus, îl sa
luta în mod oriental, strânse cu cordialitate 
alba 'mână a ciohodaruluï Paşeî şi pe urmă se 
întôrse iarăşi cătră şeful sëü şi îi c|ise :

— Stăpâne, iată o carte din partea Vizi
rului ce mî-a dat’o sa v’o aduc în grabă.

Caraiman desfăcu. ordinul vizirial, îl ceti şi 
după aceea clise:

— Me chia mă Vizirul la sine, căci fine 
sfat împreună cu töte căpetenie ie ; rămâneţi aici 
şi aşteptaţi-me, căci eu me întorc îndată ce 
voiü scăpa.

Caraiman plecă fără de nici un prepus şi’i 
lăsă pe amândoi în propriul seu cort, tară să 
së gândésca măcar că Osman ar sei sexul ad
jutantului seö şi se duse drept la cortul unde 
se ţinea sfatul. îndată ce plecă paşa şi se asi
gură ca cei patru eunuci nu se zăresc în jurul 
cortului, Osman se aruncă la piciörele Măriei 
şi'î cjice:

— Stăpâna1, c]iua cea mult dorită, cjiua scă
pării së apropie.

— Scolă în sus, îi cjiso ea cu grăbire, căci 
de multe “ori întunerecul ascunde nisce ochi ne-
vecjuţî care însë vëd tot şi pôte descoperi tot 
ce ved ; fii înţelept ca şerpele şi răbdător ca 
cămila. .

Osman se supuse, şi sculându-se în sus, së , 
aşec]ă la o mica depărtare de ea pe un mic 
scăunel de stil mauresc şi-î vorbi în terminiî 
următori :

— Mâne pe seră vom întră în îtusciuc şi 
poimâne vom trece Dunărea spre a năvăli cu 
putere în ţara d-tale; odată ajunşi acolo, mij- 
iöcele de scăpare devin mai lesnieiöse; aşadar
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am luat mësurï ca să’mî îndeplinesc făgăduiala, 
am trimis un om mai dinainte ca să ne pre- 
gătăscă caii trebuincioşi şi töte mijlöcele de 
fugă pană la Tîrgovişte; eştî gata a ine urma?

— Da, rëspunse Maria, aruncându-ï c cău
tătură plină de recunoscinţă.

— Vei avea încredere în mine? adăogă 
junele palpitând de emoţiune.

— Ca în fratele meü, fiind-că trebue să 
aibî o inimă bună, pe cât timp primoscï a te 
pune în o asemenea primejdie pentru o neno
rocită ca mine.

— Astă primejdie este prea mică pe lângă 
dorinţa ce am d’a me jertfi mult mai mult că 
să pot a te sluji după vrednicia

— Cum vom face ca să scăpăm de prive- 
gliierea lui Caraiman şi a celor patru eunuci, 
can me urmăresc în totdéuna întocmai ca nisce 
umbre.

— Voiü atrage aiurea băgarea lor de séma, 
voiü pândi vremea cu prilej şi când voiü vedé 
că nimeni nu se uită la noi, îţi voiü face un 
semn; atunci să fi gata.

— Ce semn vei face?
— Când voiü vedea ca nöptea este mai 

negri ci ôsa şi maï târcjie, când voiü rccunösce că 
priveghierea este mai slabă şi strej urile mai ne- 
orijitöre, atunci me voiü retrage din cortul lui 
Caraiman c|icendu-î :

— Alah să te bine-cuvlnteze! O jumătate de 
ceas după plecarea mea să ceri voe delà Paşa, 
ca să te retragi în cortul D-tale, si numai de
cât să intri în el, să te închic]î, tragend perde
lele înapoî, după aceia să stingi oii ce umbră 
de lumină şi să aştepţi pană vei auc]i un ţipăt

i
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de cucuvae, care va fi semnul, ca stvejile cTorm, 
tabera este liniştita, păzitorii înlăturaţi şi calea 
fără piedecl. Atunci să tal binişor cu sabia fun
dul cortului, sa te tîrăscî pe pântece ca să eşl 
din el şi să mergi mal mult dra buşele printre 
corturi, îndreptându-te spre partea spre care te 
va povăţui repetatele ţipete de cucuvea şi să 
nu te opresc! pană nu va înceta ţipetul cucu
velei. Dacă vel aucji trei ţipete prelungite unul 
după altul, să te întorci cum al venit şi să te 
închid! în cortul d-tale, căci calea ne va fi o- 
prită de vreo primejdie; dacă va înceta acel 
ţipet, să te ascund! cât vel putea mai bine şi 
să aştepţi; dacă îl vel audi reîncepând iară, să 
înaintezi pană ce te vel apropia de el şi te vei 
întâlni cu mine; dacă nu-1 vel audi reîncepând 
cel mult peste un câs, să te întorci la cort cu 
siguranţa că într’acel miniit eu nu mal sunt în 
rândul celor vil şi dacă vel întâlni d-ta vre-o 
piedecă sau vel avea nevoie de ajutor vestes- 
ce-më prin un semn öre-care.

— Voiu cânta ca pitpalacul.
— Prea bine; eu atunci voiu alerga a te 

mântui ; dacă însă vel eşi din cort şi nu vel 
audi nici un ^ipët în vreme de un sfert de cés. 
reintră în el, căci cum ţi-am spus eü atunci- 
voiü fi perdut şi daca te vel întâlni cu mine 
sa sei ca al scăpat de ori ce primejdie şi ni
meni nu va mai fi care să së împotrivâscă fugii 
nöstre. Esc! în stare să înfrunţi atâtea primejdii 
şi osteneli?

— Sunt, căci sunt deprinsă cu dânsele şi 
am, mare dorinţă d’a scăpa de jugul acelor ce 
m’aü răpit.

— După aceea, după ce vei fi scăpat de
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primejdie şi te vei veclea la loc sigur îţi vei 
aduce aminte de făgăduiala ce mî aï dat?

Da, murmură Maria abia din buze.
— Astă dulce nădejde me face să înfrunt 

ori ce primejdiă putinciosă şi să le biruesc 
pe töte.

— Tăcere!... cjise Maria puindu’ï mâna la 
gură, căci aud paşi apropiindu-se de cort.

Abia închise gura Maria şi îndată se dete 
perdelele cortului la o pai te şi întră Caraiman 
însoţit de patru oficerî pe cari î.î concediă cu. 
un gest de la uşa cortului.

— Să ne gătim de drum, prietinilor, cjise el 
. amicilor sei, căci vom porni chiar în astă nopter 
; vom merge mâne totă c]iua şi mâne seră în loc 

d’a dormi în Rusciuc, vom trece numai decât 
Dunărea şi vom tăbărî în dreptul Giurgiului,-ca 
a doua c]i, înainte de răsărirea sôreluï, să por- 
nim spre Bucuresci ca să-l luăm fără de veste.

— Aucjind astă veste ochii lui Osman cu 
aï Mârieï se întâlniră ca cum şî-arfi c|is că asta 
scire le schimbă planul propus în privinţa tim- 
puluï şi aveau nevoe de öre-care esplicaţiunî. 
Caraiman nu observă nimic fiind-ca astă con-

:

vorbire nu dură maï mult ca o secundă.
— Aideţî, mergeţî de vë pregătiţî, adaogă 

el adrcsându-se cătră favoriţiî seî, căcî peste- 
un cés pornim.

— Mâne nöpte să fi gata, şopti Osman 
Marieî trecând pe lângă ea.

— Am înţeles din semne, rëspunse Maria 
abia din buze întrâncl în cortul seu.

— IST a mai rëmas maî mult de opt cjile 
între acjî şi c|iua cea fericită când voiü dobândi 
prin voiă bună aceste comori de frumseţe şi

i. '
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Înţelepciune, murmur à Caraiman uitându-se în 
urma Măriei. Ah! iubire, adevărata iubire, iu
bire eşita din inimă, cât de mult schimbi tu pe 
muritori!... Cât de mult le îmbunătăţesc! firea, 
cum îî faci de blânzi, de miloşi, de îndurători, 
do drepţi şi de răbdători ! Mai nainte eram o 
fiara sălbatică, care nu cunoscea frîu şi piedeci 
la îndeplinirea patimilor; acum sciü să mă în- 
frên, sciü să rabd, sunt om, fiind că iubesc.

Pe când el ţinea în vêrful buzelor ast mo
nolog şioptit, perdelele cortului să dete la o 
parte încetişor, un om să strecură în lăuntru cu - 
uşurinţa unei târîtore, să apropia de Paşe în 
vêrful degetelor şi ajungend apröpe de el, să 
lăsă binişor în genunche, îşî încrucişa manile 
pe piept şi lovind ţerina cu fruntea, pronunţă ' 
cuvintele următore :

— Sărut urma piciôrelor Mării tale, Domne 
şi stăpâne al meu.

Aucjind astă voce neaşteptată Caraiman tre
sări cuprins de spaimă, îşî aruncă o căutătură 
speriösä în juru-î şi vă4end pe cel ce pronunţa 
aste cuvinte c]ise cu un vădit aer de desgust:

— A! tu escî, câne spurcat? m’aî făcut 
să mă sperïü.

Da, eu, Amfiloclii Ţicalidi, cel mai credin
cios din supuşii Mării tale.

— Mai bine cji cel mai lacom dintre cei 
ce’mî vinde prin greutatea aurului slujbele lor.

— După slujbă bună, D-ne, urméza tot- 
d’auna şi plată bună.

— Eî bine, ce mai vreai? ce mai cauţi pe 
la mine?

— Am venit mai întâiü să aflu despre să
nătatea Mării tale, care ’mi este scumpă ca Iu-
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mina ochilor; al doilea sa primesc porunci delà 
Măria ta.

— Nu mai ara nevoe acum deţine; fîîbu
nicel de te depărteză dup’aci.

— Pöte că m’aï aï.
— Nu, nici una.
— Cine scie?
— Sunt sigur că nu mai voiü năzui la 

blăstematul tëü ajutor, căci am găsit ce *mï 
trebuia.

— Fetişora delà Afumaţi!? Tot o mai ţii?
— Voiü ţine-o pănă voiü muri!
— Tot o mai iubescî?
— Mai mult ca ori când.
— Are haz s’o ia! de soţiă?
— Să sciî că o s’o iau.
— A făcut multe nazuri pănă să se obicî- 

nuiască a fi odaliscă de harem ?
— Află, nenorocitule, că ea este neatinsă 

şi curată de ori ce prihană ca în c]iua în care 
spurcatele tale mân! a smuls’o din casa pă- 
rintescă.

— Să me ’ngropî! esclamă Grecul surprins;: 
nu glumescî?

— Să scii că nu.
— Marele Caraiman Paşa îmi vorbesce saü : i 

; un copilandru fără minte?
— Eîî îţî vorbesc, eu care am isbutit ca 

• prin bine să îndupleci o fiinţă căruia i-am făcut 
atâtea rele, a’mï făgăduit de bună voe să me 
iubescă şi să fie credinciösa mea soţiă.

— Te înşală, stăpâne, strigă Grecul din ce 
în ce mai surprins, te amăgesce mincinôsa.

. ’ — Nu, tu me înşeli.
— Ea iubesce pe altul, pe un ghiaur.

.

-
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— Minţi; încéta cu flecariile daca vreai sa 

mu te pedepsesc cum escî vrednic.
— lata răsplata celor mari! strigâ Grecul 

cu ciudă, apoi pas de mai îţi pune alta dată 
viaţa în primejdie, pas de mai născocesce fel 
•de fel de tertipuri şi de qurse ca sa pui mâna 
pe cel mai primejdios din vrăjmaşii fericirii stă
pânului, dacă voescî ca în loc de mulţămire, 
să aucji înjuraturi şi îngroziri!

— Ce aï mai făcut? ce drăcii aï mai
»uneltit?

— Nimic, răspunse Grecul arţăgos, eu nu 
.sunt bun de nimic.

— Vorbesee să văd dacă esc! vrednic de
•pedăpsă sau de răsplată ; ce drăcii al mai făcut ?

— N’am făcut nimic alt de cât am răpit, 
prin o viclenie bine alcătuită, din mijlocul Rus- 
•ciuculuî, care pe atunci era în mâna Ghinuri
lor, pe vestitul căpitan Mîrza, şi l’am pus la 
închisore unde zace şi acum, fiind-că am aflat 
că el este iubitul Măriei şi o caută cu multă 
.stăruinţă.

— Mîrza este în mânele tale ! întrebă Paşa
•eu mirare.

— Da, stăpâne, răspunse Grecul cu mândrie. 
— Nu minţi?
— Ferăscă D-c]eu.
— Ei iubesce pe Maria?
:— Da, o iubesce.
— Unde este închis?
— In pivniţa unul seraiu din vecinătate. 
— Bine ; ca să-’ţî dovedesc că nu mă tem 

de el şi că sunt sigur de dragostea Măriei 
meie, iată că îţi dau poruncă să mergi numai . 
decât să 'î dai drumul din închisore, să se ducă

*
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îa aï sei nesupërat, şi tu îţi vei lua plata ca 
cum ar fi tot în obecjî.

Grecul salută pănă la pământ şi plecâ mur
murând :

— Banii îï voiü lua, clar pe el nu ’1 voiü 
slobozi păna ce nu voiü mai pune mâna şi pe 

! alţi bani de aï lui.
A doua c]i pe séra ostile lui Sinan Paşa 

intrară în Ttusciuc, pe care Miliar îl părăsise 
îndată ce aflase prin spionii sei că a pornit 
spre densul oştiri nenumărate şi se convinsese 
ca aliaţii nu mai soseau ca sa ’1 susţie în posiţiile 

. ce ocupase cu aşa bărbăţie. îndată ce ocupară 
ăst oraş fără cetate, fără garnisönă şi mai fără 
de locuitori, Turcii puseră la cale preparativele 
necesare pentru trecerea peste Dunăre, adunară 
töte bărcile şi caicele pe care imprudenţii Ro
mâni le lăsase nearse, ca să nu sarăcescă pe 
bieţiî locuitori ce se hrăneau cu pescuitul ; aşe
zară barcă lângă barcă d’a curmec]işul Dunării 
în direcţiunea Giurgiului care era pustiu, puseră 

II scânduri pe d1 a supra, legară luntre de luntre 
cu funii gré se şi împrovisară în câteva ère un 
pod destul de slab, dar în stare de a aşec|a o 
comunicare lesniciösä delà iui mal la altul. 
După ce se terminară aste pregătiri fără a ii 
împedccaţî de cineva, trecură tunurile şi fur- 
gonele de provisiunî şi c-dări mea pe pod, iar 
oştenii de pedestrime intrară în bărcile şi cai- 

[ cele ce mai rămăsese în immer destul de con
siderabil şi înaintară cu toţii spre malul opus* 

Sinan rămase mai în urmă ca să împie- 
- dece fuga codacilor şi să asigure paza podului 
de ori ce întâmplare şi tocmaîodupă ce se în
credinţa că töte merg bine, ca oştea a ajuns

f
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dincolo de mal nesupărată de nimeni şi ca po
dul era bine păcjit, se pregăti a se arunca în 
barca ce-1 aştepta, împreună cu Mihnea Yodă s 
ce’l însoţea. Când însă sa se depărteze de mal 
dete ordin vâslaşilor sa oprésca, căci vëc]ù viind 
despre oraş o céta de cavaleri care ’1 striga sa 
stea, şi când se apropia cavalerii de densul, re- ■% 
cunoscu în fruntea lor pe Ferat Mustafa şi pe 
Alexandru Vodă cari fugise din îtusciuc în 
vremea pericolului într’un mod aşa de mişelesc. ;j

— De unde vii, Paşeo? întrebă vizirul pe 
noul venit cu iui ton răstit şi cu o înfăţişare 
posomorita.

— Din pribegire, stăpâne, răspunse Mus
tafa descălicând şi salutând pe Sinan cu umilinţă.

— Cum ’ţi aï apărat cetatea ce ţi-a încrc- ;» 
dinţat'o Padişahul ? întrebă vizirul cu un ton . 
si mai răstit.

— Cum am putut s’o apăr eu singur pă- vi;: 
ră&it de o öste de fricoşi şi de fugari.

— Pentru ce n’aî murit sub zidurile ce n’aî 
avut putere d’a apăra?

— Pentru ca să scap sfântul Sangeac al 
credinţei ce să afla în păstrarea mea trămis de 
Şah Islamul, ca sa bag inimă şi vertoşie în 
oşteni.

— Şi n’aî isbutit?
— Nu.
— Unde este Sangecicul?
— Iată-1, răspunse Paşa scoţend de sub 

largul săli burnuz o flamură verde ornată cu o 
semi-lună de aur.'

— Adu-1 încoce şi du-te peste pod de te 
unesce cu oştile mele ; pe urmă ne vom lămuri, 
în privinţa nebărbateî purtări ce ai avut.
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Mustafa salută pană la pâment şi nu mai 
dise nimic de ténia sa nu supere prea mult pe 
teribilul Vizir şi să’şi îngreuneze şi maî mult 
posiţia care deja era destul de neplăcută;

— Dar tu, Alexandre beiu? unde aï fost 
pe când sprijinitorii tei muri au aperându-ţî drep
turile, şi cum te-aî luptat spre aï scăpa?

— Am urmat pe Mustafa Paşa, care fugea 
şi striga: să fugim căcî nu maî este nădejde.

— Astfel îţi veî păcji şi apëra tronul, pe 
care mila PadişaliuluÎ voesce a ţi-1 hărăzi cu 
aşa mari jertfe?

Alexandru tacù mîlc şi plecă după Mustafa.
Când ajunse Vizirul dincôce de mal, tabëra 

era aşecj'ată, corturile întinse, santinelele la pos
turile lor şi oştenii în corturi gata a se arunca 
în braţele somnuluî. După-ce chemă pe şefiî în 
jurul seu şi convorbiră o ora spre a hotărî pla
nul de atac, se aruncă şi el pe un divan de 
câmp îmbrăcat cum era şi se înveli cu un bur- 
nuz gros, căcî nöptea era rece şi întunecosă şi 
cădea pe păment o ploie a cărei recöre pă
trundea pe om pănă în măduva öselor.

Caraiman nu durmia deşi trecuse patru ore 
din nopte după césul turcesc, ci sta de vorba 
în cortul lui, împreună cu ajutătorii lui Osman 

Rşi Murad. După ce vorbiră multe şi de töte, 
Osman se sculă în piciöre şi cjiseluî Caraiman:

— Dă-mî voe, stăpâne, sa me retrag în 
cortul meu.

— Ce! ţi s’a făcut somn somnurosule? în
trebă Paşa suridend.

—- Da stăpâne, m’a ajuns ostenéla.
— Bine, dute şi dormî, căci mâne aï de lucru.
Alavia Putoeanca.

k
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— Alan să te bine-cuvinteze, stăpâne, cjise 
Osman sărutându-î mâna ca nici odată.

— Şi pe tine, fătul meu, răspunse Paşa 
sărutându-1 pe frunte.

Când auc(i ăst semnal convenit, Maria tre
sări, dar să stăpâni de târnă sa nu fie desco
perită de Caralman. Cum eşi Osman, răpitorul 
ei se apropiă de densa, îî luă mâna în manile 
sale şi-î cjise :

— Plânge-me, Mario, plânge-më, căci în 
potriva voinţeî mele sunt nevoit a scote sabia 
în potriva fraţilor tăî.

— Nu te plâng, Domne, răspunse Maria,, 
căci îţî faci datoria după cum trebue să facă 
ori-care muritor pentru ţara ce Ta născut.

— Aï o inimă de adevărat oştean, c]ise 
Paşa înduioşat, dar cu töte astea tot eşti fe
meie : sângele îţi face rău şi me tem că nu mă 
vei iubi din minutul ce veî sei că mânile mele 
aü fost învăscuite cu sângele fraţilor tăî.

— Inima care a început să iubéscâ nu mai 
pöte să să întorcă înapoi, orï-ce pïedecï ar în
tâmpina în cale

— Al început să mă iubeseï tu? Mario! 
striga Caraiman nebun de bucurie.

— Pöte, răspunse fata cu o voce stinsă.
— Şi veî primi a fi a mea?
— Nu mă întreba acum, ci îndată ce va 

trece c[iüa ce ţî-am hotărît.
— Ah! pentru ce nu ac]î? pentru ce nu 

în acest minut?
— Pentru că femeia urăsce forte omul,

jcare îşi calcă jurământul şi eu nu voiü să te 
urăsc.

— Aî dreptate, fermecătore ce escî; aide,
>ţ
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ciute, lipsesce din faţa mea, căci mî-e téma de 
virtutea mea şi nu voiü să-ţj dau prilej d’a 
me urî.

Maria eşi şi numai decât întră în cortul 
eî ca şi o umbră uşurică, sfâşiă cu sabia ce 
purta la brîü fundul cortului, şi după ce së văcjă 
afară în mijlocul taberei, se uită în juruï peste 
acel dedal de corturi răspândite fără simetrie 
pe un câmp umed de ploie şi forte alunecos, 
stătii în loc puţin şi aucji într’o mare depărtare 
un ţipet de cucuvae. Cum aucji acel ţipăt pleca 
spre acea parte, strecurându-să prin stradelele 
de pânză şi pitulându-să la păment ori de câte 
ori trecea pe lângă un cort în care să mai afla 
lumină, sau tîrîndu-să prin tină ori de câte-orî 
să furişea pe lângă o santinelă ce dormita stîr- 
cită în cort, şi astfel morse înainte, merse mereu, 
urmărind ţipătul acelei cucuvae care din ce în 
ce să depărta.

Anevoinţa şi ostenéla ce cercà mergênd o 
oră întrăgă pe un păment clisos, prin plöia care 
din ce în ce să îndesa, printre corturi care nu 
să mai sfîrşiau şi pe lângă santinele care să 
îndesau cu cât să apropia de estremităţî, este 
anevoie de descris. Pe lângă aste osteneli grele 
de înfruntat de cătră un bărbat fôrte, necum 
de o jună fată, avea să înfrunte şi diferite pîe- 
decï ce întêmpina mai la fie-care pas. Acele pîe- 
decï să compuneau din şănţuleţe de scursôre şi 
din brîne gröse, otgöne şi lanţuri puse d’a cur
mezişul drumului în diferite direcţiuni menite 
d’a feri tabăra de un atac nopturn şi de o sur
priză neaşteptată, pîedecî pe care întunerecul 
ÿle ascundea, fâcend adesea să cadă în brânci 
îu poroiü şi să să sgârie pănă la sânge. *

. f
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Töte le suferi, töte le răbda cu bărbăţie 
juna fugară, căci dorinţa de libertate înfrânase 
slăbiciunea şi oboséla, dar într’un moment când 
încetă ţipătul cucuvăi sale mult dorită, când 
trecură mai multe momente şi nu mai aucji ni
mic, fii în stare d’a perde tot curagiul, d’a cade 
jos fără de cunoscinţă, şi d’a se lăsa plină de 
desperare în voia sörteT. In minutul însă când 
era s’o părăsăscă cu totul bărbăţia, aucji ărăşî 

, ţipătul cucuvăi ceva mai apropiat, să umplu de 
bărbăţie şi începù să alerge mai repede şi mai 
fără fer ăla. Astă nesocotinţă era s’o piarcja; a 
santinelă pe jumătate adormită, să clesceptă toc
mai în momentul în care trecea juna fugară, 
şi văcjend’o strigă cu o voce sălbatică:

— Cine e acolo?
Aucjind asta întrebare Maria tresări, dar 

nu să gândi mult, ci mai repede ca cugetarea, 
să năpusti asupra somnurôseï santinele, în mână 
cu un cuţit ascuţit ce scosese delà brîa, îl în
fipse în pept pană la plăsele, şi după ce-1 vecjă 
răsturnat la păment, îl lăsă să să sbată cu mörtea 
fără să scoţă cel mai mic gemet, şi porni spre 
locul arătat de cucuvae al cărei ţipăt să apropia 
din ce în ce mai mult.

In fine eşi dintre corturi, mal căcjii încă de 
câte-va ori împiedecându-se de lanţuri, buşteni 
şi şanţuri, se mai sgârie puţin, dar dete slavă 
lui D-cjeu căci să crecjii scăpată. Insă după ce 
facil câte-va cjecimï de pasiirï pricepù că s’a 
amăgit! înaintea eî era un zid compact de tră
suri şi cară de bagage puse şi legate una lângă 
alta. Ajungând în dreptul lor stătti puţin să se- 
gândăscă şi după o repede recugetare gândi îix 
modul următor:
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— Dacă cucuvaea. ţipa dincolo de aste că
ruţe, negreşit că Osman a găsit mijloc ca să 
■trécâ prin el; dacă el a putut trece, trebue să 
pot trece şi eu ; să încerc.

După ce’şî facù astă închipuire, înglie- 
nunchiâ în noroi, se puse pe brânci şi începù 
să se târască ca o şopârla sub care şi căruţe; 
trecù astfel un şir de care pe lângă un câne 
ce durmia încolăcit sub căruţa stăpânului seu,

I dar care nu c]ise nimic fiindu-Î frig, să strecorâ 
printre mat multe posturi de santinele cari, con
form obiceiului de moliciune turcésca, durmiau 
duse în cojöcele lor, fără să bage în semă plöia 

*: ce le isbea faţa, trecù pe sub mal multe rîn- 
durî de furgöne şi în fine nu maî întâlni altă 
piedecă decât un şanţ mare şi lat plin cu apa.

Ajungând pe malul Iu! cel înalt care se 
scufunda sub piciôrele eî îşr fâcù semnul crucii, 
se avântă şi sări tocmai pe marginea opusă a 
şanţului; acolo îi eşi un om învelit într’un co- 

- joc negru; era Osman.
— Acum suntem scăpaţi, cjise el plin de 

■ bucurie; să dăm fuga spre locui unde ne aş- 
tâptă caii şi să mulţămim cerului căci n’am 

• fost vec|uţî de nimeni.
— Te înşeli, Osman, rëspunse Maria, uită-te 

la manile mele.
— Sânge! striga Osman îngrozit, aï fost 

cjarită şi rănită?
— Ba nu, am întâmpinat în cale o strajă 

deştâptă care îmi punea piedecă şi eu cu vîr- 
. ful cuţitului din acésta téca, Tam înlăturat ast

fel ca să nu mai pôta c]ice nici cîrc.
— Viteză şi curagiosă copilă! strigă Osman 

plin de mirare.

II
\\

WZJ.
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După o alergare de un sfert de dră ajun
seră într’o pădurice de sălcii, găsiră acolo caii 
ascunşi de cu c]iüa, încălicara, dete pinteni cai
lor şi merseră în gôna mare şi fără a respira 
spre miacţă-nopte. Când începîi cerul a se co
lora spre răsărit ca să se reverse c| orile, se în
tâlniră cu o céta de călăreţi Români, care vă- 
4endu-le costumul şi crec|ându-i drept Turci, 
întinse armele spre eî.

— Saţi, strigă Maria în românesce, căci ne 
dăm prinşi ; duceţi-ne numai înaintea lui Mihaî 
Vodă, dacă voiţi să dobândiţi o bună răsplată.

Oştenii aucjind aste cuvinte şi limba lor 
proprie pronunţată fără accent strein, încunju- 
rară pe presupuşii Turci şi’î duse înaintea co
mandantului lor.

XIII.

In ajunul pericolului.
Miliaî, prin ajutorul amicilor săi secreţi din 

Constantinople şi a rudelor luî Ianachi, îşi do
bândise în marele Devlet al Osmanlîilor urechi 
cu bun aucj care îï comunica cu grabă şi pe 
sub ascuns töte disposiţiile ce se luau în contră-î.

îndată ce muri Am urat, şi să sui pe sca
unul imperial fiul sëü Mehemed, află numai de
cât despre 'campania ce se pregătia în contra 
sa, şi îndată ce fii informat că sute de mii de 
duşmani eraü gata a porni spre a-1 strivi cu 
grösnicul lor număr, de dată scrise aliaţilor săi 
să se prepare, căci Creştinătatea să află în pe
ricol, şi chemă sub arme oştile şi glötele sale, 
câte mai rămăsese pe 'la vetrele lor, pe cele 
adunate le mai lăsă ca să se mai odihnăscă la
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loc sigur şi adăpostit; când află însă că Turcii 
erau a pro pe de Dunăre şi se convinse că oşti le 
sale nu numëra mai mult de cjece mii oşteni, 
îşi perdù orî-ce nădejde din partea aliaţilor sei, 
care încă nu sosise cu ajutorul făgăduit, atunci 
îşi armă fruntea cu semnul crucii şi cjise cu ho- 
tărîre :

— Ce o vrea D-c]eu.
Boeriî, aflând numărul cel mare al Tur

cilor, se spăimentară förte, alergară la palatul 
Domnesc şi rugară pe Vodă să-î fie milă de 
ţară, să fugă peste graniţă cu avutul şi familia 
sa pană mai era timp să*Î lase pe eï a potoli 
pe Turci şi a abate de peste capul sermaneî 
ţări urgia mânii lor. Vodă însă auc]indu-î se 
uită cu milă la eî şi le c[ise:

— Dacă a-ţî vedea un păstor fugind îna
intea unei haite de lupi, care au năvălit spre 
oile sale, în loc d’aşî asmuţi cânii şi şi-ar pune 
viăţa pentru oile sale, ce aţi c]ice? nu este aşa 
că l’aţî numi fricos, ticălos şi nevrednic cVa 
păstori?.... Tăceţi, ve plecaţi frunţile în jos, căci 
sciţi bine că n’aţî putea c]ice altfel; eî bine! 
eü nu voiü să fiü ticălos, nici nu voiü să fiu 
nevrednic d’a păstori; sunt păstorul Românaşi- 
lor mei, voiü să me lupt cu eî şi pentru eî pană 
la cea din urmă picătură de sânge, ca să arăt 
lumiî cum că avem drepturi şi seim a le apăra.

— Turciî sunt număroşî, mai mult ca în- 
cjeciţî decât noî şi ar fi o nebunie pe noi daca 
am cuteza sa ne măsurăm cu eî, cţise Dan 
Vistierul.

— Nu face nicî odată nebunie acela ce să- 
apără de vrăşmaşul care-î calcă drepturile lui,, 
orî cât ar fi de mare nepotrivirea puterilor lor.
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Furnica e mica, dar nu se sfiesce d’a muşca 
piciorul nesocotitului care-î calcă peste muşu
roiul eï, cu töte că ea scie că greutatea acelui 
picior este în stare să strivésca mii de furnici. 
Se aüa sus în cer un D-c|eü al dreptăţii; el 
apără totd’auna pe cel slab şi asuprit.

— Facă-se voinţa Marii Tale cjise banul 
Manta, însă fii sigur că ţara acésta va peri sub 
urgia turcéscâ şi pricina perireî eî va fi numai 
pofta Marii Tale de Domnie.

— Tu aï vorbit astfel? tu, bătrânul meu 
. Manta? tu în care credeam că bate o inimă 

cât două, tu, unul din cei mai viteji oşteni?....
— Eu, căci eu cunosc mai bine ca alţii 

slăbiciunea oştilor nöstre şi mulţimea oştilor 
turcescï.

— Tu să mă învinovăţesc! că vom puterea 
cu orî-ce preţ, chiar cu peirea ţâre!?....

— Astfel n’aî fi închinat ţara Ardéluluï.
— Ah! cât eşti de greşit, când mă judeci 

astfel, strigă Vodă cu amărăciune şi descurajare ; 
găsesc ţara năbuşită d’o hör dă de păgân!, care j 
nu ma! respecta nie! dreptatea, nici firmanurile, 
nie! averea, nie! cinstea, nie! viaţa; care jefuia 
cum vrea şi ucidea pe cine vrea; o scap de ; 
astă năpaste grozavă, făcu! din nimic o oştire 
puternică, care să însufle grözä în vrăşmaş! şi 
mirare' în tötä lumea; duc steagul ţări! mele 
din biruinţă în biruinţă şi din slavă în slavă, 
umplu visteriile ţări! cu ban!, vă fac D. V. töte 
îndestulările, răpesc din mâna vrăşmaşilor ve
chiul pământ strămoşesc, şi pentru că am scă
pat ţara d’o îndoită primejdie, umilindu-mă pe 
mine însu-mî fără a arunca în spinarea ţări! şi 
a viitorului e! vre-o greutate séü vre-o răspun-
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dere, pentru ca am primit a me face numai pe 
mine însu-mï mai micul unui creştin fălos, care 
e lesne de biruit Ia vreme cu prilej, numai ca 
să mântuesc moşia strămoşâscă de gröza pă
gânului, me învinovăţesc! că am închinat ţara 
la streini numai ca să rëmâiü mare şi tare?.... 
Bar nu vë gândiţi bine că spuneţi cel mal mare 
neadever când îmi faceţi aste învinovăţiri, sciind 
bine că eu de atunci am încetat de a fi cel 
mal mare si mal tare şi în locul meu sunteţi 
d-v. epitropil mei?... EI dacă e aşa, ca să ve 

|. arăt că nu ţiu. la nici o mărire şi putere, iată 
* că las frâuele ţării în manile vöstre, al egeţi-ve 

Domn după pravilele ţării, mergeţi înaintea Tur
cilor cu capetele pe tipsii, şi ca să-I împăcaţi 
şi mal mult, duceţi-me legat pe mine şi pe copii 
mei: daţi-ne în manile lor ca să ne pedepsâscă, 
fiind că v’am făcut să luaţi Rusciucul, Silistra, 
Hîrşova, Giurgiu şi Brăila; Varna, Baba, Pro- 
votul, Dolriţa şi Zigara, şi priviţi-! cum ne vor 
măcelări şi cum să vor năpusti ârăşî peste ser* 
mana ţară fără de apărare. După-ce veţi face 
töte acestea, înfăţişaţi-ve înaintea poporului şi 
judecaţi singuri dacă aţi făcut bine sau nu; 
dacă ţara ve va binecuvânta sau ve va blăs- 
tëma. Aide, hotărîţî!....

— Noi nu hotărîm alt decât te rugăm să 
te gândesc! şi să faci tot ce te vel pricepe pen
tru binele şi fericirea ţârei ce te-a pus pe tro
nul el respunse Metropolitul Eftimie înduioşat.

— Aşa aşa, strigară toţi boeril în unire.
— Atunci lăsaţi-ine să fac ceea ce sciü şi 

ceea ce pot, căci mai bine este ca o ţară sâ 
piară luptându-se, decât să trăiască cum va trăi 
•câţl-va ani în robie şi suferinţa mal amară ca 
mörtea; mai bine o c]i şoim, decât un véc ciôca.
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— Aşa e, strigară éraşi boeriî.
— Să ne apărăm cum vom putea, pană 

ne va veni ajutor, şi ele nu vom puté şi nu ne 
va sosi nimic, atunci să murim cu cununa vi
tejilor pe frunte, strigă Vodă tremurând de un 
sublim entusiasm, şi mal bine să ne jertfim 
pentru binele întregei creştinătăţi decât să tî- 
rîm împovărătorul lanţ de robie.

Aşa, aşa strigară boeriî din ce în ce mat 
însufleţiţi; să biruim ca nisce voinici sau să 
murim ca nisce viteji, decât să trăim ca nisce robi.

In momentul acela să deschise doue uşi 
deosebite care daü în sala consiliului şi apărură 
doi oficerî care se apropiam mal înacelaştimp 
de locul unde era Mihal.

— Ce vreţi, feţii mei? îî întrebă Vodă pe- 
amendoî deodată cu o voce dulce.

— Măria Ta, răspunse unul din eî salutând 
cu smerienie, un om urît la faţă şi prost le îm
brăcăminte, care după port şi vorbă pare a fi 
un strein, cere cu stăruinţă ca să fie înfăţişat 
în taină M.-Tale.

— Dar d-ta? întrebă Miliai adresându-se- j 
cătră cel d’al doilea.

— Măria Ta, am prins doue iscöde tur- î 
cescî şi le-am adus aici.

— Bine, să-mi aduceţi mal ântêiü pe cela 
ce vine de voie că pôte a ne descoperi mai 
mult: adu pe streinul încôce vătaşe.

— Măria Ta.... îngână oficerul, el dorea ca 
să vă descopere numai Vouă...

— Mihal nu face nimic pe sub ascuns, ci 
töte în veleag în faţa ţărel întregi.

Oficerul nu mai (\ise nimic, eşi şi numai 
decât së întôrse cu streinul.
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es clan »à Dan Vistierul în- 
gălbinind si ascuncjêndusë după spatele celor
lalţi boerï; suntem perduţT, ticălosul ne-a vêndut.

— Ce vrei si ce ai sănii spui? întrebă- 
Vodă pe grec cu un ton răstit.

— Măria Ta, răspunse acesta cu un ton 
tremurător, iartă slugii M. Tale. dacă nu pöte^ 
să-si desclestec]e gura ca să vorbăscă de faţă 
cu obraze streine....

— Nu este nici un strein aici, replică Mi- 
haî cu asprime, ci toţi Români cu dor de ţară.

— Pôte să se amăgăscă Măria Ta, răs
punse fanariotul aruncând o căutătură iroăică 
spre boeri, între carii unii tremurau ca varga 
si doriaü să se deschic]ă pământul ca să-î în- 
ghiţă, iar alţii rnuriau de nerăbdare să afle ce e?

— Măria Mea, nu se însâlă, răspunse Vodă 
' cu acelaşi ton; vorbesce dar.

— Nu pot.
— Pentru ce?
— Pentru că pöte mai am si alte cuvinte- 

care mă opresc.
— Preţul tainiî tale?.... N’avea nici o grije, 

ţi-să va plăti ori-cât vei cere.
— Esc! un domn mare, stăpâne, strigă gre

cul cu un ton prefăcut.
— Vorbesce acum.
— Eu nu vorbesc nimic, ci las ca aste hârtii 

singure să vorbăscă, răspunse Amfilochie sco- 
\ / ţend din sîn mai multe plicuri si puindu-le în 

mâna lui Vodă.
— Ceasul nostru cel din urmă a sosit, mur

mură la urechia Vistierului unul din boeri.
— Grec vencjător! vai ţie va fi, dacă voiu 

scăpa si de asta si vei cădea vre-odată în mâ~
. nile mele, murmură Vistierul.

— Ţicalidi
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Intr ’acest timp Mihaî desfăcu plicurile 
unul după altul, le ceti unul după altul, să în
cruntă de mai multe ori, si după ce le ceti pe> 
töte, aruncă o căutătură de vultur spre toti 
boerii, între care erau mulţi care tremurau si 
le c|ise :

— Aste hârtii sunt delà Alexandru Vodă, 
scrise de însusî mâna sa si adresate cătră unii
din boerii mei, car! sunt aici de faţă, dar pe 
cari nu voesc să-î numesc. Ele îmi spun, că sunt 
mulţi lupi ascuns! între oile mele, car! pândesc 
vreme cu prilej să se năpustescă spre turmă si 1 
păstor, când vrăjmaşul va fi apröpe de grajd.
Eü nu cred asté hârtii, eu nu cred să fie între . j 
Rumân! nisce mişei aşa de lăpedaţ! de lege, 
prin urmare rup aste mărturii mincinöse, le ni
micesc, şi f aşi ele lor le arunc în vent.

Pronunţând aste cuvinte, rupse hârtiile, des- 'i 
chise o ferestră si le aruncă afara, după aceea 
adăogă:

— Sa nu uite însă ace! ce se ved numit! 
aici, că numele lor îmî sunt întipărite în minte K 
si că de ac]! încolo faptele lor vor fi luate în 
deapröpe băgare de sériia; să-ş! aducă asemeni 
aminte că sunt Român! si că ţara le este în 
mare primejdie si să se gândéscâ că acum este ' ; 
vremea a aduna, iar nu a risipi; a îmbărbăta 
iar nu a înspăimânta, a. încuraja iar nu a pe
depsi. Ce! ce sunt Român! facă ca mine, jert- 
fescă si 'urele si necazurile pe altarul ţăre!, cum 
fac eu, amâne si supărările si isbândirile pen
tru altă dată si acum armeză-ş! toţ! braţul cum 
me armez eu, uite cum uit eu si lupte-se pen
tru mântuirea moşie! sale cum me voiü lupta eu.

— Cu tine, D-ne, strigară toţ! boerii îndu-
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i ioşaţî atât cei nevinovaţi ca şi cel vinovaţi, cit 
tine pretutindeni la viaţă şi la morte.

— Am perdut şi de astă-dată, murmura 
Dan Vistierul care se presupunea de toţi că 
era creatura lui Alexandru al IlI-lea; tot bine 
însă adaogă aruncând spre Vodă o căutătură 
pecjişe, că am scăpat cu viaţă; viitorul nu este 

; perdut.
— Dnte de-ţî ia plata, c]ise Mihaî aşec]ân- 

du-se pe un scaun şi adresându-se cătră Grec.
Ţicalidi, după cum aţi înţeles, se făcuse 

\ spionul şi emisarul luî Alexandru Vodă jhdată 
ce pricepuse, că nu mai pöte spera nimic delà 
Caraiman, iar după aceea vêndù pe acesta şi pe 
aï lui, luî Mihaî Vodă, îndată ce află aceea ce 
cjisese Sinan Paşa luî Alexandru Vodă şi înţe
lesese că va trece încă multă vreme pana* să 
sosâscă cjiua în care acela se va sui pe ton. 
Cum aucji dar ordinul luî Mihaî, salută pană la 
pământ şi eşi cu gând să-şî ia baniî şi să fugă 
în grabă spre Transilvania; inse Mihaî îl înţe
lese şi adresându-së cătră vătaful care-1 intro
dusese îî ÜJise:

— Ingrijesce de tot ce trebue ăstui om, 
dar pune-1 la propeală şi nu-1 lăsa să scape cu 
nicî un chip pană la sfârşitul resboiuluî; capul 

[ teu va chezăşiii pe al luî.
Oficerul salută, pănă la pământ şi eşi. iar 

Vodă se adresă cătră celălalt oh cer şi-î cţise :
— Adu iscödele.
Oficerul salută, eşi din sală pe unde intrase 

şi reapăru mânând înainte-î doî oşteni îmbră- 
caţî turcesce. Amendoî erau junî, amândoi fru
moşi, amendoî falnici la înfăţişare, dar cel mal 
mărunţel era cu nèasemênare mai frumos şi mal

?

: ?

I .
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drăgălaş decât soţul seu. Căpitanii şi boeriï vă- 
cţendu-Î scöse un strigăt de bucurie şi de mi
rare, iar Miliaî le aruncă o căutătură piecjişe şi 
pătruncţetore şi-î întrebă cu vocea sa cea de- 
tunătore.

— Cine sunteţ! voi şi ce căutaţi împrejurul 
taberei mele?

— Sunt Român, Măria Ta răspunse cel mai 
june cu un ton îndrasneţ, vin din tabăra tur- 
céscâ unde am stat rob apröpe un an şi de 
unde am scăpat înfruntând mari primejdii casă 
alerg la chemarea ţării mele, spre a ine lupta 
•şi a muri pentru dênsa.

Aucţind ast timbru dulce şi armonios, Radu 
Putoianu, care era acolo şi şedea într’un colţ, 
singur şi gânditor, mai ântâi tresări, apoi din 
-ce în ce mai surprins se apropiâ de noul venit 
şi după ce se uită la densul cu atenţiune strigă 
ştergându-să la ocliî:

— Ore nu ine înşală ochii? öre ce văd îna- 
inte-mî este aievea iar nu vis ? öre sub aste vest
minte bărbătesc! şi turcesc! recunosc în adevăr 
dulcele trăsurî ale Marie! scumpe! mele soriöre?...

Esclamaţia Iu! Radu produse mare mirare 
între ce! de faţă şi-î făcură să se uite spre 
strein! cu ma! multă atenţiune. Junele turc însă 
nu-r lăsă mult timp în nedumerire şi răspunse 
îndată :

— Ochi! nu te înşală, frate ; aceea ce vec]î 
-este aievea iar nu vis, eu sunt Maria, sora ta 
Maria care am fost .răpită de păgân! şi ţinută 
în robie un an de dile.

Pronunţând aceste cuvinte îşî smulse tur
banul turcesc din cap şi lăsă să-! cadă pe inner! \ 
în unde graţiose părul său cel negru şi mătă-
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sos. Cum o vecjură astfel toţi o recunoscură şi 
alergară s’o ia de mână, s’o felicite şi s’o röge 
a le povesti întâmplările sale; însăşi Vodă se 
sculă în sus şi să apropie de densa ; ea însă 
vecjcndu-l se prosternă la piciore-Î şi-T sărută 
mâna cu smerenie. Măria Sa o sărută pe frunte 
si o rugă să-î povestâscă întâmplările sale. Maria 
primi bucuros şi începu a povesti tot ce i-s’a 
însâmplat la Afumaţi, la Bucurescî şi la Stam- 
bul, şi când ajunse la viclenia cu care s’a ser
vit ca să înşele pe Caraiman c]ise:

— Am fost nevoită ca să scap cu cinste 
; din atâtea primejdii mari, să minţi şi cu chipul, 

şi cu ochii, şi cu gura şi chiar cu inima; să fac 
să amuţâscă töte simţurile mustrării de cuget, 
numai şi numai să scap neatinsă. Eü însă-mi 
ine miram de mine cum puteam să me prefac 
aşa de bine, pănă să isbutesc a face dintr’un 
leü sălbatic un câne blând şi supus, dintr’un 
Turc fără de temere de D-cjeu şi fără de înfrâ- 
nare, un om cu judecată şi ascultător. Am fost 
nevoită chiar să minţ pe binefăcătorul meu, 
adăogă ea arătând pe camaradul seu de călă
torie, pe acest tînër plin de inimă şi de bună
tate, fără care n’aş li putut scăpa, numai ca să 
pot isbuti a ine revedea între iubiţii mei fraţi 
şi prietini.

Osman când aucji pe Maria mărturisind că 
l’a înşelat, îngălbini, învineţi, îşi simţi inima 
rupându-se făşiî făşii, dar avu putere a se stăpâni.

— Acest tîner, adaogă Maria, se numesce 
Osman ; el este fiul lui Şervet Paşa care a murit 
In Morea pentru legea sa ; era vecin cu temniţa 
mea, m’a vecjut' şi mî-a spus că me iubesce; 
îndată ce audiiu astă mărturisire, o racţă de nă-
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dej de luci în sufletul meu, o noue ţesătură de 
viclenie se născoci în mintea mea şi făcui pe , 
tînăr să nădăjduiescă. Astă nădejde mî-o răs
plăti prin mult bine, îmi făgădui a se lăpeda 
de legea sa, a îmbrăţişa creştinismul, a rămânea 
între noi, a se lupta pentru noi împotriva fra
ţilor lui, îmi ajuta sa scap din tabăra turcăscă, 
îşi puse de mai multe ori viaţa în primejdie pentru 
mine şi isbuti a ine aduce între aî mei tétera 
şi nevătămată; cu ce bucurie i-aşî împlini nă
dejdea sa, dacă mâna mea n’ar fi de mult fă
găduită !

După aceste cuvinte urmă şirul istorisire! - 
întâmplărilor sale şi după ce termină povestirea, 
şi primi din partea tuturor o mulţime de feli
citări, de bucurie cerii şi primi voe delà Vodă 
să se retragă şi eşi din sală însoţită de fratele 
seü. de tristul Osman şi de Radu Calomfirescu.

îndată ce să vecjîi în camera fratelui său, 
îl întrebă cu nerăbdare:

— Dar, bine frate, unde este căpitan Mîrza? i 
Radu aucjind astă întrebare neaşteptată des- ; 

cliise gura ca să răspundă, iar Calomfirescu, ne- / 
sciind legăturile ce esista între densa şi junele 
căpitan, să grăbi a răspunde cu un ton trist:

— Vaï! vitézul nostru frate, şî-a plătit mai 
din vreme datoria cătră ţara sa.

— Ce fel? a murit? strigă juna fată să
rind din loc cu iuţălă.

— Da, răspunse tot Radu Calomfirescu, a 
murit ca un vitéz şi ca un Român pe câmpul 
de luptă.

— A murit Mîrza! logodnicul meu mort !... 
oftă Maria cu un ton dureros, aruncând asupra 
fratelui seu o privire întrebätörc.

M /
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— Da, rëspunse Radu îngânând, a murit 
după bătălia de la Rusciuc şi după luarea ce
tăţii urmărind nisce spioni; eu crée], c’a căcjut 
într’o cursă întinsă de însuşi Caraiman Paşa.

— Caraiman ! chiar el ! Ah ! înţeleg acu, 
strigă juna leoică tremurând de indignaţi une 
şi oţerire, îi înţeleg purtarea; păgânul a aflat 
că el este logodnicul meu şi că sufletul meu 

r este al lui, şi pe când se făcea cătră mine că 
este aşa de blând şi supus, pe sub ascuns da 
percjeril pe Mîrza casă nu mal am ce iubi; o!

[ dar te-aî înşelat, tirane
în veci iubit de sufletul meu şi după ce voiü 
răsplăti în sângele teü mörtea lui, voi îi avea 
putere şi caragiu a ’ml curma nisce c|ile de aci 
nefolositöre. Unde e mormântul lui?

— Nu i s’a găsit trupul pe nicairî, cu töte 
căutările şi cercetările ce am făcut, rëspunse 
fratele sëü apropiindu-se de ea.

— Ce aud, D-c|eul meu! nu ’ml al păstrat 
nici mângăerea d’a plânge pe mormentul lui!.... 
ah! crudă ursită am avut pe acest pământ!....

Aste cuvinte le pronunţă juna fată cu un 
I 1 ton aşa de sfâşietor, în cât cel ce erau de faţă 

simţiră că le curge din ochi lacrăml de în- 
duioşiare.

— Mario, sora mea cea dulce, strigă Radu 
luând’o în braţe şi aşecjând’o pe un scăunaş, 
liniscesce-te, nu te oţeri, nu te desnădăjdui, 
căci dacă el nu mal este, tu n’aï renias singură; 
fratele tëü trăesce.

— El, şi ce’mî pasă mie? strigă desperata 
leâică sărind din locul unde sta, ce’mî folosesce 
viaţa mea, lumea întregă, dacă el a périt?

esclamă fratele sëü cu un

ii
Mîrza va rămânea :

i'

!

— Mario !
Maria Putoeanca. 10
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ton împutător, nu me asceptam ca aste vorbe 
sa iasă din gura ta.

— Oh! iartă-mă, Radule, iartă-mă, frate, 
respunse nenorocita copilă căcţend în genunche 
la piciöre’i şi acoperindu-î mâna cu mii de 
sărutări; sunt nebună, mintea-mî e sărită, dar 
dâ-mî dreptate gândindu-te la câte am suferit 
şi la câte am să mai sufer d’acum încolo.

— Nu te învinovăţesc că’l plângi, fiind-ca 
este vrednic de plîns, dar te învinovăţesc că 
.te desnădajduesci, ceea ce nu este ertat unei 
creştine.

Aï dreptate, aşa e ; dar ce trebue
să fac?

— Să traescî şi să aibî curaj şi nădejde.
. . dar voi îi putea fără 
dar ce curaj să mai am

— Să trăesc?
de el? să am curaj 
în lipsa lui? să am nădejde! dar ce nădejde 
pot avea pe cât timp el este mort!....

— Sa trăesci ca să’l plângi şi să’i ţii locul 
apărându-ţî ţara răspunse Radu.

— Sa aibî curaj ca să poţi a isbândi în 
sângele vrăşmaşilor săi mörtea lui, cjise Osman.

— Şi să nădăjduescl în Dumnec|eu, care 
pöte să ţi-1 dea când nu te ascepţî, c|ise 
Calomfirescu.

— Yoiu trăi, ca să’î ţiu locul, răspunse 
Maria uimită fără a sei ce vorbesce, voiţi avea 
curaj ca să’î isbândesc mörtea; dar nădejde, 
cum să am nădejde?

— Adu-ţî aminte că mormântul său nu s’a 
găsit, răspunse Calomfirescu, pöte că nici nu 
este scăpat, pöte că este încă viü, pöte că e 
ascuns cine scie unde şi pöte să vă mai întâl
niţi când-va.

; i
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— Oii î aceste nădejdi, aceste nădejdi sunt 
mai mult ca ucigătore; esclamă Maria apu- 
cându-şî cu desperare capul între mâni şi văr
sând lacrime înfocate. Ah! daţî-mi arme, arme 
multe, strigă sărind în sus şi aruncând în juru-î 
o căutătură rătăcită; ajutaţi-me voi care ve 
numiţi că sunteţi viteji între viteji, ca să ’mi 
potolesc apriga sete în sângele duşmanilor, care 
ine face să sufer atâta. Aduceţi-mî un cal ca 
să sbor acolo unde era să shore el şi un paloş 
îngrozitor ca sa vers sânge, sânge mult şi să 
îmi astâmpăr focul ce me mistuesce. Aide, 
daţi-mî arme şi urmaţi-me, căci Turcii au tre
cut Dunărea pe poduri, sunt numeroşi ca ni
sipul mării şi sunt gata a se năpusti spre noi. 
A început a se lumina de c]iuă, ce staţi? ce 
întârziaţi? aideţî să le eşim înainte, căci altcum 
ţara este perdută, păgânii iarăşi se fac stăpâni 
peste moşia nostră, iar ne răpesc fetele, cum 
m’aü răpit pe mine şi iarăşi 'fac fiinţe ne
norocite.

I

— Cât este de fericit el chiar d’ar fi murit, 
chiar dacă ar fi în mormânt! . . . oftă Osman 
stergânduşî ochii; el este iubit şi eu amăgit, 
el plâns şi eu nesocotit! oh! mai bine morte 
de cât viaţa de aci încolo.

Pronunţând aste cuvinte fiul lui Şervet 
Paşa scöse de la cingătore un cuţit ascuţit şi 
şi’l îndreptă spre pept. Râdu Calomfirescu îl 
vëc]ù, îi srnâci cuţitul şi ’Ï cţise.

— Ce vrei să faci?
— Vecjî bine, să me omor, răspunse Tur

cul cu răcâla.
— Să te omori şi pentru ce?
— Pentru că ea iubesce pe altul, pentru

10+
•î«
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că eu o iubesc şi ea nu me iubesce, pentru că 
m’a înşelat şi eü nu pot trai înşelat şi neiubit, 

— Nu fii copil, îi c|ise încet vitézul căpitan ; 
liniscesce-te căci şi ea se va linisci, şi după ce 
va mai uita, cine scie ce taine ascunde viitorul, 

— Ah! ghiaurî! . . . esclamă Turcul cu 
desgust, voi iubiţi tară să sciţî ce este iubirea!...

' credeţi că asemenea durere se uită vre-o dată? 
— Noi seim a ne înfrâna durerile când 

nenorocirea ne isbesce, răspunse Calomfirescu.
— Şi încă mai iubiţi pe alta după ce aţi 

pierdut ce a-ţî iubit! pete pentru că voi 
teţT creştini, eu însă nu me void purta ca voi, 
cacî sunt Turc.

— Aiurea poţi fi ori-ce vei vrea, dar aci nu, 
— Nu? şi pentru ce?
— Pentru că esci în mânile nôstre.

sun- ;

— Aşa e, răspunse Osman lăsând capul în 
jos, sunt robul vostru, faceţi cu mine ce vreţi,

, în ast timp Maria voi să iasă din cameră, 
iar fratele său o apucă în braţe şi cuvintele 

. cele mai dulci şi mai tinere o rugă să să linis- 
tăscă şi o întreba unde vrea să să ducă.

— Mă duc la Vodă, răspunse ea.
— Nu, stal, trebue să rămâi aci.
— Trebue ? ! dar bine nu înţelegeţi că nu es

te vreme de perdut, că Turcii au întrat în ţară şi ; 
că e nevoe să pornim întru întâmpinarea lort

— Adevărate sunt cele ce spui? întrebă 
Radu îngrijat.

— Te mai îndoescT nu vecjî că m’am
liniscit?

— Dacă e aşa aide împreună să vestim-
pe Vodă.

— Să mergem, să’i spunem tot, să’i des-
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coporim tot, că să nu neîmpresôre duşmănit şi să 
ne percjă cum perdu pe sermanul meu Mîrza !. . .

De şi începuse a se lumina de c]iuă, cu 
töte astea Mihai încă nu se culcase, ci vorbea 
cu căpitanii sei ceî mai apropiaţi şi croia felurite 
planuri, prin care s’o brodiască mai bine că sa 
apere ţara, cu mijlöce aşa de neîndestulătore, 
pană ce vor sosi ajutörele aliaţilor. Radu şi 
sora sa fură bine primiţi, Maria fii ascultată 
cu multa atenţiune, şi după ce află grösnicul 
adevăr Mihai, cjise căpitanilor sei:

— Nu mai este vreme de perdut, trebue 
să pornim mai ’nainte d’a afla Turcii că noi 
ne vom împotrivi. Mergeţi de ve pregătiţi, că
pitanii mei, daţi oştirilor veste să fie gata. Pe 
tînerul Turc, care a însoţit pe Maria, păstraţi-1 
aci cu bună îngrijire, ca nu din nechibzuinţă 
să ne aducă vre-o stricăciune prin mărturisirea 
celor ce a vecjut; pe grec să’l pa.4iţî cu multă 
băgare de sôma, căci el pôte să ne fie şi mai 
primejdios, şi după ce veţi face töte acestea, 
!nturnaţi-ve împreună cu töte căpeteniele, căci 
mai avem încă să chibzuim înainte d’a porni.

Poruncile sale fură urmate, fanfara de 
alarmă începù să sune, oştile începu să se adune, 
Osman fù pus la propreală într’o cameră Dom- 
néscâ, fără ca el să murmure şi să se îm- 
potrivöscä şi Ţicalidi fii închis într’o temniţă 
tare şi bine păzit.

;

ï

XY.

Bătălia de la Călugărenî.
Banul Mihalcea, Banul Manta, Aga Fărcaş 

saü mai bine popa Stoica din satul Fărcaş, cu

■
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care am făcut cunoscinţa într’un capitol de mai 
nainte, cluceru Preda Bărcănescu, Spătaru Preda, 
Stolnicul Stroe, Yitézul Dan, Comisul Padu, 
câte trei fraţii Buzescî, Stolnicul Radu Calom- 
firescu, Radu Putoianu, Albert Kirali coman
dantul artilerii şi a puţinilor oşti Ardelene ce 
mai rămăsese în Tirgovişte, Mihail Horvath, 
locotenentul seü, căpitan Cocea moldovénul şi 
alţi mulţi căpitani de frunte, ale căror nume 
se înfrumseţară mai în urmă, fură de fată la 
marele consiliü de resbel ce chemase Mihaî 
mai ’nainte d’aporni spre astă luptă aşa de în- 
drăsneţă. Bătrânii stâlpï al tarei încercară iarăşi 
să revie la sciuta lor părere şi îşi dădură pă
rerea ca să lase ţara întrăgă a fi prada crudei 
răsbunărî a păgânilor, şi ei cu avutul şi familiele 
lor să să retragă în creeriT munţilor, iar oştirea 
de care dispunea să le serve de iscôde şi să 
pădescă strâmtorile şi potecile ca să respingă 
orî-ce atac neasceptat.

Vistierul Dan fù cel mai călduros apărător 
al acestei păreri egoistă şi ruşinbsă. Multe fură 
căuşele care ’1 îndemnară să fie d’o părere atât 
de ruşinosă şi fatală patriei sale, însă cea mai 
principală şi cea mai aprigă din töte, era aceia 
d’a face să pălăscă sub un vel de ruşine, racla 
gloriei născendă a lui Mihaî, inimicul stăpânului 
seu, care deja începuse să fie prea strälucitöre, 
şi să scoböre ăst colos de mărire pe aceiaşi 
treaptă înjosită, pe care stătuse neclintit pa
tronul sëü, Alexandru III-lea, în decursul scurtei 
sale Domnii.

Din norocire într’acea vreme ţara în mare 
parte era armată, oştenii cei mai fruntaşi adu
naţi la Tîrgovişte şi numărul glasurilor covârşea
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cu asupra voturile bătrânilor sfetnici, cărora 
vîrsta şi lăcomia le îngheţase sângele în vine 
şi le domolise orï-ce avênt nobil şi generos.

Vitejii oştenî, bravii căpitani în pepturile 
cărora clocotea sfânta iubire de patrie, de la 
prima vorbă se uniră cu părerea ilustrului lor 
căpitan, voira mai bine mörtea de cât nişinea 
şi cu toţii hotăriră ca să plece chiar în acea 
diminâţă să trécâ pe lângă Bucurescî, să ocupe 
şesul Călugărenilor înaintea turcilor şi acolo 

. să se oprească şi să şi facă preparativele ele 
rësboiu, căci acel loc era cel mai bun de a se 
rësboi o mână de omeni cu o armată aşa de 
mare. Nu au greşit bravii luptători în alegerea 
locului, fiind-că acel loc, ce a rămas memorabil, 
este închis de töte părţile de délurï, care pe 
atunci erau acoperite cu păduri; între acele 
délurî, se află o vale nu prea mare şi plină de 
cringurî, printre care se strëcôra nenumăratele 
şi mocirlösele pârâiaşe ce compun gîrla numită 
NeajlovuluT, care în acele vremuri era o mlaş
tină de no mol din care nu mai putea să iasă 
acela ce se întâmpla să între. Drumul ce co
munica între deal era numai o limbă de pâment 
strimta, pe care nu putea sa treacă de odată 
mai mult de cât un car; în mijlocul acelui 
drum, d’asupra apei era un pod de lemn gros 
şi tot aşa de strimt şi dincolo de el erau trei 
cruci de lemn lipite una de alta şi durate spre 
eternisarea îrfemorieî fundatorului acelui pod. 
Acésta nouă Term o pile se numea şi se numesce 
şi acum Valea Călugărenilor. Posiţia de astăcţî 
este tot aceeaş, dar în locul drumului de pă
mânt şerpuesce o largă şosea.râu pietriş în lo
cul podului celui strimt şi vechiü un pod mal-
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bine făcut şi în locul celor trei cruci, o cruce . 
numai amintind reconstruirea podului de catră 
Şerban Cantacosino, iar nici un monument, nici 
un semn, care să amintească că în acel loc 
Mihaï a prefăcut cu puterea braţului seu Au
tonomia României !..

După ce se alese ca cel mai bun acel loc 
strîmt şi favorabil pentru luptă, Mihaï împărţi 
oştea în modul următor: încredinţa banului 
Manta comanda aripei drepte, care să se aşecje 
pe deal la dreapta podului, aripa stângă o în- 
credinţă spătarului Preda Buzescu, centru lui 
Aga Fărcaş, artileria lui Mihail Kirali şi reserva : 
o împărţi în doue; o parte o dete Banului Mi
ll® ea, care avea să se ascundă într’o pădure 
despre apus şi alta lui Mihaï Horvath, care 
să se ascundă în altă pădure despre răsărit 
spre a apăra corpul armatei de vr’un atac de 
la spate şi la timp nenorocit să le sprijinéscâ 
retragerea. Mihaï şi junii set căpitani rămase 
sa comande călări mea Roşiorilor şi a alerga 
acolo unde va fi pericolul mal mare şi a îm
bărbăta cu faţa sa pe cel descurajeaţl. Radu 
şi Stroe Buzescu, Radu Calomfirescu şi Radu 
Putoianu avea sa facă parte din numărul ăstor 
bravi căpitani, iar juna amazonă Maria Putoianca 
care nu voise cu nici un preţ să remâe în Tîr- 
govişte, să îmbia şi dobândi graţia d’a servi 
de adjutant domnesc şi de însciinţător de ordine 
între corp şi-corp.

După ce să împărţi comandele ûe-câruia şi 
se puse töte la cale cu tot şartul lor, Mi hal 
dete poruncă- să să sune adunarea şi îndată 
oraşul ce pănă aci era mut, tăcut şi adâncit 
în braţele somnului, de odată se înfiora, se
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animă ca prin minune şi dobândi o viata care 
nu fu nici sgomotosă nici zăpăcită. într’un 
sfert de oră totă armata fu adunată într’un 
întins pătrat pe locul palatului Domnesc. Mihai 
întră cu statul seu major în mijlocul pătratului 
şi cuvântă cu o voce impună*ore şi plăcută în 
modul următor:

„Căpetenii şi Soldaţi!
„ Piua ce are să străluciască după asta nöpte, 

are să fie cea mai însemnată c]i pentru mân
tuirea ţării nöstre; de la isprava ce vom do
bândi, atârnă viaţa nostră, fiinţa nostră ; lăsa- 
veţî voi ca să piară din cartea naţiilor vitézul 
nume de Român?... Nu, fraţii mei, voi nu sun
teţi vrednici d’o asemenea mişelie. Aduceti-ve 
aminte cine sunteţi şi al cui fii sunteţi, aduceţi-ve 
aminte că sunteţi biruitorii delà Stânescî şi 
delà Rusciuc şi nepoţii biruitorilor delà Rovine 
şi delà Silistra; aduceţi-ve aminte că în locul 
unui Mircea sau al unu! Ţepeş, aveţi un Mihai 
tot cu acelaş dor şi iubire de ţară ca şi eî, şi 
fiţi bărbaţi şi neclintiţi în curaj şi vitejie. Dacă 
vom “birui, numele nostru va fi neperitor în 
veacul veacurilor; tot fiul de Român ne va 
binecuventa ca i-am scăpat pentru vecie de Turci, 
totă muma ce ’şl va strânge pruncul la sîn va 
dice: fiiul meu, tu trăescî pentru-că vitejii lui 
Mihai şi-a pus sufletul lor pentru mântuirea 
ţării tale. Totă suflarea de Român, când se va 
bucura de bunătăţile acestei ţări, va elice: noi 
suntem a*a de fericiţi pentru-că oştenii lui 
Mihai au jerfit fericirea lor pentru binele nostru. 
Dacă vom muri totă lumea ne va plânge şi va 
da mână de ajutor fiilor noştri, iar daca vom 
perele un prilej ca acesta a?a ele priincios pentru

j
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binele ţării, pe care nicî odată nu ’1 vom mai 
recăpăta, tötä lumea ne va blastema şi ne va 
urî ca pe nisce mişel. Dar n’aveţî grije, Ro* . 
mânii n’au fost şi nu pot fi mişei, nici e scris 
în cartea vieţii să piară numele de Român; 
Turcii sunt speriaţi de atâtea pierderi, laturile 
lor sunt ameninţate de pretutindeni, dintre că- 
petenile lor numai Caraiman îndrăsnesce a se 
mai mesura făţiş cu creştinătatea, şi pe acela, 
vrend D-cJeù îl putem doborî, spre a fi slava 
nôstra îndoit mai mare. Nu vă speriaţi de mul
ţimea cea fără de séina a vrăşmaşilor, căci 
Sinan a lăsat oştea cea mal bună în cetăţi ca 
sale apere de năvălirile nenumăraţilor neprietinî 
aï păgânităţiî, şi a adus cu sine gloate nede- 
prinse la resboî care vor face mai mult sgomot 
şi încurcătură lor de cât noue vătămare. Afară 
de astea locul ce am ales pentru luptă face 
ca mulţimea să devie nefolositöre. Luptaţi-ve 
dar bărbătesce, nu daţi înapoi nicî măcar cu 
un pas din locul ce v’am ales şi nu vă retra- 
geţi în câmpii, căci acolo este peirea; nu daţi 
dosul spre fugă, căci Turcul urmăresce amarnic,, 
nicî nu vă daţi prinşî, căcî el nu iartă nicî odată 
pe ceî ce cad în manile sale fără putere de- 
apărare şi maî cu séina pe ceî ce se dau de 
bună voe. Aduceţi-vă aminte din ce grozăviî 
aţî scăpat, din ce umilinţe şi înjosiri sunteţi 

v mântuiţi, cum vă privesc streinii de când văd 
că sciţi a vë apăra drepturile, şi siliţi-vă a fi 
vrednici de mine şi de numele ce purtaţi, căcî 
şi eu mă voiü sili a fi vrednic de voî şi de 
numele ce port.“

— Vom fi cu toţî vrednici de numele d& 
Român, strigară oştenii într’un glas!!
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— Atunci, fiii mei, să plecărm înainte cu 
nădejde în Domnul şi în Sfânta Sa Maică, a. 
cărei adormire se serbează în curând

In acel moment fanfarele începură să in
toneze. frumöse marşuri de resboî şi mica dar 
brava armată, se puse în mişcare spre porţile 
cetăţii. Peste câte-va momente Tîrgoviştea re
ni ase populată numai de femei, copii şi bătrâni 
gârboviţi.

Armata lui Miliaî merse aşa de repede în 
I cât a doua c]i, înainte d’a se lumina de cjiuăr 

ajunse în dreptul Călugărenilor fără a trece prin 
Bucuresci şi fără a întâmpina vre-un pericol. 
Cum ajunse ocupă dealurile şi pădurile de din- 
cöce de Heajlov, întinse îndată corturile la 
adăpostul unui nemăsurat brîu de pădure, în
tări tabăra şi ’şi întocmi armata în linie de 
bătaie, gata la orT-ce atac neprevăzut; Banul 
Mihalcea se retrase cu reserva sa în pădurea 
despre sôre-apune, care era mal apropiată de 
câmpul de luptă şi Horvath se retrase în dosul 
codrului despre söre-resare, care era mal spre 
Bucuresci. Ast-fel aşccjată mica armată asceptă 
töta fiiua în tăcere venirea Turcilor.

Turcii, cari nu së asceptaă la o împotrivire 
din partea l^ï Miliaî, căci li s’ar ii părut astă 
piedecă mai mult ca cutezătöre, mal cu sémâ 
după ce aflase că Batori şi Movilă nu trecuse 
încă di n core cu o ştii e lor, cu cât merseră de 
iute ca să ajungă la Rusciuc şi să trâcă Dunărea, 
cu atâta de încet merse după ce së aflară în 
preajma Giurgiului. Yecjend că nimeni nu se 
ivesce ca să le împiedece calea, începură să se 
împrăştie spre a prăda laturile din prejur. Trei 

j clfie statură locului înaintea Giurgiului şi toc-

:
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mai a patra- c]i porniră spre Bucurescï ca să ia 
în stăpânire ăst oraş, re mas fără apărare şi 
ocărmuire.

Este timpul sa spunem aci ca mare mirare, 
mare supărare şi mare turburare aduse în sufle
tul lui Caraiman neasceptata peire a Măriei şi 
mare jurament făcu cl’aşi resbuna contra astei 
înşelătore şi contra trădătorului Osman. Când se 
făcu cjiuă, tramise un amic să cheme pe favoriţii 
sei, dar acesta së întôrse îndată şi ’Ï spuse ca 
.ambele corturi sunt gole şi cu dosurile sfâşiate; 
iiu crec]ii spusele sclavului şi së sculă şi alergă, 
•singur ca să se încredinţeze cu propriï set ochî. 
Sclavul spusese adevărul şi el pricepu îndată 
că a fost victima amăgirii; cu töte astea, după 
ce să oţări în destul şi după ce pronunţă mii 
de blesteme şi făcu mii de jurăminte, tramise 
iscode să cerceteze în tabără prin töte părţile, 
dar iscôdele să întôrse înapoi cu veste că n’a 
găsit nimic, chemă la sine pe töte santinelele, 
le ameninţă cu mörtea şi le ordonă să le spue 
pe unde au dosit fugarii, dar toţi într’o voce 
spuseră jurându-se pe Alah şi pe toţi proorocii, 
că n’au vechit nimic; trimise şi gonaci ca să’î 
urmărăscă, dar şi aceştia rămase fără ispravă. 
[Furia lut n’avii margine, dar nu putù să facă 
alt decât să se supue scrisei, conform datoriei 
orî-cărui Musulman, şi să ascepte momentul 
potrivit de a’şi resbuna. Trimise însă la Rusciuc 
pe eunucul sëü favorit să caute pe Ţicalidi, dar 
şi acesta se întôrse cu veste că Grecul de mai-' 
multe c|ile nu se află pe nicăerî. Noi seim unde 
să afla el într’accl timp.

A patra cji Turcii porniră delà Giurgiu 
pe sub sără şi spre a să apăra de arşiţa cjilei

cam



3* loi

şi de ostenéla merseră töta nöptea destul de 
încet; în dimineţa c]ileï a patra apărură în 
culmea dealurilor despre Dunăre ale Călugă- 
renilor, şi maseră nöptea dincolo de pădure • 
fără să le treacă de loc prin minte că dincoce 
la o palmă de loc se află o armie întréga. A 
doua c|i când se desceptară rămaseră încremeniţi 
vëcjênd la lumina cea indoiosă a auroriî, movila 
opusă presărată cu o mulţime de oştire înşiruită 

- în linie de bătae în capul căreia flutura stin
dardul român. Sinan Paşa vëcjênd o cutezare 
aşa de mare şi de neasceptată, turbă de mânie 
şi dete ordin ca să începă numai decât atacul 
spre a măcelări pană la unul cu un moment mai 
curând pe aceşti nesocotiţi, care au îndrăsnit 
sa se mesôre cu o putere încjecită la număr. 
Bătălia începu în cjiua de 13 August anul 1595 
la şepte ore dimineţa, dar nu fura Turci!• aceia- 
cc începură atacul ci Românii ; bravii oşteni 
nu asceptară pe inimici să urmecje ordinele 
Vizirului lor, ci în mimer de 8000 luptători- 
se repecjira spre eî cu bravul lor Domn în 
frunte, trecură podul şi se aruncară cu mare 
furie asupra Osmanliilor.

Patru Paşi, Saturgi Mahomed, Haider, Hus
sein şi Mustafa sprijiniră cu bărbăţia astă nă
vălire furiösa şi neasceptata, dar isbirea româ
nilor fu aşa de furiosă în cât cu töta posiţiunea 
Turcilor care era destul de priinciosă, silinţele 
Paşilor reniase neroditöre, ördele păgâne rupseră 
şirurile-şi se retraseră în neregulă, lăsând pe 

. inimici să ajungă pănă la cele d’intâî corturi 
ale taberei umbrite de semi-lună.

Caraiman-Paşa vec]end că ante-garda ar
matei sale înfrîntă ameninţa a părăsi în manile
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inimicilor nisce posiţiunî cel puţin egale celor 
ocupate de Români, alergă însoţit de oşti prös- 
pete; puse în mişcare formidabila sa artileria, 
reanimă curagiul perdut şi fâcîi pe fugari a se 
Întorce înapoi şi a se lupta cu bărbăţie. Bătaia 
într’o clipă lua proporţium mari şi se întinse 
peste tot frontul armatei. Artileria începu să 
verse foc şi fer distrugător fără încetare şi oş- ? 
tenii să dea de foc împuşcându-se, luptându-se 
cu îndărătnicie şi amestecându-se astfel în cât 
de mai multe ori nu s'a putut sei unde erau 
Turcii, unde Românii şi cine era învinsul cine 
învingătorul.

In mijlocul acestei crâncene încăierări, se 
întemplă un accident fatal Românilor, asupra 
cause! căruia istoricii nu se potrivesc. Valter, 
Hammer şi Enghel, pretind că prin o isbire pu
ternică din partea Turcilor, iar necunoscutul, 
cronica Balacenescă şi Şincai, basat pe mal multe 
documente şi mărturii contimporane, susţin că 
]irin trădarea*) lui Albert Kirali care comanda

*) Astă versiune pare mal probabilă din causa că toţi con
timporanii, chiar Nemţii, susţin că în acele momente n’a cădut. 
tot câmpul Românilor în mănile Turcilor şi după regulele de 
resbel este sciut ca artileria nu se aşadă numai într’un singur 
punct, ci ocupă mal multe posiţiunî avantagiôse. mal cu seină ca 

• acel loc avea mal multe înălţimi şi artileria Română era compusă 
din mal multe baterii. Aşa dar fără un act de rea voinţă saü in
capacitate manifestată comandantul artileriei nu putea ocupa nu
mai o singură posiţiune şi prin urmare nu putea cădea artileria 
înfcrégâ în mâna Turcilor, fără a fi Românii, învinşi saü cel puţin 

-.scoşi din posiţiunile lor. Descrierea evenimentelor ce aü urmat ne 
constată că Românii perclênd tunurile nu ’şl-afi perdut posiţiunile. 
Remâne dar evident că Kirali, contrar, regulilor de resbel şi a 
disjiosiţiuncî terenului compus din mal multe dealuri a aşeijat töte 
bateriile pe un singur deal şi aceasta de sigur în momentul încăr 
•erăril, prin urmare reaua voinţă remâne manifestă.

V
• - ‘
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artileria şi care se bănuia a fi în înţelegere 
; secretă că partisaniî lui Alexandru Vodă, de 

odată artileria română tăcii căcjend în puterea 
Turcilor care numai decât întorse gurile spre 
foştii eî stăpâni. Astă întâmplare ne aşteptată 
făcu pe Români ca se şovaiască, dér nu des- 
curagiă pe MihaT, ci din contră îl animă mai 
mult şi îl făcii să sböre unde era pericolul mai 

d mare, să năvalescă din nou asupra.
într’acest timp, bravii căpitani aï marelui 

eroii făceaţi minuni de vitejie şi se sileau în 
: tot cliipul a deveni demni de şeful lor. Radul 

Putoianul nu se lăsa cu nici un chip să rămâe 
mal pe jos de camaracjiî Turcilor, să’şî ames
tece şi mai mult falangele cu ale păgânilor, să 
încépâ o luptă saü mai bine o măcelărire teribilă 
pept la pept şi cu chipul acesta să facă arti
leria a deveni ncfolositöre. Tunurile turcescî 
tăcură căci nu së mai putea deosebi inimicii 
din amici; asemenea şi puscele; dar începură 
să së auc|ă cu înverşunare pistöjele, săbile şi 
iataganele care pricinuiră aşa de mare omor 
şi stricăciune între Păgâni, în cât aceştia se 
vecjură siliţi a face un pas înapoi. Călărimea 
română, observând acesta fugări armia păgână, 
iar Maria brava amazonă, uitându-şi sexul, în
sufleţi admiraţiunea tuturor prin conduita sa 
mai pre sus ca eroică. Aci o vedéï sburând 

\ peste felurite pericole şi prin plôe de glonte 
delà un cap la cel-alt al câmpului ca să co
munice ordinele Şefului General, aci întră în 
pericolele cele mai grele spre a së rësboi ca 
un brav, aci înfrunta môrtea cu inimoşie ca 
să tragă vre-un rănit din mijlocul amestecului. 
Cu töte acestea ea nu era mulţamita, căuta

:
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pretutincleiiT cu ochii pe presupusul răpitor al 
iubitului ei Mîrza, se vira în şirurile păgâne 
ca să’l întâlnescă şi se oţerea cu ciudă căci nu 
putea reuşi a’şi îndeplini dorinţa.

într’acest timp lupta urma cu aceiaşi în
verşunare, Turcii recapëtara terenul perdut, 
ajutaţi fiind de împrospătarea oştilor, ceea ce 
nu putea face Românii, reînpinse pe inimic 
înapoi, dar perdura şi doue tunuri Românesci. 
care reveniră iarăşi în manile Românilor. Nemţii 
şi Ungurii cu dovedita lor parţialitate susţin 
că Albert Kirali a repurtat ăst triumf, iar Ro
mânii şi streinii imparţiali, între carii şi Fran- 
cesul D* Ambry susţin că astă faptă glori6sa. fii 
urmata de cătra Români. Astfel a urmat lupta 
de dimineaţă pană séra, biruitorii rămeind adesea 
biruiţi şi biruiţii devenind biruitori, resboindu-se 
însă ambele părţi cu mult curaj, fiind ajutaţi 
Turcii de mulţimea numărului, iar Românii de 
tăria curajului lor. în fine pe sub seră, mână 
de omeni a Românilor, năbuşită de noianul 
mulţimei inimicilor, împuţinată de numerösa 
lor artilerie, începù a se retrage, dar nu în- 
vălmăşindu-se, dar nu perc|endu-şî şimrile, dar 
nu ca o hordă de fugari, ci în töte regulele 
dictate de strategie, într’un mod frumos, şi me
todic.

Spre a nu se lăsa să fie împresuraţi de cătra 
Turci, se înşiruira în fonna unùï triunghiu cu 
şiruri îndoite, care avea ochii pretutindeni, pre- 
sentând pepturi gata de aperat în töte părţile 
şi începură a se retrage luptându-se mereü, fără 

• a areta dosul inimicilor. După prevederile lui 
Mi hai şi a consilierilor sei strhntörea locului 
unde se da bătaia, pădurile şi dealurile ce’l în-
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cunjnra şi maï ales podul, favofisară de minune 
retragerea Românilor şi împedecară pe Turci 
d’aşî desfăşura puterile spre a-î împresura.

Retragerea lui Mihai nu era decât numai 
o tactică de strategie ca să vîre pe Turci în 
strîmtôre şi sa câştige timp pană să sosésca cor
purile de reservă, pe care le chemase prin şta
fete într’adins.

Acel moment fù unul din cel mai primej
dios din câte a înfruntat Românismul de când
se lupta din secolii secolilor în contra apăsăto
rilor lor! trei puteri care de care mai pu
ternice îl combătea cu înverşunare adecă: mul
ţimea Turcilor, fömea şi oboséla; ăşti trei în
grozitori inimici ar fi putut face să şovăăscă, 
să se descurajeze şi să se desorganiseze, orî-ce 
oşten d’ar fi fost chiar un erou. Bătălia era 
apröpe perduta, căpitanii disperaţi, Turcii si
guri de victorie şi reservele nu mai sosiaü. Cu 
töte astea Mihai nu perdù curajul; el avea în
credere în Dumnecjeul apărător al României 
care nicî-odată nu ne-a părăsit; acel Dumnecţep 

. avù într’acel minut milă de astă sentinelă per- • 
dută a latinismului în noianul barbarilor, nu 
voi să piară sub călcâiul păgânului astă ţară 
plină de viteji şi ÎT întinse mână de ajutor. 
Reserva de sub comanda Banului Mihalcea pre
cedată de viteza amazonă, care numai decât 
sbură sub plöia de glonţe şi săgeţi acolo unde 
o mâna datoria, îndată ce primise ordinul lui 
Vodă ese de-odată din pădure, năvălesce cu 
furie spre aripa stângă a Turcilor, o face să se 
retragă în vălmăşelă spre centrul operaţiune!, 
chiar în momentul când Turcii se credeau si-
guri de victorie, şi risipesce, într’o clipă töte 

Maria Putoeanca. 11
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planurile lui Sinan, care orênduise pe Hasan 
Paşa şi pe Mihnea Vodă să ocolésca pădurea 
şi sa lovăscă pe inimic pe la spate.

Mi haï vecţond amestecul ce a produs între 
inimici atacul lui Mihalcea, reia ofensiva, L>- 
vesce cu furie centrul comandat de însuşi Sinan 
Paşa, trimite pe căpitan Cocea cu patru sute 
Unguri şi Cazaci pedestri ca să isbăscă pe vrăş- 

, maşî pe la spate, iar Albert Kirali aşec|ă cele 
doue tunuri pe o înălţime favorabilă, le în
dreptă spre pod şi ameninţă cu trăsnitorele lor 
guri pe inimic chiar în momentul când se pre
gătea să tréca podul.

-Vecjend că sorta începe a-T surîde într’un 
mod favorabil, că oştirea redobândesce curajul 
pèrdut, marele Mihaî se decide a întreprinde . 
o faptă de mare eroism, care să ridice vaza 
ostcî sale şi se descurajeze pe Turci, şi liotă- 

. răsce a se sacrifica pe sine pentru fericirea 
ţării lui şi a cumpăra victoria cu pericolul vieţii 
sale. I.ndată ce trecù prin mintea sa astă ho- 
tjărîre sublimă, mărinimosul Domn ridică ochii 
cătră cer, îl învocă în fundul ini mei sale ca 

. să-î vie în ajutor şi dă pinteni agerului seu 
- . cursier, smulge o secure grea şi ascuţită clin 

manile unui oştean, se aruncă spre colonă în 
mijlocul căreia fâlfăia sfântul Sangeac al Is
lamismului, începe să doböre în drépta şi în 
stânga tot ce i se împotrivesce, îşi face o cale 
largă şi presărată cu leşuri în şirurile inimice 

♦ şi dă năvală înainte.
Curagiösa Maria, fără a se teme de morte, « 

sböra cea dintâiü în urma Domnului ei, Radu j. 
alérgâ după ea şi ceilalţî căpitani fruntaşi îl

fâlfâie stégul ;urméza fără zăbavă. înaintea sa
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credinţei, sfântul Sangeac al Musulmanilor, a 
carul vedere înflacâréza inimele Turcilor cele 
mai amorţite şi prefăcu. în eroi cele mai ne
trebnice fiinţe. Unde sbura el sbura şi biruinţa, 
pe unde trecea el trecea şi cösa morţii, unde 
se ivea el, vitejia românésca era înfrântă.

Mihaî cu ochiul seu de şoim, vëc]ù în mij
locul amestecului şi fumului orbitor acésta mi
nune gröznica, şi sburâ spre acel stég neno
rocit, ca să pue în luptă noroc cu noroc, fana
tism cu fanatism, prestigiul numelui sëü cu 
prestigiul numelui lut Mohamed.

Maria sburâ înainte-ï, spinteca cu peptul 
î calului seu pânza de lănci şi iatagane ce-î sta 

în cale şi-şî semână calea cu leşiurî spre a resbi 
nu pană la stég, a cărui virtute îî era necu
noscută, ci spre acela ce-1 purta, în trăsurile 

fe căruia recunoscu pe însuşi Caraiman Paşa, acela 
ce o răpise din casa sa părintcscă, acela ce o 
ţinuse atâta timp închisă în palaturile sale, şi 
mai cu samă acela, ce după spusa grecului, o 
lipsise de bunul şeii cel .mai nepreţuit, îi răpise 
pe Mîrza, scumpul ei logodnic. ÎÏ ertase töte 
relele câte-Î făcuse ei, îî ertase răpirea sa, îi 
ertase asemeni şi închisorea pentru că se scă
pase de ele, dér perderea iubitului ini met sale 
nu putuse se i-o erte şi murea de nerăbdare ca 
cu o clipă mai curând să-Î sorbă sângele şi se 
isbendescă prin mörtea cea mal crudă mörtea 
odorului seu.

Când se vecţu faţa în faţă cu el scôse un 
ţipet de leoică, ridică gréua sa spadă ca să-l 
isbéscâ cu delicata dar vânjosa sa mână, dar 
o mână mai ageră şi mai vîrtôsa îl apucă îna
inte, despica capul Paşii cu o lovitură de topor,

i-r
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îl rëstôrna la pâment şi-! răpesce stégul clin : 
mână. Acea mână fă a lui Mi haï !*)

— Ah ! stăpâne, strigă fata cu oţărire, 
m’aï lipsit de singura bucurie ce mai puteam 
gusta, m’aî lipsit ele plăcerea ce aveam cl’a smulge 
cu însuşi mâna mea viaţa acestui nelegiuit, care : 
mî-a răpit tôta viaţa în nădejde^-mea.

— Nu te plânge, căpitan Marine, răspunse 
Vodă fără a înceta d’a doborî pe cei ce cu
tezau a i se împotrivi, căci în minutul când 
ţara este în primejdie, nu este vreme d’aţ! vedea , 
de răsplătiri singuratice, ci d’aţî jertfi töte gân
durile şi dorinţele în folosul moşii obştesc!.

— Aî dreptate, Măria Ta, iartă-mă, răs
punse fata tresărind de bucurie că primise delà 
Domnul eî, pe lângă o blândă mustrare, şi un 
rang militar şi un nume bărbătesc ce-î lipsea. 
După ce rosti aste cuvinte scöse un ţipăt de 
groză, sbură ca o săgătă spre drépta şi răsturnă 
la pământ fără viaţă un ianicer ce tocmai în
tinsese puşca spre MihaT şi era gata să facă foc.

— Iată că ţî-aî răsplătit mântuindu-mî viaţa,
* suntem acum plătiţi, cjise Vodă suriejend.

Cât ţină astă mică convorbire multe capete 
de turci fură spintecate, sdrobite şi retezate, 
multe tunuri şi trofee fură adunate de cătră 
Român! şi multă desordine se cauză între Turc!. 
Luarea steagului sfânt de cătră inimic! fă ca 
o lovitură de morte pentru bărbăţia musulma
nilor, şi asemenea faptă eroică urmată numai 
de câţî-va omenî, fă pentru nenorocoşi! Turci 
ca o urgie pedepsitöre trimisă de Alah ca să-î 
nimicăscă. Când văcjură pe duşman! fugind ru
şinaţi şi pe Domnul lor întorcendu-se în mij-

* Ilustraţiunea vec}! pag. 113. r
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îocul vitejilor sei, urmat de căpitanii sei toţi 
nerăniţi şi toţi încărcaţi cu prăcjî, Românii tre- 
săltară de bucurie şi ini moşia lor se încjeci, iar 
când vecjii cjeciuriie de mii de vrăşmaşi fugind 
ruşinaţi înaintea a câtorva mii de viteji, bucuria 
nu mal avii margine. însuşi Kirali se miră, căci 
îutr’acel morient frumos nimeni nu mai putea 
fi trădător.

Sinan, vëcjênd acéstâ faptă neaşteptată, vë- 
dend descurajarea crescândă a oştilor sale, şi 
vrînd să-î îmbărbăteze urmând esemplul luî 
Miliaî, ia ofensiva şi trece j^odul; dér deodată 
se vede isbit în faţă de MihaT, în dos de că
pitan Cocea, care reuşise a trece la spatele Tur
cilor prin desişul unui zăvoi, fără a fi. zărit de 
nimeni şi în flancul drept de tunurile lui Kirali, 
care loveau în mulţimea cea désa a Turcilor 
ce se grămădise în strâmtôre spre a urma pe 
şeful lor. In zadar Ianiceriî se împotrivesc cu 
sumeţie, în zadar artileria se silesce a împrăscia 
gröza în duşmani prin trăsnetele tunurilor lor, 
căci celelalte cete isbite de aste întreite şi pe 
neaşteptate lovituri, încep a se risipi, a da do
sul cu iuţelă şi confusiune şi a tîrî după ei şi 
pe cei ce au încă inimă d’a se mai lupta.

Toţi se grămădiră unii peste alţii spre pod 
ca să-l tréca înapoi şi să scape cu viaţă, dar 
neputênd încăpea toţi pe el, începură a se dis
puta, care de care să tréca ma! ântêï şi pro
duseră o confusiune teribilă. Cei mai înfricoşaţi 
carii nu putură reuşi să tréca podul, săriră în 
baltac, se înomoliră în noroiü şi périra îneeân- 
du-së în mocirlă. Haider, Husein, Mustafa şi 
alţî Paşi însemnaţi périra în negrele ape ale 
Neajlovuluî. însuşi Sinan Paşa, tîrît fiind de aï
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sei în iuţăla fugii, fii călcat în piciörele cailor 
şi căcjii după pod în apă. In repeziciunea căderii 
se isbi cu putere de parmaclîcul podului şi perdii 
doi dinţi de dinainte.

S’ar fi ales praful de bătrânul Vizir, ar fi 
périt şi el în baltă, sau ar fi căcjut prins în 
manile Românilor, dăcă n’ar fi sărit un spahiu 
anume Hasan şi nu Var fi scos de per din Do
molul amestecat cu apă şi cu sânge; de atunci 
acest spahiu purtă numele de Baltagiü. Vestea 
morţii Vizirului se împrăştiă îndată în şirurile 
turcescî, îndoesce confusiunea si pune pe gona 
şi pe cei ce mai cuteză ca să se apere; Ro
mânii îi gonesce ca pe nisce vite spre zahana 
şi îi înghesuesce în fatala strîmtore. Hasan Paşa 
şi Mihnea Vodă, aflând de môrtea Vizirului şi 
înfrângerea oştilor lui, se spăimentâză forte şi 
o rupe la fugă umiliţi şi amărîţî.

îmbătaţi de gloria triumfului, Românii în
vingători, uitând fomea şi oboséla, năvăliră în 
tabăra inimică şi urmară a măcelări şi prăda I 
tot ce găsea în cale, fără a avea tămă de în- I 
tunerecul nojoţiî ce se împrăsciase negru şi bur- 
niţos şi de mulţimea inimicilor ce era încă mai 
mult ca îndoită decât eî.

Mihaî nu să lasă mai pe jos de oştenii săî7 
ci să preumblă mult timp prin tabăra turcésca 
căutând pe Sinan despre a cărui sorte nu aflase 
şi provocând pe toţi căpitanii ce întâlnea ca 
să să resboiască cu el în luptă singulară, fără 
să dobăndăscă alt résultat decât fuga şi numai 
fuga. Insă-şi Hasan Paşa fugi dinainte-ï şi se 
duse a-şi ascunde ruşinea într’un crîng vecin 
de unde nu eşi decât numai a doua c|i. După 
ce vëc]ù că se înoptăză de tot, lupta încetăză



cu desăvârşire şi resbelul se schimba într’o mă
celărire crudă,. bravul căpitan dete ordin de re
tragere. Oştenii sei părăsiră locul de luptă cu 
părere de rău dar cu supunere şi îl urmară în
cărcaţi de nenumărate trofee, provisiuni, mu- 
niţiunî şi prăcjî de mare preţ. Maria drept orî-ce 
trofeu nu luă alt decât capul lui Caraiman, pe 
care-1 despărţi singură de corp,, îl legă de per 
de oblîncul calului şi se retrase urmând pe Dom
nul sëu. Ajungênd în tabără, luă un ac şi/după. 
cum spune legenda, începu să înţepe ochii ră
pitorului său şi să-î c]ică:

— Voi sunteţi vinovaţi, căci voi m’aţi ve- 
cjut, voi m’aţi plăcut şi voi m’aţî făcut nenorocită.

După asta chemă doi câni, dete fie-căruia 
câte . o parte din astă ţestă spintecată de "topo
rul lui Mihai şi privind cu bucurie cum o sfâ 
şia cânii c|ise suricjend într’un chip fioros:

— Precum tu aï dat percţăriî pe logodni 
cui meu şi i-aî dat trupul spre mâncarea câni- 
lor, căci de îngropat nu l’aï îngropat, aşa îţi 
dau şi eu capul tău spre sfâşierea cânilor.

Intr’acest timp, Românii numărară perde- 
rile ce au simţit şi prăcjile ce au căcjut în ma
nile lor; apröpe c|ece mii de Turci rămaseră în- 
tr’aceea seră morţi pe câmpul de răsboiu, iar 
Românii perduse mai bine ele o mie de oşteni 
şi câştigase pe lângă bogate provic|ium o mare 
cantitate de muniţiune şi multe lucruri de preţ, 
pusei nenumărate, miî de arcuri şi tolbe cu să
geţi, vr’o treî-cţeci de tunuri şi mal presus de töte 
Sangeacul cel verde al lui Mohamed, stema cea 
mai de preţ a musulmanilor, pe care pană atunci 
turcii nu-1 perduse nicî-odată.

După victorie Mihai chemă la sine pe töte 1



căpeteniile oştenilor şi le ceru părerea ; unii fură 
de opiniune sa continue şi a doua c|i lupta, 
alţii să aştepte o c|i de odihnă, el însă le spuse 
că e de nevoie a se retrage în locuri strimte 
ca să-şi redobândescă puteri, fiind-că ostile sale 
au ostenit fôrte mult, şi că să aştepte ajutôrele 
promise, căci perderile ce au încercat erau des
tul de simţi tore, iar Turcii au remas încă des- ; 
tul de numeroşi, spre a repara a doua cji ceea 
ce a perdut în ajun. Miliaî cu părere de reu 
îşi dete astă opinie, dar n’avii ce face, căci evi
denţa lucrurilor era de faţă, şi el nu era din 
acei omeni care să închicjă ochii şi să adormă 
pe laurii dobândiţi.

A doua cţi cum se făcii cjiuă în loc d’a re- 
ncepc lupta, sau mai bine göna precurmată de 
legura nopţii, Mihai ca să înşele luarea aminte 
i Turcilor, puse înaintea taberil mai multe tu

nuri şi ordona să dea mat multe salve de ar
tilerie care nu încetară pănă ce nu porni cu 
totul oştirea; după aceea plecară şi tunarii fără 
să fie cjăriţî de Turci, căci atmosfera era înfă
şurată într’o ceaţă deasă şi lor nu le era aminte ; 
să se ocupe de ceea ce făceau inimicii când 1 
nu-I supăra, ci cum să se apere cu folos în cas 
d’aî mal ataca.

Intr’aceea c|i Românii, cu töte că eraţi pră
pădiţi de ostenălă merse apröpe cu pas gim
nastic, îmbucând câte ce apuca fără să stea din 
umblet şi odihnindu-se pe rênd în carele ce-I 
urma. După ce trecù Argeşul pe podul do vase 
întins de el, îl stricară şi îl luară cu dânşii şi 
ârăşî porniră şi nu stătură pănă ce së vecjură 
pe dealul Văcărescilor în prejma Bucurescilor.

Tocmai a treia cji Turcii băgară de sema
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că nu mai aîî duşmani în faţă; în acea cji ceata 
se ridicase, încât Turcii putură se vacfă uimiţi 
de mirare malul pe care fusese tăbarîţî Românii, 
gol goluleţ şi duşmanii nicairî. Atunci le mal 
veniră inima la loc, dar nit îndrăsnira sa se ia 
după Români temându-se de vre-o cursă, ci stă- 
tură de se odihniră. In cjiua de sf. Marie, Mihaï 
întră cu oştile în Bucuresci şi-l găsiră desolat 
şi prădat de Ungurii lui Horvath ce-1 părăsise 
împreună cu tot ce jefuise ca să nu găsăscă ni
mic Turcii când vor veni în urma lor.

Asta conduită barbară mâhni pe Vodă şi-l 
facil să fie de doue ori nemulţumit de Horvath, 
care nu venise cu trupele sale în ajutor când 
fusese chemat, dar prădase şi jefuise când scia 
de sigur că n’are de ce să se mai temă. A doua 
c]i pe după prânc] Mihaï părăsi şi el Bucuresci!, 
merse continuu spre Tîrgovişte şi ajungend, acolo 
nu se opri decât câte-va c]ile spre a-şî odihni 
oştile şi pentru a porni familia şi averea spre 
Ardeal.

După trecere de cinci cjile porni din Tîr- 
govisce pe cursul Dâmboviţil, ajunse urmat de 
oşti şi toţi orăşenii la cetatea lui Negru Vodă 
pe Dâmbovicioră, inspectâ locurile şi negăsindu- 
le în destul de sigure şi strategice, se retrase mai 
în munţi spre satul Stoenesci unde se opri şi îşi 
aş0c|ă tabera, împresurând’o cu îngrădiri tari.

Tocmai a patra c|i după bătălie, se iau în 
sfirşit şi Turcii după Români. Sinan desameţit 
•de cădere îşi adună oştile ce se împiăsciase fu- 
gând pănă aprôpe de Dunăre, trimise un corp 
de oştire spre Brăila ca s’o ia înapoi şi el porni 
spre Bucuresci, unde îndată ce ajunse, trans
formă töte bisericile în geamii, declară ţara de
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puşalîc turcesc şi dura mai multe întăriri. După 
doue-spre-cjece c]ile, lasă în Bucurescî pe Saturgi 
Mahomed cu doue mii de ieniceri ca Paşă al 
Ţăiil Românesc! şi el porni spre Tîrgovisce, 
unde îndată ce ajunse şi găsi oraşul pustiu se 
puse a dura no! întăriri şi apoi se îndreptă spre 
munţi cu gând d’a ajunge pe Mihai, d’al an
gaja într’o luptă seriosă şi d’al nimici cu desă
vârşire şi. apoi să tréca în Ungaria spre a şterge 
din fata pământului numele de creştin.

XVI.
Sacrificiul b o e r i I o r.

Bătălia delà Calugăren! a fost muşcătura 
.furnicii în momentul d’a se vedea strivită de J 
călcâiul unui uriaş, dar fii plină de résultat e 
folositôre pentru Români. Intr’adever ei se re
trase. a doua c[i după o victorie strălucită spre 
a şe adăposti în creeriî munţilor; părăsiră fruc-J| 
tele unei biruinţe neîndoiose tocmai în momentul 
când trebuia să se folosescă de ele, dar înălţă 
torte moralul populaţi unei şi o făcii să se în
creadă în destinele sale şi să fie sigură că şi 
o mână de dmenî bine conduşi pöte smulge 
laurii victoriei din mâna unei armii mari reu 
condusă.

După astă memorabilă bătălie, într’adevër 
oraşele se sparse, satele să pustiiră, chiar Tîr- 
goviscea, marea capitală deveni o necropola, 
adecă un oraş mort, pustiu, dar se populară 
fôrte sghiaburile"munţilor şi se îndoi şi întrei 
numărul oştenilor. Totă suflarea bărbătâscă, chiar ; 
acei ce din pricina vîrsteï nu mai era datori să 
pörte armele şi chiar băeţandrii încă nevîrstnicî.f-

■ æ
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alergară de bună voia lor, se într’armară cu ce 
putură şi se aşecjară sub cutele stéguluï ţăreî. 
însăşi femeile se puse la disposiţia căpeteniilor 
oştirilor spre a îngriji de bolnavi şi de hrana 
apărătorilor ţăreî în pericol.

Nici moşnegiî, nicî copii nu rămase nefo
lositori în asemenea vreme de grea încercare: 
numai boeriî, stîlpiî ţăreî, sfatul obsciî, braţul 
cel mai vânjos şi destoinic, nu asceptară să so- 
sescă Mihaî spre a-î lua împreună cu el în re
tragerea sa, ci afară de förte rare escepţif, îşi 
strânse familia şi avutul cel maî preţios şi tre
cură dincolo de munţi ca sa se adăpostesca de
parte de ori-ce pericol în Braşov şi Sibiiu pănă 
ce va trece furtuna. In numărul acestora era 
Dan vistierul, banul Manta, Uclrea comisul şi 
alţii ca eî nemulţămiţî de îndrăsneţa cercare a 

s lui Mihaî, prietini credincioşi a! foştilor Domni 
Mihnea şi Alexandru care urmau côda oştilor 
duşmanilor ţărilor lor.
v Manta pănă atunci încă nu devenise ami
cul intim al luî Mihaî şi căpitanul luî cel maî 
fruntaş, căcî încă nu putuse aprecia strălucitele 
calităţi ostăşesc! ale marelui vitéz; el fusese cre
dinciosul luî Mihnea şi voia să-î rernâie d’a pu
rurea, maî cu séma că Dan cu care să rudea,. 
scia prin viclenia şi isteţimea spiritului seu să-l. 
ţie legat de sôrtea sa şi sa l facă complice tu- 

. turor faptelor sale, deşi sub pretecst că erau pă
gubitei re luî Vodă, eraü förte păgubitore şi chiar- 
ameninţătbre esistenţeî patiieî sale.

Eî se duse de se stabiliră în Belgrad, unde 
Sigismund Batori domnul Transilvaniei benche- 
tuia în petrecerile nunţii sale cu archiducesa 

■ Maria Cristina, fiica împăratului Germaniei. Sco-
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pul lor era cVa face pe Batori sa se înduplece 
d’a părăsi pe Mihai în voia sorţii sale şi d’a-şî 
vedea numai de petreceri şi veselii, împăcen- 
du-se cu Turcii, care le promitea o pace förte 
avantagiosă. Ca sa-şi ajungă la scop, Dan plăs
mui multe minciuni, cleveti cum era mai reu 
pe Mihai şi îi aruncă în dos o mulţime de de
făimări; facil ceva mai mult, promise în numele 
lui Alexandru Vodă stăpânul seü că va închina 
ţara fălosului Ungur şi din principat va trans- 
forma-o într’un simplu palatinat, dependinţe în- 
tr’un mod direct de Transilvania, şi cu chipul 
acesta se va réalisa visul seu cel mai scump,-* 
va deveni regele betrânei Dacii* subjugând şi 
Moldova pe care o sfâşia împerecherile întinse 
şi liărţu el ele Leşilor.

Aste înjosite făgădueli deschise ochii ba- 
nuluT Manta şi-l făcu'să înfeléga ce fel de om 
era complicele seü, dar nu avii îndestul curaj 
şi îndestulă bărbăţie s’o rupă pe dintregul cu 
el, să vie în ţara sa şi să cadă în genunche la . 
piciörele lui Mihai spre a-şî dobândi ertarea; 
sa mulţumi numai să spue lui Dan între patru 
ochi că desaprobă .purtarea sa şi la timp nu va- 
iscăli condiţiile sale. Dan aucjindu-l începù să-l 
ia în rîs şi să-i c|ică că nu se aştepta delà el 
.atâta răutate, pentru că în politică töte armele 
sunt bune şi e liber unui înţelept să făgădu- 
iască, dacă va găsi un nebun să tragă nădejde.

Din nenorocire pentru el acel nebun nu fù 
Sigismund Batori; peste câteva c]ile el le spuse 
•că în acele momente critice când totă creştină
tatea era ameninţată de incursiunea barbarilor 
de Turci nu era timpul d’aşî satisface nisce or- 
goliurï deşarte, ci d’a apera crucea în primejdie,.

ii
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şi-î vesti ca a doua c]i el jilăcă împreună cu 
82000 infanterie, 2000 călărime şi 54 tunuri spre 
a se împreuna cu oştile moldoveneşti trimise 
de Stefan Răsvan Vodă. Îî mai încunosciinţă 
încă că şederea lor în Belgrad şi în tot Ar
deiul le era interc|ise şi-î pofti să plece ji’aci 
încolo.

Astă nereuşită umplù de turbare pe Dan 
şi pe Udrca, dar uşură öre cum sufletul lui Manta 
în interiorul căreia consciinţa încejDuse sa mur
mure cam tare. Eï pflecară chiar în aceea cji.

— Unde ne ducem ? întrebă Manta pe com
plicele seu principal.

— Oî vedea, răspunse Dan cu ton scurt şi 
ţanţoş, ca să precurme orî-ce răspuns.

— Eu n’aşî vrea sa văd ci să sciţi, răspunse 
\ Manta cu un ton mai puţin aspru.

— Dacă e aşa gliîccsce, respunse Vistierul 
cu un aer luător în rîs.

— Trecem Dunărea pe la Belgraduf sîrbesc?
— Nu.
— Trecem munţii spre ţara Moldo venăscă?
— Ba nu.
— Atunci mergem spre Buda ori spre Beciü?
— Ba nici gând n’am.
— Atunci unde ne ducem? strigă Banul 

cu un ton arţăgos.
— Se vede că nu escî ispitit într’ale dibă

ciei, Bane, de nu ghîcescî un lucru atât de simplu. 
Mergem la Stoenescî.

— La Stoenescî! esclamă Manta uimit, în 
tabëra lui Mi liai!

— Da, în tabăra lui Miliaî.
— Nu te gândescî la urmări care pot .fi 

primejdiôse, obiectă Udrea.

\
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— Ba in’am gândit la töte şi am găsit că 
pentru lupi cea mai bună ascuncjetore este aceia 
•ce o pöte găsi aprôpe de staulul oilor. Dacă 
ne va vedea că fugim de el, el va începe să 
se temă de noi şi pöte cbiar de departe să ne j 
facă vre-un reu; vecţându-ne însă că venim de 
voia nostră nu së va mai teme de noi şi nu 
va gliîci nimic.

Avea cuvent sceleratul : cel mai simplu ra- \ 
ţionament îî da dreptate, prin urmare cu el 
astupă gura complicilor sèi de nu mai cjise 
nici cârc.

■Chiar faptele veniră în curând să-î justifice 
purtarea ; intrarea lor în tab eră fu primită cu 
multă bucurie şi Vodă veni în persona să-î fc- j 
licite de bunăvenire şi să-î poftéscâ la sfat. Ei 
së duse, Manta luă parte la discuţiune, îşi dădu 
chiar părerea asupra feluritelor propuneri şi chiar 
reuşi a adopta unele din ele, spre a alcătui un 
plan cât se pöte de complect, prin care sa se 
apere de vre-un atac şi să goniasca pe inimic i 
peste Dunăre. El în faţa pericolului uitase ca 
era conspirator şi îşi aduse aminte numai că era 
Român, boer şi oştean. '%

Dan din contră nu uită un singur moment 
că era creatura vândută lui Alexandru Vodă, 
dar uită cu desăvârşire că era Român şi că in ’ 
momente de primejdie orî-ce ură şi animositate 
să dă la o parte. In sfat nu-şî dădu. nici o pă
rere, dar ascultă cu cea mai mare atenţiune şi 
Întipări în mintea sa töte alcătuirile.

Când să iasă din cortul în care să ţinuse 
sfatul, vëcjù că un cerşitor sdrenţăros, plin de 
noroiü şi urît ca necuratul îîeşi înainte şi-î în
tinde mâna. De-ocamdată vru să së depărteze

■r.
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de el cu dispreţ şi să dea ordin la vr’un vercji- 
• şor, ca să-l dea din taberă afară, dar auc]indu-ï 

vocea, care cu un glas piţigăiat şi lihnit h cerea 
milostenie, atunci tresari, scöse un ţip et de bu
curie şi numai decât apucă pe cerşetor de mână, 
j1 trase după el, merse cu densul câtva timp pe 
din dosul corturilor şi întră cu densul într’un 
cort maî retras şi după ce se vëcjù înlăuntru trase 
perdelele cortului cu băgare de séma ca să nu 
'su vac|ă nimic înlăuntru şi apoi esclamă cu 
bucurie :

i

— Ţicalidi!
— Eîl Măria Ta, răspunse fostul cerşi tor. 
— Iadul tc-a adus tocmai la vreme.
— Se vede că el ine scapă din töte pri

mejdiile ca să sosesc atunci când trebue să fiu 
.gata la slujba Mării Tale.

— Ai trecut prin vre-o primejdie?
— Prin multe.
— .De unde vii?
— Din temniţele Tîrgovişteî unde m’a în- 

i cl iis Mihaî Vodă şi din care m’a scăpat Turcii. 
— Aii sosit Turcii în Tîrgovişte?
— De opt (]ile trecute se află în mânile lor. 
— Alexandxu Vodă mai e cu eî?
— El m’a scăpat, el mî-a deschis uşile tem- 

; niţei mele cum a deschis p’ale tuturor celorlalte 
i i şi curii m’a vecjut, m’a recunoscut îndată şi în- 
j Viată m’a cerut delà Sinan Paşa şi m’a urnit 

spre tabera lui Mihaî Vodă ca se ved ce se pe
trece pe aci si să dau ochi cu Măria Ţa.

Cum aî putut isbuti să întri în taberă? 
— Porte lesne; m’ani îmbrăcat maî din 

■; freine în haine de cerşi tor, căcî sărmanul res- 
: besce pretutindeni la Români, am ocolit câtva

N••
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ca sa nu daü bănuială ca viu din tabăra tur- î 
césca, şi cum am resbit înlăuntru şi am aflat, j 
că are să se ţie un mare sfat ni’am luat după '{ 
mulţimea căpitanilor şi am renias la uşa lui cu ] 
mâna întinsă spre trecători şi cu urecliia spre 1 
sfătuitori.

— Bine aï făcut, fi-vei însă în stare să te 
întorci chiar acum înapoi?

— îmi dai vro-o slujbă?
— Ö carte cătră Alexandru Vodă, în care j 

să tiçluesc pe de rost tot ce s’a vorbit şi s'a • 
liotărît într’acest sfat.

— Este gata cartea?
— Nu, mă apuc s’o scriu.
— Seri o că eu. sunt gata de plecare.
Dan scöse din sîn o bucată de piele de 

iepure şi din mânerul toiagului seu o păreche . 
de călimări lungi şi câte-va pene, şi aş.ec|endu-să | 
jos pe păment pe un chilim ce era întins, puse : 
pelea ţie genunchi şi începu să scrie cum scriu 
chiar aejï Turciï, servindu-să de genunchi ca de 
un pupitru.

După-ce termină scrisul să sculă în sus. făcîi 
pergamentul sul, îl legă cu o panglică, pecetlui 
panglica cu inelul său încrustat în cără roşie şi 
după aceia îl dete grecului, îî puse în mână şi 
o pungă plifiă cu monede de aur şi apoi h cjise:

, — Du-te.
— Stai, răspunse delà spate o voce detu- 

nătore şi îndată o mână să întinse şi smuci cu 
repeziciune sulul din mânile grecului.

Intr’acel minut perdelele cortului să* dete 
la o parte, şi la lumina apuindă a sôreluï ce 
revărsa spre uşa cortului o cascadă de lumină, 
vistierul şi emisarul sëü înmărmuriţi de grôza

%■ ' :



— Mâvzea, iubitul meü, nu raaï më recunosc!« jëspunse junele 
o voce plină (le dulcdţă.

Maria Putoeanca. 12
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vecjură pe Mikaï încunjurat de ce! ma! fruntaşi 
dintre căpitani! sei, între care se afla şi Manta 
şi Udrea complici! lu! Dan. Mikaï după-ce smulse 
sulul, rupse pecetia, îl desfacù, îl citi încet şi 

» apoi îl receti în aucjul tuturor; e rea reprodu
cerea fidelă a tuturor combinaţiunilor strategice 
adoptate de consiliul de resbel ce abia se spăr- . 
sese. După-ce termină cu ceti tul Miliar se în- ■ 
torse cătră căpitani! se! şi le c]ise:

— Căpitani! mei, aţi auc]it aceea ce acest 
boer nevrednic şi nevrednic Român a scris duş
manilor ţâre! lu!-; de ce pedépsa credeţi că este ; 
vrednic el şi unélta sa?

— De morte, strigară toţi căpitani! într’o
voce. .
f — E prea uşora astă pedăpsă ; eu îl osân-. 

dese la viaţă ; nu-1 despoî de rangul nici de 
averea sa; îl despo! numaî de dreptul d’a ma! 
sta în ţara Iu! şi d’a ma! putea să-î fie de fo- • 
los vr’odată. Luaţi-1 şi daţi 1 peste graniţă prin 
locul cel ma! apropiat, asemenï şi pe unélta 
lui, însă nu prin acelaşî loc ci prin locuri cât 
se pöte de depărtate, adause Vodă adresându-so 
cătră o cruce de tălpaşî ce urma ceata de că^ • 
pitanî.

— Măria ta, strigă Manta căc]end de-odata 
în genunche; ţî-am fost duşman pănă ac|! ţî-o 
mărturisesc ; mărinimia ta însă m’a desarmat, m’a 

; lăsat neputincios ; iată-me la piciörele Mărie! 
Tale pocăit şi umilit; poruncesce cu! voesc! să 
me pedepséscâ, să me gonescă, să me omôre 
chiar, căc! eu nu voiü cjice nimic alt decât că 
am fost vrednic de osândă că nu te-am cunoscut.

— Ridică-te în sus, Bane Manto, răspunse
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sa alcătuim alt plan, căci ce a fost s’a trecut 
- şi ce am gândit pan’ acum am uitat.

Prin asemenea marinimosă purtare a putut 
Mihaî sa-şi recruteze chiar prin rândurile duş
manilor prietini, care mal apoi şi-aii pus de mii 
de ori viaţa în primejdie pentru el.

Pe când tălpaşil duceaü spre graniţa care 
nu era departe, pe căi deosebite, pe Dan şi pe 
Ticalidi, a căror uimire încă nu se risipise, Mihaî 
se îndreptă spre cortul unde se ţinea sfatul şi 
pe drum c|ise căpitanilor sei.

— Trist lucru am să ve mărturisesc, boerî 
d-v\, dar trebue să ve spun plin de mâhnire şi 

jj de ruşine că acj! am scăpat de primejdiôsele unel: 
^ tirî ale unul Român şi creştin, prin destăinuirea 

unui Turc. Osman, acel tîner care ne-a adus 
vie şi nevătămată pe sora căpitanului Radu Pu- 

|. toianu, remâind în Tîrgovişte după-ce i-am dat 
drumul la întôrcerea prin acel oraş din cămara 
unde-1 închisesem, şi rătăcind prin prejmele aces- 

. tor locuri muncit de nisce chinuri ascunse şi 
de nimeni sciute, a vëcjut într’o sérâ că trecea 
pe drumul mare un om îmbrăcat grecesce în- 

' soţit de doi Turci, care după ce a vorbit câtva 
cu eî, s’a despărţit de denşiî, şi pe când eï, së 
întorceau, spre oraş, el se vîrî într’un crâng ve- 

r cin şi apoi eşi schimbat în cerşitor. Astă schim
bare Ta făcut să bănuiască ceva, şi neavênd ce 
face, s’a luat pe departe după el şi l’a urmărit 
pană ce a în trai aci în tabelă, fără să fie su
părat de străjî, care precum sciţi, are voe să 
lase pe ori cine să între, dar pe nimeni să 
iasă. Astă întâmplare l’a făcut să între în bă- 
nuelî şi mai mari şi l’a îndemnat să’l urmă-
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dênsul pana a ajuns în dreptul coltului de sfat, 
l’a urmărit şi după ce a plecat însoţit de vis
tier, şi tocmai când l’a văcjut că întră împreună 
cu el în cort, a recunoscut în trăsurile lui pe 
răpitorul Putoienceî şi numai decât a alergat să 
întrebe unde pôte găsi pe Vodă şi să me ves- 
tăscă ca să înlătur la vreme, precum aţi văc]ut, 
că cVasupra capului nostru atârnă o mare pri
mejdie.

— De bună sămă, Măria Ta, răspunse bă
trânul agă Fărcaşiu, care era de faţă, Dumnec|eul 
némuluï românesc priveghiază fără contenire 
asupră-ţî şi te paştrăcjă nouă pentru cine scie ce 
strălucit viitor.

— Aurin, să dea D-c]eiî, strigară ceilalţi 
boeri în cor.

i
XVII.

Sacrificiul femeii.
Miliaî de când să retrăsese cu oştenii ce-T 

maï rămăsese în strâmtorile delà StoenescT, în i 
aşteptarea ajutorului lui Batori, nu rămăsese cu 
mânile în sîn, ci din când în când trimesese în 
töte părţile iscöde, care să descopere demarşele 
Turcilor şi să le facă tot răul putincios. Aşa. 
dar îndată ce afla că o cătă öre-care a plecat 
după provizii, să luă după ea cu cei mai aleşi 
din vitejii săi, o pândea la o strîmtore tocmai 
bună, şi când să întorcea fără grije şi încărcată 
de bogate prăcţî, o lovia fără veste, o nimicea 
cu desăvârşire şi să întorcea încărcat cu prăcjile 
prădătorilor. Când afla că o cătă numărăsă de 
inimic! a plecat să studieze localităţile ca să 
pătă găsi o trecetôre favorabilă, care să le des-

,i.
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cliidă calea spre Ardeal, atunci trimitea un mi
nier bun de armată sa se ascundă prin vizuinile 
munţilor, fără a da cuiva bănuială că se află 
oştî prin vecinătate, lăsa pe Turci sa înainteze 
în voie pănă întră în vre-o strîmtôre favorabilă 
planurilor lui, şi după ce vedea pe inimici! că
luţi în cursă, cădea ca un trăsnet din senin 
peste denşii, îi spulbera ca pleava în faţa vên- 
tuluî şi-! nimicea cu desăvârşire. Când se in
forma că tabera era reu păcjită sau despopulată 
prin risipirea oştilor după prăcjî sau adunări de 
provisiunî, atunci să folosea de o bună nöpte 
întunecosă şi ploiösä şi lovea iară fără veste pe 
Sinan chiar în tabera lui, şi după ce trecea sub 
sabie, pârjolia şi jefuia tot ce-ï cădea în mână, 
se întorcea înapoi înainte de apariţiunea au- 
roriî, şi cu chipul acesta hărţuia pe inimic în- 

^ tr’una şi-l slăbea fără a se încăera cu el într’o 
bătălie generală, cu care n’ar fi scos’o la cale, 
din causa micului numer al oştirilor sale.

Pe timpul când Miha! îşi da asemenea si
linţă ca să ţie în nelucrare formidabila armată 
a lui Sinan Paşa, care arborase semiluna în töte 
părţile unde altă dată lucea crucea, Sigismund 
Batori nu mai sta cu mâna în sîn cum stătuse 
pe când Spartiaţi! Român! făcea din Călugăren! 
o nouă Thermopile, ci vëc|ênd pericolul că era 
apröpe de casa sa, curmă petrecerile nunţii sale 
cu Maria Cristina, nepöta împăratului G-erman 
Rudolf II, îşT petrecù sôcra pănă la Aiud şi 
clupă aceia së întôrse în Belgrad şi puse la cale 
a aduna oştî formabile, cu care să nimicescă 
acest pericol ce devenise aşa de eminent numai 
prin negiigenţa saü mai bine reaua sa voinţă. 
Se împacă după aceia cu comiţii secuilor Bal-

n*
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niş, dându-le înapoi privilegiurile usurpate ; apoi 
îî trimise la scaunele lor ca să pue sub arme 
pe -vitejii lui Secui, pe urmă scrise la töte că- ; 
peteniile creştinătăţi! ca să vie în ajutorul sântei j 
Cruci ce era ameninţată de urgia păgânătăţiT, 
şi în fine porni şi el pe la sfîrşitul lui August 
cu o escortă de doue mi! guărcjî călări şi dece 

' mii pedestraş! spre strîmtorile Carpaţilor. Mar
şul sëü a fost forte domol pentru ca să tréca 
timpul necesar d’aî sosi ajutôrele cerute şi forte 
nesigur pentru că nu scia încă ce sôrte avusese 
Miliaî şi oşteni! lui. Ajungând la Sas-Şebeş se 
mai în curaj ă aflând deodată trei noutăţi înve- \ 
selitöre: adecă, vestea despre luarea oraşului j 
unguresc numit Lipa din mâna Turcilor, apoi 
scirea despre victoria repurtată de Miliaî la Că- 
lugărenî, după ce s’a luptat ca un erou demn J 
de geniul lui Om er, şi în fine despre înfrân
gerea Tătarilor, care fiind strîmtoraţî de vecinii 
lor Ruşi şi Cazaci, s’au. întors înapoi spre ţara 
lor şi au lăsat nerăsbunată sdrobirea avant- 
guardeî oştilor sale ce fusese nimicită de cătră 
Răs van-Vodă.

Asigurându-se öre-cum despre operaţiunile : 
lui Sinan care nu putea să vie asupră-î, fiind 
ţinut în frîü' de falangele lui Miliaî, care ocupa jj 
tocmai stiHintorile prin care se făcea comuni
caţia cu Transilvania mai lesniciôsa, părăsi Sas- 
Şebeşul, şi trecând prin Cohalm, tăbărî în câmpia 
Bârsi din dreptul Braşovului numită de Unguri 
Feketebalom unde se hotărîse a se aduna töte 
oştile şi ajutôrele.

Odată cu el sosi şi Secuiî în nurner de 
24,000 între care 9200 era arquebusier! ; sosiră

,
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; lor în numër de 13,000 oşteni; sosi şi 300 ca

l’ zaci prusian! cu loan Waicher în frunte, 800 
I lancier! şi 1200 pedestraşi din Oradia mare, sub 
I’ comanda luî Stefan Barciaï, pedestrimea între

ţinută de oraşul Sibiiu învestmântată în negru, 
a Braşovului îmbrăcată în civit, a Mediaşului 
învestită în verde şi a Bistrit-iî uniformată In 
roşu, fie-care de câte o mie de oşteni; sosi şi 
Răsvan Vodă, domnul Moldovei, cu 2400 pedeştri, 
800 călăreţi şi 22 tunuri, şi adunându-se lao
laltă 32000 pedestraşi, 20000 căi ă re ţa şi 53 tu
nuri, se îndreptară spre munţi şi trecură strîm- 
torile dintre Brad şi Rucăr pe la Griuvala cu 
mare greutate, căci fura nevoiţi a trece artileria, 
muniţiunea, provisiunea şi tot bagajul ce-T în- 
soţia pe spinările cailor. In minutul când se 
unea armata sa «cu mâna de omeni a Aclnluluî 
României, sosiră şi cei 1600 Catafracţî, trimişi 

\ de împăratul Rudolf, sub comanda silezianului 
Albert Raivioî şi 75 cavaleri Florentin! trimişi 
de ducele Ferdinand I de Medicis, duce de Tos
cana, sub conducerea lui Silvio Picolomini, spre 
a forma împreună cu ôstea lu! Mihaï un numër 
de 60000 oştenî şi 75 tunuri.

In timpul în care*: Batori îşî aduna oştile 
ca să alerge în ajutorul aliatului seu şi Mihaï hăr
ţuia fără de curmare bördele păgâne, Maria 
cjiua retăcia prin munţii şi prin văile din prejma 
Stefănescilor, spuind stâncilor, şi bravilor dorul 
•ce o consuma, şi nöptea së iiita ore întreg! la - 
stele şi le repeta aceia ce spusese stâncilor pană 
ce un somn greu şi plin de nălucii*! chinui töre, 
îi închidea ochi! şi o transporta într’altă lume 
numai puţin plină de visuri şi nălucii! durerose

;
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pentru inimiöra sa. De îndată însă ce un corp 
de armată pleca în göna Turcilor, în o espe- 
diţiune plină de pericole, numai decât se în- 
tr’arma şi ea şi plecă fără sa asculte rugăciunile 
fratelui seu şi ordinele Domnului, şi se espunea 
la miî de pericole ca să pôta ucide cu propria 
sa mână cât se pöte mai mulţi Turci, sperând 
că va reuşi să stingă de pe faţa pământului urma 
astor răpitori fără de milă, care a lipsit’o de 
totă fericirea pe acest păment şi a versat fără 
îndurare sângele iubitului seu Mîrza.

Intr’o c)i, intorcendu-se delà o asemenea 
espediţiune ce avusese loc apröpe de frontiera 
Ardealului, încărcată cu trofee şi plină de bu
curie c’a măcelărit un număr considerabil de 
inimici, cjări la qre-care depărtare un om, caro 
şcobora sghi aburi le munţilor prin nisce locuri 
neumblate, călcând cu mare băgare de sénm 
şi pitindu-së la fie-ce sgomot cu mare ferălă 
ca cum ar fi vrut să se ascunc|ă. De ocamdată 
nu-1 cunoscîi şi nu prea îi dete aşa mare aten
ţiune, dar după ce se opropiă de el, scöse un 
răcnet de lebică şi se năpusti asupră-î, îl trânti 
la pământ cu o putere superioră secsuluï sëü, 
îl tîrî pănă într’o vălcea depărtată de calea prin
cipală şi cum ajunse acolo îl puse piciorul pe 
piept şi îl strigă cu o voce detunătbre:

— D-cjeul răsplătirii te-a adus în calea mea, 
spurcatule, că să primesc! pedépsa nelegiuirilor 
tale.

— Ţicalidi nu more lovit de o mână de 
femee, răspunse Grecul, căci el era, stnucindu-să 
de sub piciorul Marii şi ridicându-să repede în 
sus spre a o lua la fugă.

^ — Ba vei muri, răspunse juna amazbnă,V-

11.
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princ]endu-l din noü şi trântindu-1 cu îndoită 
violenţă în locul de unde se sculase.

— Esci drac, iar nu femee rëspunse acesta 
comprimând ţipetul de durere cc-ï produsese 
astă sbu ciu mare.

— Ba sunt îngerul resplătireî, rëspunse
Maria.

— Ce vreai cu mine? întrebă Grecul.
— Voïü să-ţî răsplătesc tot răul ce mî-aî 

făcut, totă nenorocirea la care m’aî osândit.
— Să me omorî! esclamă Fanariotul cu un 

ton plângeros, văd bine că poţi, fiind-că escî 
mai puternică ca mine, deşi escî femee, dar tu 
escî bună şi o să te gândescî că escî creştină 
şi sfânta nostră religie osândesce pe cei ce fac 
peu deaprôpeluï.

— Taci, păgâne, nu bîrfî, strigă Maria în- 
\ trerupându-1, căci în gura unui nelegiuit ca tine 

aste cuvinte sémana a blasteme; tu me povă- 
ţuescî sa nu fac rău deaprôpeluï, tu, care escî 
creştin, şi cu töte astea viaţa ta este un şir de 
răutăţi. Nu te mai cerca înzadar, căcî cu ase
menea cûvinte nu te vei scăpa de morte.

— Escî mai crudă ca Mihaî care mî-a dă- 
Tuit viaţa şi s’a mulţămit numai a ine trece gra
niţa însoţit de doi tălpaşî.

— Sunt mai prevëc]ëtôre ca el, căcî acum, 
•după ce ţi s’a dăruit viaţa, iată-te întors ca să 
imeltescî din nou rele împotriva mântuitoru
lui teu.

— Ce-ţî va folosi môrtea mea?
— Va isbândi môrtea logodnicului meu 

Mîrza care acum este în morment numaî din 
pricina nelegiuireî tale.

/ — Môrtea luî Mîrza! dar el nu este mort. I



— j\ u este mortr! es cl am a Maria tre-
săltând de bucurie şi speranţă, îï sei tu de urmă?

— Dacă-mî vel dărui viaţa, îţi voi spune 
unde este.

— Iţi voi dărui mai mult ca atâta, îţi voi 
da înc]ecit aur cât ţî-a dat păgânul de Caraiman 
ca să me dai în mânile lui; numai spune-mi, 
spune-mi în grabă ce Faî făcut?

— îţi voi spune dacă te juri că te vei ţine 
de făgădui ală.

— Me jur, dar spune, spune odată unde este
el acum?

— In un beciü tainic sub chioşcul din gră
dina palatului de vară al lui Ferat Mustafa Paşa 
din vecinătatea Rusciuculm.

— Cine l’a închis acolo ?
— Eü prin porunca răposatului Caraiman

Paşa.
— Tu me înşeli.
— Pe sfânta cruce ine jur că nu minţ.
— Nu te jura că altminteri cred că vreai 

să ine bagi într’o cursă nouă.
— Ca să te încredinţezi că nu minţ, du-me 

în taberă, lasă-me sub paza fratelui d-tale şi a 
oştenilor lui, ia acest inel, arată-1 păcjitorului 
palatului şi dacă te vei încredinţa că am min
ţit atunci dă-me percjării.

— Dar dacă voiii peri p’acolo prin.vicle
şugul tëü?

— Va remânea fratele d-tale ca să me pe- 
depsescă îndată ce va vedea că întârejiezî prea 
mult.

;
!

— Bine, voi cerca; acum te las cu viaţă,, 
te duc în taberă ca să te dau sub paza lui Radu 
şi dacă me vei fi minţit, vai ţie va fi!....

■
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După-ce pronunţă astă ameninţare, apuca 
de mână pe Grec, së întôrse înapoi, întră în 
tabăra, şi după ce îl dete sub îngrijirea fratelui 
sëü, îl esplică în puţine cuvinte causa care o- 
silea să-l ţie sub pază, întră în cortul seü, së 
învestmentă cu costumul turcesc cu care scă
pase din mâna Turcilor şi îndată ce înseră, în
calecă pe calul seu cel arabesc, eşi din tabără 
singură singurică, fără să vrea a primi oferirea 
ce-î făcea fratele seü d’a o însoţi, şi se îndreptă- 
spre lagărul turcesc, cu gândul d’a într’a şi eşi 
din el fără a li vec|ută.

Dorinţa Marii d7a nu ii vec]ută de Turci së 
realisă când fù vorba să între în tab eră, căci 
santinelele o lăsară să trécâ fără supărare, cre
el end că este unul din mulţii resbelnicï ce se 
întorceau singuri după o lovitură nenorocösä 
din partea inimicului, dar când fù. să iasă, nu 
şe întemplă astfel ci un ianicer ce păc|ea de 
santinelă o vec]ù, o cliemă de trei ori şi nepri
mind nici un respuns, îşi descarcă arma spre 
ea şi ucise sub densa bravul sëü cursier, care 
înfruntase cu ea atâtea pericole şi care de astă- 
dată căcjii jos neanimat, apucând în căderea sa 
sub sine delicatul picior al călăreţului. Acest 
accident nu causa Marii nici un rëü dar o facir 
să cacjă în mâniie inimicului.

în deşert ianicerul şi alţi. eincî camaracjï 
aï lui carii alergase la aucjul detunăturii pusciî 
o întrebară unde së duce, căci ea nu dete nicï 
un rëspuns de frică s7o înţelegă după vorbă că
nii era Turc. Soldaţii neprimind nicï un rëspuns= 
o duse înaintea oficeruluî lor, care së alese cui 
aceeaşi tăcere şi acesta, nefiind satisfăcut de astă 
muţenie, o duse la oficerul superior. Acesta făcea

!
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parte din corpul răposatului Caraiman şi cum 
o vëcjù strigà:

— Pe viul Alah ! tu eşti Murad, întreit vên- 
c]etorul, care după ce aï tradat pe aï tëï nepre- 
tinilor, după ce aï fugit delà fraţiî teï în tabăra j 
ghiaurilor şi după ce aï întins mâna ca së ucic]ï 
pe binefăcătorul teu, acum viï ca să uneltescï 
iioï nelegiuirï; fn sigur însă, dreptatea ţi seva 
face şi veï primi fără întârziere preţul nele
giuirilor tale.

— Du-me înaintea luî Sinan Paşa, răspunse 
juna fată cu curaj ; înaintea luï voï răspunde 
şi delà el voï a primi pedépsa, dacă voï fi vred
nic de ea.

— Te voï duce chiar în ăst minut, răspunse 
turcul înfuriat, ca să să cureţe cu un minut maî 
curênd pămentul de o fiinţă ca tine.

Turcul. îşi ţină cuvêntul, o luă cu sine şi 
o duse înaintea luî Sinan Paşa. Acesta într’acel 
minut sta sus pe o movilă, şi la lumina luniï 
privea spre mica tabără Pomânăscă, pe care 
n’avea putere cu mulţimea oştilor sale s’o scăţă 
din acel cuib de vultur inabordabil, nici măcar 
s’o încunjure ca s’o facă să piară prin forne; 
cincï çése căpeteniî de frunte sta împrejurul luî 
şi împărtăşa împreună cu el ciuda sa. Apro- 
piindu-să de Vizir, o fi cerul ce recunoscuse pe 
Murad, Zise:

— Strălucite stăpâne, am prins un spion
ghiaur.

— Poruncesce să-l spânZure, răspunse Vi
zirul fără a-şî lua ochiî despre tabăra Românilor.

— Astă pedépsa e prea mică şi prea grab
nică, căcî acest nelegiuit este întreit vinovat, 
răspunse Turcul. Acesta e nelegiuitul Murad,i Ic
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care a fugit din tabăra nöstra, a trecut la duş
mani şi pe urmă a îndrăsnit să întincjă o mână 
ucigaşe spre binefăcătorul şeii, spre Caraiman 
Paşa. Acum vine să ne afle şi tainele.

— Să se arcjă de viu, răspunse Paşa ur
mând a să uita spre tabără.

— Nu eşti drept, Yizire, răspunse Maria 
cu curaj, căci mânia te orbesce; eşti căpetenie- 
de oşteni şi nu sei ce mörte este vrednică de 
un oştăn? Impuşcaţi-mă ; nu mai astă mörte pu
teţi să-mî daţi mie oştănulul, dacă vreţi să nu 
treceţi drept sălbatici.

Vizirul aucjind astă voce dulce, armoniosă 
şi plină de curaj, să minună, îşi întôrse capul 
şi facil un paş spre prisonier; văc|endu-l imul 
din camaracjil Paşii tresări, să apropia repede 
de densul si esclamă cuprins de mirare.

— Maria!....
— Vizirul care n’aucji asta eselamare se 

apropia de juna fată, o privi puţin şi apoi c]ise: 
întunecâridu-să :

— Im! aduc aminte, faţa ta ’ml este cu
noscută, tu erai totdeuna pe lângă iubitul meu 
Caraiman ; eşti fiul Paşii din Damasc, acela pe 
care binefăcătorul tău te-a scăpat de sărăcie şi 
singurătate ca tu mai pe urmă să fugi din ta
băra credincioşilor la glii auri, să te resboescî 
lângă denşiî cu fraţii tăi şi apoi să ridici viaţa 

I binefăcătorului täü. Te recunosc bine acum, căci 
la Călugărenî de multe-orî te-am vecjut în cele 
mai dintêïü cete secerând capetele musulmani
lor în tocmai ca plugarul spicurile griului. Aste- 
fapte nu sunt ale unul oştăn, ci ale unui vên- 
cjător; n’aî dar dreptul să pretinc]! môrtea unui 
oştăn.

:
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— Măria Ta să înşală, răspunse Maria fără 
să se turbure, când c|ice că eu sunt fiul Paşii j 
din Damasc, că sunt musulman şi că am ri
dicat viaţa binefăcător ului meu. Eu nu sunt fiul 
Paşii, ci o fată din haremul lui Caraiman, pe 
•care păgânul m’a răpit din casa părinţilor mei 
încă de când era în Bucurescî, m’a luat cu sine 
îmbrăcând u-me bărbătesce şi ca să ine aibă ne
încetat înaintea ochilor şi m’a numit Murad ca 
să nu atragă bănuiala nimuruî. Am fugit fiind
că e în dreptul fie-căruia rob a fugi delà cel ! 
ce-1 ţine prins prin nedreptate, am mers în ta
băra Românilor fiind-că eî sunt fraţii mei, m’am 
luptat împreună cu eî pentru că sunt Româncă 
şi fiind-că de mică copilă am fost deprinsă în 
meşteşugul armelor şi dorinţa d’a muri ca orî-ce 
Român pentru ţara mea. Dacă am voit să ucig 
pe Caraiman şi l’aş fi ucis de nu-mî apuca îna
inte Domnul meu, am făcut’o fiind-că el este 
pricina tuturor nenorocirilor mele.

— Minte, minte, stăpâne, striga comandan
tul de ianicerî care o adusese; vrea să ne în
şele, căci puterea sa e mai pe sus de puterea 
unei femei.

— Adevărul vorbesce, răspunse Turcul care 
•o numise încet cu adevăratul eî nume.

— Osman! strigă Maria recunoscendu-l.
— Da, Osman, răspunse el cu întristare, 

acela care de dragostea ta îşî uitase datoriile, 
a fugit împreună cu tine din tabăra credincio
şilor, a fost în tabăra confraţilor tăî şi, după 
ce îî s’a luminat în destul ochiî? a sK A acolo 
unde-1 chiamă datoria ca ’să găsăscă o morte 
sigură dar vrednică de soldat prin care să scape

I
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— Astfel îmi placi mai bine decât când te 
vedeam fugar dintre aï tei şi gata d’a te face 
un călcător de lege, răspunse Maria fără a se 
mai gândi la pericolul ce atêrna d’asupra ca
pului seu.

— Ast oştăn este femee! esclamă Vizirul 
privind pe Maria cu mirare şi admiraţiune! ăst 
oşten care s’a luptat mai bine ca cel maî frun
taş din oştenii mei, este femee?!....

— Da, stăpâne, răspunse Osman; şi după 
astă afirmaţiune îi povesti cum a întelnit’o In 
grădina haremului lui Caraiman.

— Nu-mï vine să cred murmură «Turcul 
încremenit.

— Incredinţeză-te, răspunse Maria smul 
gendu-şî cu sânge recç cialmaoa din cap şi lă
sând să-î cadă pe umeri şi pe spate acea undă 
Iu cito re de păr negru şi mătăsos, care era cea 
mai frumösä podobă a fiinţei sale.

— Acum înţeleg pentru ce noi, o'ordieîn- 
tréga de sute de mii de oşteni, nu putem birui 
o mână de omeni, murmură Vizirul oftând; dacă 
o femee este astfel, ce pöte fi un bărbat!!...

După un mic interpaos, bătrânul Sinan în
trebă pe Maria:

— Ce căutaî în tabăra nôstra?
— N’am venit s’o spionez, răspunse ea, ci 

voiam ca să trec prin ea.
— Unde aveai să te duci?
— Să merg în vale şi să trec Dunărea-.
— Pentru ce?
—textil să scot din lanţuri pe logodnicul meu, 

care zace în pivniţele Saraiuluï lu! F erat Mus
tafa de lângă Rusciuc din porunca lui O^aiman.

1 m ?
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— Singură.
— Nu-ţî era frică de vre-o primejdie?
— Me încrecjusem în hainele ce purtam, m 

iuţala calului ce aveam sub mine şi în virtutea 
braţului meu.

— Prea mare curaj pentru o femee !
— Me întărea bizuiala în dreptatea şi ne

vinovăţia mea.
— Ia spune-mî drept şi pe cinstea de oş

tean nu minţi?
— N’am nevoe pe câtă vreme sciţi că de-aci 

ir am să mai es cu viaţa.
— Te înşeli, răspunse Vizirul mişcat, şi ca 

să-ţî dovedesc că vitejii simt iubiţi şi preţuiţi 
pretutindeni, iată că-ţî dau voe să te duci acolo 
unde aï plecat; îtî dau. o teşcherea, cu care să 
poţi trece nesupărată Dunărea, un cal care să 
înlocuiască pe cel mort şi un tovarăş şi povă- 
ţuitor ce’ţi vei alege, ca şă-ţî povăţuăscă paşii 
şi ţii minte şi să recunosc! că bătrânul Siiiaii 
este oştăn şi scie a se purta cu oştcn.

— Eu voi fi acel povăţuitor, striga Osman 
cu bucurie, eü te voi însoţi pănă la Rusciuc 
ca să te văd încai pe deplin fericită cu acela 
ce-ï pismuesc sörtea, dar nu-î voesc nici un rău, 
căcî' trebue să fie vrednic de atâta dragoste şi- 
statornicie. Primescï Mario ? aï încredere în 
mine ?

. =

=
■
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!— Da, răspunse fata întinc[êndu-ï mâna 
drăptă cu bărbăţie.

— îţî mulţămesc.
— Deşi braţul teu îmi este trebuincios, cjise 

Vizirul, dar fie, du-te, plecaţî pănă nu se face 
4iuă şi întorceţi-vă iute că în curênd ţările 
vöstre vor- a.v*» nevoe de voî.

. ■

V ■
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XVIII
Salvatorii neaşteptaţi.

Mîrza pe care l’am négligeât atâta timp, 
clar pe care nu Fam uitat, îşi mânca amarul 
vieţii încătuşat şi ferecat în pivniţele castelului, 
în care îl aruncase viclenia lui Ţicalidi, pe când 
în ţara lui se petreceau aşa mari evenimente 
fără ca densul se le împărtăşâscă,

După cum seim clintr’un capitol precedent, 
el îndată ce fù prins şi legat, fù aruncat întro 
căruţă şi pornit spre o direcţiune necunoscută; 
astă pornire fù numaT o manoperă care să’l 
înşele despre locul unde era să fie închis, căci 
după ce făcii mai multe ocoluri şi cotituri pe 
câmpiile din jurul castelului cu ochii legaţi şi 
aruncat în fundul căruţii, fù oprit în dreptul 
porţilor din partea opusă ale aceloraşi case; şi 
după ce traversă o grădină mare, fù condus 
într’un chioşc ascuns în întunecimea unui bos
chet stufos şi scoborît printr’un mecanism se
cret care făcea să se scufunde parchetul într’o 
pivniţă întunecosă săpată sub acel chioşc, în 
care nu resbia nici o rac|ă de lumină şi nici 
măcar aer îndestulător pentru nisce plămâni ro- 
buştî ca aî lui. O lampă atârnată d’asupra ca- 
ouluï seit abia împrăştia puţin negru întunerec 
•lin astă scorbură înfricoşată. După ce se ridică 
a loc parchetul printr’acelaşî mecanism şi i-se 
îinulse legătura delà ochi de o mână nevecţută, 
iuc|i viind de sus o voce care spuse că n’avea 
iă mörä, dar c’o să stea prisoner pănă la noue 
ordine, şi o să primescă la lie-care trei cjile nu- 
;remênt printr’o deschizătură din plafond prin 
eaţe resbea puţin aer. îndată ce încetă vocea,

Maria Putoeanca. ÎS
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nenorocitul prisoner se sculà în sus ca sa-şî vi- \ 
siteze cuşca, dar nu dete de multă ostenéla., 
căci nu era mai mare de doi stânjinî şi mai 
lată de unul şi jumetate. Astă visita îl întristă 
şi mai tare căci îl tăie orî-ce racjă de speranţă, i 
încredinţându-1 că parchetul ei era de lespecji 
de piatră, mobdementul de un strat gros de 
pae acoperit cu o pânză grosă şi pereţii de 
steiuri de piatră ciopliţi şi neteziţi cari nu se 
puteau dărîma cu mici un chip, mai ales în 
lipsă de ori-ce instrument.

După ce termină astă durerosă cercetare, 
nenorocitul tînër ântâiü fii cuprins de desperare, 
gândindu-se la sôrtea ce’l ascepta şi mai ales 
la Maria lui care era în manile Turcilor; se 
înfuria. lovi cu pumnii în uşa de fer şî în gra
tiile ferestrei, lovi zidul cu piciörele, strigă cât 
îî lua gura, nu mancă ca să môra de fôme, se 
cercă a’şi face séma singur ; dar după ce vec]ix 
că töte sunt în zadar, că zidurile, uşa şi gratiile 
resistau, că ’Ï lipseau mijlocele de sinucidere 
şi că natura nu vrea să ’1 lase a muri de fonie, 
renunţa la töte actele de violenţă şi căc|ii în- 
ţr’o prostaţiune soră cu nesimţirea. Nevecjutul • 
temnicer care ’I arunca de sus la fie-care trei -
c]ile nutrement, se cercă de mai multe ori că ; 
prin strigătele sale sa ’1 deştepte din astă toro- ; 
peală, şi vëcjênd că nu reuşesce, îl lăsă în pace, 
şi nu ’i maî vorbi altă dată. Astfel trecù cjile, 
ţrecâ septemâriT, trecù cliiar luni întregi fără 
ca el să scoţă un sunet de glas din peptul seü 
şi fără să ia alt nutremênt

■r
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ca să trâésca de
cât câte-va sorbituri de apă din vasul de lut 
ce era lângă el şi câţî-va dumicaţi din pânea 
ce i se arunca.ï • ;

. i
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Câte o dată îşi aducea aminte de lume, 
de ţară, de rangul luî, de datorie, de amicii sëï 
şi mai ales de Maria şi ’1 apucă ni see furii de 
nebunie, dar îndată se potolea aducendu-şî a- 
minte că nu pôte face nimic că să scape din 
astă subpămenta, şi se lăsa în voia sorteî, ca 
încaî mörtea să ’1 smulgă din acea grosnică 
închisore.

După ce trecù mai mult timp, pe care el 
nu’l putea mesura, din causă ca la el nu era 
nici c|i, nici nôpte, aucji de o dată şi pe ne- 
asceptate un sgomot de paşurî apropiindu-se 
de temniţa sa.

Acest sgomot îl făcii se iasă din obicinu
ita luî reverie şi să lipéscâ urechea la uşă. 
Din ce în ce sgomoţul se apropia de el şi în 

- line au di chiar voci de mai mulţi ômenï care 
vorbeaü între sine apropiindu-se; ăst eveni
ment neasceptat îî produse şi bucurie şi téma. 
Îî produse bucurie, căci începù să spere că ’Ï 
vine vre-un ajutor din partea camaracjilor sëï, 
iar témâ, căcî se gândi că pöte vin călăii seî, 
ca să’î curme prin môrte astă captivitate care 
de ş\ era teribilă, totuşi era viaţă.

în fine o parte din păretele din faţa cul
cuşului sëü se scufundă şi dete la iveală o uşe, 
prin care întră în temniţa sa un val orbitor 
de lumină, care de odată îî orbi vecţul şi pe 
urmă îl făcii să vac|ă înainte-î o ceată de câte-va 
fiinţe omenescî îmbrăcate în haine de ianicerî 
turcesc! Asta vedenie făcii pe Mîrza mai ântâî 
să se cutremure, dar pe urmă să se resemneze 
şi să ’şî ascepte môrtea cu bărbăţie.

— Ce căutaţi? ce mai vreţi cu mine? strigă 
el cu un ton selb atic, retrăgendu-se într’un colţ

:1
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pae pe jumëtate putrede ; nu v’aţî săturat cu 
chinurile ce ’m! aţ! dat pân’ acum, voiţi şi 
viaţa mea?

Unul din Turci, un june frumos şi fără de j 
mustăţi, cum îl auc|i se uită un moment la el 
cü^tinereţe şi pe urmă, recunoscând în chipul 
lui, cu totă slăbiciunea, cu totă galbenéla feţii 
lui şi mărimea përuluT şi a bărbii ce ’! crescuse, ! 
trăsurile bravului căpitan, se repecji asupră-i ca 
sa ’1 îmbrăţişeze, Mîrza crecjênd că voesce să ’1 
sugrume începù să se apere cu pumnii şi să 
strige :

— Nu me veţi prinde decât ruinai mort,
— Mîrzea, iubitul meü, nu rffëî me recu

nosc!? strigă junele cu o voce pTfnă de o ne
spusă dulceaţă, nu mai cunosc! tu pe Marin, 
pe logodnica ta ? *)

Aucţind aste cuvinte Mîrza încetă d’a se 
ma! apăra, roti uimit ochi! în juru-ï ca cum ar 
fi fost prada vr’une! năluciri, apoi se uită lung 
în faţa junelui Turc şi cjise:

— Ore nu ine înşel!? öre nu sunt jucă
ria vre-unu! vis ?... saü umbra sufletului tëü ! . . .

— Nu iubitul meu, strigă junele Turc 
agăţându-se de gîtul Iu! ca un nebun, nu e 
umbra sufletului meu, ci sunt eu, eu Maria ta, 
iubita ta logodnică pentru care a! pătimit aşa de 
mult; pipăe-me şi încredinţâcjă-te că sunt viîe,

— Ce fel'şi tu esc! prinsă? şi tu în astă ;
temniţă?

— Liniscesce-te, nu sunt prinsă, sunt slo- • 
bodă şi *ţ! aduc mântuirea.

— înţeleg murmură el cu întristare, aï 
aflat delà răpitorul meü robirea mea şi de

V
*) Bustraţiunea vecjî pag. 177.
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mila pentru mine at dobândit cine scie prin 
ce înjosiri scăparea mea. Nu voî să trăesc prin 
mijloce înjositore, du-te şi lasa-me să mor aici.

— Nu avea frică, iubite prietene, nici una 
din temerile tale nu sunt întemeiate; tot sunt 
vrednică de tine, tot pot să ţiti înainte-ţ! fruntea 
in sus cu sumeţie, căci prin ajutorul lui D-c]eu 
am scăpat din manele Turcilor neatinsă şi 
d’aprôpe doue luni m’am întors în ţara mea şi 
nvam luptat împotriva lor în locul teu, alături^ 
•cu ai mei, iar acum viu dintre eî, că să te scap 
şi pe tine..

— Hşj-io, nu ine înşel! tu öre? strigă cap
tivul palpitând de emoţiune.

— Iaü martor pe D-c|eu cel de sus, răs
punse fata întinc]ênd cu solemnitate mâna spre 
cer, că adevăr grăesce gura mea.

— O! D-cjeule sfinte! îţi mulţumesc, strigă 
bietul june căcjend în genunche şi ridicându-ş! 
ochii spre boitele temniţei, îţi mulţumesc că 
după aşa mari şi neasemănate suferinţe mă în
vrednicesc! să gust o fericire aşa de neasceptată. 
Oe fac fraţi! ine!? ce face ţara mea? adăogă 
«el îndată ce termină astă piosă mulţămire.

— Este în resboiu cu Turci! şi are mare 
nevoe de braţul tău.

— Să sburăm cu un minut ma! curênd, 
strigă bravul căpitan îndreptându-să spre uşă, 
căc! mult *m!-e dor de scumpi! ine! tovarăş!.

Osman care fusese un privitor mut, dar 
nu nesimţitor la astă scenă ce am schiţat’o cu 
iuţală şi nelămurire, îşi sterse pe sub ascuns 
de ma! multe or! ochi! de lacrămî, şi îşi apăsă 
de ma! multe or! sbuciumările iniine! şi nisce 
aventur! sălbatice d’a curma cu o isbitură mor- 
şi punênd înainte-! drept baricadă mormanul de
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tală turmentele ce ’ï causa asta supremă feri
cire, pe care densul nu mai spera s’o guste 
vre-o data. Raţiunea însă învinse instinctul, 
omul domoli fiara, şi după ce se mai alinară 
primele furii, aretă temnicerilor inelul grecului 
şi le umplu manile cu daruri scumpe. Cum 
vëc|ù inelul temnicieriî nu mai cârtiră şi lăsară 
pe captiv să iasă din temniţă împreună cu 
iubita sa. Junele Turc plecă şi el în urma feri
ciţilor iubiţi, trecù împreună cu eî prin Rusciuc, 
trecù împreună cu eî Dunărea pe podul ce 
stabilise pe vase Si nan Paşa, călători îm
preună cu eî delà Griurgiü pănă în sus de 
Tîrgovişte, şi după ce ajunse din colo de 
tabera turcéscâ aprôpe de cea Românescă, se 
Dpi! şi le cjise:

— Mergeţi sănătoşi, păreche fericită, lup- 
taţi-ve cu bărbăţie pentru ţara vôstrâ, şi după 
pace trăiţi în linisce aducêndmvë aminte câte 
odată de nenorocitul Osman. In furia rësboiu- 
luî, însă feriţi-ve d’a vë întâlni cu mine, căci 
’mî ar părea forte rëu ca să mor de manile vöstre 
sau să me abat încă odată delà datoria mea.

Maria şi Mîrza ar fi voit să’şî arate 
prin vorbe duioso blândeţea lor cătră ăst ne
fericit june, dar nu. putură, căci el peri din- 
naintea lor luai ’nainte d’a putea deschide eî 
gura să vorbéscâ.

Intrarea în tabera română a astei părechî 
' aşa de puţin asceptată aduse bucurie nedescrisă 

tuturor Românilor; toţi luară pe Mîrza drept 
un înviat din morţi şi pe Maria drept un nou*, 
înger mântuitor. Astă bucurie lu întreruptă de 
subita intrare a oştilor aliate, care produse o 

- noiië bucurie speranţei în mântuirea patriei.■
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XIX.

Bătălia delà Tîrgovişte şi Giurgiu.
Xu se dete resbelul general îndată ce sosi 

ostile aliate, ci se continuă hărţuelele conduse 
aşa de avantagios de cătră Mihaî, ca să se 
deprincjă cu Turcii acele cete creştine com
puse din adunături neobicinuite cu figurile sel- 
batice ale musulmanilor şi cu tijDurile asiatice 
şi africane şi să se convingă-prin ele însă-le, că 
faima de vitejie ce au dobândit armiile păgîne 
era esagerată. Astă convingere së dobândi cu- 
rênd, fiind-că taberile inimice erau vecine şi 
incăerănle repeţite cu neprecurmare, erau în 
totd’auna avantagiöse creştinilor. După mai 
multe fjile de hărţuâla, ostile creştine care tre
murase la auc|ul numelui, de Turc-, începură să 
câră în gura mare lupta generală ca să ter
mine cu un minut mai curând cu ăşti barbari,. 
iar Turcii descurajaţi de bătălia delà Călugă- 
renî pe de o parte, iar pe de alta de nenumă
ratele înfrângeri ce le împuţina numerul într’un 
mod simţitor, începură së slăbâscă şi şe câră 
a së retrage din ţară.

Sinan Paşa vecjând că nu mai pâte impune 
disciplina, se vëc]ù nevoit ă se retrage spre . ! 
Tîrgovişte. Oşti le aliate îndată ce aflară despre 
astă mişcare, porniră după Turci, se aşecţara 
pe o câmpie bine apărată din faţa oraşului şi 
aşceptaia momentul cel mai priincios penlru 
atac. Sinan* cum se informă că oştile aliate au 
tăberît în faţa armiiî sale, se sui pe un deal 
înalt ce domina cetatea, si vecjând armata ini
mică numerâsă, bine armată şi bine rânduită,

I;
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aflând iarăşi că se mai ascepta şi sosirea Ar- 
chiduceluî Maximilian cu oşti şi mai numërôse, 
compusă din italieni ispitiţi şi iscusiţi în arta ; 
resbeluluî, suspina din suflet, şi sub pretecst ca 
voesce să facă un paş strategic, lăsă în Tirgo- 
vişte o garnisôna de 4000 rësboinicî, artilerie 
şi muniţium îndestulătore, dete comanda gar- 
nisôneï lui Aii Paşa şi lui Mehmed Bei loco
tenentul şeii, şi se retrase într’o nöpte spre 
Bucurescî cu totă armata sa.

A doua 4i> Batori cum se sculă de dimi- 
neţă, rendu! oştile în linie de batae generală, 
porni spre Turci în regula şi remase uimit de 
mirare aflând tabera pustie. După ce luă töte 
precauţiunile ca să nu fie surprins, trămise is- 
cöde ca să afle de mersul Turcilor şi aflând 
că eî fugeau într’un suflet spre Bucurescî, în- 
cunjurâ Tîrgoviş'tea prinse şi măcelări 4000 de 
iscöde 'duşmane trimise de cu c]iua după pro- 

. vizii, pe când së întorcéü încărcate cu prăcjî, 
şi la 15 Octomvre 1505, atacă cetatea din mai 
multe părţi de odată.

Bine se luptară creştinii, mari talente de 
bravură desvoltă Bas van noul Domn al Mol
dovei, strălucite esemple de curaj şi bărbăţie 
dete bravilor sei marele Mihaî, cu multă ini- ; - 

; moşie së luptă Mîrza, care së întorsese de cu rend 
din Turcia setos de. lupte, iubita lui amazonă 
nu së lăsă să rëmâe mai pe jos; nobilii Săcuî 

, şi cavalerii Florentini sub conducerea iscusitu- 
: lui Silvio Picolomini se întrecură în fapte de 

vitejie cu faimosa pleiadă a căpitanilor Români,
• care dobândise corona nemuririi în atâtea lupte 

, dé semicjeî, dar şi Turcii din cetate së aperară 
bine. Zidurile së sfărîmau, turnurile cădeau
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sdrumicându-së, şanţurile së umpleau cu buşteni 
aprinşi, scările së aşecjau pe crestele zidurilor, 
şi focul ce consuma tot fără a së stinge, cur
geţi ca plöia dösä peste cetatea osândită la ni
micire, şi cu töte astea Osmanlîiî, aducându-şî 
aminte că sunt strănepoţi de mari eroi, së lup
tară cu atâta vitejie în cât nu numai së ară
tară demni de eî dar şi ’Ï întrecură. De mai 1 
multe ori se aşecjară scările pe creste, de mai 
multe ori creştinii isbutiră a së sui pănă la 
vârfurile lor, de mai multe ori năvăliră prii* 
spărturile făcute de oţelul distrugetor şi mâşi- 
nele sfărîmătore, însă de atâtea ori fură res
pinşi, de atâtea ori întărirele fură cruţate 
de năvălitori !... Era o privelişte demnă de 
vecjut; geniul rësboiuluï ţinea cumpăna dreptă 
privind cu mândrie şi plăcere la astă lupta de 
titani.

în fine crucea învinse, focul inventat de 
Săcuî aprinse zidul de lemn ce încunjura ce
tatea, Turcii së vec|ură încunjuraţi de foc şi 
inimici, se luptară încă, voiră sa scape fugind 
printr’o portiţă dosnică, dar fură vec|uţî, respinşi 
înapoi şi măcelăriţi fără de mila. Comandantul 
cetăţii şi adjutantul lui căejură în mâna creştini
lor vii nevătămaţi şi ca să scape de môrte, së 
coborîră după gloriosul piedistal ce le procurase 
eroica lor luptă, şi se înjosiră a-şî cerşi graţia 
şi a descoperi duşmanilor planul lui Sinan, care 
după credinţa lor a sevîrşit cătră eî un . act 
de vene]are.

Batori le înţelese înjositul scop şi, după ce 
le refusă libertatea pentru o scumpă despăgu
bire, îî trimise spre Cluj, iar el ocupă cu totul 
Tîrgoviştea, o curăţî de Turci şi pe urmă porni
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" urmat de victoriôsa sa oştire spre Bucurescï în 
göna lui Sinan.

Acesta îndată ce află că Tîrgoviştea a că- 
c|ut aşa curând în manile Românilor, se speriă 
forte, şi fără să mai lase timp ca să i se odih- 
nâscă oştile, dete foc Bucurescilor şi întări - 
ţurilor sale de lemn, dărîmă şi mină cetăţuia 
Radu Vodă ca s’o arunce în aer prin fitiluri 
suterane îndată ce vor ocupa-o oştile creştine, 
şi porni spre Giurgiu în cea mai mare grabă pă
răsind pe drum o mare mulţime de tunuri, bagaj 
şi cămile. Ajungând pe malul Dunării avii ne
norocirea d'a ’şî vedea oştenii case omoră unii 
pe alţiî, năpădind care mai de care să trécâ 
mai ântâiü peste poduri şi sa între în şeicî, şi 
să vac[ă ômenï în totă firea fugind speriaţi spre 
Dunăre fără să fie de cine-va urmăriţi şi arun
când u-se de bună voe în apă ca să se înece, 
aşa de mult ii băgase în grbză numele creştini
lor şi mai ales al lui Miliaî.

Creştinii aflând că Turcii fugeau spre Giur
giu, nu intrară în BucurescT, ci porniră după 
el pe altă cale, ca să pötä a le eşi înainte şi 
să nu se împedice de pârjolurile şi pustiirele ce 
lăsau în urmă-le păgânii ; întâlnind în cale o 
seina de Turci ce mânau înainte-le turme de 
vite, îî lovi, îl ucise, le luă vitele şi porniră 
înainte.

Mihaî, căpitanii şi roşiorii lui formând ante- 
garda armatei, apucară înaintea armatei şi a- 
junseră cel d’ântâiü în faţa .Giurgiului ; o parte 
din Turci trecuse deja Dunărea, altă parte era 
în ostrovul Sf. George şi cei mai mulţi, îm
preună cu care, vite şi zaclierele, erau încă pe 
pod, înaintând cu mare greutate din causa îm-

fc:Mc
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bulzeleî şi a percepereï uneï taxe ce së strîngea 
de un vameş Turc pentru capetele de vite luate 
ca prada. Mihaï vëcjênd învălmăşala în care 
erau Tu ren, nu mai aşteptă ca să sosésca şi 
armia cea mare, ci cu mâna lui de viteji cac]ù. 
ca un trăsnet în mijlocul fugarilor.

Imî este cu anevoie a descrie spaima, gröza 
şi încurcătura ce produse astă lovire neaştep
tată; Turcii vec|endu-se isbiţî pe la spate nu 
së mal gândiră la strîngerea taxelor ci să nă
pustiră cu toţii înainte ca să scape de teribila 
sabie a lui Mihaï, şi voind să scape de un duş
man, dete de altul mai mare, se încurcară în
tre care şi vite şi produse o neorânduială aşa 
de mare încât artileria lui Mihaï, care îî îm- 
proşca într’una cu plumb şi fer, isbea numaï în 
pereţiî groşî de carne vie.

Astă măcelărire sângerbsă care costă viaţa 
a maï multe mii de Turci, ar fi durat încă mult 
timp dacă n’ar fi sosit întunerecul nopţiî spre- 
a-ï pune capet. In timpul aceleî nopţî Sinan 
isbuti a trece dincolo de Dunăre împreună cu 
o parte din armata sa apröpe sfărîmată şi a 
întări capetele podurilor, care erau legate între 
ele cu lanţurî gröse. A doua c]i sosi şi Batori 
cu armia cea mare, şi cum ajunse rupse întări
rile delà capëtul poduluî despre Giurgiu şi îri- 
cepù să isbéscâ restul fugarilor prin şarje de 
cavalerie. Turciï ca să scape maî curând, arun
cară tunuri şi bagaje în Dunăre, së năpustiră 
spre pod şi ceî maî mulţi săriră în apă ca s’o 
trecă în not, dar Mihaï prin artileria sa puse 
un capet tragic şi a stor desperate sforţurî şi 
isbuti a rupe prin repetate lovituri de obusurî, 
podul dintre sf. George şi Giurgiu şi al des-

!
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părţi în doue tocmai când era înţesat de lume.
Rîul luă luntrele în curentul cursului sëü, greu
tatea după el îl făcu sa se scufunde şi lacoma 
undă începu să îngliiţa cu repec|iciune o mul
ţime nenumărată de victime, omeni şi dobitoce.

Dunărea într’o clipă se umplù de cadavre 
•de diverse forme, de sfărîmături de felurite so- '\| 
iurî, de turbane ce pluteaü pe suprafaţa apei 
şi de şiroie negre de sauge ce curgea din ne
numărate rane, încât într’o clipă apele cana
lului să roşiră şi nu mai putură curge înainte 
•fiind împedecate de mulţimea cadavrelor ce că
ci use în el. Mult timp locuitorii din partea Io
nului nu putură scote apă fără a scote şi un,; 
cadavru de om sau dobitoc.

Trei cjile ţinu teribilul măcel din faţa Giur
giului, în care muriră 15,000 de Turci, mai 
mulţi decât perise în töte resbelele ce avusese 
el în decurs de c|ece ani; trei cjile apele Du
nării curse amestecate cu sânge, cu cadavre 
plulinde şi cu corpuri vil, trei cjile Românii în- 
trecură în vitejie şi sprintenie pe toţi aliaţii 
lor, şi se espuse la mii de pericole fără a să 
înfrânge o singură dată. In aprinderea luptei,
•căci Turcii, văc|endu-să între două primejdii să 
luptau cu desperare, Românii cutezară a întră 
pe podul cel pe jumătate rupt şi a împroşca 
grösnic pe cei după malul opus, pe când aceia 
tăia cu securile otgönele ca să ia luntrele apa 
şi să-î scape de duşmani. Mîrza şi Maria era 
îîi numărul lor, totdăuna în fruntea pericolului 
şi totdăuna alături unul de altul.

La 25 Octombre aliaţii văcjend că n’au de 
-ce să mal teme despre Dunăre, se năpustiră 

/ asupra cetăţuil Giurgiului, o bătură trei cjile
i v-f

f-r.
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cVarendul, şi după multa vărsare de sauge diu. 
ambele părţi, o luară cu asalt împreună cu o 
corabie încărcată cu felurite scumpeturT, tre
cură garnisöna sub sabie, după obiceiul tim
pului, lăsând scăpat numai un singur om ca să.' 
ducă confraţilor se! vestea nimicire! lor, des
fiinţară podul aruncat peste canalul sf. George,, 
şi după ce darîmară zidurile cetăţii pană la 
pa ment ca să nu mai serve de adăpost Tur-, 
cilor, porniră spre Carpaţl ca nisce triumfător! 
ducênd după sine şeptecjecî de tunuri luate cu 
sabia, o mulţime de care încărcate cu felurite 
arme, prăc]I şi provicjil şi mal multe mi! de 
prison ieri.

Pe când marele Sinan, triumfătorul Asiei,. 
Africel şi Egiptului, înfrângëtorul Grecilor şi 
gloria Musulmanilor, se întorcea spre Conştan- 
tinopole cuprins de mare jale şi plângând de 
ciudă, Mihal, după ce mulţămi din inimă alia
ţilor sei, se despărţi de el, lăsă pe Batori să 
se întorcă la scaunul seu din Belgrad, pe Băsvan 
Vodă să se ducă cu ajutorul Săcuilor ca să-şi reia 
tronul usurpât de Irimia Movilă, şi el întră în 
Tîrgovişte încărcat de glorie. îndată ce se vec|u 
reintrat după aşa lungă lipsă în capitala sa, se 
puse a repara stricăciunile causate de Turci, 
reconstrui zidurile cetăţui şi sărbători gloriosul 
sëü triumf printr’o nuntă mare şi frumosă, făcută 
cu ocazia cununiei lui Mîrza cu Maria Putoeanca, 
acea păreche legendară de iubiţi, care suferise 
unul pentru altul aşa de mult şi se întrecuse care 
mal de care să dea mal strălucite probe de bravură 
şi bărbăţie, demnă de contimporanii lui Omer.

Intr’o c]i noii căsătoriţi, pe când se plimba pe 
sub zidurile cetăţii ce se preînoia cu mare grabă,
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găsi -într’un şanţ un cadavru de turc bine con
servat şi recunoscură numai decât trăsurile lui 
Osman. Nefericitul june îşi împlinise promisiunea! 
O lacrămă generosă, eşită din pleöpele iubiţilor 
fericiţi, căcjii pe fruntea lui ca o rouă menită 
•d’a răcori sdrobitul lui suflet.

XX.
Încheiere.

După bătălia delà Calugărenî şi Giurgiu mân
dria turcăscă se mai domoli, căci stéua lor în
cepuse să pălescă ; Sultanul mai trimise oşti, mai 
dete răsboiu cu Acliilul României, dar după ce 
vecţii că armatele sale erau. mereu învinse: la 
Vidin, la Nicopole, la Silistra şi pe tot litoralul 
Dunării pe unde lucea sabia lui Mihaî, îşi în- 
rânse cerbicia şi trimise la Tîrgovişte amba
sadori cu daruri scumpe şi condiţiunî fôrte avan- 
iagiose, făcute ca putere cu putere, iar nu ca 

suzeran cu vasal, spre a obţine o pace onora
bilă. Miliaî primi propunerea şi promise că se 
va purta astfel cum se vor purta şi Turcii şi 
încetă ostilităţile şi repeţitele atacuri peste Du-' 
năre, fără însă a-şî licenţia armata şi fără a se 
încrede mult în cuvântul Turcului.

Sinan Paşa după ruşinos a învingere delà 
.Giurgiu. nu së mai întorse în capitală, ci să re
trase într’o insuliţă din Archipelag unde nu ră
mase mult timp în viaţă; maï întêiü îşi vârsă 

, focul pe Alexandru Vodă, care së afla în tabăra 
turcăscă, îl acusă de spion al Românilor, puse 
de-1 îmbrăqă cu töte podöbele domnescî şi pe 
urmă ordonă să-l spâncjure într’o pădure din ve
cinătatea Rusciuculuî. Mihnea Vodă, care urmase 
tabăra păgânilor cu aceleaşi scopuri, deşi să lup-

3 ,
$
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tâse bărbătesce alături cu inimicii ţării şi reli- 
giunel sale, deşi se turcise şi se lăpădase de re- 
ligiunea.şi naţionalitatea sa, deşi primise delà 
Sultanul propria sa cabaniţă şi propriul seu han
ger şi rangul de paşe al Halepuluî, totuşi nu 
scăpă nici el cu bine,- ci fu esilat într’una din 
insulele Archipelaguluî unde muri în curênd timp.

Astfel au périt aceşti doi fii nedemni ai pa
triei ce i-a născut pentru ca să trădeze töte sen
timentele de omeni şi töte datoriile de Români 
în interesul nesăţiosel lor poftirî de putere. Aşa 
au périt şi aşa vor peri toţi cari fără temere şi 
ruşine sacrifică saü vor sacrifica scârbosului lor 
interes, esistenţa patriei lor.

Nici Dan Vistierul, nici Miroslav logofetul, 
nici boerii, cari în taină conspirau contra lui 
Mihai, nici măcar spionul şi trădătorul lor Ţi- 
calidi, care a făcut în viaţa lui atâtea nelegiuiri, 
n’avură o sörtä bună; cel dîntêiü fură prinşi 
într’o conspiraţie urcjită prin îndemnul lui Si
gismund Batori şi Ieremia Movilă, Domnul Mol
dovei, .ca să detroneze şi să piarcjă pe Mihai, 
şi judecaţi şi pedepsiţi după cuviinţă. Ţicalidi, 
după terminarea resboiului rămase liber, primi 
delà Maria recompensa promisă şi nesăturându-să 
eu banii ce adunase prin atâtea fapte rele, in
trige şi trădări, voi să mal câştige şi alţi bani, 
dar îşi câştigă périre capului, fiind-că împr.eună 
cu Dan fu prins şi el ca spion şi mesager secret, 
între Belgrad şi Tîrgovişte şi fù spânc]urat ală
turi cu Vistierul

Pe când degetul lui D-c|eü së punea pe 
fruntea acestor făcători de rele şi esistenţa lor 
së topia şi perea cu sn.net; cel ce făcuse bine, 

jgI ce-şl îndeplinise" dat'ria cătră ţara lor, tră-
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;iaù în linisce şi pacea sufletului. Miliaï îşi con- 
itinuă misiunea ce-î prescrise Provedinţâ d’a da ]
• ţării sale un renume şi o glorie neperitöre pe '

‘ I câmpul luptelor, schimbând numai operaţiunile j 
: delà Dunăre la Carpaţi şi încep end a se bate j 
cu Ungurii, inimicii naţionalităţii ţării lui, după :j 

; ce încetă cVa se bate cu Turcii, inimicii inde
pendenţii patriei sale. Astă nouă şi gloriosă epi- j 

r sodă va face obiectul unei nouî descrieri.
Căpitanii sei îl secundară cu demnitate în 

j’ astă nouă Iliadă şi-l facă să sböre din victorie 
în victorie, iar Mîrza şi cu iubita lui, obţinură 
fără de voia lor delà Domn autorisarea d’a trăi 
în linisce şi pace la moşia lor. Ei făcură astfel 
ca să împace şi datoria lor cătră ţară şi pro
misiunea Domnésca; o parte din an o petreoii 
împreună în tabără şi o parte la moşi ora lui ] 
Mîrza din vecinătatea Tirgovişteî. '

Cerul le daruiră töte fericirile casnice, în- *
tre care şi binecuvântarea d’a muri în adêncï ! 
bătrâneţe, încunjuraţj de copii şi nepoţi, toţi j 

. voinici, toţi bravi, toţi demni de părinţii şi moşii •!
lor. Radu, fratele Marii nu se căsători nici odată,

: ci muri ca. un brav pe câmpul luptei) în bătălia 
delà (iforoslëü în Transilvania, unde se înfrânse. .i 
cu totul cerbicia şi orgoliul al luî Sigismund j 
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