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DRĂGUŞIN HAIDUCUL.
CAPITOLUL I.

De când s’au întêmplat cele ce ’mï propun a 
povesti în cursul acestei scrieri, sunt aprópe şâse-zecl 
şi nouă de ani.

în acele vremuri, satele nu erau nepopulate ca 
astă-dî, căci, orî-ce s’ar elice, proprietarii, erau pe 
atunci mult mal omenoşî de cât cei de acum. Mare 
parte dintr’enşiî locuiau la ţară şi ajutau pe săteni 
să poarte grelele poveri ce le impunea stăpânirea. De 
aceea oraşele erau aprópe deşerte, şi lipsa era mult 
mai simţită la oraşe de cât la sate, cari eraţi cu 
tóté acestea, atât de populate.

într’unul din aceste sate din districtul Iaşi, trăia 
boerul de ném Costache Dăscălescu, dimpreună cu 
soţia sa şi cu frumósa Smărăndiţa, o tînërâ copilă de 
vr’o patru-spre-clece ani, fruct al acestei fericite 
căsătorii.

Costache Dăscălescu, iubea fără îndoială pe 
Smărăndiţa, dar el ar fi iubit’o şi mal mult, dacă ar 
fi fost băiat.

într’adever, cea mal mare dorinţă a sa, fusese 
ca să aibă un fecior. Din nenorocire însă, sortea 
merge tot-d’a-una în potriva dorinţelor noastre; ast-fel 
că së întemplă forte adesea, tocmai ceia-ce n’am dori 
să ni së întêmple.
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Doreşti ca în cutare di să lie vreme frumoşii ? 
Cerul se înorăză. Vrei să to. înveseleşti, să rîzl, 
să petreci?
dau mâna ca să’ti strice vioiciunea. Doreşti să te 
însori cu tot dinadinsul ?... Rămâi flăcău !... în 
fine. eşti însurat şi vrei să aibî un băiat? . . . Cucóna 
’ţi dă o fetiţă! . . .

Ast-fel se întâmplase şi bietului boer Dăscălescu.
Cu toate acestea, Dăscălescu, nu dispera încă, 

de si era destul de înaintat în etate. După cât am 
înţeles şi eu de la bătrâni, era în al sâsedecelea an, 
fiind-că se însurase cu perul aprdpe alb. O escepţiune, 
de óre-ce, pe atuncea, bărbaţii se însuraü pe la etatea 
de 20 de ani şi chiar de 18, fără ca pentru acésta, 
lucrurile să mérgâ mal ren ca astă-dl. Chiar din 
potrivă. Lumea era mult mal fericită şi traiul mult 
mai sănătos şi mal bun.

Dăscălescu însă, se însurase bătrân, dar el, ca 
toţi bătrânii din timpii aceia, era mult mal tîner 
de cât mulţi tineri din epoca nostră.

De aceea şi Dăscălescu nu desuădăjduia de a 
avea uu moştenitor al numelui său, şi, fie că cerul 
făcu o escepţiune în favórea sa. ca pentru bătrânul 
Zaharia *) din Istoria sacră, fie din întâmplare, dorinţa 
Iul să îndeplini tocmai în anii aceia, când bărbaţii să 
gândesc mal mult la mormânt de cât la procreare. 
Noul Ion Botezătorul, fu botezat întru Ilristos şi pri
mi, ca şi acest apostol al lui Isus, numele de Ion.

Să vede trăba că, dâudu’l acest nume, Dăscă
lescu să gândise la Zaharia, pentru care cerul făcuse 
o minune de acelaşi fel, având în vedere negreşit 
sfinţenia lui.

O dróie de împrejurări supărătore îşi

*) Zaharia este tatăl Iul Ioan Botezătorul.
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Înainte de a trece mai departe, suntem siliţi 
în interesul acestei povestiri, sa spunem întâmplarea 
ce avu loc, în nóptea naştere! fiului lui Dăscălescu.

Dăscălescu de cu seră poruncise să i se pună 
caii la trăsură, ca să aducă dé la Iaşi, care era în 
forte mare apropiere de proprietatea sa, pe un doctor 
şi o mdşă.

Când se uită însă, în pungă, vëdu cu mirare că 
n’are bani de ajuns ca să întâmpine cheltuelile naştere!.

Cu ce era să plătcscă, bietul om, doctorul, móşa 
şi doctoriile, din trei nenorociţi galben! ce avea? . ..

între acestea cai! şedeau înhămaţi la trăsură şi 
se înopta din ce în ce mai mult, fără ca Dăscălescu 
să fi luat încă vre-o hotărîre.

Pe când betrânul cugeta la gréua sa posiţiune, 
uşa de la odaia în care se afla dimpreună cu fiica sa 
Smărăndiţa se deschise cu iuţelă şi un om întră.

Era înalt, chipeş şi voinic; putea să aibă 25 
de an! ; purta un pieptar roşu, lucrat cu fior! de 
mătase şi fir; cidrec! alb! şi strimţi în picidre, cusuţi 
cu găitan albastru, în cap căciulă de piele de oaie 
négrá, din care un per negru şi stufos scăpa pe 
umeri! séï, peste care era asverlită o şubă albastră, 
ce-î împodobea de minune peptarul şeii cel roşu şi 
întregul sëü bust. Mijlocul î! era încins cu un lat 
brâu roşu, în îndoiturile căruia, ma! multe cuţite cu 
mânere scump lucrate şi mai multe pistdle erau înfipte.

în partea stângă atârna un iatagan; în picidre 
purta cisme până la genunchi.

Ast-fel era înfăţişarea noului sosit. La vederea 
luî, Smărăndiţa, făcu o mişcare de surprindere şi de 
admiraţiune, iar Dăscălescu mirat :

— Ce vre! băete şi cine eşti ?. . întrebă el cu
supërare.
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— Ce vreau!-. Vreau bani ! cine sunt?. . 
Sunt Drăguşiu. Drăguşin ! ! . Acest nume este forte 
bine cunoscut, mal cu sémit peste Milcov. Cei ce aii 
trăit în timpii lui sè înfiora chiar acuma pronunţându’l.

Drăguşin era un vestit haiduc, venit la noi din 
Turcia. Unii susţineau că este Albanez, alţii Bulgar 
sau Şerb, şi in fine alţii adeveréû că ar fi român trăit 
de copil în ţara turcéscá.

Ori cum ar fi, omul care se introduse la Dăscă- 
lescu în casă într’un mod atât de neaşteptat şi în- 
drăsneţ, era Drăguşin, vestitul Drăguşin !

La aucjiul acestui nume Dăscălescu începu să tre
mure. iar Smărăndiţa se stăpânea cât putea să nu ’şl 
pănjă cunoscinţa.

— M’al aucjit ! repetă Drăguşin cu un glas aspru 
şi ameninţător; ’ml pare că voi cestia despoiaţi în
destul norodul pentru ca să aveţi bani.

Dăscălescu cădu în genunchi.
— Nu striga aşa tare, (lise el cu un glas ru

gător. Nevasta mea este în odaia de alături în mun
cile naştere!. Cât despre bani, n’am de cât aceşti 
trei galbeni, adăugă el, scoţend punga din buzunar şi 
arătându-i-o : ia-I şi Dumnedeü să te ajute.

Faţa lui Drăguşin sè îndulci ca printr’uu farmec.
— N’ai decât trei galbeni? dise el cu blândeţe ; 

dar cum o să întâmpini cu acéstà sumă cheltuelele ce 
o să fii silit să faci ?...

— Tocmai la acésta mè gândém şi eu, rëspunse 
Dăscălescu cu disperare.

— Linişteşte-te, dise Drăguşin, întimjênd mâna 
bătrânului şi ridicându’l de jos, linişteşte-te şi nu?ţî 
mal fie témà de nimic. Eù am venit să ’ţî cer 
bani, dar fiind că n’aî şi te găseşcî într’o asemenea 
împrejurare, Drăguşin va fi acela care 'ţi va da cât 
’ţî trebue.
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Dăscălescu şi Smărăndiţa rëraaserâ înmărmuriţi. 
— Ţine, dise el scoţend o pungă din peptan.l 

sëu ; am o sută de galbeni ; jumëtate sunt ai tei.
Şi cu o mişcare vërsà în mâna tremurătoare a 

Dăscălescului cam la jumătate din străluci tőrei e bucăţi 
de acei ce conţinea punga.

Ochii betrânului şi ai copilei se umplură de
lacrămi.

— Cucőne, dise în acest moment o servitóre 
deschidênd uşa odăei în care sô afla soţia Dăscăles
cului, cucőne, să ’ţl tràéscà feciorul.

— Ce? Să fie cu putinţă; strigă cu veselie 
Dăscălescu, uitând scena ce së petrecuse şi pe Dră
guşii!.

Poftim înăuntru dacă nu me eredi.
A se repedi în odae cu iuţela fulgerului fu pentru 

Dăscălescu durata unei secunde.
Smărăndiţa rëmase singură în faţa frumosului 

haiduc, aplecă ochii cu timiditate în jos şi së făcu 
rosiă ca para focului, simţind scânteetorele priviri ale 
lui Drăguşin, aţintate asupra ei.

— Nu cum-va că te-am speriat? dise Drăguşin 
uimit de frumseţea ei.

Copila voi să îngâne un răspuns, dar mişcarea 
’i tăiâ vorba.

Acéstâ mişcare era departe de a fi din causa 
spaimei; era produsul unui simţement tainic, care nu 
o turburase încă păuă atunci, în faţa unui alt bărbat.

Drăguşin së apropiă de densa şi şedu pe o laviţă.
Scoţănd apoi din degetul sëu un inel de aur îm

podobit cu o piatră de rubin, luă mâna copilei înainte 
de a avea timp s’o tragă înapoi şi ’l petrecu în deget.

— Păstrăză’l, frumósa mea copilă, ca aducere 
aminte de la mine, dise el cu un glas ale cărui cu
getări eraîi armonióse ca sunetele unei harpe.

t



— Privindu’l ’ţî vei aduce aminte câte o dată. 
de Drăguşin.

Iu acel moment uşa se deschise şi Dăscălescu 
întră cu faţa strălucitore de bucurie, ţinând în braţele 
séle pe noul născut.

— Dacă e aşa, me poftesc la cină, clise vesel
Drăguşin.

— Bravo ! strigă Dăscălescu cărui ’î trecuse totă 
spaima. Vom sărbători împreună naşterea fiiului meu. 
— Fără să ştie pentru ce, Smărăndiţa simţi o mul
ţumire adâncă în sufletul seu despre rămânerea lui 
Drăguşin.

Peste un ceas, Dăscălescu, Smărăndiţa şi Dră
guşin, serbaţi dinaintea unei mese încărcată cu bucate, 
naşterea pruncului ce avea să să numéscá Ión.

Cina să termină prin închinarea lui Drăguşin în 
sănătatea lui Dăscălescu, părinte la 60 de ani.

în acea noapte Drăguşin rămase în gazdă acolo.

CAPITOLUL II.
Trecuseră 6 luni de la nóptea în care vestitul 

haiduc să introdusese în casa Dăscălescului.
Săra să întindea peste câmpuri şi în depărtare 

să audéü dulcele sunete ale fluerelor ciobanilor, cari 
aşezaţi împrejurul a câte unul foc cântaii doine me
lancolice, pe când turmele strânse împrejurul lor, 
adorméü liniştite la aucjul acestor cunoscute sunete.

Luna să înălţa strălucitore pe azurul cerului, ri
sipind în mici bucăţele norii alburii ce întâlnea în 
cale. Câmpia era luminată ca diua.

în apropiere să afla casa Dăscălescului, care părea 
a fi cuiundată în cea mal deplină linişte, şi acesta era 
natural, de óre-ce, la ţară, proprietarii şi ţăranii se 
culcă mal de vreme.
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Smărăndiţa locuia o mica odăiţa dosnică. Pe 
când însă toţi dormeau, ea singură părea că veghează, 
căci ferestrele odăeî sale erau luminate.

Dar lucru straniu, acele ferestri erau întredes
chise şi un murmur confus de voci eşea din năuntrul 
odăeî.

— Vino, dicea o voce bărbătescă, vin’o iubita 
inimeî mele şi ’ţî jur că ’mî veî fi soţiei Părinţii tei, 
cari n’ar vrea să ne unescă asta-(jî cu nici un preţ, 
ne vor erta după ce vom fi uniţi.

— Ce clici ? rëspunde o voce tîneră dar spăî- 
mêntatâ. Să părăsesc pe mama, pe tata? . . . Să le 
pricinuească la bëtrânefe o durere atât de mare?... 
O ! acésta ’mî e cu neputinţă şi n’o voiţi face nici o 
dată !... Chiar aceia ce am făcut primindu-te în 
vremea acésta în odaia mea, mi se pare un lucru 
forte vinovat. Dar am fucut’o fiind-că te iubesc şi 
pentru că ’mî scriaî că ine iubeşti. . .

— Me iubeşti! reluă vocea bărbătească cu un 
ton nedescris. Me iubeşti, şi te împotriveşti a rnÔ 
face fericit, nu vrei să rescumperi sufletul omului de 
care zici că ’l iubeşti şi care este perdut prin faptele 
sale, prin fără de legile sale. Me iubeşti şi te tragi 
înapoi spăimentată când voift ca să’ţi iau mâna! Nu, 
tu nu më iubeşti şi eu nu fac să nască în inima ta 
o altă simţire de cât aceea a grózei. O! puterea lui 
Dumnecleîi e mare şi ceea ce mi së întêmplà nu este 
de cât drept. Sunt atât de vinovat în cât ori-ce 
pedépsá ar vrea să trămită asupra mea mi s’ar părea 
prea mică.

— Taci, taci, <Jise tremurátóre, vocea femeiască. 
Asemenea vorbe ’mî sfâşie inima. Zici că më împo
trivesc la fericirea ta, eu care, më simt turburată pănă 
în suflet când ’ţî întâlnesc privirea. Zici că’mi trag 
mâna mea dintr’a ta, pentru că ’mî pricinuieşti spaimă,
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câucl strângerea manei tale revarsă în sufletul meu o 
dulce bucurie şi când n’o trag înapoi de cât pentru 
că simt că nu e bine aceea ce fac.

In acest moment adierea vântului deschise fe
reastra şi stinse luminările.

Pentru prima oră buzele frumosului Drăguşiu se 
contopiră cu ale tinerei copile într’o ardâtore şi lungă 
sărutare de amor.

Cât timp a ţinut beţia lor nu o póte şti de cât 
acea lină adiare a vântului.

Tot ce s6 ştie însă, este că, în versatul zorilor, 
un armăsar negru şi repede ducea în fuga mare, de
parte de acele locuri, pe un tînër chipeş şi voinic, al 
cărui peptar roşu, strălucea la primele raze ale sórelui, 
şi pe o frumosă copilă ale cărei braţe albe ca zăpada 
strângeau mijlocul mândrului călăreţ.

Acésta sâ petrecea pe la începutul anului 1820 
care fu un an de lacremi pentru părinţii Smărăndiţei 
şi un an de fericire pentru tînâra copilă care devenise 
soţia frumosului Drăguşin.

Retrasă dimpreună cu dânsul într’un mic sat din 
Basarabia Ruséscá, viaţa lor era o întrégà desmierdare.

Drăguşin care jurase o ură neîmpăcată marilor 
pământului şi mai cu séma Turcilor, uitase cu totul şi 
viaţa sa trecută şi jurământul seu. Atât e de adeverat. 
că o femeiă póte să facă dintr’un om tot ceea ce 
voesce !

Din nenorocire o întâmplare neaşteptată veni 
să redeştepte îu sufletul seu, ura un moment amorţită.

Să scie că în acele timpuri, ţara ca şi astă-di, 
gemea de mulţimea veneticilor, cu diferinţa numai că, 
atuncea veneticii eraü Turcii şi Fanarioţii, pe când 
în (Jilele nóstre, cei venetici sunt numai nemţii, şi
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daca ne e permis sa întrebuinţăm o espresiune a unui 
vcchiű general român, sunt, capetele de urs de la 
nordul Germanie!.

Să revenim la naraţiunea uostră:
' Drăguşin şi Smărăndiţa trăiau dar fericiţi într’un 

sat din Basarabia ruséscâ. Un singur nor însă venea 
din când în când să încreţescă marmorea frunte a Smă- 
răndiţeî ; părinţii sei nu’ï dedeseră încă bine-cuven- 
tarea. n’o iertaseră.

într’o di insă ea primi de la mamă-sa o seri- 
sőre prin care o chiarna lângă densa, căci tatăl sôü 
fiind greu bolnav dorea s’o vază înainte de a’şi da cea 
din urmă suflare. De Drăguşin, nu se făcea în seri- 
sőre nici o vorbă.

A hotărî pe soţul seu la o despărţire nu era 
lucru uşor; a pleca cu densul împreună ar fi fost a’l 
expuue la blestemele tatălui seu murind, şi a cuteza 
de a vedea potera punéiul mâna pe el căci capul sëû 
sé pusese la preţ.

Dar o femeiă póte tot ce vrea, şi maî cu semă 
o femee iubită.

într’o dimineţă ploiosă şi tristă, Smărăndiţa sé 
sui într’o trăsură înhămată cu patru caî, vizitiul plesni 
din bicifi, caii porniră, clopotele începură să străngăne 
şi Drăguşin cu buzele încă umede de scrutarea despăr- 
ţireî, cu ochi! plini de lacrëmî, rëmase mult timp în 
acelaşi loc, urmărind trăsura cu ochii şi facénd să 
fâlfâiască batista sa în aer, în semn de adio, până ce 
o vëdu dispărend în depărtare.

Şi când së deşteptă din uimirea lui şi când së 
vëdiu că a rëmas cu adevërat singur şi că acâstă des
părţire n’a fost un vis, el îşi acoperi faţa cu mâinile 
sale şi së puse să plângă ca un copil...

Dacă unul din vechii lui tovarăşi de haiducie Par 
fi vëdut într’acel minut nu l’ar fi putut recunoşte de sigur.
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Cătră sérà el se reíntórse cu paşi înceţi cătră 
căsciora în care locuia, dar când călcă pragul uşeî 
spre a întră în odăi, inima lui se strânse şi mai mullt. 
Intrând însă înăuntru, ochii lui se umplură din nou 
de lacrëmî.

Nimic nu e mai dureros de cât de a reintra în 
casă după plecarea vre-unei fiinţe iubite. Tote odăile 
*ţî së par pustii. Ai tote şi de tote şi’ţi lipsesce tot! 
Pretutindeni este acelaşi gol ca şi în inima ta! Apoi, 
când îţi arunci ochii împrejur şi vecii, colo, un fotoliu 
păstrând încă forma corpului, dincolo, un trandafir ce 
s’a desprins din cosiţa sa la momentul plecărei şi a 
alunecat pe covor, mai departe, cartea sa fnvorită din 
care eşea încă profumul buzelor sale, acea carte, care 
conţine o íntrégá poemă de amor şi pe care ai răs- 
foit’o atât de adesea împreună cu dénsa, întrerupênd 
neîntrerupt cursul citirei prin dulci sărutări, şi fâcend 
ast-fel ca închipuirea să devie un adevër; când vecii 
tote acestea, şi când cele mai mici mişcări, cele mai 
mici fapte ale acelei fiinţe îţi revin în memoriă, o! 
atuncea simţi cu adeverat totă durerea unei despărţiri.

Nu dicem că, Cârjaliul vechi cele arătate, dar, 
intrând în odaia de culcare zări pe o mescioră de 
chiparos ghitara Smărăndiţei ; acéstà ghitară era totă 
lucrată cu sidefuri şi cu flori de argint. Cârjaliul ’i-o 
detese în (Jiua cununiei lor. El o avea de la tatăl 
sëü şi ţinea forte mult la densa, mai cu sâmă că 
avea superstiţiunea că pórtá noroc.

Cu câte-va (Iile înainte, Smărăndiţa voind să cânte, 
o scăpase din mână şi cădend jos se spărsese.

A doua di primi şi vestea prin care mumă-sa o 
chiăma să vie cât mai în grabă.

— Vai, <Jise atunci Cârjaliiî cătră Smărăndiţa, 
ghitara nu s’a spart zadarnic. Acesta e un semn rótt ; 
ce-va ’mî spune că drumul ce vrei să faci dacă ’ţi
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vei împlini dorinţa, o să’mi pricinuescă mari dureri, 
mari suferi nţ I î

Când după plecarea Smărăudiţei zări acea ghitară 
sfărâmată...

Inima mea e sfărâmată ca şi densa! strigă el cu 
disperare. Fiă ca presimţirile mele să nu se împli- 
nescă, adăugă el.

Si pentru prima oră de cincl-spre-dece ani cădu 
în genunchi, făcu semnul cruce! şi înălţând ochii in 
sus se rugă.

Când eşi din odaie, înoptase; dar rugăciunea ’î 
dedese putere...

CAPITOLUL IU
Nu vom urma pe Smărăndiţa în càlëtoria sa, ci 

ne vom duce la Iaşi unde ajunsese fără nici o în
tâmplare însemuătore ca de acolo să trécà la moşia 
tatălui sëti. Dar aci fu silită să së oprâscă o (}i, căci 
puterile o părăsiseră cu desăvârşire.

Ajungând în vechia capitală a Moldovei, Smă- . 
răndiţa porunci surugiilor s’o ducă la hanul ce va fi 
mai bun.

in acei timpi, Iaşii fiind încă capitală, erafi mult 
mai populaţi ca astă-eji şi o mare mulţime de căletori 
veneau să umple hotelurile sau mai bine dis hanurile, 
fiind pe atunci la modă limba turcâscă şi grecéscà, 
după cum cu câţi-va ani în urmă, era la modă limba 
franţuzâscă, şi după cum astădi este cea nemţescă.

Ast-fel hotelurile pe atunci së numeaţi hanuri, la 
urmă hanurile së numeau hoteluri şi astă-di în fine, 
hotelurile, së întitula cu armoniósa denumire de Gast
häuser !

Acostă abatere încheiată aci, cată së spunem, că 
Smărăndiţa putu cu mare greutate să găsâscă o odaie gdlă.



I
Hanul în care se scoborî Smărăndiţa era în mare 

parte ocupat de Zamet-bey si de suita sa. Zamet-bey 
era trimis de cătră Portă în afacere secretă pe lângă 
scaunul Moldovei. Cu tóté acestea necunoscutul sëü 
nu era de loc bine păzit, căci un turc nu póte că- 
letori fără o întrégâ armată de servitori după densul, 
şi ştim că acéstâ clasă de omeni este departe de a fi 
discretă.

In momentul când trăsura Smărăndiţeî se oprea 
dinaintea porţeî hanului, Zamet-bey, care prânzise, sta 
lungit a lene pe un divan în pridvorul din faţa uliţei 
şi’şi fuma ciubucul.

El părea a fi un om ca de şâse-decî de ani. 
Figura părea că nu era neplăcută, dar desfrânul ’şt 
imprimase asupra trăsurilor sale neştersul sëü sigil. 
Ochii ’i eraü aprópe stinşi; obrazul galben şi sbârcit 
ca pergamentul, barba senină, încurcată, hidosă, şi 
nasul lung şi cădut pe buze. Acésta despre fisic; 
cât despre moral îl ghiceşte ori-cine. In cap purta 
un turban ca tóté turbanele turceşti, adecă cu multe 
colori, galben, roşiii şi mai cu sémá verde, — ca 
stégul lui Mohámét ! Hainele sale se compuneau 
dintr’un fel de anteriu lung şi îmblănit pe margini de 
culóre albastră, iar şalvarii sëï erau atât de largi în 
cât ar fi putut să încapă într’euşii diece copăi. Duoi 
arapi cu iataganele trase şedeail stâlpi, de-a drépta şi 
de-a stânga divanului, pe când mai mulţi robi së 
îmbulzeau împrejur, care cu ciubuce, care cu cafele, 
şerbete şi alte obiecturi orientale.

în faţa divanului sta secretarul lui Zamet-bey, ai 
cărui ochi da de gol falşitatea caracterului sëü şi 
micşorimea inimei sale. Acest secretar së numea 
Mehmed-Efendi.

El sta drept, şi cu mâinile la pept, într’o stare 
plină de umilire, şi de câte ori Zamet-bey ’i vorbea.
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facea câte o mătanie pànâ la pâment,* ducênd mâna 
dreptă la frunte şi la pept, iar cu cea stânga lua 
pulpa anteriului lui Zamet şi o sëruta.

Zamet fuma din lungul sëîi ciubuc sorbind din 
timp în timp şi dintr’o ciaşcâ de cafea fára mâ
ner, pusă într’un zarf de argint, când trăsură Smâ- 
răndiţeî se opri la porta hanului. Gârbovul bey ’şi 
aruncă ochii cu nerăbdare ca să va<Jă ce câletori 
sosesc şi vëdênd chipul frumosei Smărăndiţe fu cât 
p’aci să’i scape ceşca de cafea din mână. în ochii 
lui cei stinşi fulgerară câte-va scântei şi întorcêndu-së 
cătră Melimed: Uite-te, cjise el; aï mai vëcjut vre-o 
altă hurie ca acesta copilă?

— Alali să ve dea dile lungi şi fericite. Ea 
âr fi demnă chiar de haremul Padişahului!

— Aşa ; dar cred că nu ’ï-ar şedea rëu nici 
într’al meu!

— Luminele tale sunt mai mari ca lumina 
sórelui, stăpâne ; cuvintele tale sunt înţelepte ca 
versurile din Coran. Ghiaura e frumosă şi se va face 
după cum veţi porunci.

— Alali kerim! (Dumnedeil să ne ajute). Nu 
uita însă Mehmed, că am isprăvit treburile şi că 
plecăm mâne sérâ. Fă pănă atuncea cum vei şti mai 
bine, pentru ca să se ímplinéscá dorinţa mea. Ghiaura, 
după cum ai dis, e frumosă şi simt în peptul meii 
bàtènd din noü patimile tinereţei, . .

— Voiîi face aşa precum ve e voia stăpâne; 
ghiaura va pleca mâne dimpreună cu noi.

In timpul ce se urmă convorbirea acésta, în prid 
vorul hanului, Smărăndiţa să scoborîse din trăsură şi 
Intrase în năuutru. Pe dată ce hangiul ’i deschise uşa 
singurei odăi ce së afla gdlă, ea së aruncă pe pat ca 
să së odihnescă, poruncind hangiului să’i aducă cai de 
poştă a doua di diminâţa.

2Drăguţin Haiducul.
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între acestea înserase de tot.
Melimed-Efendi cliiemă pe hangiii ; ’l întreba 

când plecă noua sosită, şi aflând că disese să’î fie 
cai! gata în diuă, porunci hangiului să spună că nu 
’i-a fost cu putinţă să gfiséscâ.

A doiîa di de dimineţă când Smărăndiţa se 
deşteptă şi cliiemă pe hangiii, acesta ’î spuse că n’a 
putut să găsescă cai de poştă.

Ori-cine ’şî póte închipui supărarea şi neliniştea 
eî, însă neputend să facă alt-fel, fu silită să tacă şi 
să aştepte.

Piua se scurse lungă şi turburată pentru Smă- 
răndiţa, care ardea de dorinţa de a’şi revedea părinţii 
şi locurile unde crescuse.

Ea se revedea deja în acea casă uude copilă
rise, lângă muma şi tatăl sëü, în mijlocul tuturor 
acelor fiinţe care o iubiseră şi o legănaseră pe braţele 
lor, şi în fine, ochii sëï zăreau deja acele délurï 
albăstrii, caii apăreau în depărtare ca spuma norilor 
dimineţeî, şi acele văi frumóse umbrite de brad! saii 
de stejari şi smălţate cu o mâudreţe de florî felurite 
ce îmbată respiraţiunea şi uimeşte vederea.

Acolo ’şî petrecuse şi copilăria şi primii ani aï 
junimeî sale ; sub umbra acelor bradî ea începuse 
să viseze pentru prima oră, în acele văi încântătdre 
së ducea să së rëcoréscà de un foc ce’ï ardea peptul 
şi ce’ï era încă necunoscut. Ea avea dar dreptul să 
cugete cu nerăbdare la acele locurî şi să së uiméscá 
în faţa suvenireî lor.

Şi în adevër, Smărăndiţa, së lăsa a fi luată de 
aceste- gânduri şi ochiï së umpleaű de dulcî şi cáldu- 
róse lăcrămiore.

. Pei când ea visa deştdptă în modul ce am des
cris, uşa odăii së deschise şi un om de credinţă ce



Drăguşin ’ï dedese pe drum ca să’l aibă, drept aperător 
la vreme de nevoe, întră înăuntru.

— Stăpână, (Jise el speriat, Zamet-bey,. 
locueşte tot în acest han, a pus la amêndouë uşi 
ale gangului care duce la odaia d-tale, câte duoî 
arapi de caraulă, care nu lasă să între nici să iasă 
nimeni; eu abia am putut întră în gang pe o feréstrâ.

— Ce (Jici Dobre? strigă Smărăndiţa înfricoşată.
— Die că e întocmai cum spuseiii, stăpână. Ba 

ceva mai mult : se vorbeşte că Zamet-bey ar avea 
de gând să te ducă cu densul în ţara turcescă.

Biata Smărăndiţa începu să’şi frângă mânele de 
jale şi de durere, când uşa se deschise din noii şi 
hangiul apăru în prag cu un aer respectuos.

— Cuconiţă, în sfîrşit a dat Dumuedeii să gă
sesc cai şi am pus de ’i-a înhămat la o butcă a 
mea, căci trăsura cu care aţi venit s’a freut când am 
vrut s’o bag sub şopron.

Smărăndiţa nu mai ştiîi de bucurie, iar Dobre 
sta prostit în mijlocul casii neştiind cum să esplice o 
asemenea întâmplare.

într’un minut se adunară tote câte erau prin 
odaia, şi Smărăndiţa, Dobre şi hangiul scoborîră scara.

care

Ceea-ce numise hangiul butcă şi ceea-ce pe atunci 
se numea ast-fel, era o trăsură mare cu arcuri, văpsită 
pe din afară cu galben şi în loc de gemuri la uşi, 
avea un fel de perdele care së puteaíí mişca , după 
voinţă.

Surugiii eraîi călări cu biciurile în mână gata de 
pornire.

Uşa buteeï së deschise de cătră hangiü şi Smă
răndiţa întră înăuntru. Dobre së pregătea s’o urmeze, 
dar hangiul fără ca să’i dea timp închise uşa cu repe
ziciune, sări în lături şi surugiii plesnind din bice, por-

2*
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nirä în fuga mare, lăsând pe hangiii frecându’şi manile 
de mulţumire şi pe Dobre îmârmurit lângă ei.

Zamet-bey cu suita porni peste un ceas după 
Smărăndiţa şi ajungând’o afară din oraş se urcă lângă 
densa şi peste câte-va dile trecură cu toţii Dunărea 
în valayetul Dobrogci.

Dobre fu aprdpe de a fi omorît de arapii lui 
Zamet, pe care hangiul îi asmuţea asupra lui ca să 
scape de un om ce’î se părea primejdios pentru viitor.

Plecarea grabnică a lui Zamet îl scăpă însă, şi 
el putu să ia drumul cătră Basarabia, unde şi sosi în 
curând la satul în care locuia Drăguşin.

Cât despre hangiii, Mehmed-Efendi, secretarul be
iului, ’i numeră doue mii de mahmudele de aur.

CAPITOLUL IV.

Era în anul 1821. Tudor Vladimirescu peste 
Olt, ridicase stindardul libertăţel. La vocea luî satele 
şi oraşele, văile şi délurile, munţii şi cătunele sălta- 
seră din araorţela în care stau cufundate cu ruşine de 
maî bine de un secol.

Tudor înainta cătră Bucurescî cu iuţela fulgerului 
şi ajunse la Colentina unde se opri.

Trecuseră douë sëptëmânï de la răpirea Smă-
răndiţei.

A doua <Ji de dimineţă, un tînër cu përul negru 
şi creţ, dcheş şi chipeş la faţă, së presentă dinaintea 
cortului lui Tudor. Era Drăguşin. El aflase prin Dobre 
cele întâmplate şi voia să’şi rësbune. Nu spuse lui 
Tudor nici că’l chiamă Drăguşin, nici de unde vine: 
’i spuse numai că vrea së slujescă ţara şi astrfel fu 
primit în oştire.



21

Peste cât-va timp, Tudor, avend trebuinţa de un 
om care se ştie limba turcescă pentru a’l trimite la. 
Portă cu o a doua desluşire despre revoluţine, Dră- 
guşin îi se înfăţişă îndată.

Faţa Iul avea darul să însufle tuturor încredere,, 
afară de acesta el avea să mal aibă alţi câţl-va to
varăş^ omeni bine cunoscuţi de Tudor. Eroul român 
hotărî să trimeţă pe Drăguşin cu cel-l-alţl, ca tâlmacii!.

O dată ajuns la Constantinopol, Drăguşin între- 
buinţă toţi banii ce mal avea ca se afle dacă Zamet-bey 
locueşte acolo şi în ce parte a oraşului. Cheltuiala şi 
ostenelile Iul nu fură zadarnice. Zamet-bey, care era 
de o familie însemnată şi ocupase funcţiunile cele mal 
înalte, nu putea în adevër să locuiască de cât în ca
pitală, căci care este turcul ce s’ar afla în posiţiunea^ 
Iul Zame şi ar părăsi Stambulul?

CAPITOLUL V.
Dimineţa apăruse şi razele soréiul loveai! într’uii 

mod strălucitor ferestrele şi acoperişurile caselor Stam- 
bululul, sub care se ascundeaii, într’unele mistere ne- 
petrunse, într’altele atâtea plăceri desfătătore; iar în 
cele mal multe suferinţa şi miseria de care nu’şl 
póte închipui omul născut în libertate.

Palatul Iul Zamet-bej’, era zidit pe ţer murul Bos
forului. Aci. razele argintii ale söreiül reflectându-së 
în gémurile multicolore, veneai! să se scalde apoi în. 
undele Bosforului, formând pe suprafaţa Iul reflecte 
de tote colorile tremurând în sus şi în jos albia, 
apelor.

Un cor de femei, al cărui rësunet se aiujea îin- 
preunându-së cu toasul mărel, te făcea să rëmâï în
mărmurit, neştiind de unde vine. Dacă însă al fi
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coborît in vale, spre ţărm, te-ai fi urcat într’o barca 
şi ai fi tăiat apa canalului pe lengă zidurile palatului 
lui Zamet, aï fi audit că acel cor îngeresc eşea dintr’o 
ferăstră deschisă razelor soréiul, care străbăteau aci în 
mănuncliiă de aur.

Cântecele nu încetară. O femee apăru la te
restră. Era frumoasă, ca şi dimineaţa, în care apărea.

Cu faţa răzîmată de mâini privea marea... o 
privea... şi ochii ei păreau că nu se mai satură... 
Pare c’ar fi aşteptat pe cine-va. Privirea eî lungă şi 
obosită, după ce îmbrăţişă tot cuprinsul mâne!, se 
aplecă cu durere într’un punct fix, şi la lumina dimi- 
neţeî lacremile albăstrii să zăreau curgănd pe obrajii 
frumósei cadîne.

— Cine era ore ?
Pe ciue aştepta ea?...
Lacrămile ce căutaii pe tragedii ei obraji ?...
Sărmana Smărăndiţa, căci era densa, de câte ori 

să scula diminăţa, întreba marea, întreba cerul, în
treba totul în fine, dacă Drăguşin a uitat’o, — dacă 
va mai veni s’o scape. Dar adurul cerului ca şi un
dele măre! nu’î daii nici un semn de speranţă; — 
Smărăndiţa ’şî îneca durerea în lacrëmï şi ast-fel în 
tóté dimineţile, când femeile sale veneau să’I cânte în 
cor deşteptarea, ea privea... aştepta... ş’apoi plângea !...

Eraü 8 de diminăţă, când femeile şi eunucii daţi 
de Zamet în slujba Sraărăndiţei, după ce’şî împliniseră 
fie-care sarcina, să retraseră în anticameră.

Smărăndiţa, singură, sta pe gâuduri... şi la fie 
ce moment ’î să părea că vede pe Zamet intrând la 
dênsa, ca să’î vorbăscă de destrămatul luî amor, ca 
să’î desfăşure înainte poftele neomenóse, care o tur
burai! şi’î sfâşiaţi inima. — Cu capul aplecat pe braţul 
unei sofale, tînăra româncă, adormise aprópe prada 
gândurilor şi a speranţelor încă licărinde.
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De-o-dată uşa se deschise şi intră un eunuc urmat 
de o temee, care purta pe braţe vestminte scumpe 
lucrate numai în fir.

— înălţimea sa Beiul, (lise eunucul, a trimes pe 
acésta femee să ve alegeţi de preţiosele podóbe ce 
portă.

Smărăndiţa tresări din somnul sëü, aruncă o 
privire măniosă asupra eunucului, care venea să ’i 
turbure pacea. Dar neguţătorâsa urmă numai de cât :

— Nu ve supăraţi, stăpână, am aci lucruri atât 
de frumóse, în cât veţi rëmênea forte mulţumită alegênd 
câte-va din ele.

— Nu’ml trebue, clise Smărăndiţa, întorcend
capul.

— Ascultă, urmă femeea, apropiindu-se de urechea 
Smărăndiţei, de şi sunt vestminte turceşti, dar ele sunt 
cusute de mâna creştinească.

Aceste cuvinte inmuiară voinţa Smărăndiţei, care 
întorcêndu-së, privi lung, pe femeea din gura căreia 
eşeaii asemenea cuvinte.

— Bine, clise ea. . ., să vedem şi făcu un semn 
eunucului, care eşi.

— Iată, stăpână, priveşte cât sunt de frumóse !
— Şi dici că sunt lucrate de mâna creştinescă?
Da!...
Şi la acéstá destăinuire, femeea s6 uită spre 

tote uşile, ca cum s’ar fi temut să nu asculte cine-va. 
Apoi apropiindu-se cu grăbire de Smărăndiţa, ’l (lise :

— Ia séma!. . . Am venit să te scap.
Să ’mi asculţi sfaturile şi în scurt timp vel fi 

în braţele lui Drăguşin.
— Drăguşin ! esclamă Smărăndiţa ! O ! spune-ml 

cine eşti şi ce planuri unelteşti?. . . Fi-vel óre spionă 
care vil să ’ml turburi liniştea şi să’mi reaprindil du
rerea ?. . .
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— Te încredinţez ! Sunt femee de credinţă a lui 
Drăguşin. El a scăpat viaţa unui frate al meu şi ’i 
sunt credinciosă. Am luat aceste haine spre vendu re, 
numai ca să pot pătrunde până la D-ta.

— Dar’ Drăguşin . . . unde este Drăguşin? . . .
— Linişteşte-te ... şi nu vorbi aşa tare ... ne 

poate audi cine-va. Drăguşin este în Stambul. El a 
venit aici numai şi- numai ca să te scape !

— Ob !.. . Nu me îndoiam de iubirea lui.
Dar spune’mî ce e de făcut.
Invaţă-me! Yréü să scap de aci... vréü să scap... 

me înţelegi ?...
— Aibî răbdare. Cată să avem multă îngrijire 

în plănuirea nostră, căci altminteri suntem perduţî.
— Ascult! Spune! Dacă e vorba să revăd pe 

Drăguşin, voîîî suferi ori ce, voiţi trece prin foc dacă 
va trebui.

— Peste câte-va momente eu voiü pleca şi la 
eşire voiü spune eunucilor că nu ’ţi-a plăcut nimic din 
podóbele ce am, şi că ’mï-ai poruncit să ’ţî aduc mâne 
altele mai frumóse. Ast-fel, mâne la ora când toţi
eunucii şi tóté cadânele vor fi lângă D-ta eü voiü veni.

Pe când D-ta vei alege, eü voiü respândi vorba 
printre cadîne că ştm să ghicesc. D-ta ’mi vei da 
voe să le ghicesc fie-căreia pe rând, începând mai întâi 
de la D-ta. Dintr’o sticluţă cu o licoare ce voiü pre
găti, voiü da fie-căreia să mirosă, sub cuvent de a le 
ghici mai bine şi în clece minute vor adormi, lăsându-ne 
stăpâne pe noi şi libere dea pleca.

înţelegi că tote acestea nu trebue să ajungă la
urechile Beiului, să nu să ştie decât de noi şi de
aceste Riduri, care ne ascultă.

— Despre asta fii încredinţată ! Pe urmă ?...
Pe urmă vom eşi frumos, fiira ca nimeni să ne 

ceară socoteală.
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Eü voiü aduce pe ascuns'un rênd de haine ca 
ale mele, cu care te voiü îmbrăca; ’ţî voift puue marfă 
pe braţe, astfel că eşind pe poarta Seraiului, nimeni 
nu ne va cere socotălă.

— Dar dacă me vor recunósce servitorii din
curte ? . .

— La ori-ce întâmplare, Drăguşin va fi pe aproape 
cu câţî-va omeni de-aï lui bine armaţi şi ast-fel orî-ce 
primejdie va fi înlăturată.

— De minune, strigă Smărăndiţa, frângăndmşî 
manile de bucurie.

— Şi odată eşiţi în stradă, síintem scăpaţi pentru 
tot-d’a-una. Drăguşin va fi al D-tale şi D-ta a lui.

— Oh ! ce bucurie ! Ce fericire !...
— Acum, aibî răbdare pănă mâne. Ascunde’ţî 

bucuria, ca să nu se bànuéscà ceva. Fii cu minte... 
Pe mâne.

Şi neguţătorăsa eşi, întâmpinată fiind de eunuc, 
care o petrecu pănă la scară.

— Eï, ce-a plăcut hănânii? întrebă el.
— Nimic din tóté acestea. ’Mï-a poruncit să ’I 

aduc mâne altele ; spune că astea sunt cu prea puţin fir.
— Maşala ! răspunse eunucul. Semn bun ! Semn 

bun !. . . Asta o să facă mare plăcere Beiului.
— Mâne să vil negreşit! AI auzit.
Să nu uiţi, că pe urmă. . . AI înţeles?
— înţeles. . . îuţeles. . . repetă femeea coborând 

scările şi arătând în vorbele el un fel de ironie, pe 
care turcul n’o înţelese.

Ziua o petrecea Smărăndiţa cu multă greutate, 
căci orele 'l păreau ani şi nóptea tot nu să mal ivea. 
in fine, vălul misterios al nopţel să întinse şi pe când 
tótá suflarea să odihnea, Smărăndiţa încă nu închi
sese ochii.
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Zamet. care până la medul nopţii ’şl fumase 
ciubucul la piciórele el, fu ispitit de tote plăcerile lui ; 
căci Smărăndiţa ’1 încredinţase că e bolnavă şi că are 
nevoe de odihnă, in fine, cu multă greutate, turcul 
plecase în apartamentul sëü pentru a nu se deştepta
de cât a doua-di.

?

Smărăndiţa nu dormea, ci inima ei se îmbată 
dinainte de fericirile ce o aşteptau a doua di. Zorile 
dileî së arătaseră şi tînëra copilă, cu ochii spre fe- 
réstrá, privea la tote schimbările nopţeî, până ce în 
fine cliua albă veni să bată la ferestrele eî.

Cum së lumină bine, sări din pat, sună, ceru să 
së îmbrace şi, ca nici odată, înainte de-al cânta corul 
deşteptarea, ea së aşedă la ferâstră cu o carte în 
mână şi fără a ceti un cuvent măcar, lasă privirile 
să’l fluture pe luciul mărei.

Când cadînile şi eunucii intrară în camera Smă- 
răndiţel, cjiua deja înaintase şi nu după mult timp 
apăru şi neguţător6sa cu hainele de fir.

Atunci toţi voiră a së retrage, dar Smărăndiţa 
’ï opri, spunendu-le că doreşte să împărtăşâscă şi gus
turile lor, întru ceea ce priveşte preţiosele costume 
ale neguţătoresel.

Peste o oră planul, precugetat cu o di mai nainte, 
era şi pus în lucrare, şi când tote acele creaturi mo
latice amorţiseră sub forţa licórel narcotice, Smărăn
diţa îmbrăca cu precipitare hainele ce ’l adusese ne- 
guţătorâsa, şi pentru un moment, amêndouë scoboraft 
scările saraiulul, fără a fi oprite de nimeni.

în momentul însă de a coborî ultima trâptă o 
voce së au(}i strigând prin coridor, care resuna aşa de 
tare, în cât toţi servitorii dimpreună cu Zamet, într’un 
moment fură în picidre.

Vocea era a unul eunuc, care întârziase d’a întră 
la stăpâna sa şi sosind mal în urmă, găsi pe toţi eu-
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' nucii adormiţi şi pe Smărăndiţa nicăiri. Neştiind ce 
sa facă, începu a striga cât îl lua gura.

Sërmana Smărăndiţa!. . . Încă un moment şi ar 
fi fost scăpată! Din nefericirea ei toţi servitorii aler
gară şi aprópe de portă ambele femei fură oprite de 

' a eşi.
Intr’un moment şi ca un fulger Drăguşin însoţit 

de trei voinici se repedi înăuntru şi o luptă crâncenă 
se încinse între ei şi servitorii Beiului, cari së re
pedea în van cu hangerele lor, căci tote loviturile erau 
înlăturate cu agerime de Drăguşin şi tovarăşii lui.

în mijlocul acestei lupte apăru Zamet armat cu 
doue pistóle. La primul foc, unul din tovarăşii lui 
Drăguşin şovăi şi câclu la pământ.

— Fugi stăpâne, strigă românul murind, căci 
dacă vei trăi, vei găsi pote un alt mijloc s’o scapi.

Zamet având să se apere de loviturile vrăşmaşilor 
nu audi cuvintele murindului.

Drăguşin însă, care Ï înţelese, vë<Jându-së în faţa 
a 50 servitori şi el numai cu doi tovarăşi ai sei, 
cugetă că dacă ar lupta până la morte, ar fi fără de 
folos şi că Smărăndiţa tot nu va fi scăpată.

Atunci dând poruncă conluptătorilor sëï, începură 
a înlătura loviturile, retràgêndu-së mereii spre portă, 
şi când ajunseră în stradă, pănă să iasă turcii în urma 
lor, ei şi së deteră după un colţ şi së făcură nevâduţi, 
fără că Zamet, în acea încurcătură, să aibă timpul a’i 
së întipări în minte chipul lui Drăguşin.

Când Zamet reintră în curte însoţit de servitorii 
sëï, găsi pe Smărăndiţa leşinată pe pietre, iar pe ne- 
guţătorâsă scăldată în sânge lovită fiind de hangerul 
unui servitor.

In zadar Zamet, voi să readucă la viaţă pe acea 
femee, ca să potă descoperi ceva de la densa: ea es- 
piră la piciorcle lui, fără să scotă un cuvent măcar.
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Smărăndiţa fu dusă în camera ei, în care dor
meau încă femeile şi toţi eunucii, şi peste cât-va timp * 
de îngrijire, deschise ochii, împreună cu amorţiţii, care 
së deşteptară rend pe rend şi eşiră afară sub privirile 
furiose ale luî Zamet. Prima mişcare o făcîi Smărăn- 
diţa, călcând jos din pat. . . dar desamorţindu-se bine, 
zări în faţa eî pe Zamet.

— O !. . . strigă ea cu durere şi së ascunse toc
mai într’un colţ al camerei, acoperindu’şî faţa cu 
manile.

— ’L-aî omorît călăule, răcni ea printre dinţi.
— Nu, clise beiul, gliiaurul ’mï a scăpat fără, 

cel puţin să ’l pot cunoşte. Dar tu ’ml-aî renias !. 
Tu ’mî vei spune totă viclenia.

O idee trecu prin mintea Smărăndiţeî.
— A scăpat ! cugetă ea ; — şi nu ’l-a cunoscut ! 

— Bine!. . . Atât mai bine!. . .
— Eşl din colţ, femee ipocrită, răcni turcul şi 

spune’m! ce te-a făcut să ’mî turburi liniştea? Cine 
era acea femee? Cine eraü acei gliiaurlî...

— O ! nu fiï rëü, së ruga Smărăndiţa, ’ţl voitt. 
spune totul... Am fost amăgită.

— Amăgită ?... Şi cum ?
— Femeea, care a venit cu haine, ’mî-a spus 

cum că un paşă, care este şeful înălţime! tale, s’a. 
înamorat de mine ; şi că dacă nu voiii consimţi să fug. 
la densul, paşa ne va perde pe amendol.

— Şi cine este acel paşă, care së numeşte şeful 
meü? Eü nu am nici un şef.

— N’a voit să’ m! spună numele.
— Pe urmă?
— Eü, nevoind să ’ţî pricinuesc rëü, şi póte 

chiar mórtea... am consimţit a fugi ma! bine din Sa
raiul tëü de cât să ’ţl fac o asemenea nenorocire. 
Dar ’ţî mărturisesc că n’avém de gând să më duc la.
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Paşa, ci avém de gând sâ ine ucid singura saü sa me 
arunc în Bosfor.

— Dar acei ghiauri? Cine erau acei ghiaurl?
— Acea femee me înşelase. — Ea më răpea nu 

pentru Paşa, ci pentru denşil. Nu ’î-am vëdut nici o 
dată în viaţa mea. . . nu’I cunosc!.. .

Vorbele Smărăndiţel însuflară atâta încredere tur
cului, că acesta din tută furia lui se simţi înduioşat.

— Biata copilă ! murmură el. — A ! Acea sgrip- 
ţoră de femee. . . dacă n’ar ii murit aş fi pus s’o 
frigă de vie.

— Ea nra amăgit. Iţi cer ertare, înălţime.
— Bine, te ert astă dată. Dar să ştii că mórtea 

’ţ! va fi ertarea pentru a doua oră. Acum te las să 
te mai linişteşti. Când ’ţî vei veni în fire să trimeţi 
să më chieme.

Şi turcul eşi, cu un aer aprópe posomorit, ros
tind ultimele cuvinte cu tonul unul stăpân, care a 
ertat greşeala servitorului sëü, dar care n’a uitat’o încă.

Smărăndiţa, cum rëmase singură, ’şl ridică ochii 
spre cer ca semn de recunoştinţă.

— îţi mulţămesc Domne!. . . El a scăpat! Oh! 
Sunt sigură, nu me va lăsa în mânile acestor mise
rabi 11.

Cinci (Jile în urma acestei întâmplări, Zamet-bey 
’şî schimbă locuinţa într’un alt palat al sëü, aşedat 
pe malul stâng al Bosforului.

O dată cu acéstâ mutare Drăguşin perdu urmele 
soţiei sale. Tóté cercetările lui, ca să afle noua lo
cuinţă a lui Zamet, fură zadarnice. Disperarea şi ura 
turcului creşteaâ din di în <ji în inima lui Drăguşin, 
care de astă dată ar fi preferat. şă moră, de, cât să 
lase a-’I scăpa din mâni femeea mult iubită, Smărău- 
diţa, singura fiinţă pentru care mal trăia pe acest 
pământ.
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CAPITOLUL VI.
Un samsar grec, cam ia Drăguşin îî promisese o 

suma bunicică, dacă va descoperi locuinţa lui Zamet, 
veni într’o sérà să bată la uşa lui.

— întră, dise Drăguşin.
— Am găsit ce cauţi, dise el cu bucurie.
— Unde? în ce loc?. . . Du-me la minut.
— Zamet-bey locueşte într’uu palat de vară stră

lucit, zidit pe malul stâng al Bosforului.
— Când ’l-aş putea întâlni prin oraş? întrebă 

Drăguşin crunt.
— Nici odată, căci de când s’a mutat nu mai 

ese nici diua nici noaptea ; ci ’şi trece viaţa la pició- 
rele unei tinere Moldovence, pe care a adus’o cu dînsul 
din ţara Moldovenescă. Drăguşin încreţi fruntea şi 
crăşni din dinţi.

— Haidem, dise el.
Şi eşirâ. — Grecul ’l duse prin nişte uliţi pustii 

şi întunecoase pănă ’l scóse în fine pe malul Bosfo^- 
rulul, pe unde nu eraţi de cât câte-va rarî palate.

Noul palat al lui Zamet era depărtat de mal şi 
în mijlocul unei grădini, dar după malul pe care së 
afla Drăguşin şi cu Grecul ce ’i servea ca conductor, 
apărea scăldat de limpedile ape ale Bosforului, un 
foişor de o eleganţă rară şi luminat de un milion de 
candeli cu feluri de culori, ale căror scliîntei străluci- 
tóre aureau suprafaţa canalului.

Acest foişor era păstrat plăcerilor şi orelor de 
odihnă ale lui Zamet-bey.

în acest moment chiar, el së afla înăuntru înge- 
nunchiat lângă divanul pe care şedea adormită Smă- 
răndiţa. Beiul ’i da în tote serile câte o doză de 
opium pentru a’şi satisface patima lui cea brutală. .

Fia presimţire, că are să afle pe Zamet în acel 
foişor, fiă dorinţa de a së apropia cât së va putea

• v.



In mijlocul aceste! lupte apăru Zamet armat cu doue pistoale (pag. 27).
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mai mult de casa ce conţinea pe soţia sa şi pe omul 
ce ura mal mult în lume, Drâguşin la vederea acelui 
foişor strălucitor de lumină, chiămă un vâslaş şi întră 
singur în luntre, asvêrlind grecului o pungă ce con
ţinea cincl-clecl de mahmudele.

După porunca ce dete, vâslaşul stătu sub feres
trele acelui foişor, apoi, apucându-se cu mâna de o 
balustradă de piatră, ajunse cu capul la nivelul fe
restrei şi sfarămându-le dintro lovitură de iatagan 
într’o mie de bucăţi, së repedi înăuntru.

O a doua lovitură dată cu iuţâla fulgerului culcă 
la pământ plin de sânge pe bătrânul şi miserabi Iul 
.Zamet-bev. Luând apoi în braţe pe Smărăndiţa së 
repecji cu ea pe ferâstră şi întră fără a întâmpina 
Tre-o împotrivire, dimpreună cu densa în barca lun
traşului înmărmurit de câte vëduse.

— Mână, <jise el, şi ?ţi voiü da o sută de mah
mudele.

Şi vëdênd că frica ’1 tăiase puterile, apucă singur 
lopeţile şi începu să despice repede valurile Bosforului 
adormit.

Peste câte-va <Jile Drâguşin së întorse în Basa
rabia cu frumósa Smărăndiţa; dar sërmana copilă era 
nebună.

Rësbunarea J1 sfătui în curând să între în luptă 
•cu Turcii şi vru să së reîntdrcă la oştea domnului 
Tudor, dar află pe drum peirea acestui nenorocit erou 
la Tîrgovişte.

îndârjit în contra streinilor, care devastau ţara 
şi sugeaü munca bietului român,. Drăguşin së hotărî 
a îmbrăţişa din noű haiducia şi cum veni primă-vara, 
’şl mută locuinţa de oraş în mijlocul fiarelor sălbatice, 
în codrul, sub a cărui rëcôre petrecuse mulţi ani din
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tinereţea lui. însoţit de o cetii de peste 150 voinici 
hotărîţ! a muri pentru el, avênd lângă, dînsul şi pe 
Smârândiţa, respira dulcele aer al pădurilor din prejma 
Coteştilor.

Pe cât era de bun pentru ea şi pentru tovarăşi! 
lui de codru, pe atât devenise de crud cu streini!, 
car! cădeau în ghiarăle’! feróse.

Pădurea Coteştilor, brăsdată de munţi înalţ! şi 
de văl profunde, este unul din acele cuiburi în care 
omeni! de meseria lui Drăguşin n’aîi să porte nie! o 
grije că vor fi descoperiţi.

Cărarea numită „a Cucului“ care se perde sub 
iarbă, după o întindere de aprópe trei cliilometre, se 
coboră în adencimea unei văl stâncose umbrită pe am
bele maluri de aluni gigantic! şi stufoşi.

Acestă potecă, pentru cel ce n’o cunoşteau, se 
oprea la scoborîrea în vale şi nimeni n’ar fi credut 
că înainte mal póte călca picior omenesc. Haiduci! lui 
Drăguşin însă coborau cu atâta înlesnire în acea vale 
şi se perdeaü printre stâne! aşa de repede cum nu’şî 
póte închipui cine-va. în fundul văii printre buşteni 
şi mic! arbuşti se deschidea o peşteră săpată de mâ- 
nile naturel.

intrarea era de o mărime cât póte încăpea un 
om. înăuntru însă, adâncă, spaţiosă şi despărţită în 
camere, lăsa să së înţel0gă că ma! fusese locuită de 
suflete omeneşti.

în fund o uşă îutre-deschisă întrerupea intrarea 
Intre cele alte camere şi cea pe care o ascundea. 
Aici era culcuşul lui Drăguşin, în care Smărăndiţa, 
într’o profundă melancolie, petrecea cea ma! mare parte 
din vreme. Un moşudg cu përul albit, veghia lângă 
densa în tot timpul cât lipsea Drăguşin.

3Drăguşin haiducul.
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Când vremea era frumosă, moşnegul se aşeclâ la, 
gura peşterei, şi povestea Smârâncliţeî nenumërate 
basme.

Sermana copila ’l asculta cu atenţiune, dar nu 
înţelegea nimic din cèle ce Jî spunea bëtrânul. Din 
când în când îl întrerupea pentru a’i spune vorbe 
fără şir, semne ale nebuniei, care făceau pe bietul 
moşneag să ’şî simtă ochii udaţi de lacrămi.

Sermana copiliţă !... murmura el, si earăşî urma 
basmul, ca să înlăture aiurările nebuniei. Dar 
în zadar !... căci Smărăndiţa cădea în melancolie, 
începea să plângă, să rîdă, ’şî pironi ochi! asupra 
unei pietre şi privind’o lung, începea së strige :

— Drăguşin !... Uite Drăguşin !...
în tote dilele se repeta mai aceiaşi scenă, şi 

Drăguşin de câte ori së întorcea acasă, crud şi ne
împăcat cum fusese în întreprinderile lui, în faţa ne
norocitei Smărăndiţe inima së înduioşa, ’î lua mâinile, 
’ï-le sëruta. o striga pe nume; dar ea cu o voce 
respingëtore ’l depărta, dicênd :

— Fugi !... Fugi !... Aî omorît pe Drăguşin !...
Apoi rugătore cădea în genunchi dinaintea lui:
— Redă-mi’l ! Să ’l vë4 numai odată ... şi voifi 

fi sclava ta pănă la morte.
Drăguşin mişcat până la lacrămi o chema pe

nume:
— Smărăndiţo, ’î (lise el cu o voce plângëtôre. 

Nebuna ca deşteptată dintr’un vis, recunoscend pe 
iubitul eî, scotea un ţipăt de bucurie şi së arunca 
de gâtul luî, care o strângea la pept şi plângea c& 
un copil.

Apoi obosită şi fără simţire, o aşeza în patul 
eî, în care rëmânea cu ochiî aţintiţi într’un punct 
pănă ce adormea.
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Era una clin acele (Iile de primă-vară în care 
totul vorbea de iubire. Freamătul frunzelor, mur
murul isvôrelor, vêntul uşor care culcă iarba în dese 
unde, tóté erau într’o poetică armonie. Drăguşin. 
aşezat, pe un buştean în fata peştereî, avea lângă 
densu pe Smărăndila, care, cu capul aplecat pe braţul 
lui adormise.

Drăguşin o iubea; dar nici o dată n’o iubise 
cu atâta înfocare.

Smărăndita cu tóté acestea era mai rece ca *
o stâncă.

— Te iubesc, îi dicea soţul eî.
Ea zîmbea şi se uita la densul cu o privire

rătăcită.
Sërmànul Drăguşin, câte dureri nu simţea în 

faţa acelei statui care vorbea, umbla, avea aparenţa 
unei fiinţe omeneşti, dar a cărei simţire s£ distruse 
o dată cu conştiinţa de sine.

— îiespunde’mi, copilul meu, ce ai ? . . . Unde 
te dóré? ... o întrebă Drăguşin, cu o voce blândă, 
după ce se deşteptă.

— Să nu mi’l ei; — răspunse nebuna; sunt 
aşa de bine lângă densul.

— Lângă cine?
— Lângă el !
— Care el? . . .
— Bărbatu meu ! O ! Nu’l cunoşti. . . era aşa 

de bun. . . Adi diminétà când am prins Auturile, o 
albină era să me muşce. . . dar eu am înjunghiat’o 
cu cuţitul.

— Smărăndiţo 1 . .
— O !... Avea un cuţit mare ... şi .... la minut 

a şi murit !. Dar eù am sburat ... când cucul cânta 
în pădure, moş Grigore cânta cu fiuerul. . .

3*
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— Ce sà me fac! . . . Cum s’o scap 
gândea bietul Drăguşin ; iar Smărăndiţa, sărind de 
lângă dânsul, începu să alerge printre arbori strigând :

— Drăguşin !... Drăguşin !... Unde eşti ?...
Drăguşin, care o urmărea de aprópe, o lăsă 

în acâstă aiurare, ca nu cum-va întrerupând’o să ’i 
facă vre-un râu. Apoi încetul cu încetul apropiindu-se 
de ea, îï dise:

— Iată-me, Smărăndiţo, eü sunt, Drăguşin al teu.
— A! Tu eşti! ... Să fugim. . .
Este încă vreme!
Şi lăsându-sâ pe braţul lui, se lăsă a fi con

dusă în peşteră, în care după obiceiü, în urma aiură
rilor, cădea în melancolie şi apoi adormea.

De astă dată Drăguşin, aşedat la căpătâiul 
patului ei, plângea din adâncul inimei şi privind’o cu 
durere ’şi amintea totă fericirea primelor timpuri 
de căsătorie.

se

De o dată un sgomot confus se audi afară şi un 
haiduc întră în camera lui Drăguşin:

— Căpitane, dise el grăbit, o pleşcă bună de
jumulit.

într’o clipéla de ochiü lacrimile lui Drăguşin 
se uscară şi faţa’i câpëta un aer fioros şi ameninţător. 

— Bine !... Fiţi gata !... şi haiducul eşi. 
Drăguşin privi puţin pe Smărăndiţa adormită apoi 

'’şi luă armele din cui şi eşi, lăsând loc de intrare 
bătrânului, care veghea lângă Smărăndiţa şi trecu pe 
drumul cel mare din marginea pădurei.

întrTm minut Drăguşin së află în mijlocul voi
nicilor sei.

— Eï, ce este, întrebă el? . . .
— Căpitane, reluará câţi-va, o caravană în

tocmită de vre-o şâpte ciocoi, între care este şi un 
paşă turcesc, urmaţi de nenumărate slugi.
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— Drum bun să le dea cel de sus, clise căpi-

— Cum drum bun, întrerupseră haiducii în cor. 
— Negreşit !... Lor drum bun şi nouă isbândă

— Aşa ! aşa ! . . Isbândă bună !
— Şi. . . (liceali că e şi un turc cu ei ? . . .
— Da !...
— Atât mai bine !...
— De ce atât mai bine? . . .
— Voiü merge în fruntea vóstrá! . . .
— Căpitane. . . e de prisos. . .
— Nici un cuvent !... Ştiţi forte bine ; când e 

vorba de turci, nu dau voe nimenuî să le fie naşul. . . 
Voesc ca toţi turcii câţi ne vor întră în mâini să 
moră de cuţitul meu, am dis’o !

— Bine, căpitane!
— Dar să nu întârdiem, căci timpul e scurt 

şi marginea pădure! nu e tocmai aprdpe. Trebue să 
le eşim înainte pe marginea cea l’altă.

— Să mergem ! . . strigară toţi voinicii cu ar
mele în mâini.

— Oho !... Sunteţi prea mulţi ! . . Cam câţi 
sunt duşmanii la minier ?...

— Să întrebăm sautinela, rëspunse un haiduc 
cu mustăţile lungi pană la urechi.

— Să întrebăm, dise Drăguşin.
Sautinela cea mai apropiată era numai la vre-o 

câţl-va paşi.
— EI, santinelă, câţi sunt duşmanii la numër?
în trei minute întrebarea merse, ca pe sîrmă, 

din santinelă în santinelă, pănă ce ajunse în mar
ginea pădure!, şi maî în acelaşi timp rëspunsul sosi.

— Ca la o sută de capete, raportă santinela.
— Nu vë spuneam ? Suntem prea mulţi !

tanul.

bună!
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Douë-deci şi ciucl suntem destui. Patru star- 
pituri de voinic. Aidem ! . ! . .

Cei l’alţî rămâneţi pe aici.
— Bine căpitane, strigară, glasurile şi întréga 

cétá se despărţi în doue: Una care încunjură pe 
Drăguşin şi alta care reintră în peşteră pentru a’şl 
depune armele.

Când cei din peşteră eşiră, ca să se respân- 
désca prin pădure, unii ca să së plimbe şi să culégá 
alune ; iar alţii ca să së culce sub răcorea vre-unui 
copac, căpitanul şi dispăruse cu céta lui.

Din toţi voinicii numai vre-o cinci rămăseseră 
lângă peşteră şi stau la vorbă.

— Ia ascultă Căline, clise cel mai în verstă, 
care së numea Cordea, de tote îngrijirăm, dar de ale 
stomacului ba!

— Că bine clici frate, reluară cel patru.
— Apoi, s’o punem la cale şi pe asta.
— Nici vorbă, urmă Călin sculându-së. Să 

pârjolim mielul ce ’l-a adus Vlăduţă astă-dimineţă. E 
tocmai bun d’o gustare.

— Dar d’o întreba Vlăduţă de densul?
— Ei, ’I vom da doul în schimb. S’apol el e 

cu căpitanul. La miel să mal gândeşte el?
— Aşa e, urmă Năsdrăvanu, un haiduc spân şi 

cu căciula îndesată pe céfà.
— Să începem, (Jise Călin departându-së.
— Eü më duc s’adun gâte je, ca să facem fo

cul, cjiise Stefânică, un alt haiduc, plecând prin pădure.
Peste vr’o cinci minute Călin së întorcea cu 

mielul junghiat. în urma lui veni şi Ştefănică, cu 
braţele încărcate cu lemne. Făcură focul, înfipseră ' 
mielul într’o frigare, şi câte-şî cinci aşedaţî turceşte 
în jurul focului, aşteptat! friptura, lingându’şî buzele.
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— Fie, că miel gras ca ăsta, a rare orï mi 
s’a întêmplat să ved, reîncepu Bănică, unul din ei, 
•care pân’aci vorbise forte puţin.

— De bine să ’ţî fie, dise Vidraşcu; vorbeşti 
rar şi gustos. Nu deschid! gura de cât când e vorba 
de mie! graşi, de vin bun şi de părăluţe lucitóre. 
Eşti om sănătos, 'ţi plac lucrurile pipăite; nu umbli 
după frunze verd!.

— Ce să die! frate, sunt fiiul tatu-meü. . . Fie ’I 
ţerina uşoră. . . mânca cât trei şi bea cât sépte. Era 
un român zdravăn la burtă. Şti! vorba aia: Ce 
naşte din pisică şoareci mănâncă.

— Halal să ’ţi fie, respunse Ştefănică învâr
tind frigarea. Mé prind, că d’ar ma! fi dou! mie! ca 
ăsta, tot nu te-aî mai sătura.

— Cam aşa’!. Dar n’a! ce '! face : om pentru 
om trebue să trăiască. Dacă ’mî-aş pune eu sin- 

^ gur mintea cu diliania din frigare, voi ce aţi ma! 
mânca? Ş’apoî care din voi n'ar fi în stare să 
mănânce singur! un miel ? doar na’ţi fi coconiţe ! 
Aulei! : . . . am uitat ceva.

— Ce? întrebară ce! patru.
Mielul e gras, şi fără udătură înţelegeţi că. . . 
— Nu duceţi grijă. Am îngrijit şi d’asta, dise 

Călin. Ştiţi, butea ce am jerelit’o cârciumarulu! grec 
ma! sëptëmâna trecută.

— Ştim. Eî şi. . .
— Am oprit dintr’ensa vro tre! sticle şi le-am 

ascuns într’un buştean. Alerg să vëd dacă ma! sunt. 
— Bravo ţie! dise Cordea. Dute de vedî.
Şi Călin sculându-së, reveni cu douë sticle în 

mâini şi cu alta la subţioră.
Mielul së fripsese, dec! destupară sticlele.
— La lucru, voinicilor, strigă Cordea.

i
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— Şi toţi începură a rupe din miel cu o férne 
de lup. — Era cam pe la isprăvenie, mal remă- 
sese o sticlă negolită, când din pădure se audi un 
gemăt omenesc şi doue voci cari strigau şi înjurau 
întruna.

— Cine să fie? întrebă Vidraşcu ascuţind urechea. 
— Sgomotul vine din drépta şi căpitanul a apucat, 

spre stânga.
— Aş ! Nu e căpitanul, dise Ştefănică.
Şi vocile se apropieau din ce în ce.
— Dar cine să fie?.. întrebară ce! haiţi come

seni.
— Să vedem, dise Bănică, sculându-se şi ui- 

felndu-sé spre drépta.
— O fi prin aï noştri vre-un puiü de fanariot. 

— Nici nu încape vorbă, nu audiţl gemete ? . .
— Nu e asta, clise Bănică. Stancu şi cu Ne- 

culal, care aduc un biet creştin.
— De unde ştii că e creştin? reluă Cordea. 

D’abia ’l-aî zărit şi ’l-aî cunoscut.
— Se cunoşte cât de colo că nu e păgân, măi 

frate, n’audiţl cum se vaită. Ascultaţ-I graiul.
— Aşa e, bre !... Ce-a fi avend cu densul ? . .
Şi în acelaşi timp ambii haiduci, purtând în 

spinare desagii şi alte prade, se apropiară cu vic
tima lor.

— Da de unde ’l aduceţi, măi fârtate? în
trebă Cordea.

— Ia din ăl drum mare !... respunseră hai
ducii.

— Dar1 ce lighionă de ném este ? . .
— Român, Turc, Grec, pentru noi e tot una. 

Tot tâlhari ne dice noué.
— Român dicî nelegiuitule ?. . Ş’aţî îndrăsnit a 

săverşi o asemenea faptă?
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Şi dicând acestea. Cordea ’şî încrucişase mâi
nile şi-î privea cu o furie înspăimentătore.

— Da de când t<>. aï fâcut aşa de legiuit, măi 
nea Cordeo?.. reluă Stancu.

— Pieriţi de pe faţa pământului, urmă Cordea.
— Când v'o afla căpitanul e va! de voi !

— Căpitanul !...
Şi amândoi îngălbeniră ca turta de câră.
Bietul român, prădat şi chinuit, auclind cuvin

tele lui Cordea, ’şî luă curagiii şi începu să-î röge:
— Fie-vè milă, omeni buni, am nevastă şi 

şeapte copii.
trebuinciósele. — Luaţi-mi tot dar daţi-mi drumul.
— Nu me chinuiţi ; că bun e cel de sus, ’mi voiü 
agonisi la loc ce ’mi aţi luat.

— Ascultă omule, clise Cordea, noi nu’ţi pu
tem da drumul pănă ce n’o veni căpitanul : fiind-că 
plecând de aici, acli, de unde ştim că mâine nu vei 
veni cu potera să-î arăţi drumul.

— Pe cei şeapte copii ce am, pe numele sfin
tei Fecióre, vâ încredinţez că nu va eşi o vorbă 
din gura mea.

— Aşa o fi creştine, dar aibi răbdare. — Mai 
odihneşte-te pănă o veni căpitanul. — El este milos 
pentru românii cu suflet creştinesc. — Şi voi ne
ghiobilor, care nu v’aţi sfiit a chinui un asemenea 
om, pieriţi, saîi faceţi ce veţi putea să dobândiţi 
ertarea căpitanului.

Mai în acelaşi timp soséö. şi cei 25 cu căpi
tanul în frunte, încărcaţi de prade, ducând cu dânşii 
o mulţime de priuzonieri şi toţi haiducii respâudiţî 
prin pădure veniră într’u întâmpinarea căpitanului.

— Cine e ăst om? Întrebă căpitanul, vâtjând 
pe nenorocitul chinuit de cei doi haiduci.

— Să fim ertaţî căpitane, reluă Stancu.

D-deîi ştie cum îmi agonisesc
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Eu şi cu Neculae am credut ca e vr’un fana
riot şi. .

— Român eşti prietine?... întreba căpitanul 
adresându-se cârciumărului.

— Român sâ trăiţi, căpitane!
— Şi aţi îndrăsnit mizerabililor? Ar trebui să 

ve arunce de vii în grupa morţilor. — Aide, pieriţi 
din ochii mei! Să nu se mai întêmple a doua óra 
asemenea fapte, căci Iadul ve înghite pe toţi ! — 
M’aţl audit ?...

— Ertare căpitane ! Se rugară cei doi hai
duci.

— Plecaţi! Trei dile să nu ve ved în faţa
mea !

Apoi întorcêndu-së spre cărciumar ;i clise:
— Şi ce ai suferit om bun ?...
— Nimic căpitane. — Te rog şi eu să-i erţl ! 

căci n’aîi ştiut ce fac.
— Bine !... Dar te-aft jefuit, nici vorbă.
— Toată avuţia mea, iat’o în această desagă 

şi în acest chimir. — ’Mi-aű înapoiat’o aşa cum *mi-o 
luaseră.

— Să vëd şi eu care-i averea ta?
— 600 de lei, căpitane, şi în aceşti desagi am 

târgueli pentru prăvălia mea. Locuesc în Căşuneni. . . 
şi am şeapte copii.

— Ai şeapte copii!
— Da! . . D-(Jeîi ştie cum îngrijesc de ei! ..
Drăguşin băgă mâna în buzunar şi scoţend un 

pumn de aur, numëra monetele şi le dete jefuitului 
(Jicendu-î :

— Iată, sunt aici 70 de lire; aibi grijă de 
copii tëï. — Dar ia séma, un cuvent să nu’ţi iasă 
din gură, căci nu scapi de mine nici în gaură de şerpe.
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— Odată cu mórtea, căpitane !... Nu voiţi des
coperi nimic!

— Bine! Me încrez în tine. — Gavrilă, condu 
pe acest creştin până la marginea pădurei ca să nu 
’î se întâmple ceva.

— Lumea vë dice tâlhari, urmă cârciumarul, 
dar voi sunteţi mai miloşi de cât mulţi omeni cinstiţi. 
— Dac’ar fi mulţi ca voi nu ne-ar mai jefui fanarioţii.

— Priveşte, clise Drăguşin arătând prizonierii, 
cu aceştia nu vom face tot ca cu tine. Aste vipere 
sug sângele bietului român, şi ’î vom trimite pe 
ceal’altă lume.

Dar. . . ei nu sunt români : sunt fauarioţi !. . . 
— Fanarioţi căpitane ?... Aşa le trebue !... 

A ! vipere veninóse, aţi întrat în capcană !
Apoi adresându-se căpitanului şi haiducilor:
— Dumnedeu să ve dea bine !...
Şi bietul cârciumar luându-şi desagii porni îu- 

soţit de Gavrilă.
— Acum, porunci căpitanul haiducilor, descăr

caţi prăcjile şi duceţi pe aceşti nelegiuiţi.
După ce vë veţi face datoria, prăvăliţi-i în

prăpastie.
— Bine, căpitane! şi haiducii erafi gata să 

pornescă cu toţi prizonierii.
— Lăsaţi turcul aici, ca së’l socotesc eü, dise 

Drăguşin. — A !. .. Am uitat ceva : — Căruţele aü 
rëmas la marginea pădurei; témà ’mi-e să nu ne 
<lea potera de urmă.

— Am îngrijit eü de asta, <Jise Uii haiduc înalt 
•şi voinic — Am dat bice cailor, aşa că acum trebue 
să fie departe cu o poştă de pădure.

— Bine. — Nu mai avem nici o grijă: Plecaţi!
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Şi haiduci! plecară cu prizonierii, să :! ucidă 
şi s*\-i arunce într’o prăpastie vecină, adencă şi stăn- 
cosă, unde aruncau de obiceiii tote victimile haiducilor.

— Hei, liftă spurcată, răcni Drăguşin turcu
lui, aşa e că este mai bine în serait! de cât în mijlocul 
pădure!. — Cum ţi se pare? . . Ia să’ml spu! câte 
suflete de creştin a! cătrănit? . . Câte fete de român! 
a! nenorocit şi câţ! bărbaţi a! lăsat fără de neveste 
şi copiî fără de mume?. . .

— Alali să me păzescă, îngână Paşaua : n’am 
făcut în viaţa mea asemenea lucruri.

— Sè înţelege !... A! venit în ţară la noi, nu 
ma! de dragoste !... Ca să ne faci vr’un bine !... 

— Efi am fost tot-d’auna prietenos peutr«.
ghiaurl.

— Minţi nelegiuitule! ... Vorbele tale merită • 
peddpsă mult ma! mare de cât acea ce-’ţi pregătisem/
— în loc să’ţi recunoşti păcatele mai a! încă ne
mernicia să le tăgădueşti ? . . . Să vie Năsdrăvanu,. 
porunci Drăguşin câtor-va haiduc! ce era pe aprópe.
— Aştdptă fiară înveninată; te voii! chinui până ’ţi-o 
eşi limba d’un cot. — Mórtea grabnică ar fi prea 
dulce pentru tine! ...

Năsdrăvanu sosise.
— Pe Mahomet! îţî jur că n’am făcut nici 

odată cele ce clici.
— Să nu crâcneşti !... Năsdrăvane, să faceţi 

un moşoroîă de jeratic şi să’mî prăjiţi piciórele tur
cului, până ce-o da untu din ele.

— Numai de cât căpitane !...
— Aici, în faţa mea !... Mirosul de friptură, 

mai cu sémá cel de turc, îţi dă poftă de mâncare.
Focul sè făcu şi Paşa legat de mâini şi de 

picióre cu lanţuri, fu aşezat după porunca căpitanului.
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— Până, s’o face friptura, tu Bănică, adu un 
cleşte si smulge-î barba !... Să nu rămâe nici un 
•fir ! . . •

Poruncile lui Drăguşin se îndepliniră în toc
mai. . . şi turcul ţipa şi mugea de urla valea.

— Trântiţi-î un căluş în gură!
— Ba mai bine să-î tăiăm limba, <Jise Nâs-

drăvanu.
— Nu, căci tot va striga!. . . Lăsaţi tăeturile 

mal la urmă. — Acum puneţi-î căluşul!
Şi turcul rămase mut peste vre-o cinci minute.
Barba-ï së smulsese şi pici orele începuseră a 

sfărăi, când Drăguşin dete noi porunci.
— Luaţi-1 acum ! clise el !. . .
Haiducii îl deteră la o parte de la foc.
— Scoteţi-i căluşul. — Ei turcule mai minţi?... 

Ia mai spune vre-o minciună!. . . Câţi omeni ai lăsat 
în sapă de lemn?. . .

— Mulţi, răspunse de astă-dată turcul, d’abia
vorbind.

— Bravo !... Ai început a te pocăi !.. .
— Câţi copil al lăsat desculţi în mijlocul ernei ?...
— Nu-i am numërat, mai dise turcul.
— Atât mal bine !. . . Acum şi tu eşti desculţ ; 

dar nu e iarnă; cu tóté acestea friptura de la pi
ci óre îţi va servi de zăpadă. — Aideţi, puneţi’] pe 
picióre şi daţi-i gonă prin pădure !. . . Luaţi un biciü 
din peşteră şi de n’o vrea să mărgă, ardeţi’l câte o 
dată să’i ţâşnească sângele!. . .

— Nu mă chinuiţi, să rugă Paşa, — fie-ve milă, 
sunt şi eü om ca şi voi!. . .

— Ha!. . . Ţie nu ţi-a fost milă să chinueşti 
atâtea suflete nevinovate şi noi să ne milostivim de-o 
viperă ca tine !. . . Dacă vre-unul din noi ar fi cădut 
în mâinile tale, o ! sunt sigur că nu ’l ai fi poftit la
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pilaf. . . Luaţi’l! . . Ce mai aşteptaţi!. . . — Sandu. • 
şi cu Năsdrăvan să rămâe aici. — Voi plecaţi.

Şi cei l’alţl plecară cu turcul sä împlinéscâ po
runca şefului lor.

Apoi căpitanul urma câtră cei doi haiduci :
— înfigeţ! colea o ţipă, cât së va putea de înalta 

şi ascuţită.
într’un sfert de oră ţepa era pregătită şi în mo

mentul când o înfipseră în pâment, apărură şi hai
ducii aducând pe turc, mai mult mort de cât viu.

— Lighionă spurcată, dise căpitanul, vecii ţepa 
asta?. . . E pregătită pentru tine. Un lucru numai te 
póte scăpa. — Remane la tine să voeşti sau ba.

— Care?. . . întrebă turcul holbând ochii şi ve
déiül că are o scântee de speranţă.

— Vei vedea numai de cât. — Hotărăştete nu
mai să ’mî respundi la tóté întrebările, şi să’rai măr
turiseşti tot ce te voiţi întreba.

— îţi voiű spune tot. numai nu me chinuiţi.
Nu me omorîţi —- spune, ce vrei de la mine?. . .

— Rëspunde-mi mai ântâî de unde veneai?
— De la Vizirii, un sat nu departe de Brăila.
— Şi ce făceai acolo?. . .
— Locuinţa mea este în Brăila; dar tóté averile 

mele sunt în acel sat. — Credinciosul meű Hagi Pa- 
naiotaki, un grec de bună credinţă, locueşte în acel 
sat. — Luna din urmă am petrecut’o acolo.

— Şi ce cătai în mijlocul acelei caravane?
— Petreceam pe un Grof ungur până la hota

rele Ungariei, care fusese în gazdă la noi.
— Nu umbla cu şolde turcule, spune-mi ade

vărul şi grăbeşte-te, căci uite ţepa, carea te astépta, 
este pentru tine pregătită!



O a doua lovitura dată cu- iuţeala fulgerului culcă la pâment plin de- 
sânge pe mizerabilul Zamet-Bey. (pag. 32).
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La cuvéïit.ul de ţepă turcul së înfiora şi dinţii 
începură a clănţăni.

— Vino’ţî în lire, urmă Drăguşin, dacă vel spune 
tot, nu vei mai suferi nimic.

— Spuiü tot, tot ce iné veţi întreba. Numai 
nu me omorîţî!. . .

— Şi din ce se compune averea ta la Yiziru ?
— La ce’ţî foloseşte asta? întrerupse turcul.
— Ţepa!. . . dise Drăguş'n cu intenţiune.
— Oh!. . Uitasem că trebue să spuiü tot!. . .
Averea mea se compune din bani, caî de tote 

rasele, aurării, argintării, sclavi şi alte mărunţişuri, 
care se urcă, ..toptan bazar“, aproape la 1 00.000 de lire.

— Şi tote astea din pielea bietului român ! Şi 
unde se află acum banii sunători?. . .

— Banii?. . . şi aci turcul se opri, nevoind a 
mai spune.

— Ia séma turcule!. . . răcni Drăguşin!. . .
— Banii, urmă Paşa, simt îngropaţi sub podină 

în odaia mea de culcare, — în colţul din drépta lângă 
o feréstrâ.

— Bine! Si câţi sclavi aï? . . .
— Ca la opt-decî şi cinci.
— Acum să ne spui intrările în saraiul teu, 

atât cele cunoscute cât şi cele ascunse.
— Cele necunoscute sunt doué : doué porţi 

mari, în faţa seraiului şi alta la spatele lui. In fundul 
grădineî sunt doué .uşi secrete, alo căror chel sunt 
ascunse sub droturile patului din odaia mea. Venind 
din grădină, la spatele seraiului se află’o mică piv
niţă; intrând aici, în stânga este o mică scară; 
<Tasupra ei sê află o uscioră prin care poţi asemenea 
pătrunde în odaia cadânelor. — Acestea sunt tóté se
cretele care le cunosc eü. Cele-l’alte le ştie Hagi Pa- 
naiotaki.
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— Şi unde se află el acum? . . .
— La Viziru, chiar la seraiü !... ’L-am lăsat 

spre îngrijirea avuţiei şi a femeilor.
— Şi câte femei aï. liftă nesăţiosă? .. .
— Doue-spre-dece românce şi şepte cadîne.
— Doue-spre-cjece românce?.. Fete răpite, nici 

vorbă. — A, ce bine-aî făcut de-aî cădut în mâi
nile nóstre ! Acele fiinţe nenorocite vor fi scăpate.

Prea bine turcii le ; dacă ne vel fi spus ade
veriţi nu vei muri ; iar de ne’î fi minţit vai de 
sufletul teii.

— Cum căpitane, protestară câţî-va haiduci, vrei 
să’î laşi vieaţa?

— Asta nu e tréba vóstrá, se resti Drăguşin. 
Acum luaţi’l şi '1 închideţi în vizuina Ursului1) pănă 
vë voitt da uouî porunci! — Aşedaţî stânca ţeapăn 
la intrare, ca nu cum-va să ne scape turcul. . . Aşter- 
neţi’i o pătură şi daţi’i ceva de mâncare, căci avem 
nevoe de el.

— La ce ceas se culcă servitorii tei? întrebă 
din noii pe paşă.

Turcul înse nu mai putea vorbi, sângele care 
curgea din bărbia şi fălcile lui, din causa perului 
smuls cu cleştele, ’ï astupase nasul şi ’î umplu gura. 
— Cu tote acestea la o nouă întrebare a lui Dră
guşin, turcul bolborosi:

— La 10 césurï.
— Spălaţi’1 şi ungeţi’l cu niţel spirt, porunci 

Drăguşin, ş’apoî ’l închideţi.
Haiducii plecară spre îndeplinirea porunceî, iar 

Drăguşin rernase cu o parte din ei.

\

«) La venirea haiducilor în acele locuri au găsit un urs în acea 
vizuină, pe care ’l-aö omorit, si din culcuşul Iul făcuseră ca un fel de 
închisôre, pentru prisonieril ce nu vo:au să’l oraóre.

Drăguşin Haiducul. 4
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— Şi ce aï de gând cu legliióna asta? între
ba Cordea.

— Putem afla multe de la densul ; de aceea 
sâ nu’l omorfm încă.

Acum băeţl, avem mult de lucru. Vom face o 
întreprindere, în care de vom reuşi, fie-care din voi 
va deveni bogat.

— Suntem gata, căpitane. Porunceşte şi vom 
întră în foc de vei voi.

— Prea multe vorbe !... Faptele să vè fie um
flate, vorbele pot să fie şi mai cumpătate. Atunci 
e bine.

Mâine în zori de 
diuă, tu Bănică vei lua cu tine pe Stoica şi pe Ignat, 
veţi merge în satul vostru, şi veţi închiria 5 care 
cu câte patru boi. — Negreşit că ve veţi desbrâca 
de hainele haiduciei. — Le veţi încărca cu lemne 
şi veţi porni cu ele spre satul Viziru. Alţi şepte 
voinici îmbrăcaţi în haine de cărăuş! ve vor însoţi, 
cu toţii veţi fi dece : câte douï de fie-care car. Pe 
dedesupt puteţi fi bine armaţi. Ajunşi în Viziru veţi 
căuta să vindeţi lemnele lui Ilagi Panaiotache, să 
potriviţi ca descărcarea să se facă spre seară, şi în
noptând să cereţi voe să dormiţi în curtea seraiului. 
Mâine nópte tu Bănică, te vei strecura în grădină, 
vei întră în pivniţa cu scările, te vei urca pe cea 
stângă şi intrând în odaia cu cheile, le vei lua din 
droturile patului. La miediul nopţei vei veni la murii 
grădinei şi deschidend uşile secrete, ne vei lăsa să 
intrăm. Cei din curte se fie gata la ori-ce împre
jurare. — Deci mâine veţi face tot ce v’am spus. — 
Alegeţi-ve dar care mergeţi? . . .

— Noi, noi, căpitane? se auriră glasuri din 
mulţime, şi dece voinici se despărţiră de cei l’alţi.

— Ascultaţi-me acum.
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— Bine ! . . Acum ale geţi-ve patru-cjecï, care veţî 
merge cu mine.

— Greu de ales căpitane, fie-care vrea sa 
meargă la aşa întreprindere, dise Cordea.

— Nu vreau să ve nedreptăţesc! — Veţi trage 
sorţi şi care va cădea va ii bun ales.

Ve învoiţi?
— Ne îuvoim !...
— Cordeo, ca mai bëtrân, aibi grijea să nu se 

facă şiretenie la sorţi.
— Bine, căpitane.
In câte-va minute ceata de patru-decî se alese.
— Tot unul şi unul!... esclamă Drăguşin, 

Bine !... Pe mâine dar. . .
Şi haiducii se retraseră. In acelaşi timp sosiseră 

şi cel cu îngrijirea Paşel şi a prinsonierilor şi cu 
toţii se răspândiră din noii prin pădure.

— Mâine! . . . cugetă în sine Drăguşin !... Iată 
o cutezare nu tocmai primejdiosă, dar anevoe de 
îndeplinit. — Ne-am hotărît cu tote acestea! Trebue 

De la pădurea Coteşţilor pană la 
Vizirul !... Un drum destul de lung !... El, dar 
ce ’mî pasă! . . . Vom merge pană aco!o respâudiţî 
şi cine va bănui, că suntem haiducii, de care tremură 
tote liftele străine ce cutreeră ţara! . .

In mijlocul acestor reflecsiunî ale lui Drăguşin 
apăru .Smărăndiţa în gura peşterel însoţită de moş 
Grigorc. Drăguşin veni lângă ea, şi ’I luă mâinile.

— Ce mal faci copilul meű ?...
— E rëü de tot, rëspunse în locu’I moş Grigoré.
— Rëü ! ... şi eü care nădăjduiam ca timpul 

sâ’I aducă vindecarea !... O nu. . . ascultă tată Gri- 
gore, nu mal pot suferi s’o vëd în asemenea stare.

' Nebunia el ’mî face aşa de rëü, în cât simt că, o să

să urmăm.

4*
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înebunesc şi eü. . . în tot minutul nu ine gândesc de
cât la acéstâ nenorocire ! . .

In întreprinderile nóstre, în faptele cele mai. 
crude chiar ce trebue sâ severşim în meseria nóstra 
’mï-e gândul tot la ea. — Şi cu tote acestea, în. 
faţa tovarăşilor mei trebue să ascund acesta suferinţă. 
— M’arn gândit c’ar fi mai bine s’o căutăm mai cu 
tot dinadinsul, că doar ’i-om da de leac. — D-ta 
care nu mai poţi mânui armele, bët.rân cu perii albiţi, 
poţi prea bine în mijlocul oraşelor să treci drept un 
om cinstit; noi ăşti-balţi, am putea fi bănuiţi, ett 
mai cu semă. . . Sunt aţâţi care ine cunosc !... Astfel 
că mergend la Bucureşti bunioră, vei lua-o cu D-ta. 
Vei trece acolo drept un proprietar din Basarabia şi prin. 
ajutorul doftorilor, vom li póte norociţi s’o vindecăm.

Dar cum voiţi putea trece drept proprietar, când 
sémán cât de colo după vorbă că sunt un om trăit 
în pădure?

— Ei, bëtrânule, câţi proprietari mai selbateci 
ca d-ta, cu tóté astea sunt proprietari avuţi; — ba 
încă ceva mai mult, tae şi spendură pe cine vor ei.

— Apoi, căpitane, ăl de sus să ne ajute!... 
Me duc peste noué mări şi noué ţări, numai de ’mi-vei 
porunci, cu tote betrâneţele mele. . .

— Iţi mulţumesc, tată Grigore. — Ar fi bine 
să plecaţi cât sé va putea mai curând; 
mâine. — Rëul creşte din ce în ce şi hm e témá 
ca nu cum-va. . .

— Mergi prea departe, căpitane !... şi D-deű: 
să ne ajute şi fii pe pace!

— Să ne ajute, moşule, că mi se rupe inimar 
când vë$ pe acéstà copilă în asemenea stare.

Sărmana Smărăndiţa, în obicïnuita-i melancolie 
së aşezase pe un bustén, şi cu fruntea rezîmată pe 
mână şedea nemişcată.

chiar
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— Priveşte-o, urma a cjice Drăguşin, cine-ar 
putea spune ca în acest corp bate o inima ; cine ar 
putea crede că simţemintele cele mai sfinte aii locuit 
vre-o dată într’ensa?

— Aşa e căpitane! . . . Pare că-î o piatră! . . . 
'Ţi se rupe inima când o priveşti.

— Curagiii însă, Domnul e bun.
•dar veţi pleca, nu este aşa?. . .

— Mâine Căpitane, — Vom pleca de diminăţa, 
— ca se ne ajungă vremea.

— Ţine astă pungă; în ea se află ca la 500 
de galbeni. — Cred că ’î de ajuns ca să întâmpini 
tote cheltuelile.

Mâine

— Aşa cred şi eti căpitane !
— Y el îmbrăca un rînd de haine dintr’ale pri

zonierilor de astă-dî, vei avea ast-fel înfăţişarea unui 
adevărat boer. Şi fiind-că mai aï nevoe de cine-va, 
ia pe cel mai tenăr din haiduci, pe Licsandru buni oră, 
’tî va ţine loc de servitor. — Veţi coborî în Coteşti 
şi veţi găsi pe cine-va, care să vă ducă până în 
Bucureşti — cată să’I fie caii mai sprinteni şi nu 
yeţî duce nici o grijă. — Ne-am înţeles, nu este 
aşa ?...

1— înţeles, căpitane !...
Apoi Drăguşin şezu lângă Smărăudiţa, care nu 

•eşise din profunda’! melancolie.
— în eurend vei putea să mă recunoşti iubita 

mea. — O ! . . . cât de fericită va fi diua în care 
’mî vei vorbi cu mintea senină !... *

Smărăudiţa, deşteptată la glasul lui Drăguşin îl 
privi lung şi ochi! ’î se umplură de lacrămi, pare că 
un presimţimănt ascuns ’ï spunea că o să să despartă' 
de locurile în care să deprinsese, de omenii ce-o’ în- 

* conjuraţi, de şi în realitatea acăstă despărţenie pentru 
•densa nu era nimic întristător.
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Drăguşin mişcat pana în adâncul inimeî, simţi 
ca nu mai are putere a lupta cu suferinţa.

— Ia-» moş Grigore condu-o înăuntru!...
Im! face reu vederea eî ! . . .
Moşnâgul o lua de mână şi ’şî îndreptă paşii 

spre nâuntrul peşterel ; dar Smârăndiţa, mergend după 
cum o conducea bëtrânul eî tovarăş, — ’ş! întorsese 
privirile spre Drăguşin, împietrit în loc şi cu mintea 
abătută.

Când Smărăudiţa dispăru în peşteră, Drăguşin, 
ca cum ’şî-ar ti luat o liotărîre :

— Ce naiba! ... om sunt eu?! Aşa inimă
plăpendă într’un piept de bandit! . . . Haide! .. . Cu- 
ragiü ! M’ar rîde voinicii dacă m’ar vedea astfel ! . .

Şi venindu’ş! în fire, luă puşca pe umeri şi se 
perdu printre arbori.

A doua di diminéfa nici o suflare omenésca nu 
era în jurul peştereî haiducilor. Dacă potera ar 
fi pătruus pană în profunzimea văii ; n’ar fi des
coperit o singură urmă de existenţă a unu! cuib de 
bandiţi : aşa de bine erau acoperite tote semnele de 
locuitorii acestui loc.

Drăguşin la plecarea Iu! cu ce! patru-dec! dedese 
voe la toţi ce! l’alţî să së ducă fie-care prin satele 
lor să ’şî rânduiască trebile, poruncindu-le ca pănă 
séra să së întorcă toţi în codru. — Un singur haiduc 
rëmàsese ca să ingrijéscá de paşa turcesc închis în 
„vizuina Ursului“.

Drăgan, aşa së numea cel rëmas, după plecarea 
haiducilor spiona cu multă băgare de séma, dacă a 
mai remas vre-unul prin pădure. — Incredin(âiidu-së 

• bine, că e singur, së duse cu paşi repecjî spre vizuina 
în care era închis turcul.

— Grăbeşte te, ’ï dise; el. — S’aü dus toţi!
Să plecăm, pănă suntem stăpâni pe noi!...
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— Sá plecam, clise turcul d’abia tîrîndu-să pe 
picidre. Tu vei ti bogat, şi nu vei mal avea trebuinţă 
să haiduceşti în mijlocul acestor păduri.

— Arz’o focul de haiducie m’am săturat de en.
Mai bine la oraş. Dar să plecăm!

Şi sprijinind pe Paşă, ’l scdse din vizuină.
— lleazămă-tc de mine şi să mergem.
— A ! .. . să scap de aici odată !... Voift spân

zura pe toţi câni! ăştia care m’aîi prăjit ca pe o 
ştiucă! ...

Şi turcul rezămându-să de trădătorul, care abuză 
de încrederea căpitanului seu pe preţul aurului şi al 
promisiunilor, se îndreptă spre marginea pădure! de 
unde atârna scăparea lui. Cu greu însă înaintai! 
fugarii; — Turcul d’abia putea umbla şi sprijinitorul 
sei!, până să urce valea ostenise. — Era cam pe la 
miedul dilei, când d’abia ajunseră la marginea pădure!. 
— De aci se îndreptară spre un sat vecin să ia un 
cărăuş ca să ’! ducă cât ma! repede la Viziru; dar 
toţi ţăranii eraü la muncă. — D’abia spre tóca, în- 
tr’o căruţă cu patru cai, putură să pornescă. — Dar 
era prea târdiii, căc! pănă la Viziru le trebuia o cji 
întreagă în góna mare.

V

CAPITOLUL VII.

LUPTA DE LA VIZIRU.

Se înserase. — Cel clece haiduc! descărcaţi încă 
lemnele în curtea paşeî ; iar Hagi Panaiotaki veni 
să plàtéscà.

— Lasă, boerule, n’e! plăti mâine. Astă .seră 
lasă-ne să rămânem cu carele în ograda d-tale; că în 
sat, de, ce să clic!... stăm pe cheltuială...
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— Bine, renmneţl. . . dar mâine cine o se vè 
plătescă... eil nie scol cam târdiü...

— Om aştepta boerule ; câ daca n'ei plaţi în 
séra asta, răsbim pe la cârciuma, ş’am vrea ca tot 
omul, sâ ducem banii sdraveuî acasâ.

— Fie, (Jise Hagiul fanariot şi se depărta.
— Ne vel plăti şi în nóptea asta, spurcatule, 

murmură Bănică, şi încă scump de tot ! . .
Cei dece, după ce împărţiră pae boilor, se aşe- 

dară lângă unul din care, făcură focul şi puseră de 
mămăligă. — Cu toţii se aşezaseră împrejur şi aşteptau 
nóptea să înainteze.

Mai era un ceas până la miezul nopţii. — Toţi 
servitorii adormiseră. Seraiul se odihnea sub o adâncă 
tăcere. — O lumină se mai zărea în odaia Hagiului ; 
dar şi ea se stinse.

— Acum e vremea, şopti Bănică tovarăşilor sei. 
— Eu me duc... Voï fiţi cu luare aminte.

Şi clicênd acestea, haiducul se strecură prin nópte
şi dispăru.

Un ceas după aceea Drăguşin însoţit de cei 
patru-decî, apăru la uşa secretă din fundul grădinei. 

— Ce-’I p’aicea Căline? întrebă el.
— Pace, căpitane. — Toţi dorm duşi.
E întuneric peste tot; dar în odaia cadîuelor 

se aude vorbind. — Se vede că ’şî spun basme pe 
întunerec.

— Atât mai bine. — Nu le vom deştepta din 
somn. — Acum veniţi cinci cu mine; ceî-ralţl apro- 
piaţi-vă în verful degetelor şi luaţi sóma. Cinci 
întorceţi-ve la marginea satului şi vedeţi să fie 
căruţele gata.

Porunca së împlini şi cel cinci, împreună cu 
Călin, păşiră în urma căpitanului.
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ín doue minute Drăguşin ajunse la scara, care 
în odaia cu banii. Cei cinci haiduci rămaserăurca

la scara, cu armele în mâini; iar Drăguşin însoţit,
de Câlin, urca în odae. — Aci, păşind cu multă
băgare de sămă, ajunse în colţul de lângă ferăstră ; 
şi căutând cu mâinile pe parchet, dete de o mică 
adâncătură ; închipuindu’şî că aci e capacul, ridică 
uşor în sus şi dibui cu mâinile o sumedenie de pungi 
pline cu bani sunători. — Le dete una câte una în 
mâna lui Călin şi acesta la rândul seu le înmâna

•celor care aşteptau la scară. — Avu multă osteneală 
bietul Drăguşin, căci multe erau pungile turcului. — 
După ce le ridică pe tote, lăsă încet capacul şi
coborând scările, închise şi capacul care unea pivniţa 
•cu odaia. — Venind lângă tovarăşii din capul scă- 
reï, ’î găsi pe câte-’şl cinci cu braţele încărcate 
de pungi.

— Trebue să fie pline cu icusarl, şopti Dră
guşin, căci cu aur prea ar li mult.

— Las’ că’î bine căpitane, răspunse unul din 
haiducii, şi ăştia sunt buni.

— Acum repeziţi-vă cu pungile la mărginea 
satului şi le puneţi în căruţă; şi alţi cinci să vie 
In locul vostru; 
în odaia femeilor.

sau nu, să vie dece. Ne vom urca 
Toţi cei alţi să stea gata, la

gura pivniţei.
Eşind cei cinci, cu pungile în mâini, într’un 

minut intrară alţi dece.
— Urmaţi-mă ! le porunci Drăguşin. Tu Cor- 

deo eşti mai dibacii!, vino mai lângă mine. ,
Apoi să apropiară de scara, care pătrundea în 

odaia cadîuelor. O scârţiitură de cliee să au<Ji şi 
•ca un fulger, Drăguşin urmat de cei dece voinici in
trară în odaia în care femeile de astă dată erau
■adormite.
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Ele n’avură vreme să strige; căci o luminare 
se aprinse repede şi fie-care voinic se repedi la câte 
una din voluptósele cadîne şi astupându-le gura, cobo- 
riră cu ele în braţe scăricica, pe care o urcaseră cu 
atâta uşurinţă.

Din nefericire însă voinicii erăfi un-sprc-dece cu 
Drăguşiu ; iar femeile, nouă-spre-dece. Ast-fel că cele 
rămase începură să ţipe cât le lua gura.

Un nou rând de voinici reintră şi când era 
să ’şî facă datoria, un sgomot se audi în tot seraiul 
şi uşile se trânteau cu putere în tote părţile.

— Grăbiţi-ve copii, răcni Drăguşiu, pănă e 
vreme !

Prinţi*’o grăbire nedescrisă haiducii răpiră şi 
femeile ce mai rămăseseră şi coborîră scara; ajungând 
însă în grădină o luptă crâncenă să încinsese între 
haiduci şi sclavii seraiului care în număr mare, eşiseră 
aşa cum să aflaîi, apucând armele ; le eşiseră înainte şi 
alergaseră în grădină, de unde să audea sgomotul.

— Duce-ţ! femeile în căruţe, răcni Drăguşiu.
Şi o parte din haiduci alergară cu ele în braţe, 

la marginea satului, pe când ceî-Palţî luptau cu în
verşunare contra sclavilor armaţi cu arme de totă 
mâna.

Drăguşin în fruntea luptătorilor săi, lovea de 
stingea înainte’! când un foc apucă pe vrăşmaşi de 
la spate:
lemnele, audind sgomotul luptei şi vecjănd se repeziră 
ca nişte lei în spatele sclavilor, şi cjeciml de trupuri 
zâceaü la pămănt, scăldate în sângele lor.

Ce! l’alţl înspăimântaţi o luară la fuga pe unde 
vădură cu ochii, lăsând pe Drăguşin şi cu al să! 
liber! de a pleca.

Din nefericire, dou! din voinici! Iu! Drăguşin 
zäceaü morţî. între care era şi viteazul Cordea.

Ce! nouă haiduc!, care veniseră cu
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Drâguşin simţi şi el o slăbiciune în vine, şi pipăindu-s£ 
simţi peptul udat de sânge.; era rănit la umer.

— Eşti rănit, căpitane? întrebară haiducii.
— Puţin de tot. Ridicaţi pe aceşti douî ne

norociţi şi să mergem. . .
Cadavrul lui Cordea şi al celuilalt haiduc fură 

luate în cârcă şi cu toţi se grăbiră spre marginea 
satului unde aşteptai! ccM’alţi cu femeile şi cu căruţele.

— Pe drum băeţi, strigă căpitanul cum ajun
seră la marginea satului.

Se urcară cu toţii grămadă în căruţe şi por
niră în gona mare.

Nu trecu mult de. la plecarea lor şi tot satul 
se sculă în picidre. — Ţeraniî alergară la seraiul 
paşei şi se înfiorară vèdênd dezastrul ce remase în 
urma aprigilor bandiţi !

— Drăguşin trebue să fi fost ! . . întrebă unii 
cutreinurându-se.

— Aşa le trebue păgânilor ! (Jiceafi alţii.
Bine le-au făcut, că destul ne-aîi supt muncu

liţă nostră !..
— De-ar fi pus mâna pe spurcatul de turc! 

murmura altul.
Aşa că în inima lor, mai toţi sătenii crai! mulţu

miţi de ceea-ce se întâmplase.
Numai Ilagi Panaiotaki, care era grei! rănit la 

cap, sê văita şi gemea de urla seraiul.

CAPITOLUL VIII.

REÎNTOARCEREA ÎN CODRU.
Totă nóptea merseră haiducii, în góna cailor. 

Cinci căruţe cu câte patru cai iuţi, mergeai! de sta- 
ráiaö rótele pe drumul spre Bolbocă. Nu începuse
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încă a se lumina de cjiua. când drumeţi! trecuseră 
acest orăşel şi eraü aprdpe de nişte bălţi stufóse, în 
care puteafi sa se ascundă tot aşa de bine ca şi în- 
tr’o pădure.

— Mânaţi repede, clise Drăguşin, sa ajungem în 
bălţi pana s’o face dina.

Deteră bice cailor, şi când zorile începură a se 
ivi, căruţele ajunseră la marginea unui stufiş des şi 
înalt. Aci se coborîră cu toţii, afară de acei care 
státéft în căruţe neîndrăsnind a scote un cuvent 
măcar şi tremurând de frică. Luară caii de frêne, 
înaintară prin stuf pănă ce fură siguri că nimeni nu 
va putea să’! dibuiască în mijlocul acelor băltoce.

Căutară un loc mai uscat şi deshamară caii, 
lăsândirî să sê odilméscft.

— Bravo bfieţl !
Aţi fost voinici ca nişte lei.
Sunteţi demni de numele ce purtaţi. îmi pare 

refl numai de bietul Cordea şi de Bucur.
Au închis ochii fără să se bucure şi ei de is- 

biiuda nostră. — Dar... Dumnedefi sâT erteî
— Dumnedefi sâ’i erte, repetară haiducii cu

(]ise Drăguşin vesel.

un glas.
— Cordea a fost lovit la inimă, căpitane, pri- 

veşte’l, sJa îngheţat sângele până şi pe sucman.
Şi haiducul care vorbea ast-fel desvelise cadavrul 

lui Cordea, plin de sânge pe obraz, de nu sè mai 
cunoştea, iar în dreptul inirnei sângele clocotind sê 
îngheţase o dată cu mórtea lui.

— Aşa ’Î-a fost scris, fraţilor, să ne mulţâniim-
şi cu atât.

— Drept să spun, căpitane, urmă Bănică, fru- 
móse femei avea spurcatul de turc.

— Treime să fie multe românce printre ele. Ia 
daţi-le jos.



Fugi! . . Fugi! . . AT omorit pe Drfiguşin! . . . Apoi rugătoare*., 
cădea in genunchi dinaintea lui. ('pag 31).
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Nouă-spre-zece la minier, tóté fura aduse îna
intea căpitanului.

De-o dată mai multe glasuri îngereşti clin mijlocul 
lor să rugară:

— Fie-ve milă de noi! Suntem nevinovate.
— Nu vë temeţi copilele mele, le cjise D ragu şi n, 

noi v’am scăpat din măinele nelegiuiţilor ca să ve 
înapoiam părinţilor voştri.

— Vam păruţi, clise una, ?î-aii omorit turcul 
şi pe el şi pe fraţii nie! !...

— Vipera înverşunată ! Ghicisem prea bine
faptele lui.

Româncele, la auclul acestor cuvinte, se liniştiră 
şi în locul spaimei bucuria se întipări pe faţa lor.

Cele şâpte turccîice însă tremurau ca varga şi 
nu îndrăsneaîi să clică nici un cuvent. -— Una clin 
creştine, care părea mai deşteaptă, clise lui Draguşin :

— Aveţi milă şi de aste nenorocite; ele n’aîi 
făcut nimenui nici un reft. — Cu ele am împărţit tote
nenorocirile nóstre.

— Fiţi încredinţate ; vom fi buni şi pentru densele.
Haiducii se aşedaseră să se odihnească ; iar privirile 

lor sburaîi nesăţiose spre voluptósele cadîne, care5şi 
maî veniseră în fire, la blândele vorbe ale lui Draguşin.

ţ)iua intregă o petrecură în mijlocul acelui stufiş 
şi cum se îuoptă, scoseră căruţele clin baltă şi porniră 
iarăşi în góna mare spre pădurea Coteştilor. Mai era 
un ceas pănă la cjiuă, când haiducii ajunseră în marginea 
pădurei. Sô coborîră jos, luară femeile, şi banii; iar 
căţi-va din ei remaseră în căruţe, ca să le ducă într’un 
sat vecin de unde le închiriaseră şi unde eraü cunoscuţi 
destul de bine de săteni, dar care nu îndrăsuiseră nici 
o dată să scoţă un cuvânt măcar.

Sè îndreptară cu toţii prin desişul pădurei şi ajun
seră la gura văii.
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Santinelile recunoscură rend pe rend pe căpitanul 
lor şi când se opriră la gura peşterel, toţi voinicii 
rămaşi :I eşiră înainte turburaţi şi nedormiţi.

— Ce e ! ce însemnéza neorénduiala asta ? . ..
Ce vi s?a întâmplat ?..

— A fugit turcul căpitane !...
— Vorbe !... dór nu ’i-o fi crescut aripi !...
— Adevărat, căpitane
Lăsat fiind în paza turcului s’a înţeles cu densul 

şi aii fugit împreună. — Stâuca vizűinél este ridicată, 
hainele lui Dragau svârlite alături şi eî nu se află 
nicăerî. — Nu mal încape îndoială că ne a trădat' ! . .

Mişelul !... El, şi v’aţî înfricoşat ?
— De sigur că Drăgan va servi potereî de călăuză.
— Şi ce ne pasă !... Suntem destul ca să ne 

luptăm cu o oştire întrégâ, dar cu o poteră. — 
Fiţi inimoşi băeţî şi nu tremuraţi la suflarea fiecărui vent 
răpcigos.

Drăgan no-a trădat.

— Nu ’ţî fie temă căpitane, am arătat în dese 
rêndurï ce putem !

— Bine !... Aşa ve vreai! !...
Se luminase de cjiuă. — Drăguşiu intrase în peşteră 

să se culce puţiu, obosit de greutăţile întreprindere!
ce avusese.

Haiducii întinseseră o masă lungă şi sê aşezară 
cu toţii în jurul el, ospătând şi ciocnind oalele.

— In sănătatea căpitanului închin» Călin ridi-
cându-se.

— Şi într’a isbândel de ieri nópte, reluă un altul !.. • 
— Trăiască căpitanul se auzi spre capu mesei. 
Isprăviseră de mâncat şi închinau într’una pănă 

€e începură să ameţâscă.
— Da de unde-aî adus butea asta, măi Vlăduţă, 

întrebă Vidraşcu.
— Am cumpôrat’o. măi fârtate!.
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— Teri ducendu-mé a casă, me gândii ce sur
prindere să vé fac pe dina de astă-di, căci mi se pare 
că v’am spus, astă-di împlinesc 27 de ani.

— Cei mulţi înainte ! repetară în cor haiducii.
— Dacă nu ’mî spuneai acum, eu nici gâncl 

n’ave am că adi e dina naştere! tale — Şi clicend 
acestea, Vidraşcu, ridică óla, se sculă în picidre şi 
închină:

— Fraţilor, să bem in sănătatea lui Vlăduţă, 
care împlineşte astă-dî 27 de ani. — Cât o trăi sănătate 
să’! dea cel de sus; iar când o muri să’! fie ţerîna 
uşoră J

* — Să’! fie !... repetară haiduci! golind ólele.
— Amin, disc Vlăduţă remânend mal la urmă 

şi zimbind de urarea Iu! Vidraşcu.
Peste, o oră erau ameţiţi, aşa că parte din e! 

d’abia puteau să mai vorbéscá.
— Bun îţi fuse vinul, mă! nea Vlăduţă !
— Tocmai cum se prinde de gura haiducului, 

rëspunse acesta.
— Tóté bune, dar vinul cere veselie şi veselia 

cere dragoste.
— Lucrul e lesne, respunse Vidraşcu haiducului 

care vorbea ast-fel. S'aducem cadînele turcului să ne
înveselim cu ele, că doară n’o fi dracu !...

Ia vecjï Vlăduţă, tu eşti mai sprinten ş’apo! adi 
e şi <}iua ta.

Intr’o clipă Vlăduţă se sculă şi întră într’una din 
despărţirea peşterei în care eraîî femeile răpite. — 
Aci nenorocitele creaturi, parte se gândeau, iar parte 
vorbeau de sórta nerailosă ce?î urmărea la fie ce pas.

Peste cât-va timp Vlăduţă eşi cu cele ş0pte cadîne. 
De românce nu cutezase a s6 atinge : ’! era temă de 
mânia căpitanului, cu tóté că şi acea ce făcuseră nu 
putea să placă Iu! Drâguşin.
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— Bravo Vlăduţă !... strigară haiducii vedăndu’l 
apărând cu cele şăpte cadăne înspăimîntate. de mulţi
mea ce vădură în faţa lor.

— Adu una şi lângă mine. striga Nâsdravânu 
dând ochi! peste cap şi întindem!u-se.

— Ba nu zeii !... Lângă mine. că sunt mai tine
rel !... strigă un altul.

Tot! cereai! în tote părţile, aşa că erai! aprópe 
să sê ia la ceartă.

— Staţi. (Jise Yidraşcu, fie-care ’şî va avea 
părticica. — Să tragem la sorţ! şi cine va cădea fericit 
să fie.

— Ba e vorba !... Eu nu me învoesc.
Nu e drept. — Or! toţi să se bucure, ori nie!

unul.
— Aşa !... Aşa !... repetară glasurile aprinse 

ale voinicilor.
— Atunci să tragem sorţ! pe ronduri, care vor 

fi ce! d’ântêï fericiţi şi care ce! din urmă.
— Prea bine !
— Y’aţ! cam grăbit, tâmpiţilor !... strigă Drăguşin 

apărând în gura peştereî.
— Căpitanul !... îngânară haiducii, desbătaţ! pe 

jumătate !...
— Aţi uitat că este unul mal pe sus de voi, care 

o să vă ceară socoteală.
Ienăchiţă, unul dintre haiduci, ameţit de vin, să 

apropiă de Drăguşin şi ’î întinse o oală:
— Ben căpitane şi lasă vorba, că doar . . .
— Ticăloşiile, răcni Drăguşin indignat.
— Eï, el, prea te înfigi, pare c’a! fi...
Nu termină bine, şi o palmă dată de Drăguşin 

din tdtă greutatea mâine!, culcă la păment pe îndrăsneţ....
Cel lalţ! haiduci să aplecară asupra lui ; dar Ienă

chiţă nu mal sufia.
5Drâgujin Haiducul.
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— Căpitane !... se împotriviră haiducii încruntând

— Luaţi seama, mişeilor !... Vë înghite pămen- 
tul !. -.

— Ne-a! omorît un frate.
— Vë omor pe toţi de veţi fi cutezători ca el !
Şi privirile înflăcărate şi ameninţătore ale lui 

Drăgusin bravă totă mulţimea, care ’l ameninţase puţin 
mai înainte.

— Acei care încă n’aii perdut recunoştinţa şi 
supunerea ce ’mi datoresc să vie lângă mine ; cei lalţl 
rëmâie la o parte !...

Intr’un moment totă ceata încuujură pe Drăguşin.
— Ce fel ?... nu mai e nimeni care să ridice 

glasul în potriva mea !...
'— Ertare căpitane ! se rugă mulţimea desbătată 

cu desăvârşire.
— Şi ce-aveaţî de gând cu aste nenorocite ?...
— Ertare căpitane, repetară haiducii.
— Bine sunteţi ertaţi. — Dar rëspunde-mï tu 

Vidraşcule în locul lor, care vë fusese planul ?
— Să vecii căpitane, adi e cliua naşterei lui Vlă- 

duţă, ne adusese o bute cu vin şi după masă n’am 
ştiut ce mai facem ; ne-am gândit că femeile nu le-am 
răpit ca să ne uităm la ele...

— Aşa e, nu le-aţi răpit să vë uitaţi la ele ; dar 
gândituv’a-ţl bine la fapta neomenoasă ce puseserăţi 
în lucrare. —

Drăguşin rëmase în peşteră, ii privi şi cugetă: 
Iată ce sunt inimile sleite !... Nu gândesc de cât la 
plăceri înjosi tőre !

Şi mintea sbură cătră Smărăndiţa, care era departe 
de dînsul, neavènd în acele momente nici chiar dulcea 
mângăere de-a o privi.

frunţile.
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Spre sera, toţi voinicii erau grămădiţi împrejurul 
căpitanului şi aşteptau poruncile lui. — Cele 12 fete 
românce erau lângă dînsul ; bucuria se citea pe feţele lor.

— Le veţi duce pe fie care aprópe la casele lor 
şi vă veţi lua drumul înapoi.

— Am înţeles căpitane, răspunseră câţi-va hai
duci, gătiţi de drum.

— Şi voi copilele mele mergând pe la casele 
vóstre nu veţi spune nici odată cine v’a scăpat şi nu 
veţi descoperi nimenui locurile pe unde v’am dus.

Apoi Drăgusin luă şese pungi cu bani, ce pregătise, 
mai din’ainte le împărţi pe fie-care în doue şi le 
dete celor 12 fete, dicându-le :

— Iată, turcul v’a nenorocit, eu vé înzestrez ; 
dai* tot cu banii lui, faptul ce săvârşesc pentru mine 
este un lucru de mică greutate, dar răsplata vi să 
cuvine şi eu nu’mï fac decât datoria. — Luaţi aceşti 
bani şi fiţi fericite ! — Plecaţi acum şi Dumnedeu să 
vă dea bine !...

Peste o jumătate de oră bietele fete răpite de ne
legiuitul turc şi înapoiate părinţilor de Drăguşin plecară 
spre marginea pădurei însoţite de cei câţi-va haiduci, 
însărcinaţi de Drăguşin să le conducă.

Trecuseră trei cjile în urma acestor întâmplări, şi 
în tot timpul căpitanul repetase haiducilor săi :

— Fiţi cu luare aminte, bâeţi, fiţi tot-d’auna 
armaţi şi gata de luptă ; dormiţi epureşte, căci potera 
nu va întârdia să ne surprincjă.

— Să schimbăm locuinţa, ’i spusese unul din
haiduci.

Drăguşin însă nu voise să’l asculte.
In urma celor trei clile grija haiducilor începuse

— Şi-o fi luat séma !... diceaiî ei ; nu le-o fi 
dând mâna să să lovăscă piept în piept cu noi.

a pieri.

5
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— Aşa ’mï închipuesc şi eu, cjicea căpitanul. — 
— S’o fi speriat de piciórele fripte ale paşc-I. 
Aceste idei îşi făceaţi haiducii din codrul Coteştilor 

şi idea că vor fi surprinşi dispărea din ce în ce.

rAPITOLUL IX.
POTERA.

Să urmăm puţin pe Drăgan şi pe paşa turcesc, 
care în fuga cailor se îndreptaseră spre Brăila, ca de- 
acolo cu putere să se ducă în Vizir să împedice pe 
haiduci de a’ï prăda seraiul şi să’i priinjă. — Din 
nenorocirea lor însă ajunseră prea târdiii, căci şcim 
cea ce sTa întâmplat în Vizir, fără ca făptuitorii să 
fie împiedecaţi de cât de fricoşii sclavi, care în cele 
din urmă fură nevoiţi, după cum am veci ut, s:o croiască 
la fugă.

D’abea a doua fii pe la prânc], în urma nopţei 
dezastrului, Mahmud Paşa, căci aşa se chema turcul, 
ajungea în Vizir cu o cétà de poteraşi şi de delii, 
însoţit şi de Trădătorul Drăgan.

Aci el găsi ţipete şi vaete ; averea şi cadîncle 
nicăeri ; iar pe Ilagi Panaiotaki greu rănit, după cum 
îl lăsaseră haiducii în urma luptei, din grădină.

In van răcnia şi blestema Paşa, căci el tot prădat 
remase şi nu-ï.maï rëmânea de cât rësbunarea pe care 
o medită cu multă isteţime. — Unica lui ţintă era să 
vadă pe Drăguşin şi pe ai soi, spânzuraţi în mijlocul 
târgului.

A doua di dimineţa o poteră numerosă, condusă 
de Drăgan înainta pe drumul, care duce în pădurea Cote
ştilor. — După o di şi jumetate ajunseră în .CoteştI,— 
aci se odihniră puţin şi înainte do-a pleca, căpitanul
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potereí se sfătui cu Dragau, care cunoştea tute coti
turile şi tote secretele haiducilor :

— pa él séma, ’í diso căpitanul potereí, sa nu 
ne înfundi unde-va, ca e val de tine.

— Fil pe pace, căpitane, doar n’ain trait eu eu 
dînşii de tiori de măr !... Ştiu cotituri pe care nu 
le-a cunoscut nimeni din ei. — Poteca pe care vom 
intra noi în vale am descoperită numai eu, in partea 
acea nu sunt santinele ; — din potecă, coborîm întră 
vizuină iarăşi necunoscută haiducilor, accstă vizuină duce 
în fundul peşterei şi respunde în odaia lui Drăguşin : un 
zid de păment ca de doué palme desparte vizuina de 
peşteră. — Acest drum ’1 am descoperit întră cji 
când curăţăm odaia căpitanului, 
zid un urs îşi făcuse culcuşul. — Măturând, aucjii 
mormăiturile ursului ; am săpat puţin locul şi am 
rëspuns, printră gaură cât încape mâna, în vizuină. — 
Ursul speriat eşi mormăind din gură, iar oii am astupat 
cu îngrijire săpătura ce o făcusem. — N’aui spus aceasta 
nimenui, fiind-că nu intra în tira mea să spuiu altora 
aceea ce făceam eu.

— Ei şi prin acea vizuină ce putem fiice?
— Férte mult urmă trădătorul, diua haiducii nu 

stau în peşteră ; armele însă sunt tote înăuntru. — 
Intrând dar din vizuină în peşteră, punem mâna pe 
arme şi toţi haiducii ni së vor preda.

— Bun de tot !.. strigă căpitanul potereî. — Să 
plecăm !...

Lăsară caii în Coteştî şi porniră cu paşi repezi, 
pe drumul ce le arăta Drăgan.

— Acum să vë vëd ce puteţi, (lise căpitanul 
poterasilor, aprópe îngroziţi de tufişurile pe unde-i 
înfunda conducătorul lor.

Diucolo de acel

Í
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— Pe unde ne duci? întrebă căpitanul oprindu-së? 
Pe • aci nu ma! póte pătrunde picior omenesc ; să 
luăm pe altă parte.

— Pe altă parte sunt numai santinele. — Dru
mul ăsta e periculos, dar singurul prin care putem 
ajunge la eî. — Valea ce vom coborî, e înclinată, 
dar pe brânci vom putea ajunge păuă jos.

— Fie, (lise căpitanul, ce-o fi să fie !... Dar 
eşti sigur că nu vom avea nevoe să dăm focuri ?...

— Cum căpitane, nu te înţeleg?
— Adecă, să nu ne batem . . .
— Asta nu ştiu... respuuse Drágán.
Căpitanul së cam înfricoşă înţelegând că va trebui 

să întălnescă şi haiduci armaţi ; căci spusa lui Drăgan 
că-i va găsi fără arme î! păruse aşa de fără socotélá, 
în cât mersese pănă atunci ca la o nuntă.

—Şi ageri sunt la ochire, frate Drăgane ?
— Cât despre asta, cam aşa e... doar nu sunt 

de géba haiduci.
— Pe viul D-deu, tu ’ţi baţi joc de noi, să răsti 

căpitanul punênd mâna pe iatagan.
— Iţi jur căpitane, că nici nu m’am gândit !..
— Bine, vom vedea !...
Şi mergând mereu ajunseră la marginea văii 

înclinate. — O coborîră cu multă băgare de séma, şi 
când së vëdura jos, unii erau jupuiţi pe faţă şi pe 
mâini, iar altora le atârnau sdrenţele hainelor ce së 
atârnaseră de tufe.

— Mai avem câţi-va paşi până la vizuină, clise
Drăgan.

— Şi cum vom întră în peştera haiducilor?
— Vei vedea numai de cât.
— Spune-mi acum, clise căpitanul, cată să cunosc 

tote planurile tale...
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— Nimic inaï uşor, — săpând pământul din 
fundul vizűinél ! avem o uşă destul de mare ca să 
putem întră în peşteră.

— Te înţeleg ! — Dar vizuina trebue să fie forte
strâmtă.

— Aş !... încap trei omeni alăturea şi tot mai 
xëmâne loc.

— Prea bine !... Pe lucru atunci !...
Dupe un pătrar de oră zidul părnântos care răs

pundea îu peşterea haiducilor era dărîmat şi o parte 
din poteraşî intrară în odaia lui Drăguşin, în care nu 
găsiră pe nimeni. — Drăgan urmat de o cétá năvăli 
asupra armelor, iar căpitanul în fruntea celorlalţi pote
raşî se repedi la gura peştereî, unde eraţi răspândiţi 
haiducii.

Un răcnet de leu se audi, un sgomot, apoi un 
haos de strigăte îngrozitoare.

Ne învinşii haiduci încercară a se lupta cu armele 
ce aveau asupra lor ; dar în van ; căci cuţitele şi pi sto
lele nu mai aveaţi nici o putere în contra poteraşilor 
ibine armaţi.

Drăguşin, strigă ca un disperat, lovind în dreapta 
şi în stânga.

— Mori trădătorule, strigă un el, şi Drăgan cădu 
Întins scăldat în sânge....

Ceilalţi voinici se luptaîi ca şi Drăguşin, dar 
puterile le slăbiră din ce în ce. — Cădeaţi unii peste 
•alţii, seceraţi de gldnţele nemilóse.

— Daţi-ve prrnşi, strigă căpitanul poterei.
— Mort da !... Dar viii nici odată !

I

O lovitură de iatagan însă-i reteză degetele şi 
arma ascuţită lui Drăguşin cădu la pământ !

— A !... blestemaţilor !... răcni el din fundul
plămânilor.



72

Si câţi-va poteraşl apucându'l de spate, :ï legară, 
mamele. — Ceilalţi haiduci, vézênd sortea căpitanului 
lor, parte se strecurară printre arbori şi fugiră ; iar 
cel mal mulţi fură legaţi şi trântiţi alăturea cu D răgu
şii! !...

începuse a se însera când potera sosise in Ceteşti 
cu haiducii legaţi cot la cot împreună cu căpitauul 
Drăguşin.

Toţi locuitorii Coteştilor alergară să vadă pe acei 
bandiţi cu nouă suflete, cum le cjicéft el, de care tremura
seră toţi călătorii prin acele locuri

A doua di diniineţa plecară din nou şi spre seră 
ajunseră în Bolobóca, nóptea o petrecură aci, şi a 
doua di pe la tocă ajunseră in Brăila, unde resbună- 
torul paşă aştepta cu nerăbdare să vadă pe Drăguşin 
la piciórele hu.

— Să mi se aducă hoţul, porunci paşa deliilor 
sei, care veniseră să raporteze sosirea lor.

Mahmud şedea pe o sofâ mole fumOndu’şI norghi- 
léua. când Drăguşin întră urmat de doi delii cu ia
taganele scóse.

— Iată-te în sfârşit în manele mele, rânji Mah- 
mut, cu mulţumire.

— Am omorît destule lifte spurcate, răspunse 
Drăguşin, ca să pot închide acum ochii cu bucurie.

— A !... ’mî-aî fript piciórele, ’mï-aï smuls barba- 
în mijlocul pădurilor ; eu voïii fi mal generos ; — te 
voî spânzura în mijlocul târgului.

— Iţi sunt în putere ; dar ia séma, căci cine
ştie...

— Mal al índrásnélá tălharule ? ! Luaţi’! ! porunci
Mahmud

—^ Ascultă-me clise Drăguşin smulgându-se ditfc. 
mâinile deliilor. Să’ţî spun numai căte-va cuvinte.

— Mal lăsaţi’l, porunci Mahmud.



Morf Trădătorule, strigă Drăguşin, şi Dragan cătju întins scăldat 
în sânge. (pag. 71).

«
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— Ştii bine, că după un timp de lungă haiducie 
averea mea trebue să fie înclecită ca a ta şi că înainte 
de a muri este de datorie a’mi face testamentul.

Ochii lui Mahmud deveniră strălucitori la aucjul 
acestor cuvinte.

— Bine ; fa-ţi testamentul mal îngrabă, şi chiar 
aci în faţa mea !

— Primesc !... clise Drăguşin. Să’mî aducă hârtie 
şi porunceşte să’mî deslege mamele’, că destul sunt 

' încătuşat de piciére.
îî deslegară mâinile, şi se aduse hârtie şi Mah

mud porunci deliilor să ’î lasă singuri, nevoind se ştie 
şi alţi! unde este ascunsă averea lui Drăguşin.

Haiducul luase condeiul în mână pentru a scrie, 
dar vedenduse singur cu inamicul sèü, se prefăcu că 
îşi caută în sîn o hârtie, — Turcul nu departe de 
masă aştepta să citescă cele scrise de Drăguşin.

Acesta însă, în loc de hârtie, scóse din sîn un 
mic pistol şi îndreptându’l în tâmpla turcului, ii sbură 
creerii.

Bietul paşă nu avu timp nici să strige : — cădii 
mort la pământ fără a mai resufla, omorît ca de un 
trăsnet. Sgomotul pistolului fuse aşa de înfundat, în 
căt deliii care sè depărtaseră din sală, nu audiră nimic.

Drăguşin, repede ca fulgerul, se înarmă cu armele 
turcului, şi stricând brósca cătuşelor cu un fer ascu
ţit, eşi.pe uşă cu un iatagan în mână şi cu un pistol 
în cea-l’altă.

în sală întâlni pe ceî doi delii, care nu ştiai! ce 
së întêmplase şi luându-î pe neaşteptate le înfipse câte-o 
lovitură de iatagan, apoi dispăru prin sălile seraiului, 
şi când së află afară din portă, porni cu iuţâlă nedes- 
crisă, necunoscut fiind de nimeni, căci së înserase şi 
pe uliţi lumea începuse a së rări.
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Astă dată Drăguşin nu apucă drumul codrului, 
pentru a reîncepe meseria sa ; căci cea mai mare parte 
din tovarăşi! lui fuseseră omorâţi şi prinşi ; iar cel 
care fugiseră nu puteau fi decât nişte suflete fricóse 
şi degradate. El sbură spre codrul Coteştilor pentru 
a’şî lua averea şi bogat să se îndrepte spre Bucureşti, 
unde ’l chema dorul Smărăndiţel, şi acolo, să ceară 
sprijinul lui Ipsilante, pe preţul unei sume colosale de 
aur.

Trecuse o săptămână, când Drăguşin ' sosind în 
Bucureşti să înfăţişă înaintea lui Ipsilante ; şi facându’şl 
confusiunea, acesta ’l primi, după cererea lui în rîn- 
durile Etheriel condusă de dînsul.

Drăguşin nu voise a se arăta Smărăndiţel pănă 
ce nu va fi bine asigurat de viaţa lui.

In curând însă puterile lui Ipsilante fură sfărâmate 
şi Drăguşin trecu în Moldova, unde luă o gloriosă parte 
la bătălia de la Sculenî, făcând un mare măcel în 
rândurile Turcilor, dar sdrobiţî la immer, luptătorii 
râmaşi în viaţă dinpreună cu Drăguşin trecură în 
Kişinăit.

Paşa din Iaşi, care după mórtea hu Mahmud spân
zurase pe toţi haiducii lui Drăguşin, ’l reclamă şi pe 
dânsul şi ’l obţinu de la autorităţile ruseşti, dar şi de 
astă dată înşelă ganjil şi fugi.

Nu mult însă după aceea fu prins şi dat în 
mâna paşel de la Iaşi.

De astă dată Drăguşin nu mal avea nici o speranţă 
•de scăpare ; moartea o privea cu mândrie, dar singura 
lui părere de rëü, era că nu putuse sâ vadă pe Smărăn- 
diţa de la despărţirea lor din Codru, nu avusese acea 
enormă fericire s’o asculte vorbind ca mal înainte cu 
mintea senină, să’I spue că o iubeşte, şi ea să răs
pundă cu vocea’! dulce la căldurosele lui cuvinte.
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Dar şi acesta párere (le râü sé stinse într’îusul 
o dată cu óra fatală în care vedea că ’î se apropie 
spânzurătorea Draguşin uitase tot ce fusese lumesc 
pentru densul ; uitase pănă şi pe Smărăndiţa !...

Ast-fel era Căpitanul codrului de lângă CoteştL 
când ’l duceau la spenzurătore.

CAPITOLUL X.
S PÉNZ Uit ĂT O A RE A ŞI MOARTEA.

Am ve(Jut pe moş Grigore plecând din codru cu 
Smărăndiţa, să ’î caute vindecarea în Bucureşti.

In tot timpul celor întâmplate în urma lor, moş- 
Grigore nu putuse afla nimic nici de căpitanul, nicï 
de cei din codru.

Smărăndiţa se vindecase pe deplin, graţie îngri
jirilor ce puseseră medicii după acele timpuri. Când 
biată copilă sê vedu cu mintea senină, şi când putu 
să cunoscă tot împrejurul eî, nu ştiu ce să creadă,, 
căci nu ţinea minte nimic din cele ce sé întâmplase. 
Nebunia eî trecută, ’î sâ părea un simplu vis.

Când Grigore ’î spuse că Draguşin trăeşte şi că 
va veni s’o vadă cât mai curând. Smărăndiţa nu mai 
putea de bucurie, şi diua mult dorită ’î părea că nu 
se mai apropie.

Moşneagul însă, cugetă că n’ar fl bine s'o ducă 
în mijlocul codrului, să va<îă şi să recunoscă în Drăgu- 
şin pe căpitanul uneî cete de haiduci. — O lăsă dec! 
în Bucureşti, la aceeaşi locuinţă, în care petrecuse tot 
timpul boalei pănă ce sâ vindecase, ’î dete în slujbă 
o femee betrână şi el plecă însoţit de tînărul haiduc- 
ce venise cu dânşii să vestâscă pe Draguşin.
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Cât de amară :ï paru însă vestea ce căpetă despre 
tóté cele ce se întâmplaseră. — Aflase că Drăguşii) 
era în viaţă dar nu ştia unde să 51 găsescă.

în cele din urmă descoperi că se află în Iaşi. 
Atunci porni repede spre Bucureşti şi luâud pe Smărăn- 
diţa veni în Iaşi să găsâscă pe Drăguşin.

în momentul când trecură prin târg, lumea se 
îmbulza pe uliţî şi târgul era plin de popor, care aştepta 
să vadă adu când u-sâ un condamnat la spânzurători».

Moş Grigore şi Smărăndiţa împinşi de curiositate, 
se deteră jos din trăsură şi înăintară prin mulţime, 
neştiind ceea ce se petrecea

Cât de mare fu însă nenorocirea, când ajunşi în 
faţa spenzurătoreî, recunoscură pe Drăguşin atârnat 
în lanţul atât de îngrozitor.

Smărăndiţa, la vederea acelui spectru hidros ce5Î 
apărea înainte, scóse un ţipăt sfâşietor, voi să se re
peadă spre el, dar nu mal avea putere şi cădu rece 
în mijlocul târgului, sub privirile rătăcite ale betrânuluî 
Grigore, care căcju aprópe nebun pe cadavrul sermaneî 
Smărăndiţei !

— Cine să fie astă femee, se întrebai! curioşi ? 
— O fi ibovnica tâlharului, respundeaîi unii.
— Fie-le ţerâna uşoră, îngîuară alţii cu lacrămile 

în ochi !...
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