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I.

UN CONVOIÜ DE ARESTANŢÎ.
Cara pe la sfârşitul luneï lui Noombre a anului 

1S50, pe drumul cel mare dintre Buciumenî şi Bucurescî, 
së desfăşură încolâcindu-së ca un şarpe, un lanţ de 
fiinţe omenesc!, lanţ care sô vede mai în fie-ce di pe 
drumurile cele mari, lanţ grosnic care cu cât së dăresce 
mal des, cu atât înghiaţă mai mult sângele în vinele
privitorilor.

Pământul dcsbrăcat de vesela şi rîdêtorea sa îm
brăcăminte de verdeaţă, începuse a së înfăşură cu acel 
linţol alb şi cobitor, care fără să vrem ne face să ne 
aducem aminte de morte ; arbori! perdându-ş! stufösele 
lor frunze semënaü cu o alee de schelete descarnate
si crivâţul care întrase în deplinele sale drepturi de 
stăpânire, prin sullarea sa puternică care mişca crăcile 
îngheţate şi prin şueratul său cobitor, producea un 
sgomot ca cum ar fi răvăşit un maldăr de oseminte 
uscate. Era nor, era seară, era frig, vântul fluera ca 
un voinic în codru, si cu tote acestea ace! lanţ omenesc 
mergea, mergea fără contenire, mergea şerpuind ca şi 
cum şerpuia un grosnic bălaur pe drumul cel mare 
<lintre Buciumenî şi Bucurescî !

Să ne oprim puţin ca să privim un moment acel 
convoiü înfiorător. Ah! ce grosnic spectacol! ah ce ne
omenie ! ce barbarie ! Suntem în secolul al XIX, filoso- 
fia umanitară a mers cu pretenţiunile sale de emanci-
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pare până la absurd şi încă së mai dăresc în societăţi? 
omenesc! asemenea spectacole fiorôse ! Om să supună 
pe om la asemenea degradaţiune, regele naturel să jî 
condamne pe semenul sëü la asemenea umiliaţiune ! între J 
fiarele cele mai sëlbatice, cele mai sângerose, cele mar 
fără simţire în rărunchi nu së vede un asemenea spec
tacol, si între omeni să së vadă !...

înainte mergea un dorobanţ (acjî călăraş) învelit 
cu o manta groşii şi căldurosă, întrarmat pănă în dinţi 
şi călare pe un cal scund dar bine legat ; ţiind carabina 
la mână gata d’a o descărca, şi sabia la îndemână gata. 
d’a lovi ; în urmă alt dorobanţ iarăş călare, iarăş ar
mat pănă în dinţi şi iarăş cu puşca gata la descărcare ; 
în mijloc un lanţ de fer gros ale cărui căpătîe erau 
prinse de oblăncurile şelelor ambilor călăraşi, şi de 
acel lanţ prinşi şi încătuşaţi de gât şi de mâni şase- 
fiinţe omenesc!, şase miserabilî, şase nenorociţi cărora 
faptele lor sau pdte fatalitatea le răpise libertatea şi îî 
condamnase să nu mai raergă când vreau ei, să nu së 
mai oprescă când osteneau, să nu mal mănânce când le- 
era f6me şi să nu së mai culce când le era somn !

într’acel lanţ sinistru sdrta acésta par’că brodise 
să adune la o laltă, ca într’un fel de mănunchi, ma5 
töte treptele vîrstnicieï omenesc!. In capul convoiului 
mergea do! ins! : un ţeran şi un târgoveţ, un opincar 
şi un mitocan cu ilec şi cu pantaloni creţ!; cel d’ânteî 
slab şi îngălbenit de friguri paludare, cel d’al doilea 
gras şi robust, amândoi mai d’aceiaş! etate, cel d’ănteî 
înalt, cel-alt mërunt, dar amêndoï cu nisce ocliî în care 
së citea aceiaşî hotărîre sëlbaticâ, aceiaşi căutătură 
pâtrundëtore şi aceiaşî aplicare spre fapte sângerose.
Erau do! asasin! prinşi asupra faptului omorînd în com
plicitate un biet mocan ca să ’! fure câţî-va galben! ce 
agonisise cu sudöre de sânge.
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După astă "rupă sălbatică şi respingëtôre venea 
nltă grupă compusă iar din doî inşT, dintr’un spiţălat şi 
cu căutătura vicleană care după port părea a fi grec 
siraiglîi ori bragagiu cu părul aprope cărunt şi un alt 
individ abia eşit din adolescenţă, care prin căutătura 
sa mobilă, şiretlicul zugrăvit pe faţa sa, şi hainele sale 
orăşenesc! soiôse şi pline de praf da de gol pe urmaşul 
neamului Iu! Israil, prinşi amândoi, unul spărgând ciş- 
migeaoa în cârciuma unui hangiü compatriot care ’1 
găsduise pentru câte-va dile şi cel-alt furând la lumina 
sorelui la un bâlciu de sat printr’un soiü de lotărie min- 
■cinosă gotoganiî din pungile credulilor ţărani.

A treia grupă era compusă dintr’un moşneag gâr
bovit de ani şi cu hainele numai sdrenţe şi un copil ca 
de vr’o 16 ani. Amândouă aste fiinţe, unul ajuns aprope 
de porta de eşire dintr’astă viaţă plină de sordide tică
loşii şi altul care abia intrase în dedatul tortuâselor 
sale poteci, era acusaţT de aceiaşi crimă, era învinovăţiţi 
•că făptuise marea nelegiuire d’a nu putea să’şî agonisese 
un căpătîlu de sprijinit capul, un culcuş de adăpostit, 
un mijloc de vieţuire, pentru că amânduorora la cele 
două căpătîe ale esistenţeî, sorta le fusese ingrată şi ’! 
lăsase pe drumuri în stare de vagabondagî. Ah! ce 
crimă îngrozitore ! Nu trebuesc ospiciurl de crescere şi 
educaţie pentru fiii desmoşteniţilor acestei vieţi, nici 
ateliere unde să găsăscă de lucru acel goniţi de un 
stăpân lacom de câştig mult, nici asilurî pentru bătrănii 
•ce nu mal pot munci, în care să capete un căpătîî séü 
un codru de pane, ci temniţe, temniţe multe ca să’î 
pedepsescă cu asprime; nu trebuesc să le dea lucru ca 
să silească la muncă pe leneşii cărora nu le place să' 
lucrede, ci temniţe ca să ’I condamne la lene, nici in- 
stituţiunî care înalţă şi înobilează, ci tot vechile datine 
care amestecă pömele încă neconrupte cu cele deja 
putrede şi întinde ca pecinginea molima crimei!...
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Dar umanitatea ! privit* Ia acel copil, la acel ne
norocit al cărui corp încă nu e format, ale cărui ose 
încă n’au dobândit tăria bărbătescă, care încă nu e un
ora, care să së potă hrăni singur, şi admiraţi ironica 
echitate a sorte* şi a legilor omenesc*!... Este frig şi ci 
e îmbrăcat numa* cu o cămăşuţă plesnită la cote, spin
tecată la pept şi şiuşelită la spate; geruesce şi el e 
încălţat cil o pereche de ităraş* asemenea jerpelit* prin 
rupturile cărora së dăresc ic* colea o pele învineţită 
de frig şi slăbită de privaţiuni; pământul e acoperit cu 
zăpadă şi el e numa* în piciôrele gole, crivăţul suflă 
aspru şi rece şi n’are pe cap alt acoperemânt de cât 
përul sëü castaniu şi stufos prin care peptenele mai 
n’a trecut vre o dată. El merge dârdâind şi tremurând 
•jlin töte arterele trupului sëü întocma* ca un unchiaş 

ruia versta ’î-a îngheţat sângele şi printre fălcile sale 
cleştate de ger es din când în când nisce schinciturî 

.1 acelea ce produc căţe* aruncaţi în voia sorte* pe un 
maldăr de gunoiu de cătră o mână neîndurătore. Care 
a fost crima sa ca să ajungă într’acea stare? muma sa 
a murit născendu-l şi tatăl sëu s’a istovit de inimă rea, 
căc* proprietarul vecin ’î-a răpit prin ipistöce mincinöse 
făstoica de moşie ce ’î-o lăsase de hrană părinţi* sëï 
din moş* strămoş*!

Cerul së întunecă din ce în ce ma* mult, noptea 
înainteză, gerul së îutăresce şi vântul bate cu îndoită, 
furie, dar convoiul merge, merge merefi de şi arestanţiî 
sunt sleiţ* de putere şi aprope îngheţaţî; şi pentru ce 
să nu mergă ? pentru ce să n’ajungă la ţintă ? Doro
banţi* au în spinare mantale gröse şi în picîore cisme 
lung* şi ciorap* de lână şi caii pe sub şele au întinse 
pe şiale pătur* căldurdse ! Mergă, mérgâ căc* aşa e 
osândit să së ducă acela ce sôrta sau faptele sale Pa 
orânduit să încapă sub asprimea lege*.
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IL

INTEROGATORIUL. ;
Pe la 1850 nu esteta încă instituţiunea „judecătorul 

de instrucţie“ ; acel magistrat căruia este încredinţată 
greua misiune d’a lumina întunerecul, d’a deosebi ade
vărul din minciună, d’a descleşta prin dibăcie şi între
bări însănuitore gurele criminalilor şi d’a limpedi situa- 
ţiuni încurcate, încă nu era înfiinţat. Pe atunci instruirea 
proceselor era încredinţată în mâna unei poliţii, care 
încă nu părăsise deprinderile barbare importate de 
Fanarioţi, şi biciul lui căpitan Costache şi schingiuiri 
mult mal selbatice, înlocuiaQ pătrunderea şi dibăcia. 
Graţie acelor siluiri regretabile câţi inocenţi nu s’aü 
mărturisit culpabili ca să se scape de usturimea tortu- 
relor ! câţi nevinovaţi n’au périt de mâhnire şi trude 
sub negrele bolţi ale ocnelor şi muncelor silnice de la 
Giurgiu şi Brăila ca să nu mal îndure chinurile ustură- 
töre de prin beciurile poliţielor!

Arestul poliţienesc nu era mal bun ca instrumen
tele de instrucţiune ; nu putem a ne lăuda că astă-dî 
suntem departe mult de regimul trecut în astă privinţă, 
trebue să mărturisim şi acum că la fie ce prefectură,, 
la fie-ce sub-prefectură şi la fie-ce poliţie, este o scor- 
boră, o vizuină, un cuib infect din care omul sănătos 
ese bolnav, omul cădut în ispită ese cu totul conrupt, 
inocentul năpăstuit ese un zelos candidat pentru curtea, 
cu juraţi! Si acjl încă să vede între patru pereţi mal 
adesea negricios! din causa neîngrijirel, grămădiţi la un 
loc, ucigaşii periculoşi prinşi în flagrant delict în mână 
cu arma roşită de sânge, tâlhari spurcaţi în rele, hoţi 
şi hoţomani şireţi şi iscusiţi, împreună cu nenorociţii 
care au furat o pâne ca să nu moră de föme sau pe 
care sfatul cei rëü ’l-a îndemnat să fure din cismigéoa-

I
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stăpânului 10 lei sau care s'a întâmplat să dea o palmă 
cuî-va la beţie.

Din ăst amestec regretabil câte primejdii pentru 
siguranţa publică nu resultă, câte prejudiţiî pentru 
moralitatea obştească nu isvorăsc ! Fiinţe abia alunecate 
pe calea greşeleT, abia compromise în vini uşore, să 
conrupe prin atingerea de fructe deja stricate şi după 
cel mai scurt timp de şedere la un loc reintră în socie
tate cu disposiţiunî şi cunoscinţe îndestulătore d’a deveni 
Ja prima ocasiune ceî mai periculoşi criminali.

Dacă astă-dî mai se văd asemenea anomalii când 
s’au făcut multe pentru îmbunătăţirea materială şi mo
rală, şi mal cu seină pentru starea igienică a caselor 
de poprelă, ce trebue să fi fost acum treï-decï şi mai 
''ine de an! când nimeni nu să îngrijea de starea aces- 

r locaşuri miserabile!
Convoiul ce întâlnirăm pe drumul mare dintre 

rgoviştea şi Bucurescî ceva mal în vale de satul 
-Duciumenl, cu chiu cu val sosi în Bucurescî. Miserabiliî 
care compunea acel grôsnic lanţ îngheţase, căduse de 
mal multe ori pe drumul cel mare. să înămolise in 
scochine umplute cu zăpadă, dar fermecătorul sfârc al 
biciului ce fie-ce dorobanţ purta pe atunci atârnat de 
mâna dreptă, răpăind pe spinarea celor căcluţl, înămoliţî 
sau îngheţaţi avusese bine-făcătoroa proprietate d’aî 
desmorţi, d’a le însufla puteri noi şi d’a ’î încâlcii îndes
tul ca să ajungă cu un pic de viaţă la locul de des- 
tinaţiune şi d’a da de puţină căldură, dacă nu de un 
trai mal omenos în cămara de arest de la cârmuirea 
de Ilfov !

Ah! D-cJeule ce cuib infect, ce privelisce desgu- 
stătore! O cămăruţă strimtă nevăruită de vécurï uitate, 
mă8gălită pe pereţi cu töte necurăţeniile putinclose, cu 
o fereastră mică ca do pimniţă zăbrelită şi cocoţată



9

aprôpe de plafond, eu un pălucean de lemn fără urmă 
de aşternut murdar ca vai de lume, cu o sobiţă de fer 
în care fălfăia doî tăciuni şi cu o pardoselă de cărămidî 
stricată, găurită şi murdară cum nu pöte să ’şî imagi
neze ci ne-va, într’un spat în care nu putea să şedă, 
nu comod, dar fără primejdie de infecţiune opt omeni 
sta trântiţi pe scândurile patului, pe o laviţă do lemn 
aşedată lângă peretele rëmas liber, pe vine în jurul 
sobiteî şi în picioro în mijlocul casei şi ascepta să le 
vie pe rând vremea d’a së încălcji pe lângă foc s’aü 
d’a ’şl odihni ösele pe patul de scânduri, peste doüë- 
decl de inşi, doüë-decï nenorociţi care sufereau o pe- 
depsă aşa de crudă într’un mod anticipat şi mai nainte 
d’a së sei de sunt culpabili sau numai năpăstuiţi.

într’acea vizuină ueîncăpStore fură aruncaţi cei 
şase rebegiţi şi degeraţi după ce scăpară de strînsorile 
cătuşelor teribilului lanţ!... Trec sub tăcere chinurile 
de un noü gen ce îndurară pănă la diuă şi lăsând pe 
orî-cine să şi le închipuiască ; aceia ce voiu, e să ne 
transportăm în camera sameşului cărmuireî, (directorul 
şi casierul judeţului) la lumina soreluï de a doua-di, 
ca să asistăm la instrucţiunea unuia din cei şase ce 
formase lanţul convoiului.

într’o cameră mobilată ca töte cancelariele epoceï 
mai sus citată, dinaintea unei mese de lemn vopsită 
negru şi acoperită cu o învelitore de postav verde pe 
care së afla numai o pereche de călimări de lemn 
negru trase la strung armată cu mal multe pene de 
gâscă tăiate dintr’acea di şi o nisiparniţă tot de lemn 
plină cu nisip albastru, sta rësturnat pe un jeţ mare 
tot de lemn negru a cărui pernă si recjemătorl eraü 
îmbrăcate în piele de meşină verde, un om ca de vr'o 
patru-<}ecî şi cinci de ani, cu përul cărunt, cu mustăţile 
.gröse şi sbârlite asemenea cărunte şi cătând mereü a

!
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61ă, cu nisce ochi micî şi bolovănos! vere} ui spălăciţi 
cari së roteau într’una într’o orbită injectată în sânge 
de te îngrozea mal rëü de cât tâlharul cel mal 9păi- 
mentător, cu o gură mare şi largă armată cu nisce 
dinţi neregulaţi şi stricaţi, scund la statură, cu formele 
grase şi disgraţiose, burtos şi gros, în fine cu o înfăţi
şare sălbatică şi repulsivă. Hainele după el era un 
amestec de uniformă militară şi civilă. O şapcă mare 
şi naltă, cu un tolerez demësurat şi un cozoroc de lac 
care ’1 astupa de tot ochii îmbrăcată în postav ci vit şi 
găitănată cu vipuscl roşii pe la conturi şi ornată cu o 
placă mică de alamă ovală vopsită tricolor prinsă în 
faţă d’asupra cozorocului. Pe trup purta un spenţer 
scurt pănă la talie asemenea de postav civit găitănat 
cu vipuscl roşii pe la töte încheeturile, cu un guler 
nalt îmbrăcat în postav roşiţi şi cu nisce mâneci strimte 
cu reversurile asemenea roşii. In piclore purta pantaloni 
de postav alb găitănaţl cu roşiu şi cisme lungi ca do
robanţii.

•J.

Acest individ care juca rol de personagiü înalt,, 
şi avea căutătura ţanţoşe, vocea aspră şi së restea la 
totă lumea, era tistul de dorobanţ, colegul Iul căpitan 
Costacbe de neuitată memorie pentru judeţul Ilfov, 
adică judecătorul de instrucţie dintr’acele vremuri.

Pe dinaintea Iul trecură toţi nenorociţii, care ’şl. 
petrecură o nöpte de grosnice chinuiri în cămara cea. 
strimtă de arest şi mal toţi së alese cu o vorbă aspră, 
cu o înjurătură, chiar cu câte-va lovituri pe spinare 
cu biciul ce necurmat purta petrecut pe după mâna. 
dröptä şi cu destinaţii care forte adesea era preludiul 
unei condamnări mal mult saü mal puţin prelungită. 
Pe dinaintea Iul trecu şi convoiul nostru, chiar şi băe- 
ţandru cel jerpelit. Bine-voiţl a asista, iubiţi lectori la. 
interogatoriul acestui copil ca să aveţi o idee precisă.

I



H

şi fidel reprodusă de modul cum së făcea instrucţiunea 
pe acele timpuri.

Când rntră în întru copilul voi să cadă ameţit de 
lumina ce ’1 isbi drept în faţă şi de slăbiciunea în care- 
së afla; vëdêndu’l că së clatină sălbaticul tist în Ioc 
d’a sări într’ajutoru’ï saü a da ordin dorobanţului de 
serviciu, care sta smirnă lângă uşe, începu să strige cu 
o voce de stentor do auia casa:

— lie! beţivule ce încă nu te-aî tredit deaseră?
— Nu sunt beat Măria ta, murmură bietul băiat, 

tiindu-së cu mânele de perete ca să nu cac]ă.
— Dar ce aî? întrebă tistul.
— Sunt licnit de fome.
— Pentru ce n’aî mâncat?
— Pentru că nu ’ml-a dat nimeni.
— Trebuia să cumperi.
— N’am cu ce.
— Pentru ce n’aî?
— Pentru că nu ’mî dă nimeni.
— Muncesce că escî gojgogea găligan.
— Cine ’mî dă mie să muncesc ? cine së uită la 

unu ca mine ? <Jise cu un ton dureros şi suspinând din 
inimă bietul copil.

— Nu vinde tu castraveţi la grădinari măgarule, 
strigă tistu cu un ton rëstit, că nu së trece la mine 
asemenea gogoşî. Spune maî bine că escî un leneş, un 
dalcauc, un vagabond. împuşcă ’n lună, care ’ţî place 
maî bine să hoinăresc! prin lume ca un desmetic de 
cât să fiî băiat de ispravă şi harnic.

— Nu sunt cucdne, păcatele mele ast-fel cum 
găndescî d-ta, ci sunt un biet sărman urgisit de lume, 
<Jise băiatul înecându-së în suspine.

— Minţi pungaşule, strigă tistu spumând de mânie.
— Nu minţ şi nicï nu sciü să minţ, rëspunse-

)
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băiatul cu o energie şi o indignare ne asceptată la un 
•copil de vârsta lui, ridicând în sus fruntea cu mândrie.

— Nu minţi? strigă tistul din ce în ce mai întă- 
rîtat; stăî-măî că te fac eu să spui şi ţîţa care aï supt 
de la mumă-ta.

Şi acela ce nu së înjosise a se scula ca să dea 
mână de ajutor aceluia ce era să cadă de slăbiciune, 
nu së înjosi d’a së scula în sus ca o vijelie şi d’a së 
năpusti spre bietul băiat şi d'al arde în crucişi şi cur- 
mezişî cu sfârcul gros al armei sale cei barbare. Copilul 
începu să ţipe şi să së svârcolescă sub cruntele lovituri 
de biciü, tocmai când së deschise o uşc laterală şi întră 
în întru un tênër cam de vre-o treï-decï de ani, cu 
privirea mai dulce, înfăţişarea mai omencscă, îmbrăcat 
în haine Europenesc! adoptate şi de clasa boerilor de 
.la revoluţia de la 184-8 încoa. Acel personagiu era sa- 
meşul judeţului.

— Ce este astl gălăgie? ce sunt astea? întrebă 
sameşul întrând.

— Evghenis, rëspunse tistul încetând d’a bate şi 
luând o postură aprope umilită, acest tâlhar...

— Cine e şi ce a făcut acest băiat? întrebă iarăşi 
cu restelă sameşul.

— E un blestemat, un pungaş, un tâlhar de frunte, 
cu töte că ’1 vedî aşa mic.

— Cine e? de unde e ? şi ce a făcut? spune o- 
dată ; strigă cu acelaşi ton sameşul.

— Nu seiu, încă nu ’mî-a spus.
— Ce aï făcut pănă aeùm de nu l’aï întrebat ?
— Abia ara isbutit să’î descleştez gura, că cum 

îl ve(}ï de mic, este un pişicher de frunte.
— Dacă e aşa lasä-mö pe mine să ’1 întreb şi 

şedî colo ca să vedî cum descleştez eü gurile fără 
bătae multă de cap şi fără să am nevoe de sfârcul 

.gârbaciuluf.

!

.

!

ji
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Tistu së trase la o parte grongănind între dinţi 
întocmai ca buldogul căruia stăpânul îî dice să lase din 
gură prada ce apucase, şi sameşul së aşe<Jă pe jeţul ce 
ocupase mal nainte subalternul sëü, şi făcu semn băia
tului să së apropie.

Băiatul 8Ô supuse.
— Ia ascultă băete, dise sameşul cu un ton blând 

şi încuragiator, rëspunde’mï limpede şi curat dacă vrei 
să fie bine de tine. Cum te chiamă ?

— Radu, rëspunse băiatul.
— Dar pe tatâ-tëu ?
— Anghel lioţu.
— Dar pentru ce ’I dice lioţu mëï băete.
— De! sciü şi eu. cocône?
— Trăesce saü a murit ?
— Trăesce.
— Unde sade el ?
— Acuma în puşcăria de la Câmpulung împreună- 

cu mama şi cu nenea.
— Dar pentru ce staü mëï băete în puşcărie?
— Ci că ’I au prins potera călcând casa lui alde 

popa Yoicu din Budiştenl.
— Dar casa lui unde e ? unde sta ma! ’nainte de-

î

i

r

a fi prins?
— în satul nostru.
— Cum së numesce satul vostru?
— Botesci! din judeţul Muscel.
— Tu esc! tocmai din judeţul Muscel?
— Da măria ta.
— Dar bine mëï băete ce câţi tu tocmai p’aicea,. 

cine te-a adus tocmai acf la BucurescI?
— Dorobanţii măria ta.
— Şi pentru ce te-aft adus?
— Pentru că umblam fără de nici un câpëtâïù

-•



14 —

pe drum şi ceream de la trecôtorï o bucăţică de pane 
-cu care să-mî astêmpër frtmea.

— Pentru ce n’aî stat acasă?
— Pentru că acasă n’a maï rômas nimeni de când 

a închis pe tata, pe mama şi pe nenea şi nu maï aveam 
ce mânca.

— De ce n’aî cerut de mâncare de la cei din
satul tëù?

— Pentru că mô goniaü şi më huiduiau numindu- 
më fecïor de hoţ.

— Nu scit tu pentru ce s’o fi făcut tatä-töü. hoţ?
— Ba sciù cocöne că spunea la totă lumea.
— Pentru ce?
— Pentru că ciocoiul ce se învecinesce cu satul 

nostru, i’a cotropit sforicică de moşia părintescă.
— Pe mumă-ta cum o chiarnă ?
— Sanda.
— Scil tu carte?
— Nu sciü că n’a avut cine să mô ’nveţe.
— De mult sunt îuchişî aï tëï în puşcărie ?
— 0! de mult, de mai bine de un an.
— Ce te-aï făcut tu într’astă de astimă de vreme 

atât de îndelungată?
— Yaï de măîculiţa mea cocone am tras targa pe 

uscat rëspunse bîetul băiat plângând cu foc şi stergên- 
du-şî ochiî cu sdrenţele mânecilor cămăşiî.

— Spune-mî ce te-aï mal făcut? întrebă cu stă
ruinţă sameşul apröpe înduioşat şi cu o voce mişcată.

— Tot ce face un biet copil sărac, fără adăpost 
şi de capul lui ; am aciuiat pe la casa unuia şi a altuia 
pănă le-am obosit răbdarea tuturor si am făcut să më 
gonească pe rend de la bătătură ; după aceia m’am 
băgat la câte unul altul să le păzesc porciî şi vitele 
pentru o bucăţică de mămăligă uscată şi o sdreanţă de
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învelit, şi pe urmă, vëdênd că toţi më gonesce şi nimenî 
nu më maï primesco a le argăti, aruncându’m! ponosul 
căci simt fecior de hoţ, mî-arn luat lumea în cap şi 
am pornit’o încotro am vgţlut cu ochii, ca să dau de 
lume mai blândă şi mal milosă şi să nemeresc la ăştî 
Bucurescî unde am audit că *şî găsesc capêtâiul atâta 
spuză de nenorociţi.

— Unde al încăput pe mâna stăpânire!?
— într’un sat ce ’! die Atârnaţi! ; mersesem trei 

dile şi trei nopţi fără precurmare, fără să dau ochi! în 
gene, căci n’aveam unde dormi, şi fără să mănânc alt 
de cât un codru uscat de mămăligă aruncat de o ţăran
că uiiu! dulău de câne mare şi gras. Fomea m’a silit 
să më bat cu cânele şi să’! smulg din gură bucătura, 
care era a lui.

— Cine te-a arestat?
— Zapciul de la Snagov.
— Pentru care cuvânt?
— Pentru că m’a găsit plângând într’o rëspântie 

ameţit de frig, mort de fonie şi fără de adăpost.
— Avea! ceva hârtii asupră-ţ! ?
— Cine să mi-le dea? cine să së ÎDgrijască de 

bietul sërman fără tată şi mamă la o vârstă ca a mea.
— Zapciul ’ţ! a dat de mâncare? te a pus la căl

dură? ţi-a găsit vre-un adăpost?
— Ba mî-a dat bice pe spinare, a deschis o că

tuşe văduvă într’un lanţ de vinovaţi, m’a ferecat într’ 
ansa şi după ce m’a aşedat la uu loc cu hoţi! m’a dat 
pe mâna dorobanţilor, care m’aû dus în bice şi ghion- 
turî pân’aicî.

— Ascultă Radu Angliei, <Jise Sameşiu cu o voce 
plină de bunătate, îmî este milă de nenorocirea ta', şi 
aşi vrea să te ajut că te vëd deştept şi în stare d’a 
eşi ceva din tine. Legea më silesce să te trămit la

!
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temniţă, căcî aşa pedepsesce ea pe orï-cine n’are un 
căpetâiîî, dar îmi dă dreptul să te dau şi pe chezăşia 
unui om de ispravă, orăşean din Bucurescî, cunoscut 
şi în stare să respunză de tine la orl-ce cerere. Te 
simţi în stare să găsesc! asemenea om ?

— De unde ? cine mè cunösce în Bucurescî pe 
mine caro am întrat într’ânsul aseră pentru ântêia dată 
cu lanţul legat de gât?

— Al dreptate ; atunci ce e de făcut ? şi bunul 
sameş rămase pe gânduri ; şi începu să’şl muncdscă 
mintea cum să scape ast copil nenorocit. Ar fi reuşit 
de sigur a găsi un expedient dacă nu s’ar fi amestecat 
tistul care stătuse smirnă într’un colţ şi ’şl rumegase 
frâul fără să ’şî manifesteze măcar printr’un gest ne
mulţumirea ce ’! causa acea instrucţie nouă şi neobicî- 
nuită pentru vechiï rutinari.

Sameşul era sosit de curând din Paris, ocupa 
numai de câte-va luni postul de sameş şi făcea parte, 
cu totă origina sa boerească, din lumea cea nouă din 
acel libertonl cu idei de progres şi civilisare, idei im
portate din stră: ătate împreună cu iuminele studielor 
ce căpătase. Tistul îl lăsă să facă tot ce’l îndemna 
avântul inimel, dar când îl vödu că să trece cu gluma, 
că rupe cu totul cu trecutul şi calcă în piciöre tote 
tradiţiunile de severitate pănă la barbarie, cu cel ce 
aveau nenorocirea să încapă pe mâna stăpânire!, începu 
să să misce şi să sö tîrască ca un şarpe înveninat şi 
apropiind gura de urechia sameşulul adâncit încă în 
felurite gânduri să’I şoptescă cu o voce şu eră to re :

— Evghenis gândesce-te ce faci ; diavolul de co
pil e descept şi şiret, ’ţi-a spus o poveste de mult 
ticluită ca să te înduioşeze şi să scape de sub neador
mita priveghere a stăpânire! şi apoi să’şî rî<Jă de îndu
rarea măriei tale. Dacă era el soiü îşi găsea pănă acu
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bine capului. Deschide ochii ovghenis, să nii’şl rîdă o 
scârbă de noi şi fu lucrurile cu chibzuială ca să nu së 
supere ispravnicii ; trămite dar după cercetări la faţa 
locului şi dae’o fi adevërat tot ce a spus, nu s’o topi 
d’o sta o lună douë în deal la căldură şi cu mâncărică 
sigură.

Sameşul smuls într’un mod aşa de violent din 
lumea gcneroselor sâle gândiri, dete din cap cu desgust 
şi descurajare, puse mâna pe o pană şi pe un petec 
de hârtie, scrise câfce-va rânduri şi pe urmă se sculă 
cu bruscheţe după fotoliu, së aproprie de uşa pe caro 
intrase, o deschise, intră în cămara vecină şi trânti uşa 
după el.

După ce dispăru sameşul, tistul puse mâna pe 
Radu Angliei, şi târându’l cu brutalitate după el, începu 
să strige :

— Aide tâlhăriile la puşcărie.
Acela ce avusese drept naşift pe sameşul judeţului 

Ilfov şi drept conducëtor spre teribila sa carieră pe 
tistul dorobanţilor acelui judeţ, porni cu fruntea în sus 
şi cu ochi! scântiind de mândrie .spremacel loc de unde 
avea să iasă hoţ desăvârşit cum era şi tatăl seu.

III.

ÎN PUŞCĂRIE.
Cine din BucurescenT nu cunosce puşcăria din 

dealul Spirei, în care 's’aîi înghesuit de atâţia mari de 
ani sute şi mii de făcători de rele ! cine nu vede şi 
adî acele ziduri ’nalte, negre şi cobitöre, care condamnă 
o stradă întregă, d’a nu mal vedea nici o dată lumina, 
aurelul? Toţi seift că între piaţa Curţii arse şi strada 
Puşcăriei së aflu un paralelogram lungueţ şi îngust ce 

Radu Angliei. 2
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së întinde de la strada Miliaï-Vodâ până la strada Ba- 
terielor, încunjurat de nisce ziduri înalte, roşii şi apröpe 
în ruina de care sunt lipite nisce căsuţe mici boltite şi 
întunecôse, în care lumina abia pote pătrunde prin nisce 
ferestruî înguste crestate parte în zidul despre strada 
puşcăriei şi parte în cel despre curte.

In mijlocul îngustului paralelogram së află un 
mic paraclis, din care altă-dată un preot ducea din când 
în când pană şi în acel sălaş al crimei cuvântul Dom
nului. Spaţiul liber dintre chilii şi zidul despre Délul- 
Spireî forma o curţi cică lungă şi îngustă despărţită în 
trei părţi inegale iarăşt printr'un zid. Intr’acel loc putea 
să së adăpostescă cam strimtorat 200 fiinţe omenescî ; 
şi cu täte acestea servi până la 1864 drept arest pre
ventiv şi încliisore corecţională tribunalului şi curţeî 
criminale din Bucurescï şi së vëfjù de mai multe ori în- 
gliesuindu-së între zidurile sale mai bine de 1000 de 
arestanţî bărbaţi şi femei.

Ceia ce am dis despre casele de poprelă după la 
prefecturi suntem nevoiţi să diccm şi cu mai multă 
amărăciune despre arestul preventiv şi închisorea corec
ţională, şi să ne revoltăm cu maî multă indignaţiune şi 
să protestăm cu maî multă energie contra unei asemenea 
stări de lucruri, care din nenorocire încă dăinuesce şi 
acum, cu täte îmbunătăţirele ce s’aîi maî făcut, căci 
rëul e mare, pericolul eminent şi îmbunătăţirea radicală 
bate la uşe cu voce strigătore, din causă că în acele 
locuri aglomerarea este maî numerosă, contactul maî 
îndelungat şi pot să së găsescă la o laltă chiar ani în
tregi representanţiî maî aî tuturor faptelor prevëdute 
de codicele penal.

Sistemul celular së impune de sine pentru peniten
ciarele nôstre, nu acel individual ast-fel cum a fost pe 
timpul feudalităţii în strâinëtate, ci cum së practiceză
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aujï în Belgia, împărţit îu mai multe secţiuni după gra
vitatea vinelor, ca să nu së găsescă la o laltă de cât 
individe acusate mai de acelaşi lucru. Acest sistem are 
avantagiul d’a evita aglomerările şi d’a feri pe un acu* 
sat de furtul unei găini să ia lecţiunî de hoţie în mare 
de la un tâlhar renumit.

Separarea arestului preventiv de închisorea defini
tivă e de o necesitate şi mal neapărată, căci cu totă 
despărţitura care forte adesea devine o ficţiune, ares
ta nţiî së întâlnesc mal ales îu ore de repaos, în care - 
comunică între el, vorbesc, së sfătuesc, së învaţă. Ase
meni este de neapărată trebuinţă sub-divisarea, dacă 
nu în celule în care să nu stea la un loc mal mult de 
•două individe ca în Belgia, cel puţin în secţiuni mal 
•restrânse, ca să nu stea la un loc ca adî acusaţiî de 
tâlhării cu cel ce au dat o palmă, prevaricatoril cu cel 
ce au cultivat tutun fraudulos, pungaşii renumiţi cu cel 
<laţî judecăţii că aîi tăiat câte-va lemne în pădurile 
statului, şi cu chipul acesta va feri societatea de neno
rocirea d’a vedea, cum së întâmplă forte adesea adî, 
•un arestant eşit din închisore espiind un delict fără 
gravitate ca să së reîntorcă acuzat de o crimă mare şi 
•cu o esperinţă surprimjëtore.

Am audit nu de mult pe un ţgran vorbind cu un 
orăşean mărginaş în modul următor :

— De unde vil cumetre Neacşule? cjicea orăşea- 
«ul ţăranului.

— Ce nu sciî ? rëspundea (ëranu.
— Nu sciţi nimic.
— Ce n’aî aflat c'am fost închis sus la Văcăresc! ?
— Ferească D-<Jeu; dar ce al păţit?
— Ia pëcate nelculiţă ; m’a dat cumătru Voicu de 

gât pe mâna sgripţorilor de la regie şi atâta ’ml a fost.
— Ce te-a prins vîmjend tutun pe furiş?

!

:•
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— M’a pârît cit am semănat câte-va firicele (le- 
tutun prin porumb după obiceiul nostru moscenit din 
moşi strămoşi, ca să avem cu ce umplea luleaoa două 
trei luni, şi atâta ’mï-a fost.

— Şi te a închis la puşcărie ?
— Da neîcuşiorule, 'ml-a stricat rostu de nu sein 

de unde s’o mai apuc, şi m’a făcut de rîsul lume! pen
tru două trei cuiburi de fol, bătule-ar D-deü să le bată..

— Bine că al scăpat încaî.
— Am scăpat, am scăpat, dar nu sciï ce rëü face 

stăpînirea că ne osândesce aşa pe nimic şi ne veră la 
un loc cu tâlharii, pe noi omenii de omenie şi cu frica 
lui D-deü. O 1 cât are să’şl musce mânele stăpânirea 
din pricina astor închisori ale regiei ; intră omul în 
puşcărie prost şi ne ispitit şi ese măre mal avucot şi 
cu limba mal lungă, de cât cel ce sporovăesce pe la 
tribunale, iscusit în răutăţi de nu’l întrece hoţii cel mar 
ispitiţi. Cel mal mulţi când së întorce a casă şi găscscc- 
tot rostu stricat, holda plină de bălării, bol vânduţi, 
plugu ruginit şi patului goi, sărăcia e rëü sfătui tor r 
ispita e la uşe, omul de ispravă cade biruit şi îndem
nurile dobândite în puşcărie, îl face să năpustească tot 
şi să ’şl ia lumea în cap. De aceia, cu totă neadormirea 
stăpânire!, rôsar ca ciupercile hoţii şi făcători! de rele.

Astă convorbire, care nu e inventată ci reprodusă- 
pe cât sô pôte de fidel, trebue citită cu atenţie de cel- 
puternic! şi, cu töte cheltuelile ce ar necesita, trebue- 
cu un moment mal curând schimbat sistemul nostru 
penitenciar şi înlăturat primejdiosul sistem d’a grămădi 
la un loc pe tot! preveniţi!.

Dacă putem face asemenea imputăr! sistemulu! 
actual, care e cu mult mal înaintat în calea progreaulu! 
ca cel abandonat, dacă ne temem de influenţa contac- 
tuluî, a<Jî când în penitenciare sunt ateliereT în care toţi

\
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lucrcză şi ’sî consumă în activitate mai tot timpul dilel, 
■cc trebue să dicem de timpurile trecute şi de puşcăria 
■din dealu Spirei, care n’avea un arest pentru preveniţi 
şi minori, ci abia o curte separat« ? ce putem dice de 
vechiul sistem în care arestantul sta totă diîiă cu mâ- 
jiilc în sen fără de lucru şi avea tot timpul dilel ca să 
înveţe, să se ispitescă şi să capete felurite înveţătur! 
•de Ia aceia ce nu vreau alt de cât să făcă mai mulţi 
adepţi ?

Yătăşeil însărcinaţi cu paza atâtor trântori aveau 
urechile prea surde şi ochii prea scurţi de vedere ca 
să audă şi să va<}ă tot ce se petrecea prin nenumăratele 
grupe din curţi şi cămări, mai cu semă când căpăta şi 
câte un bacşiş de la cel mai cu dare de mână.

Radu Angliei fii internat în puşcăria de la dealul 
Spirei' într’o di de Vineri cam pe la nămiedi. într’acea 
di cerul să înseninase, sörelc eşise din linţoliul de nori 
alburii şi răspândea o lumină strălucitore, dacă nu în- 
călditore pe un firmament de azur închis ; vădând atât 
lumină arestanţiî fură ademeniţi de auritele sale ra$ 
şi eşise din chilii ca să să plimbe grupe grupe pri 
curte, tocmai când micul arestant, după ce îndeplinise 
tote formalităţile la grefa directoreluî închisorii şi în
veşmântase costumul arestului, trecuse pragul fatal şi 
să văduse împins în curtea închisorii.

Era grösnicä livreaoa crimei cu care să îmbrăca 
pe atunci toţi cei încarceraţi. O căciulă de die bârsană 
jumătate năgră jumătate albă; o zeghe de aba grdsă 
jumătate albă jumătate nc'gră peste o cămaşă de cânepă 
gr6să, o pereche de iţarî tot de aba cu un crac alb şi 
cu altul negru şi o pereche de opinci, iată livreaoa care 
osândea pe om mai nainte de a să rosti justiţia la 
vestejirea ruşinei pentru totă' viaţa şi care înfiera pe 
nenorocit mai adânc de cât numerele de fier ars puse
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pe umëriï condamnaţilor de la Brest sau Toulon. Când 
së vadù nenorocitul copil, care pân’atunci nu comisese 
alţii crimă de cât că era orfan, îmbrăcat într’acel costum 
înfiorător şi la pi ci 6 re cu lanţuri zornăitore în mijlocul 
acelei curţi în care umblau de colo pană colo în grupe 
grupe fiinţe omenesc! cu fel de fel de chipuri, fel de 
fel de înfăţişări, unele mal înfiorătore ca altele, ochii îr 
së umplură de lacrăml şi cădii pe un buştean de lângă 
p6rtă înecându-së în suspine.

Când îşi veni în fire şi deschise ochii, Radu An
gliei së găsi tot în locul în care căduse, dar încunjurat 
de o mulţime de figuri unele crunte şi fiorôse, altele 
reutăciose şi batjocoritöre, o mare parte întipărite cu o 
stupiditate dobitocescă şi forte puţine ceva mal blânde 
şi mal omenesc!; t6te aceste figuri, o bogată colecţie 
de chipuri de bandiţi, së uitau la el cu curiositate, cu 
impacienţă, prea puţini cu sentiment de milă, şi în loe 
d’a së pleca spre a’l ridica de jos şi a’I da mână de 
ajutor, îşi scuturau lanţurile ca să facă sgomot şi să’l 
descepte. Când ’şl veni în fire şi së vëdù în mijlocul 
acelui cerc de chipuri sinistre, fu cuprins de un senti
ment do grdză şi së sculă repede în sus şi cercă să 
fugă, dar unul din arestanţî puse mâna pe el şi încleş- 
tându’şî largele lui mâni de oţel pe umerii lui, îl ţintui 
în loc şi cu o voce detunătore îl strigă :

— Unde te duc! mucosule ?

1

i

— Lasă-mâ. dise Radu Angliei, schincind şi cer- 
cându-së în zadar ca së scape din ghiara banditului. 

— Nu te las până nu ’mî-oî spune cine esc! şi ce
câţi aici?

— El asta e mal bună, să’l întrebi şi ce cată, 
par’că pe noi ne-a întrebat cine-va! replică cu un ton 
luător în rîs o namilă de om cât stânjenul lui Şerban- 
Vodă, adevërat tip de tâlhar ; dacă l’al întreba de ce 
fuge te-aşi mal înţelege, dar ce cată ? së scie.

-
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— Ba nu 8ü 9cie de loc, la vârsta lui orn nu së 
pricepe la meşteşug ; şi me tem să nu fie un viedure 
(spion în limba puşcăriaşilor) replică cel-alt arestant.

— Aîda-de! ce ’ţi-a dat şi ţie prin gând, esclamă 
al treilea arestant, un om scund şi cu privirea fiordsă ; *
aşa e meî băete că tu nu escî viezure ?

Spionul, adică arestantul plăsmuit care intra în 
temniţă trămis de poliţie ca să tragă cu urechia şi să 
denunţe orl-ce uneltire alcătuită de puşcăriaş?, era spai
ma pensionarilor din dealul Spire!. Astă bănuială mişcă 
pe tot! şi ’! făcii să descleşteze gura şi să strige într’a 
voce cu un viers ameninţător:

— Spune, or! esc! viezure?
Radu Angliei se uita la toţi cu spaimă şi mirare 

şi ne înţelegând încă limbagiul temniţei nu rôspunse 
alt-nimic de cât:

— Läsati-mö, nu sciu ce <Jiceţ?.’j
— Rëspunde lămurit că te omorîm, strigară făcă

torii de rele ridicând în sus nisce pumn!, ameninţători.
— Săriţî, scăpaţi-me, strigă bietul băiat lipindu-se 

de perete cuprins de cea ma! mare spaimă.
— Nu vë atingeţi de băiat că vë sleesc creeriî 

de perete, strigă o voce detunătore de la spatele ares- 
stanţilor grămădiţi în jurul luî Radu Angbel.

— Së nu îndrăsniţl să faceţi cel mal mic rëu co
pilului. că aveţi de furcă cu mine, strigă altă voce tot 
aşa de detunătore şi tot de la spatele hoţilor, eşind 
însă din altă direcţiune, şi mal în acelaşi timp întră 
atât despre drépta cât şi despre stânga, doi zaplanl de 
Români, unul în flörea verstei şi altul cărunt, tênërul 
mal nalt şi cărunt mal mărunt, dar amendol bine legaţi 
şi de trei palme în spate, tocmai cum e croit omul, care 
ucide boul cu o lovitură de pumn.

Cum îl vödurä puşcăriaşii începură să mârîe şi să

1!

t

t.



21-

-aè retragă spre a së împrăscia încuce şi încolo, întoc
mai ca o droae de căţe! încruntat! în sânge, când vede 
că së apropie de prada lor vro un dulău mai puternic 
ca eî.

Rëmâind. singur! lângă Radu Angliei, ainôndoï 
condamnaţi!, căc! së cunoscea după mustăţile .şi sprâu- 
cenile lor rase că sunt condamnat!, încă un semn bar
bar de înferare care adï sô păstreză numai Ia ocne 
spre a evita evadările, amêndoï condamnaţi!, die, luară 
pe băiat unul de o mână şi altul de alta şi începură 
sô’l mângâc şi së ’1 îmbărbăteze.

Băiatul audind vorbă bună mai prinse inimă şi 
începu să’ş! stergă cu mâneca zeghe! sale de aba ochi! 
din cari! curgea o gârlă de lacrămî şi să së uite mai 
cu curagiiî la ace! hoţ! mai omenoşî.

— Cine est! tu mă! băete ? întrebă condamnatul 
cel înalt cu o voce, care cu totă silinţa cc ’şi da d’a o 
îndulci, tot era destul de aspră şi rösunätorc.

Sunt un nenorocit, rëspunse Radu Angliei înne- 
cându-së în no! suspine.

— Ca si no! replică osânditul cel cărunt, dar aci, 
într’ast locaş ticălos ce caţî? ce vină a! săvârşit la 
vârsta ta ?

— M’aîi găsit pe drumuri fără de căpătâiu.
— Şi te au băgat la puşcărie ? şi n’a sărit tat-tëu 

séü mumă-ta ca să te scape?
— N’am tată, n’am mamă, n’am pe nimeni pe a- 

cest pământ, care së vadă de mine.
— Şi pentru că esc! sërman şi fără nie! un ajutor 

te-a închis aicî, în loc să te facă a dobândi o bucăţică 
de pâne ca să ajung! om de ispravă Ia vremea ta î Şi 
cu raë plângeam că mima! cu mine aü fost nedrepţi !

— Ia 8pune’m! mie, cjisc celălalt condamnat, care 
tăcuse cât vorbise camaradul sÔQ, de când a! iutrat 
tu în temniţă?
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— D’o juinëtate de ceas.
— Numai d’atât? dar ce tătarii fâcuşY acelor 

spănduraţî de së năpustise spre tine cu aşa mare furie.
— Nici eu nu sciu, răspunse băiatul cu nevinovăţie.
— Nu së pöte, nu'le-a năzărit lor aşa din chiar se

nin; trebue să le fi trăsnit lor vr-o drăcovenie prin 
cap, când te-nü vëdut.

— Nu sciü nimic, căci eu n'apucasem să deschid 
gura să die ceva şi de o-dată începură să së repeadă 
spre mine şi să ’mi strige! vEscï un viezure*

— Spion! spion tu un miez de om, un mucos cu 
caşiu la gură, care nu scil nici de bine nici de rëü? 
strigă cel alt condamnat cu indignare, aida-de, ’şi-au 
perdut mintea săracii!

— Nu së scie! replică cel-alt; s’aü mal vërlut şi 
nu odată saîi de două ori ; cu la vârsta lui făceam 
marţ chiar pe dracul; dar orl-cum ar fi tu de a<}I în 
colo să nu mal aibi frică de nimic că esc! al nostru.

— Esc! copilul nostru de suflet, adause celăl-alt 
osândit ; cât vei sta aci împreună cu noi, noi îţi suntem 
tată, no! mamă şi d’o îndresni cine va să’ţî facă vre-un 
rëü noï rëspundem.

Băiatul drept orï-ce rëspuns le lua la amândoi 
mânele şi după ce le sărută cu respect le lipi cu c 1- 
dură la peptul sëü.

Cum vedeţi së găsesc sentimente generöse până 
şi prin temniţă.

v

IY.

UCENICIA.&

Din diua aceia arestanţil nu së mal legară de 
lladu Angliei, căci protectorii lui së bucurau de repu-



26 !

taţia cu erau ceî mai forţî şi ceï mal bine vödutf de 
sticleţil (dorobanţii) şi de gagiul (ceauşiă) puşcăriei. 
Şederea în acel locaşiă al espiaţiunel nu maï parii bă
iatului aşa de grozavă nici cum i së înfăţişase la prima 
vedere, precum nici hainele după el, ci pertjend din 
vedere influenţa morală, luă în băgare de semă numai 
folösele materiale ce trăgea şi së convinse că punea şi 
supa de acolo hrănea mult mal bine de cât fornea ce 
îndura când era liber, că livreaoa osândei încăldea cor
pul mal îndestulător de cât trenţele în care dârdâia 
când era de capul sëu şi că patul de rogojină pe care 
dormea nôptea la căldurioă lângă soba în care ardea 
focul t6tă noptea, era mal comod ca pământul acoperit 
de zăpadă sub scântiirea gerosă a stelelor, cum dormea 
când nu era închis; necesităţile animale satisfăcute 
învinse susceptibilităţile demnităţii de om şi viitorul 
cetăţean începuse să simţă că së amorţesce în sine ori
ce scrupule de fiinţă inteligentă şi së desvoltă în sine 
numai simţirile de dobitoc!

P’atuncî nefiind încă introdusă munca manuală 
prin temniţe, arestanţil së îndeletniceau numai cu cor- 
vadele impuse de regulamente pentru întreţinerea cură
ţeniei şi în colo staü totă diua pe lângă sobă iarna şi 
prin curte cu burta la söre vara, faeëndu-sô grupe 
grupe, povestindu’şl fel de fel de istorii, spuindu’şî în
tâmplările dacă petrecuse o viaţă mal lungă şi mar 
plină de aventuri şi înv0ţându-s0 unii pe alţii cum să 
devie făcători de rele mal iscusiţi şi cum să înşele 
mal bine vigilenţa autorităţilor însărcinate cu pada 
publică. Radu Angliei nu făcu mal mult de cât fäceaü 
cel* alţi, stătîi ca şi el cu mănele în sân, së deprinse şi- 
el cu bine-facerile sfintei lent şi în loc d’a ruga pe 
I)-$eü cum făcea mal nainte în töte dimineţile şi serile 
ca să’l dèa ce*va de lucru spre a’şl capëta cu sudörea
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frunţii uu codru do pane chiar mucigăifc, acum së ruga» 
lui D-deu să’l ţie cât së pote de muït în temniţă unde 
găsea mâncare şi odihnă fără de muncă şi să’l ferească 
d’a së hrăni vre-o dată din sudorea frunţii sale.

D-defi par-că ascultase astă din urmă rugăciune, 
căci vremea trecu fără ca omenii legii să së mal gân- 
descă la el, iarna së duse şi pământul së acoperi de- 
verdeaţă si el nu fîi chemat nici măcar o dată ca să 
dea ochi cu alde D-nul procuror sau vre-un pul de 
judecător, ca cum dosarul pricinii sale s’ar fi înecat în 
Dâmboviţă când a trecut podul de la cârmuire la parchet..

Intr’ëst timp de odihnă, băiatul, de si n’avea ce 
lucra, nu stătii cu manele în sîn. STc având voe să sfr 
dedea la vr-o ocupaţiune corporală, căci nu fîi scos 
nici la tăiatul ghete! cum së obicinuia pe atunci d’a së- 
curăţi stradele principale ale oraşului de sloiuri la des- 
gheţ prin munca arcstanţilor, încă un obiceiu barbar şi 
fioros la vedere care din norocire s’a părăsit, el începu 
să ’şl înavuţescă mintea cu cunoscinţe intelectuale, adică 
să înveţe aceia ce së putea învëta de la nisce profesor! 
care ’şl aşezase catedrele în chiliele temniţelor.

Profesorii lui fură, së înţelege, cel doi părinţi1 
sufletesc! ce ’I dăruise întâmplarea şi care ’1 învăţară 
aceia ce scia şi el.

Caracterul astor profesori era două poluri cu lotul 
opuse: cel nalt şi mal tînër era un tâlhar în toiă pu
terea cuvântului care furase, jefuise, călcase case şi 
făcuse o mulţime de spargeri săvîrşite cu mare iscusinţă, 
dar n’apucase încă să săvîrşcască vre un omor ca să 
între la ocnă. Cel alt era un nenorocit pe care numai 
întemplarea şi steaoa lui cea rea îl aruncase în lanţuri. 
Unu din el îl învăţa să së facă şi el hoţ, cel alt îl 
povăţuia să fie om de ispravă.

— Măi băete, dise într’o di geniul cel rëü al

I
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micului arestant, tu escï ageamiii şi neispitit într’ale 
lume!, dar ascultä-mö pe mine care sciţi multe şi am 
vëdut şi păţit multe; ţâra asta totă pradă tâlharilor s’a 
dat; lumea nu e alt de cât un codru mare în care së 

jefuesce unul pe altul. Viaţa nu e alt de cât o luptă 
ca să ’ţî păstredi ce ai şi să răpescî ce n’aî. Să ’ţî dau 
pilde câte vrei începând de la treapta cea mai de jos 
şi mergând până la cei mai sus cocoţaţi ca să /ţî do
vedesc că toţi sunt hoţi şi numai hoţi. Să începem cu 
tëraniï noştri, căci eî sunt temelia casei, spre a te 
încredinţa că de la trunchiu până la vârf toţi sunt o 
apă. Ce e ţSranul nostru ăla de ispravă şi cu frica lui 
D-deu de cât un hoţoman de puşcărie, când după ce 
së învoesce cu arendaşiu să1! muncească la cutare vreme, 
pământul, ia banii, î! papă, şi la soroc face coda pleaşcă, 
së învoesce cu altul pe mai mult şi lasă cu buza um
flată pe cel ce l’a scăpat din nevoe la păs? Dar acel 
ce amestecă bucatele mucede cu cele bune, oule stri
cate cu cele pröspete, face din cioaclă sfert, vinde 
lemnele cele mal gröse din stânjenii ce cară la oraşiii 
cu chirie şi së jură pe sfinţi şi D-deî tocmai când în
şeală de sventă pământul ! E hoţ nenişorule, hoţ ca 
mine care es la potecă şi1! ia cu sila sarica din spinare. 
Dar negustorul care înşeală la cântar, înşeală la cot, 
înşeală la dara? acela ce cumpără cu cinci şi vinde cu 
dece, îţî arată o marfa şi ’ţî dă alta şi së slujesce de 
töte şiritlicurile ca să te ameţească şi să’ţî vîndâ cu 
preţ mare tot ce e ma! prost şi ma! de nimic, ce e alt 
de cât hoţ? d’aceia în vechime e! şi no! n’aveam de 
cât unul şi acelaşî D-dcü. Meseriaşul asemenea e hoţ ; 
el când së tocmeşte îţi făgădueşte marea şi sarea, së 
leagă a face totul bine şi curând : material bun, lucru 
bun, treabă cinstită şi fără de risipă, şi când colo te 
•aleg! cu bani! cheltuiţi şi treaba nefăcută saü încher-

.
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belită ca vai de ora. Arendaşiul care ne dă să iscălim 
învoel! mincinöse, nu ne dă răvaşe la vreme pentru
munca ce’! am făcut şi după ce raaî trece ne scote
datori cine Rcie cu cât, se face tovarăş cu omenii stă
pânire!, scote la iveală catastife vechi şi ne ia până şi 
cenuşa din vatră de sărăcesce sate întregi, e alt ceva 
de cât hoţ? ba tâlhar d’ăia mar!. Acum venim la dre
gător! şi omenii stăpînireî ; ei ! între dânşii nu sunt o 
sumă hoţî? ce e judecător acela care vinde dreptatea 
pe ban! la cine n’o are? ce e zapciul care ia c’o mână 
dintr’o parte şi cu cea laltă din altă parte? care sö 
plimbă în droşcă cu patru ca! înnaintaşT şi duce o viaţă
de bogătaslu cu o leafă de cenuşiar ? ce e ispravnicu
•care ia mită de la toţi care intră în slujbă şi face ban! 
din tote nevoile omenesc!? ce sunt tote obrazele mai 
subţiri care globesce şi pe ispravnic! şi pe zapciî şi pe 
judecător! şi chiar pe conţipisti! din treapta cea mai de 
jos şi nu'ţî urnesce nimic până nu’ï pu! în mână ceva 
rusfeturî? Tot! simt hoţ! măre chiar boerul cel mare 
care fură din gros şi pe d’antregul, bagă mânele până 
în coate în visteria ţgreî, şi prin ghelilurï, otcupurî, 
chiverniseli şi angarale de tot felul sleesce averea obş
tească şi pune pe spinarea bietului norod biruri peste 
biruri, poveri peste poverî. Cine mal rëmâne să nu 
mal fie hoţ!? trântorii care au pus ghiara pe cele mal 
frumöse moşi! ale ţerel şi sub numele Domnului şi la 
adăpostul sfântului altar dau lumii priviliscea faptelor 
•celor mal ruşinose şi risipesc banii bisericel pe des- 
frânăr!, pe când pânea norodului, bietu preot de mir 
trebue să umble din cârciumă în cârciumă ca să te 
găsească la chef, să’ţl spue şi el douë trei palavre spre 
a’ş! agonisi pânea copilaşilor? Ce clici? ăştia nu sânt 
hoţ!? ba ma! rëü, sânt fur! de cele sfinte. Cine a ma! 
rëmas? proprietari! care mută hotarele spre a’şl lărgi
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moşiele, alcătuesc scrisori mincinose spre a răpi avutu 
vecinului, lasă pe vëduve şi sërmanï pe drumuri spre 
a’s! înmulţi averea şi face pe omul de ispravă să mörä 
de durere şi amărăciune lăsându'ş! copil în ticăloşie. 
Dacă aceştia simt sau nu hoţi, tu singur poţî să’ţi dai 
socoteala, tu al cărui tată a murit din pricina lor şi 
chiar tu te găsesc! aci tot din pricina lor.

— Oh ! strigă Radu Anghel cu foc, aceştia sûnt 
ma! mult ca hoţi, mai mult ca tâlhari, sunt cel mal 
nelegiuiţi dintre făcătorii de rele.

— Te las acum se-ţî aleg! singur, din care soîu de 
hoţi vrei să fac! parte.

— Din nici unii! strigă Radu Aughel cu energie.
— Nu së pôte.
— Din nici uni!, ’ţ! clic.
— Atuncî est! dintr’al noştri.
— Nu sciü.
— O së fi!, te încredinţez.
— Lasa-mô.
Şi Radu Anghel fugi de lângă geniul sëü cel rëu 

şi alergă să së arunce în braţele celui lalt protector, 
şi së-s! ascundă capul în sînul geniului sëu celui bun, 
întocmai ca porumbelul prigonit de uliü ce cată scăpare 
sub puternicele aripe ale unei berze în sbor.

— Tată, tată, scapă*më de ispită, strigă el înne- 
cându-së în suspine şi plângând cu foc.

— Ce e? ce al păţit copilule? întrebă moşnegul 
mângăindu-l pe cap cu mâna sa cea grosă şi aspră.

— Sûnt în mare primejdie tată; etă ce rai*a dis 
neică Sôre, şi repetă din fir pâuă la aţă tot ce-i (Jisese 
cel alt protector.

— Fëtul meu, dise bëtrânul, Sore greşesce când 
crede că în lume nu mal sunt ômenï de ispravă, căci 
din mila lui D-dëü nu s’a înmulţit până într’atâta Iuţii
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şi făcătorii de rele în cât sâ ne năpădcscă pana a ni
mici de tot pe ômeniï de ispravă. Sunt în lume omeni 
rSî dar cei mai mulţi sunt buni şi cu frica Iul D-dău. 
sunt şi între ţărani omeni harnici, care nu se ţin de' 
cuvent, dar sunt şi mulţi, mulţi de tot omeni cinstiţi i 
cu ruşine de ômenï; aşa şi între negustoil, meseriaşi şi 
arendaşi sunt ca turuienile printre flori, neghină, între 
grâu, pirul între legume ; din mila Sfântului cel mulţi 
sunt cel buni de aceea D-deîi n’a lăsat astă ţară să 
piară de atâtea mari de vécurï, cu töte că a fost de 
sute de ori aprôpe de peire. Asemeni să găsesc sluj
başi buni, preoţi buni, boerl buni şi proprietari cu frica 
lui D-dëü. Dacă nu sunt prea mulţi, vina nu e a nostru, 
ci a nenorocire! ce am avut de a fi robiţi de venetici 
aţâţa mari de ani şi d’a vedea printre cărmuitoril noştri 
droae de străin! împilatori. Nu te lua dar după vorbele 
Iul Soare, şi dacă vrei să trăcscl bine şi fericit, fii om 
de ispravă, silesce-te şi feresce-te d’a mal încăpea pă 
mâna stăpânire! şi d’a mal veni p’aicl.

— Ce numai hoţii ajung aici?
— El si făcătorii de rele.

î

— Dar eu ? eu ce am făcut ?
— Cu tine e o nenorocire, n’am ce dice, dar n*aî 

ce face, în lege aşa e scris ca cel găsiţi fără căpăteiu 
să fie strenşl după drumuri şi închişi ca să nu fie pri
mei diosi obşte!.

— Dar tu ?
... S !— Eu? esclamă oftând unchiaşiul, scrisa a vrut 

să ajung aici. Trebue să me mulţumesc şi cu răul ca L 
cu binele.

j

■

t— Ce al făcut de te-aü închis?
— Am omorît un om?
— Al omorît! esclamă băiatu reträgendu-sö îngrozit.
— Da, dar din greşdlă ; nenorocirea m’a îndemnat. I

.
i
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Spune’mï tată istoria ta, căci pote îmi va fi de
vr’uu folos.

— Istoria mea e prea scurtă; aveam casă, aveam 
rost, eram fruntaşii! în satul meii, aveam în cuiu două 
pusei, la. caro së uitau mulţi cu zîmbre, căci eram un 
vînător înfocat; plecaiu într’o di spre baltă să împuşc 
o raţă; ajung la mal, vëd stuful miscându-së, ridic 
cocoşiu, trag piedica, arma së descarcă şi în aceiaşi 
vreme ese din stufisiü un tipët omenesc. Trântesc în
grozit arma cât colo, më arunc în apă, înot până la 
stuf şi găsesc într’o luntre înotând în sânge şi cu sufletul 
în buze cel maï bun prieten al meu, vecinu meu d’ală- 
turî, care së dusese mai nainte de mine să scoţă pesce 
din coteţul ce închinase de la arendaşii!. L’am dus 
singur a casă. m’ara dat singur pe mâna stăpânire!, am 
mărturisit tot fără së fiu silit de cine-va, dar legea nu 
iartă greşala, ci numai micşoreză osînda; ea în loc de 
muncă pe viaţă, m’a osîndit së stau doi an! la închisore*

— Numai pentru atâta lucru esc! osîndit ?
— Ţi së pare puţin un omor ?
— Un omor din greşelă, un omor din nesciinţă şi 

să fie pedepsit 1 asta pote să së îmtêmple ori cui pre
cum së pote orî-căru! să rëmâe fără adăpost. Va să 
clică osînda asceptă şi pe bun şi pe rëü la voia Întem- 
plăril? va së clică nenorocirea nu e ertată, ci pedepsesce? 
daca e aşa mal bine së fiu închis pe bună dreptate,, 
së fiCi hoţ şi tîlhar, de cât së fiu închis pe nedrept.. 
Më duc la neică Soare.

Sorţul fusese tras pentru Radu Angliei. Din cliua^ 
aceia hotărîrea sa era luată, viitorul sëù hotărît şi nT 
ascepta, de cât ora liberării ca së urmeze perçeptele 
luUSoare.

Ora liberării fù însă cam mult asceptată ; trecîi 
primăvara, chiar o parte din vară, së'apropia anul de 

Radu Anghel. 3
\ m\
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când fusese închis si instrucţiunea sa nu făcea nici un 
pas, grefierul pe toţi îî chema, ca să le dea drumul 
sau së ’Ï trămită la înfăţişare, numai pe el nu ’1 chema 
nicî pentru una nici pentru alta. Ast timp însă nu fii 
perdut de surda; Soare îl învetă totă arta furtişagului, 
tote dibăciile tîlhăricî şi vëdîi plin de bucurie, că băiatul 
era descept, îl tăia capul la multe drăcii şi promitea 
d’a deveni în scurt timp cel mai dibaciii hoţ. 0 dată 
chiar îl puse la cercare ca să vadă dacă a profitat din 
lecţiile ce i le*a dat şi ascunse luléoa în brâu.

— Fură-mi-o dacă poţi, (lise Soare elevului seu.
— Diseră o së trag tutun din ea, rëspunsc Radu

Angliei.
— Să te vëd dacă cscî vrednic, replică dascălul 

şi înfipse mai bine luleaua în brâu, ca să nu se vadă 
de loc.

Radu Angliei îl lăsă să facă ce o vrea, ba încă 
se depărta de ol, fără së’l atingă şi se prefăcu că stă do f 
vorbă cu alţi arestanţî, cu care reuşise a së împrieteni.

După ce trccîi atâta timp cât să să ştergă din 
memorie amintirea prinsoriî făcute, së apropie de Soare 
binişor pe Ia spate, tocmai când sta de vorbă cu alt 
condamnat, şi fără să fie vëdut de alţiî, furişă binişor 
mâna pe sub zeghea lui, trase binişor din cingëtorc 
căpătâiu brâului şi ’1 lăsă să cadă în jos ; după aceia 
së depărta încetinel fără să fie băgat de somă de cine
va şi ’1 urmări numai cu coda ochiului.

Soare după ce isprăvi vorba, plecă p’aci încolo şi 
merse o bucată bună dc loc, fără să siraţă că ’î era 
brâu! de8legat. Intr’ast timp luleaoa cădii jos, Radu 
Anghel lăsa pe Soare să së depărteze şi pe urmă o 
luâ şi o băga în sîn. Soare vëçlîi tocmai târziu că ’î 
atârnă brâul, adică când ’Ï spuse un camarad, şi së 
grăbi a së lega fără a së gândi la lulea. Sera însă
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»crăpa de ciudă, când îşi recunoscu luleaoa între dinţii 
•elevului seu şi ’1 vëdù stând în locul cel mai arătos si 
'fumând din ea cu mare poftă.

— Aï biruit strigă Soare cu necaz şi vëdênd că 
<n’are încătrău së lăsă cu voe bună a fi luat peste picior 
de camarad!.

Intr’ast timp cel-alt protector al luî Radu Angliei 
■se încercă de mai multe ori să ’1 smulgă din calea ce 
apucase, dar de surda fură poveţile, sfaturile, îndem
nurile, căci Radu Angliei së hotărîse într’un mod ne 
strămutat d’a së face hoţ. Peste cât-va timp sosi ora 
«eliberării moşneagului. înainte de a pleca ca să nu së 
maï întorcă, bunul bëtrân îl strânse ia pept şi puindu’I 
in mână câţî-va sfanţi din ceia ce ’! adusese fiu sëu 
■cel mai mare, care venise cu căruţa să ’1 ia, îl sărută, 
ânundăndu’l cu nisce lacrămî sincere şi îï dise :

— Dacă-vre-o dată te vei hotărî a apuca calea 
«cea bună şi vei căta pentru adăpostirea capuluî un 
locaş liniscit şi fără băntuială, vino la mine în satul 
Prundu la o palmă de loc departe de Olteniţa, şi casa 
4uî moş Sandu Ulraeanu îţi va fi deschisă în orl-ce 
•cés de di sau de nopte.

Peste câte-va sëptëmânï sosi şi rêndul lui Soare, 
«ca să părăsescă puşcăria, şi când să iasă dise elevu
lui sëu :

— Să ne vedem în curând la mine acasă în satul 
Movileanca în capul judeţului.

Peste alte câte-va sëptëmânï së întâmplă să vie 
(procurorul în inspecţie şi să cerceteze pe fie-ce arestant. 
Aurind plângerea lui Radu Angliei că stă d’aprôpe un 
-an închis ne judecat, căută lista preveniţilor şi rëmase 
încremenit negăsindu’l trecut în tablouri. El plecă pro
miţând că va cerceta şi va face dreptatea,. şi peste 
«câte-va <}ile së întorse ca să 'I deschidă uşile temniţeî-

3*
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şi să ’1 povăţuiască, să se apuce de ceva ca să trăiască» 
ca om de ispravă. Radu Angliei eşi din temniţă dimi- 
neţa si sera fii închis în locul sëü, tistu de dorobanţ! al 
Prefecture! de Ilfov, acusat că n’a trămis la parchet 
spre urmare dosarul unul biet băiat închis în arestul 
preventiv sub acusaţiunea de vagabondaj, din care causă: 
a stat închis dece luni, adică de cinci or! atâta cât ar 
fi stat dacă ar fi fost osîndit.

Y.

PRIMA ISPRAVĂ.

Eşind din temniţă Radu Angliei stătu în loc în» 
mijlocul Curţi! arse şi începii să së gândescă încătrăii să; 
apuce? spre medă-nopte or! spre medă-di? spre Movi- 
lénca or! spre Prundu? spre malurile Prahovei, or! spre- 
a le bălţi! Grecilor? spre geniul sëü cel rëü or! spre- 
cel bun? şi stătii cam mult pe gânduri, de şi vântul de- 
tomnă sufla cam înţepat printre sdrenţile sale, cu care- 
së îmbrăcase iarăş! după ce părăsise uniforma temniţe!^ 
care sdrenţe avură darul, dacă nu să ’1 încăl<Jescă, cel* 
puţin să adune o droae de gură cască în jurul sëü, care- 
îl smulse din lumea gândurilor sale şi îl facil să- plece- 
într’o doră drept înainte după el cu puhoiul de lumer 
care crescea de ce mergea ma! mult.

Yëdênd că nu scăpa cu nie! un chip d’acea leotăi 
supörätoro, făcii semn la un birjar, care toemaï së în
tâmplase să treacă pe strada Miliaî Yodă, së aruncă - 
într’însa şi ’! dise să misce că’l plătesce bine. Birjarii 
de o cam dată së uită cam cu îndoială la jerpeliturile 
sale şi rëmase o clipă în cumpănă, dar după un moment 
de cugetare îş! schimbă gândul, dete bice cailor şi porni 
aprôpe în gonă urmat de huïduelele mulţime!;

!!
>!
!!'
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— iDu-mö unde-va do unde pot lua un rond de 
liaïne töränesci purtate dar mai omenescï, dise la ure
chea birjarului Radu Angliei, care de şi nu cunoscea 
Încă Bucuresciî prin sine, dar îî scia pe de rost töte 
obiceiurile diu spusa camaradilor seï de puşcărie.

Birjarul, care era despre Obor îl duse drept în 
•Obor la un amic al söü, care era hangiu şi vendator de 
vechituri de tot soiul, care ’î fusese vendute, amanetate 

•şi chiar furate. Acesta cum află şiritenia, îl îmbrăcă pe 
băiat cu un rend de haine töränesci de’î venea, clone, 
şi lua pe dînsele cât nu făcea ele, ast-fel că sfănţişoriî 
lui Sandu so duse pe plata lor şi a birjarului şi römase 

■şi el în mână cu un sfanţ.
Radu Angliei vöcjondu-sö gătit aşa de muchelef, 

eşi să sö plimbe prin têrg, că era Yinerï iji de obor, 
îşi la prima cotitură prin acea mişună de omeni, întâm
plarea sau destinul îl făcu să sö întâlnească pept în 
pept cu tatăl sëü adoptiv, care’l învëtase să apuce 
•calea cea rea.

— Ei! dar asta pe tine, aï scăpat? strigă Soare
■voios.

— Da am scăpat, röspunse Radu Angliei confus 
.-şi chiar puţin contrariat.

— Do când ?
— Chiar d’acîi.
— Şi aï venit să më cautï? bine aï făcut fătul 

•meu şi ’ţî spuî drept că norocul te-a slujit ca un frate, 
•că uite toemaï îmî isprăvisem treaba şi apucasem spre 
ihan, unde mö asceptă căruţa ca să m6 întorc a casă. 
Aide cu mine să îmbucăm colo ceva, căcî trebue să’ţî 
fie şi ţie fome, şi pe urmă pe drum.

Peste o oră Radu Angliei era pe drumul ce con
ducea spre Movileanca, adică spre trista sa scrisă.

După ce ajunse în satul Movilenï şi sö dete jos

!
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din cănifă dinaintea uneï case de ţăran chiabur situată; . 
în mijlocul unei curţi largă îngrădită cu gard şi plin ac 
cu coşare, pătule şi fel de fel de vite, Soare intră cu 
Radu Angliei într’o cămăruţă, maî retrasă şi încliidend 
uşa după el, îï dise :

— Fătul meu iată sălaşiul meu ; aici aï să fii ca- 
la tine a casă; dar până una alta, pân’oi scăpa de pri
vegherea poliţienescă, care să ţine de hâra mea şi mă 
urmăresce ca umbra după om, şi pân’oî mai răsări si
tu ca să ’mî fii de vr’o ispravă, o să fiu nevoit să te 
ţiu pe lângă mine sub nume de slugă; o să spui ne- 
vesti că te-am băgat argat şi o să te învăţ să mâni» 
caii;.dacă primescî bine, dacă nu spune-mi şi eu nu mă' 
împotrivesc să’ţî dau drumu, să te duci unde te*o lu
mina D-deii.

— Rărnâiu, răspunse Radu Angliei, şi rămase, şi- 
în scurt timp deveni cel maî iscusit vizitiu.

Intr’ăst timp Soare îşi vădii de ocupaţiunile sale- 
ţărănesc!; făcii arăturele de tomnă, bătii porumbu, îl' 
duse la obor şi ’1 vendu pe preţ bun, îşi făcii gospoderia 
de iarnă şi să purtă ca toţi ţăranii de treabă, fără ca
să să deosibescă de cei alţi consăteni cum să cade şi-
fără să provoce niscaî-va nemulţumiri şi bănuelî.

In cursul ierneî să duse de câte-va ori la pădure-
de aduse lemne, pe care le vendu în capitală, căci î5
venea maî la îndemână să vie aici de cât în Ploescî. 
şi cum dete în primă-vară puse caii la poştalion, pe 
care 5I umplii cu putini de brânză şi lapte îngroşat strâns* 
de la turma de oî ce avea în păşiune la odăile Man- 
ciuluî, şi plecă să le vendă prin sate cu ocazia săptă- 
mâneî brânzei, care să apropria. Intr’astă călătorie luă* 
cu sine şi pe Radu Anghel.

Aflând astă hotărîre, aleşii satului vestiră numaî de* 
cât pe zapciü, căci în ordinul sătî de liberare era scris

!•
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în destul de lămurit, că nu să pöte depărta prea mult 
din zona înconjurimelor locuinţe! sale, dar zapciul îl 
lăsa să plece şi trămise într’adins după el să'l urmeze 
pas la pas un Heiter de dorobanţ, esercitat în arta d’a 
descoperi lioţiî, care fîi deghisat în liaïne ţărănesc!. 
Fleiteru plecă, urmări pe Soare şi pe visitiu său forte 
de aprope, dar se întorse fără de nici o ispravă o dată 
cu fostul condamuat, căci el îşi văduse numai de ne
gustoria lui, venduse brânza şi laptele îngroşat cu preţ. 
bun şi să întorsese înapoi cu punga doldora.

După astă călătorie urma alta asemeni urmărită 
fără de ispravă şi apo! a treia şi a patra şi a cincea 
iarăşi spionată şi iarăşi fără de folos ; după a şesea însă, 
zapciul convingendu-să că omul îs! vedea numai de 
negoţul lui, că s’a pus cu dinadinsul pe muncă şi că da 
probe d’o adevărată şi sinceră pocăinţă, îl lăsa în pace 
şi nu’l mai urmări.

Puţin după astă abandonare se întâmplă să să facă 
o cfilcare la casa arendnşiulu! moşie! Boldesc! din ju
deţul Buzeu, şi toţ! capi! poliţienesc! îşi îndreptară ochi! 
spre Soare; stăpânirea numaî de cât trămise omeni 
ca să pue mâna pe el, dar tot satul cu aleşi! comune! 
în frunte mărturisiră că. Soare în dina comiteri! furtului 
fusese în sat la o cumetrie, unde petrecuse până tîrdiu 
după mediul nopţi! şi că dnprope o săptămână înainte 
nu să mişcase din sat. Aste mărturisii'! opri pe zapeiü. 
d’a aresta pe Soare şi ’1 făcîi să’l lase liber şi nesupăraL

Trecu anul de urmărire poliţienoscă fără ca Soare 
să dea cel ma! mic pretext de bănuială şi să purta şi 
după aceia atât de bine, în cât atât omeni! stăpânire!, 
cât şi consăteni! Iu! începură să creadă, că fostul hot 
s’a îndreptat cu totul şi s’a lăsat de rele. Intr’ast timp 
el urma d’aş! vedea de treburile sale şi încetul cu în- 

» cetul a să schimba din plugar în negustor ambulant,
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în mămular pe la bâlciuri şi.sate, în strîngëtor de felu
rite producte şi de lucruri de hrană.

Astă ocupaţiunc nouă îl ţinea mal mult pe drumuri 
şi’l silea să lipsească forte adesea d’a casă. Nu mal 
încape îndoială că Radu Angliei îl urma pretutindeni si 
făcea progrese simţitoare prin fireasca sa desceptăciune 
în variatele particularităţi ale meseriei stăpânului sëtî, 
•oare reclama atâtea cunoscinţe speciale. Dintr’astă causă 
Soare din di în di sö ataşă mal mult de elevul sëü şi 
.ajunse a avea o deplină încredere în el. Nu c vorbă 
•că şi el se purta cu credinţă şi zel şi së identifică cu 
interesele stăpânului seu, ca ori ce slugă bună şi crc- 
dinciosă.

Intr’o di pe când traversa o pădure stufoasă, Soare 
trecîi- din interiorul poştalionului pe laviţa de unde mâna 
Radu Angliei caii, şi aşedându-se lângă densul îl clise:

— Radule a venit vremea să më dau pe faţă cu 
tine şi să’ţî descoper tainele melc.

— Le sciţi pe tote.
— Le scil? esclamă Soare uitându-se la argatul 

sëü cu un fel de mirare amestecată cu spaimă, ce scil? 
adaosc fostul osîndit după ce’şî mal veni o lecă în fire 
şi ’şl făcu puţin curaj.

— Sciţi că tu esc! căpetenia hoţilor, care băntuesce 
părţile despre câmp ale judeţelor Argeşiu, Muscel, Pra
hova şi Buzëü şi părţile de sus ale judeţelor Vlaşca, 
Ilfov şi Ialomiţa.

— Dar de unde scil? întrebă Soare cu totul în-, 
grijurat.

!» — Ce’ţî pasă?
— Ce fel ce’ml pasă? adică d’uia ’mi al fost Ra

dule, tu copilul meu, tu ucenicul meu în care ’nil am 
pus totă nădejdea? tu să te ascund! de mine tocmai 
când eram să më destăinuesc ţie şi să’ţl desvelcsc tot

;

S
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adâncul sufletului racii? nu facï bine băiete, nu facï 
;bine de loc de te feresc! de mine.

— El! ia nu te ma! supëra eă’ţ! spuiu tot, res- 
punse Radu Ànghel captivat de acel ton plin de fran- 
chetă şi sinceritate; afla cil eu am o ureche, care aude 
din depărtare şopta cea mai mică, şi că te am audit 
tot ce a! vorbit în şâpte cu hangiu de la Tohani opt 
•dile ma! nainte dc săvârşirea călcări! din Boldesc!; ase
meni şi tot ce a! şiopăcăit cu hangi! şi mămulari! ce a! 
întâlnit, ca din întâmplare pe drumuri, cu câte-va dile 
înainte de tote călcările săvârşite prin împrejurum! de 
când te argăţesc.

— Nu glumesc!? strigă Soare încremenit de sur- 
pridă, tu să alb! aşa ureche, tu să aud! după capra 
poştalionului aceia ce sö şoptesce în tinda cârciumeî? 
•sei! tu că dac’o! merge înainte o să ajung! departe, 
•departe do tot?

— Së prea pöte.
— Dacă e aşa, să sei! că d’acii încolo nu ’mï ma! 

•esc! argat ci tovarăş, nu ’mï ma! esc! fiu ci frate; o să 
aib! şi tu parte la câştigurile nostre.

— Aş! avea poftă să iau parte şi la isprăvile 
vostre ca să vedeţ! ce pot.

— Nu va trece vreme multă, fi! încredinţat; până 
atunci află că eu sunt căpetenia une! cete mar! de 
voinici, dar nu voinic! de codru, ferâscă D-dcu, ci d’a- 
•ceia ce calcă pe om diüa nămiezea mare în casa Iu! şi 
$n mijlocul satului.

— Hoţ! de moda nouă.
— Ca să fi! un asemenea hoţ îţî trebue multă

v

?

•dibăcie.
— Şi multă băgare de semă, ma! cu semă pentru 

«unu ca d-ta, care tc-aî învrednicit de cinstea d’a fi pus 
•sub îngrijirea cinstite! slăpânirî.
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— D’aia m’am hotă rît să nu ni aï lucrez prin mine 
însu-mï câtă-va vreme ci prin ajutörele mele. Eu um
blând prin ţeră încôce şi încolo, uimesc unde e venat 
bun şi lesne de pvins în capcană, trag cu urechea, cer
cetez pe departe şi cu iscusinţă, îmî fac mână bună pe 
lângă slugi şi omenii casei, capet din el chiar tovarăşi 
dacă sö pôte, şi pe urmă îmî trimeţ ajuterele să Încrede 
şi pleaşca o împărţim frăţcsce.

— ]STu te temi că te fură băeţiî?
— Ba ine tem şi încă prea, că ’ï-am prins chiar 

cu mâna în sac, dar îvam ce le face că n’am la înde
mână un om de încredere.

— Dar eu ce ’ţi sunt? nici în mine n’aî încredere?
— In tine? tu! dar tu esc! o potcă de copil.
— Copil copil, dar am mintea întregă.
— ]NTu m<2 îndoesc de loc că te-am înţeles cât 

plătesci; dar de tine nu pot să ine despart; tii escî 
chezăşia mântuire! mele, tu escî păzitorul vieţii mele ; 
dacă te voiii'deşii pi de mine cine să ’raî fie vizitiu? în 
cine să am eu încredere că nu mö va da dc gât, când 
va pricepe ceva în vremea alergărilor mele?

— Dar n’oî muri cu numai vizitiu.
— jStu, dar maî îngăd puţin până m’o uita de tot 

stăpânirea şi ’şî-o lua ochiî de la mine.
— Cât să maî ascept?
— Doüä, mult treî lunî.
— Bine ascept, dar d’atuncî încolo ?
— Voiţi întră şi eu în luptă, şi tu veî hoţi alături 

cu mine şi veî fi mâna mea cea dreptă.
— Pe cinste ?
— Pe cinstea mea dc curuitor (hoţ).
— Bine, fie şi aşea.
Cele treî lunî trecură şi după espirarea lor Soare 

întră în activitate şi puse şi pe elevul seu la trebă.
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Din primele dile Radu Angliei dete probe de o 
capacitate extraordinara şi d’o abilitate surprindëtore. 
Ajutorul seu fu do un mare folos pentru cetă, pentru 
că corpul şefi subţire şi piţigăiat trecea printre töte 
zăbrelele şi degetele sale se strecura pe lângă töte 
zăvorele, ast-fel că economisea perderi de timp adesea 
compromiţătore, şi sgomote denunţălore.

Intr’o di urechia sa fii pusă la mare cercare şi 
prin ea scăpă întreaga ceată de a fi prinsă de sigur 
chiar în flagrant delict.

Complicii lui Soare nu erau dibaci întocmai ca el, 
n’aveaîî nasul bun ca densul şi nu cunoscea ca el toţi 
copoi stăpânire!; ast-fel că cu mare înlesnire putură să 
cadă în cursa ce le întinsese omenii zapciilor.

Zapcil şi ispravnicii celor şease judeţe pe unde 
hoţeau el de ordinar, întrase la grije do progresele ce 
făceau tălhărielc şi de mulţimea călcărilor ce së repetau 
fără de contenire în töte direcţiunele. Asemeni şi Vodă 
Ştirbeiu, care së afla pe tronul tëreï Românesc! şi care, 
precum seim, era un domn plin de energie şi animat 
de îiniscea publică, lua în mână astă chestiune şi së 
hotărî s’o reprime cu totă energia de care era capabil. 
Ca să ’şl ajungă la scop mal ântêiù chemă la sine pe 
fie-care ispravnic, şi după ce dete fie căruia o gură 
strajnică, le spusese lămurit că vor fi închişi pe viaţă 
la Arnota, dacă nu vor face së înceteze în cel mal scurt 
timp brigandagiul.

Speriaţi de asemenea ameninţări eşite din o gură, 
care nu scia să glumescă, ispravnicii şi zapcil së adu
nară de mal multe ori în consiliü, şi după mal multe- 
chibzuinţe, hotărîră să cumpere cu dare multă de bani 
pe unul din acel cârciumarl împrăsciaţl pe drumurile 
cele mari şi prin păduri, care avea reputaţia de gasde 
de hoţi, şi cu el să alcătuiască o călcare plăsmuită sprfr 
a prinde pe hoţ! tocmai asupra faptului.

x'

;

I
!



I
di

Cârciumarul fu găsit lesne ; unul din acei caţaon! 
fără scrupul şi consciinţă, care ca şi jidanii în Moldova 
împănează mat töte satele diu t.éra Românească şi prin 
fel de fel de specule chiar ruşinose si criminale smulge 
din punga tëranuluï şi gologanul rëmas ne jefuit de 
arendaşii şi zapciî cei asupritori, së lega că va da de 
gât pe toţi hoţii.

Acel grec cunoscea pe unii din tovarăşii lui Soare 
căci de mai multe ori îl găsduise şi le dăduse mâna de 
ajutor; lesne ’! fu dar să alcătuiască cu omenii stăpâ
nire! un plan şi să întindă hoţilor o cursă în care să 
cadă de sigur. Zăbava fu numai până să treacă vre 
unul din hoţ! pe la cârciumă.

Astă zăbavă nu fu aşa lungă, căci abia së încropi 
totă alcătuirea, se găsi casa de călcat şi së distribuiră 
rolurile, şi iată că do! din eï së şi opri sub umbrarul 
hanului. Grecul tresălta de bucuriă.

— Ah! bine că aţi venito beimu, strigă caţaonul 
• eşindu-le înainte.

— Bine te am găsit sănătos, chir laue, rëspunse 
hoţi! descălicând după ca! şi legându-î de stâlpi! um
brarului.

i

!'
— Dar ce? ce a! de joc! aşa ca o căpriţă veselă, 

adaose unul din hoţi, or! al să ne spuî-ceva îmbucurător?
— Neschi, dar zut, rëspunse cârciumarul puind cu 

prudinţâ degetul la gură, ia poftiţi, în asta odăiţa că 
avem cam multe de vorbit şi nu trebue să ne supere 
budulaţi! de fëranT.

— Ce a! să r.e spu! chir lane? întrebă al doilea 
îliof, vë<Jêndu-sô în fundul odăiţe! şi cu uşa încuiată.

— Un chilipiro, megali, megali chit o moşie ; ani 
dato de boluco.

— Ce spu!? strigară amêndoï hoţi! surprins!.
— Te şpune lane. Coconi Iordache de la Trestien! 

& plecato de la moşia.

;
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— ET şi ? replica hoţul strîmbând din nas cu ne
mulţumire, a plecat cu bani cu tot.

— Ba nu, te înşeli, rëspunse grecu ; baniî sunt 
la Trestienî, şi dimialui s’a duso la Bucureşti ca sil 
gătescă casa şi apoî să ’I aducă mesa.

— 0 fi, dar casa TrestianuluT e păzită de argaţi 
şi arnăuţî rnulţî, bine armaţi şi spurcaţi în sânge ; nu 
face de noT că suntem puţini.

— Nu e aşa bade Stoene, arnăuţiî sunt duşi cu 
boeru la Bucureşti şi argaţii sunt duş! la vie ; puţina 
lume e acolo more şi apoi casa e departe de sat şi 
voi sunteţi niste clefţl vitezl şi nefricoşl.

— Despre frică n’am nici o grije, dise unul din- 
hoţi cu fanfaronadă ; noi am venit de hac poterii ne
cum unor bleoţl de argaţi, numai d’ar fi cum did d-ta..

— Ţe me bate pe cap să minţu? mö cunosteţî şl 
nti cred să aveţi ţeva tema de mine.

— Ferescă D-<Jeîi, dar scil, paza bună feresce- 
primejdia rea.

— Veniţi şi voi mulţi, cât së pote de mulţi că- 
buluco c mare, mare de tot ; numai să ’ml daţi şi mie- 
parte una şi una.

— Nici încape vorbă.
— Ne am înţeleso?
— Ne am înţeles.
— Umblaţi sănătoşi.
—t Să te găsirn sănătos.
Hoţii plecară încântaţi şi së duse în grabă pe la 

locurile hotărîte pentru întâlnire, căci pe acasă nu së- 
ducea unii la alţii ca să nu atragă bănuiala stăpânire!, 
şi în doüà <Jile së vestiră, së sfătuiră, së pregătiră şi- 
hotărîră ca a doua nöpte să facă călcarea.

In diua ce precedase acea nôpte Soare pleca îm
preună cu Radu Anghel din satul sëü cu poştalionul*

'



4G

încărcat cu putini cu brânză, lapte, miere, saci de fasole 
şi cartofi şi vesti pe toţi că sö duce la Ploescï ca să 
le desfacă la târgu de söptömänä. Merse pe drumul cel 
mare pâuă întră în pădurea Vlăsieî, şi cum se vedii în 
codru, Radu Angliei cârmi la drépta, întră într’un bun- 
get întunecos unde nu călcase de când lumea picior de 
o, deshăraâ iute cai! şi începu să ’I frece cu nisce 
peri! şi nisce cârpe peste tot trupul până ce lucru de 
mirare din roib! ce erau sö făcură negrii ca pana corbului.

După ce le schimbă ast-fel pielea scöse dintr’un 
maldăr de bălării doiiă tacâmuri de frâne şi şele mito
cănesc! cu fel de fel de môte şi zorzoue ornate cu 
alămuri strălucitore, şi într’o clipă din cal de ham îl 
schimbară în bidivii de călărie întocmai ca aceia cu 
care cutreeră ţara mălăerii şi cirezariî.

Pe când Radu făcea toaleta cailor, Soare se ocupa 
de el; sö spălă pe obraz şi gât cu un fel de apă care ’1 
făcea negru arămiu întocmai ca o băhanie, îşi lipi de 
obraz o barbă rotundă creţă şi negră ca pana corbului, 
puse pe cap o perucă cu pör negru şi creţ şi apoi sö 
îmbrăcă cu nisce haine de mitocan de semena cât do 
colo cu un vătaf de ţigani chiabur, care umblă pe la 
binale ca să ’şl tocméscâ sălaşul.

Radu Angliei asemeni îşi înegri obrazul şi sö îm
brăcă cu nisce haine de mitocan, şi după ce sö găti şi 
sö 8tolisi cum trebue, îşi mal lipi d’asupra buzelor şi o 
pereche de mustăciore rësucite, care ’1 schimba în bărbat 
desăvârşit, şi într’o clipă sö transformă, într’un pulu de 
moroi ce semăna ca douë picături de apă cu un fecior 
de giarabaşiu.

îndată ce sö vöijurä gata, dascălul şi ucenicul tî- 
rîră căruţa printre buruenl şi mărăcini într’un stufişiu 
des, apoi mâncară din merindele ce aveau preparate şi 
pe urmă sö culcară în căruţă şi dormiră până sö înoptă> 
lăsând caii să pască în voe.

:

;
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Dupa ce veni murga în sat adecă înopta, ei së 
sculară, încălecară şi p’aci le fură drumul. Hoţii îî as- 
cepta în per la locul de întâlnire nu departe de casa 
Trestianuluî şi de acolo plecară pâlc spre locul de atac 
unde şi ajunse fără de supărare.

Spre marea lor mirare găsiră portiţa curţi deschisă 
«i porta închisă numai cu zăvorul. Intrând pe portiţă 
binişor ca să nu facă sgomot, găsiră curtea pustie şi 
putură să ajungă până la case fără së fie de nimeni 
supăraţi şi să descalice drept în tindă. Uşa principală 
a caselor era încuiată, asemenea şi cea din dos, dar 
fură deschise cu cea mai mare înlesnire, căci aveau cu 
eî chei mincinose şi mâna lui Radu Angliei era mică 
şi uşurică,

Vëdêndu-sft în întru eî aprinse felinarele ce aveau 
cu eî şi începură să së năpustescă spre feluritele pră<Jî 
ce vedeau înaintea ochilor. Pe când strângeau obiectele 
cele maî preţidse şi cäutaü cu sârguinţă ţinta espedi- 
ţiuneî lor, adică acea ladă de fer ticsită cu gălbiorî, 
care sè le dea bulucu pe mână, Radu Angliei care së 
îndeletnicea cu deschiderea brôsceï unui scrin înceta de
o dată d’a lucra, së puse să asculte, trase bine cu 
urechia şi apoi strigă :

— Lăsaţi lucru şi ţărcava (fuga în limba hoţăscă) 
pe caî băeţ.î. că suntem încunjuraţî de o dröe de sti- 
•cleţî armaţi.

— Dar de unde ’ţî scosoşî astă poveste mëï mu- 
cosule ? esclamă unul din hoţi luându’l în rîs.

— De unde, de ne unde daţi ascultare băiatului, 
dise Soare cu un ton poruncitor, că urechia luî nu 
glumesce.

Hoţii lăsară tréba tocmai la toiul ei şi lucrurile 
maldăr în casă, tocmai când së dădulcise de dênsele, şi 
eşiră afară cu părere de rëû şi încălecară iute pe caî, 
căci Soare avea asupra lor o autoritate impunëtôre.

!
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— Nu pe porta cea mare, ci prin fund până nu* 
suntem încunjuraţi şi în partea locului, striga Radu- 
Angliei puindu-së în fruntea ceteî.

Soare fără să dică pis së lua după el şi hoţi! cer 
lalţî după densul, şi merse printr’o livade mare de- 
prunï o bucată bună de drum până dete de un şanţ nu 
tocmai larg pe care ’1 trecură printr’o săritură.

Vëdêndu-së în câmp hoţii o luară la fugă în göna 
cailor şi la o distanţă de vr’o treî-dec! de stânjeni dete 
de un lanţ de dorobanţi1) care abia së împreuna.

Radu Angliei care mergea în frunte scöse doué- 
pistole din coburelele şele! séle, ridică piedecile, merse 
drept spre trămba de soldaţi, îşi descărca ambele pistolo 
când era numai la o distanţă de doi paşi, sări peste 
cadavrele a do! dorobanţi, aï căror cai luaseră câmpii, 
şi profitând de învălmăşdla produsă prin aşa curaj 
ne-asceptat, îşi lua câmpii împreună cu tovarăşii së! 
prin negura cea neagră a nopţii. Soldaţii care nu së- 
asceptaü la acest atac fără de veste, căci li së spusese 
că vor prinde în casă şi asupra faptului nisce hoţi ne- 
prevestiţ!, cădură într’o confusiune şi o nedomirire mare- 
în cât lăsară hoţilor tot timpul cerut ca să së depărteze, 
şi së desmeticiră şi ’şi descărcară armele, tocmai când 
ceî urmăriţi erau departe de tot.

A două di omenii stăpânire! amărîţî şi cătrăniţi 
de festa ce li së jucase së puse a cutriera de colo până 
colo drumurile din împrejurimî şi a opri pe toţi călă
tori! ca să’! supue celor ma! minutiöse cercetări. Sorta 
acesta avii şi Soare precupeţu, care së întorcea pe jos 
împreună cu băeţandru sëü de vizitiii viind de la calea 
întorsă, adică cu căruţa într’un şiold că pe drum li së

*)' Pe la anul 1853 când s’aü petrecut cele descrise m&Y 
sus, numele de dorobanţi purtau actuali! călăraşi:

I
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rupsese o osie şi putinile së ciocneau una de alfa făcute 
clae peste grămadă.

Soare prin antecedentele sale era cunoscut de 
copoii stăpânire! şi fu supus la o cercetare mult maï 
minuţiosA ; îl cutară prin căruţă, îl că tară prin «în, îl 
scotoci şi pe Radu Angliei, dar nu găsiră nie! tu şea, 
nie! tu armă, nici tu cel ma! mic semn că el au luat 
parte la espediţia nopturnă de la Trestien!. Chiar përul 
cailor care era roşcat nu corespundea cu semnalmentul 
ce li se dăduse; fură dar ncvoiţ! omeni! stăpânire! ca să 
le dea drumu declarându'ï nevinovaţi.

Iată prima ispravă a lui Radu Angliei, care prin 
fineţa auduluî seu scăpase dece camarad! de ocnă şi le- 
lua din spinare o satara, din care nunia! grecul së alese 
cu o încliisorc de câţî-va an! ca gazdă de hoţ!.

VI.

HOŢUL JEFUIT.
De la miraculosa scăpare în care Radu Angliei 

juca un rol atât de important, între mincinosul argat şi 
plăsmuitul seu stăpân întră ore-care dihonie iscată de 
ma! multe împrejurări, între care cea mal principală 
era sgărcenia Iu! Soare.

Trăind la un loc cu hoţi!, care n’aveafi cel ma! mic 
respect de bunul străin şi care se jucaţi cu bani! altora 
ca cu nucile, pofta iubire! de argint së sădise în inima 
băiatului şi încetul cu încetul se desvoltase pănă ce 
ajunse la nisce proporţii îngrijurătore ; Soare însă avii 
nedibăcia d'a nu ţine de loc seină de densa şi d’a o 
aţîţa fără s’o satisfacă cât de puţin.

Hoţi! drept recunoscinţă c’au scăpat de aşa mare 
pericol, când së ma! întâlniră spre a së consulta cum

Radu Angliei. 4

I
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să potolească urmăririle potcreî, care era şi diîia şi 
noptea în pictore şi furnica pe tote drumurile cele rnarï, 
găsiră cu cale că băiatul trebue răsplătit şi hotărîră 
într’o voce să*! dea o sumă ôre-care de banï, dar Soare 
se împotrivi din tote puterile ca să nu1! scota din fire 
argatul şi së legă să’î dea el ceva ca să scie că stă
pânul seu îl răsplătea.

Radu Angliei află astă siritenie şi asceptà răsplata 
stăpânului, dar ea, cu tote asceptărilc, nu eşi nici de 
loc la ivelă ; acostă întâmplare fii primul motiv de di- 
Jionie. Al doilea şi al treilea nu întârziară d a veni.

Până să se potolcscă stăpânirea şi să lase drumu
rile mari în pace, Soare graţiă lungilor sale călătorii 
negustoresc!, putii să cutreereze distanţe mari nesupërat 
de poteră, şi cşind din zona neadormite! privigher! a 
forţe! publice, făcu împreună numa! cu Radu Angliei 
câte-va călcări pe la stânele ascunse prin creeriî mun
ţilor. pe la care se găseau în tot-d’a-una ban! mult! şi 

;pază puţină.
Soare réalisa sume destul do bunicele dintr’aste 

îndrăsneţe călcăr! şi ’ş! făcii chimiraşu doldora, dar nici 
:gând n'avu să împartă cu Radu Angliei, ci ’1 isbi numa! 
cu do! trei sfanţ! cu minierul şters, tratându’l întocmai 
'cap’un băiat fără de însemnătate. Lu! Radu Angliei 
care era pe deplin convins că luase parte la primejdie 
îutocina! ca stăpânul sëu, dacă nu ma! mult, nu ’î venea 
de loc la socotclă astă nedreptate; de aceia începii să 
sô gândescă d’a ;ş! face dreptatea singur.

Cu cât înainta în vârstă şi-i së cocea mai mult 
«lintea, cu atât devenea mai îndrăsnet. şi ’1 tăia capul 
la mal multe scornituri dibace, lesne dér î! fîi să së 
liotărâscă la o rësbunare strajnică şi să găsâscă un es- 
pedient ingenios.

Soare era peste, măsură iubitor do argint; el nu
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samëna en camaradiï sôï, care aruncau banii pe feresfcră 
şi risipeau într’o di aceia ce furau într’o seră, ci aduna, 
strângea bani peste bani, se calicea, trăia strimtorat ca 
vaî-de lume, së stânjinea d’a së dedulci de cele mal 
cumpëtate mulţumiri ale viefel, şi tot ce agonisea din 
hoţie şi negustorie, punea în pungolu şi pungoiu într’o 
ladă grosă do stejar pe care o ţinea lângă cäpötäiul 
patului în cămăruţa sea, în care n’avea nimeni voe să 
intre. In ceia ce pöcätuise, într’aceia hotărî Radu Angliei 
să’l pcdepsescă. adică să’î fure pungoiul ori pungoele.

Lucru era lesne de hotărît dér de esecutat ane- 
voe, forte anevoc din mal multe puncturl de vedere: 
mal întâiu pentru că într’acea cămăruţă nu intra nimeni 
când Soare lipsea d’acasă sau nu era într’cnsa; al doilea 
fiind-că cum eşea încuia cu cheia o zăplauă de broscă 
mare cât tote dilele, pe lîngă care mal agăţa de bel
ciuge şi un chezaşiu de lacăt gros ca pe mână. Ase
menea era anevoe de esecutat orl-ce tentativă de fur
tişag, pentru al treilea motiv, adecă pentru că Soare 
îndată ce venea cu bani de unde-va së închidea, trăgea 
zaverele şi nimeni nu vedea ce face în întru nici cum 
veriga şi desveriga năprasnica de ladă. Al patrulea mo
tiv de greutate era pentru ce în rarele momente când 
së afla în întru şi uşa rëinânea descuiată, cumplitul nu 
lăsa pe nimeni să së apropie de ladă; şi în fine al cin
cilea motiv împiedecător era şi acela, că singura ferăs- 
true ce lumina acea căsuţă, de şi era situată la spatele 
casei cam după gârliciul piuiniţel, în casă era zebrelită 
cu nisce gratii gröse şi dese, eercevelile së închidéü cu 
nisce zävöre năprasnice şi perdelele nu së ridicau nici 
o dată ca să së zărescă ceva în întru. Aceste obstacole
însă erau prea neînsemnate pentru un om determinat; 
Radu Angliei së gândi numai cum să le combată şi 
găsi forte lesne mijlocele de reuşită. &

7cf.
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Prin gratiï, după. cum îşi dase el cu socoteala din 
o repede aruncătură de ochi asupră-Ie în puţinele mo
mente în care se aflase într’o di în cămăruţa lui Soare 
putea să treacă ; rèmânea numai să găsească mijlocul 
d’a trage zăvorele şi d’a deschide lada. Zăvorelor le 
găsi iute iute remediul ; într'o zi pe cănd sö afla în că
mara lui Soare alături de fereastră şi se sfătuia cu eli 
în privinţa unei espediţiunî proectată de curond, prinse 
de veste când Soare sö uita în altă parte, şi numai de
cât îşi furişă mâna pe la spate pe sub perdea fără să’şî 
schimbe de loc postura sau să facă cea mai mică miş
care, trase binişior şi fără cel mai mic sgomot zăvorele 
de sus şi de jos şi apoî îşi retrase mâna la timp, ca 
Soare să nu vaclă nimic.

După aceia eşi din casă şi lăsa lucrurile în starea 
în care sö aflau şi sö apuca să perie caii ; stăpânul söfi 
veni după el în grajd şi începu să vorbescă tot de es- 
pediţiunea proectată, dar de unde pân’aci argatul îî 
vorbea în plac şi aproba tote planurile sale, începu să- 
ridice obiecţiuni peste obiecţiuni, să’I combată tote al
cătuirile şi să’l spulbere tută ingeniositatea combinaţi- 
unei or ce făcuse.

Soare, care era din fire încăpăţînat şi nu prea a- 
vea poftă să fie combătut, mai ales de elevul söii, sfr 
aprinse, apăra cam cu vehemenţă planurile sale, dar 
Radu nu se lâ9ă a fi bătut şi ’şl susţinu vederile cu 
acelaşi zel, Dintr’astă sfadă eşi o gâlccvă seriösä şi diiL 
gâlcevă hotărîrea d’a ’şl esecuta Soare planul singur, ca 
să vadă mucosul de argat ce pöte capul stăpânului söft..

Radu primi ăst pas spre disgraţiare cu inima des
tul de veselă, pentru că prin el dobândea câmp liber 
pentru realisarea planurilor sale, şi lăsa pe stăpânul söft- 
să plece fără să sö cerce ca altădată d’al împăca. După 
ce pleca Soare, Radu sö duse la stăpână-sa, caro era-

I
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bună mielul luî Dumnedeii, îî cerii voe să së ducă în 
satul vecin unde avea putină treabă, şi după ce dobândi 
aceia ce ceruse încălecă pe roibul sëu, care römäsese a 
casă şi së duse într’adevër în satul vecin, îşî petrecu 
dotă diua acolo cu nisce prieteni, mase la unul din ei, 
închise calul în coşar şi el së culcă în şura de fên, iar 
după ce së potoli tot satul, eşi pe jos din curte prin 
grădini. întinse o fugă sdravëna pe drumurile negre, şi 
ajungênd într’o jumëtate de oră în satul sëu, care nu 
era aşa departe de celălalt, intră într’ânsul iar prin gră
dini, şi cât te ştergi la un ochifi së pomeni la spatele 
casei stăpânului sëu lângă fereastra cu pricina.

Când së vëdù lângă ea începu să’î bată inima cu 
putere, căci atunci lucra pentru prima oră singur, dar 
îndată së linisci, trase binişior cercevelile şi vôdêndu-le 
•că së deschide pe din’afară fără cea mal mică resistenţă, 
băgă capul printre zăbrele şi convingêndu-sô că putea 
trece printre ele, nu e vorba cam cu greutate şi cam 
•sdrelit, dar putea trece, dădu perdeaoa Ia o parte, pe
trecu un picior dincolo, apoi peptul şi stomacul, simţi 
•dureri destul de vil din causa strânsorel peste mësura 
•ce încercă, dar în fine trecu cu tot corpul şi së pomeni 
în întru.

Cum së vëdù în casă prima sa grije fu d’a închide 
ferestra după el şi d’a lăsa perdelile ; după aceia aprinse 
nn felinăraşiu surd, pe core’1 cumpërase .din iconomiele 
«ale de la Bucurescl într’o di de obor, lumină cu el 
broşea lădil şi apoi introduse în locul cheii un bulz de 
•ceră galbenă încălzit de mai ’nointe în mână ca să ia 
tiparu cheii. După ce dobândi o copie cât së pote de 
fidelă după cheie, începu să purece lada în töte părţile 
şi să së uite dacă era cu putinţă o spargere fără sgomot, 
la cas d’a nu dobândi cu tiparu luat o cheiă, care să 
«deschidă brösca.
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Pe când se îndeletnicea cu asta inspecţie minuţidsă* 
urechea sea cea fină deosebi sgomotul păsurilor unuî 
cal ce së apropia de casa lor, şi nu mai de cât stinse 
felinarul, şi în loc d’a deschide fereastra ca să iasă a- 
fară, intră sub pat şi së făcu tecă de pământ în funda 
luî. Soare nu întârdiă d’a intra în cămară şi d’a arunca 
pe masă o pungă grea şi durdulie, care scâse un sgomot 
surd de aur.

După ce ’şî lepădă dulama după el şi ’şi arunca 
câcuila într’un colţ, căcT armele le lăsase ca de ordinar 
la o gasdă sigură, Soare aprinse lumînarea ce era în
fiptă într’ un sfeşnic după masă, së aşedă pe ladă. vărsă 
pe masă conţinutul pungi! şi începu sô’l răvăşească ca 
să producă sgomotul unei cascade de aur, care făcîi să 
bată cu furie inima în peptul Iu! Radu de sub pat şi 
să’l facă să scötä din teacă cuţitul ce’l avea ascuns în sîn.

Intr’acel moment de ispită Soare trecîi numai cu 
doa degete pe lîngă prăpastia perclări! şi dilele sale fură 
p’aci p’apröpe să’ş! precurme şirul, dar astă criză dură 
numai un moment, căci sângele së potoli iute în vine1© 
lui Radu şi raţiunea îl sili să învingă ispita.

Soare ne ghîcind pericolul ce’l ameninţase, së puse 
a’ş! numëra în linisce bani!, şi cu cât sô îngroşa nu
mărul cu atât figura sa së ilumina de o bucurie feroce 
şi cu atât së citea ma! bine în trăsurile sale semnele 
poftei iubire! de argint.

După ce’! numörä şi ’! resnumörä, Soare turnă 
bani! iar în pungă, şi apoï së sculă în sus, scöse din 
chimir o cheiă şi apo! descuiă brösca şi dete capacu de 
perete. Atunc! Radu së târî pe brâncî pănă la marginea* 
patuluî, şi adăpostit de plocatul aşternut pe el, care a- 
târna până la pământ, îşî pironi ochi! spre ladă şi na 
perdù din vedere nie! un gest, nie! o mişcare făcută de 
stăpânul sëü. Soare surescitat de beţia iubire! de argint*

I
1
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scose una câte una şeapte pungi doldora, Io răvăşi con
ţinutul, caro coprindea numai galbeni ferecaţi cu o poftă 
care semëna a beţie, le mângâe şi le sărută cu o dra
goste părintescă şi după aceia Ic puse la loc, înciiiă 
lada, puse cheia iar în chimir şi chimiru sub căpetâiu, 
sö dcsbrăcă, stinse lumânarea şi pe urmă sö culcă.

Soare adormea lesne şi avea somnul greu, ast-fel 
că curând după aceia începîi să sforăe şi iute iute fît 
transportat în lumea nălucilor; dar cu totă greutatea 
somnului şi cu totă fantasia viselor, tot i sö păru că 
audea sunete de pasurT omenesc! şi că întrezărea ca . 
prin sită printre nesfârşite cortegiurl de fantasme o um
bră reală, o siluetă de om în carne şi ose, care umbla, 
sö apropia de ferestră, deschidea geamurile şi sö stre
cura cu ore-care greutate printre zăbrele.

Acest vis îl făcîi să sö descepte şi fără să vrea 
să ’şi arunce ochii spre ferestră; cercevclcle erau strânse 
dar ca nici o-dată pordelile erau derangiatc şi date la 
o parte. Asta ’1 făcu să sară în sus în mijlocul casei, 
să sö repedă Ia ferostră şi să flucre ca de necuratul 
găsind zăvorele cercevelelor desprinse.

— A fost un om în întru, strigă el, şi numai de 
cât dete geamurile de perete şi sö uită afară în tote 
părrile ca sö vadă la lumina lunel ce rösärise dacă sö . 
zărea ceva suspect. Nu vedîi pe nimeni de şi era lumină 
ca diua, dar i sö păru că aude un sgomot uşiurel în 
gârlicin.

i

Cum audl acest sgomot Soare smulse din cui ft. o 
puşcă ce ’I învoise stăpânirea să aibă şi care nu sö mişca 
nici o-dată de la locul sëîi, luă ceva pe el, descuiă uşa, 
eşi afară, năvăli la pivniţă, dor nu găsi pe nimeni afară 
de un gojgogea lacăt încuiat, atârnat de veriga uşii din 
cap ö tul gârl ici ului.

După ce sgudui de mal multe ori lacătul şi sö
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încredinţa că era întt’adevër încuiat, intră la idee că 
sgomotul a fost numai o părere, vedenia omului în casă 
nălucirea unul vis şi zăvorele trase resultatul întâmplării 
şi âl uitării sale, căci în ziua trecută le descuiase dimi- 
néta şi dăduse geamurile de perete ca să intre în casă 
puţin aer şi rëcôre. Cu totă această încredinţare, când 
intră în casă alergă fuga la ladă, së uită, o pipăi şi 
.găsi încueturile intacte; după aceia o dcscuiă şi găsind 
pungile tocmai la numër şi neatinse, së linisci, cşi cu 
totul din bănuială şi se culcă convins cu desăvârşire că 

# a fost jucăria unu! vis.
îndată ce së potoli lucrurile în cămăruţă, Radu 

Angliei care eşise în adevër de sub pat, pe când Soare 
dormea şi së aHa încuiat de el însuşi în gârliciu, băgă 
binişior mâna pe lângă drugul din mijlocul uşilor, care 
inea împreunate iar nu lipite ca la casă cele două 
ianaturl, trase binişior lacătul spre el, introduse prin 
nicul spatiü o cheiiă în brosca lacătului, şi după ce ’1 
Jescuiă, îl trase în întru, trase veriga, deschise uşa, cşi 
nfară, şi după ce încuiă lacătul la loc băgă cheia în 
buzunar .şi p’aci ’ţl-e drumul.

A doua di pe la cântătorl së sculă cu përul vcl- 
voiü şi ochii plini de somn din claia de fân în care 
dormise în satul vecin, încălecă pe cal şi së întorse a 
casă; Soare vëdêndu’l că vine nu clise nimic şi nici 
intră la vr’o bănuială, că asta nu së întâmpla atunci 
pentru prima dată, îl clise numai së pue caii la poştalion 
şi plecă împreună cu el după treburile negoţului.

Peste vr’o douë (Iile Radu veni singur la BucurescI 
într'o di de obor şi së duse pe unde acum e strada 
Yaselor, unde şi adï së găsesc stabiliţi pe sub umbrarele 
câroiumelor o mulţime de meşteri lăcătuşi; së uită pe 
rând la toţi cum lucra şi cum îl prindea mâna, şi pă- 
rându-i-së că unu e mal meşter ca ăilalţi; îl chema

:
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în odaia cârciumeî şi tura-vura cu paharul în mână îl 
îndupleca să’Î făureşcă pentru un icosar o cheie aidoma 
cu modelul de ceră, care së umble în brösca mat abitir 
ca adevărata sa cheie.

Cum făgădui ţiganu së şi puse pe lucru şi pană 
să bea Radu o jumëtate oca de vin, meşterul îî aduse 
o cheie boştongărită, grosolană, dar cu lefeua descuitoriî 
modulată întocmai ca modelul de ceră. Radu' îl plăti şi 
plecă făgâduindu’î că’l rupe urechile din rădăcină, la cas 
d’a nu së potrivi cheia.

Peste alte câte-va dile Soare iarăşi plecă singur 
şi Radu Angliei, ne avênd ce face la Movilénca singur 
încăleca roibulénul lut şi dote o raită pe la satul vecin 
şi stătîi acolo pană së înoptă. Tnsă de astă dată nu 
mase acolo, ci plecă cam târdior împreună cu calul, 
merse cu el pănă în dosul livedil stăpânului sëü, îl 
băgă în şanţul despărţitor care era cam adânc, îî legă 
frâul de un par al gardului din marginea şanţului şi el 
sări pârlézul şi intră în li vede.

Ajungêng în dosul casei, së îndreptă spre feréstra 
cămăruţei şi începu să desprindă cu o dăltişoră copilele 
cerccvelelor, care nu erau îngropate în lemn ca acu ci 
prinse pe afară în nisce triunghiuri grosolane şi slabe 
după moda veche, care încă së mal vede pe ici pe colea. 
Munca nu’ï fii nici grea nici de lungă durată; cuele 
fură iute tăiate, asemenea şi păftăluţele de la încuetore 
şi cât te ştergi la un ochifi, cercevelele fură scose din 
ţâţînl şi răzimate de perete.

îndată ce dobândi ăst résultat, el dădu la o parte 
perdéua, intră în întru printre zăbrele cum intrase ân- 
tâia dată, aprinse felinarul cel surd şi numai de cât 
alergă la ladă.

Ţiganul nu’ï furase banii; cheia, de şi grosolană, 
Intra în brösca mal lesne ca cea adevöratä, së întôrse

ri
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fără să producă cel mai mic sgomot, şi trase zăvorul 
cu cea mal maro înlesnire.

Cum dobândî ast résultat, Radu Angliei ridică 
numai de cât capacul, deschise lada, îşi arunca în in
teriorul eî o căutătură lacomă şi temătore şi numai de 

. cât scöse un ţipet de bucurie vëdênd tote pungile la 
locul lor.

• J!

A le lua din ladă, a le scote pe terestră afară cu 
cea mal mare precauţiune, a încuia lada după ce a 
lăsat1 o golă tdcă, a băga cheia în sîn, a stinge felinarul,, 
a eşi afară tot printre zăbrele, a trage perdelele la loc, 
a aşeda cercevelele de unde le luase cât so pöte maî 
.bine, după aceia a căra pungile şi a le înghesui în 
desagii din spinarea calului, a încăleca şi a da dosul, 
tote acestea fură pentru Radu Angliei o jucărie pe care 
o săvârşi într’un cuart de oră

După ce merse o bucată bună şi intră în pădurea 
Paserii, sö îndreptă spre un arbore scorboros pe care ’1 
ochise de mai mult timp, făcii cu cuţitul în scorbora- 
din rădăcina lui o gropă adencă, îngropă în ea banii 
cu desagi cu tot, şi după ce astupă gropa cu păment, 
bătători bine locul şi presără pe d’asupra frunze uscate ; 
apoi pleca p’aci în colo, şi ajungând în Bucuresci în 
faptul zilei, năpusti calul la un han şi plecă spre Du
năre murmurând :

— La Prund ’ml este scăparea.
Când sê întorse Soare a casă cu altă pungă, des

chise numai de cât lada ca să pue în ea noul produs 
al hoţielor sale, dar găsi lada tocă, asta vedenie né- 
asceptatâ îl făcu să scotă din piept un răgnet de tur
bare şi să cadă jos fără de cunoscinţă.

i
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VIL
: RECUNOSCINŢA LUI RADU ANGHEL.

Radu Angliei merse pana, la Olteniţa într’o căruţă 
de birje, care făcea serviciu de diligentă între capitală 
-şi născendu’l port al judeţului Ilfov, şi de la Olteniţa 
se aruncă în codirla unui car ce së întorcea deşert de 
la schelă, şi merse pană îu preajma Prundului, căci 
stăpânul carului mergea la Pocni de unde era. Dându-së 
jos din căruţă, fostul argat al lui Soare o luă pe jos 
şi peste cate-va minute intră în sat de o dată cu vitele, 
care së întorceau după sfinţitul sorelul de la păşune.

Bălăngănitul clopotelor de la gâturile taurilor, 
mugetul vacilor, ţipttul viţeilor, praful şi tevatura pro
dusă prin înturnarea ciardel la bătătură, făcu ca intrarea 
lui Radu Angliei să nu prea fie băgată de seină de 
curioşii satului. Mulţumită acestei întâmplări putîi să 
dobândescă el informaţiunl precise de situaţiunea casei 
moşneagului de Ia văcari, care nu stau diua prin sat 
nici prea aveau reiaţi uni cu cel-alţl locuitori, şi să sô 
ducă. păn’acolo fără să fie observat de cineva.

Sandu sta pe prispă şi fuma liniscit din luleaoa 
sa, uitându-së mulţumit la vitele grase şi frumöse ce ’! 
umplea curtea, la viţeii ce së sbeguiaü, la oile ce së 
grămădea pe sub stâlpii pătulclor aşedate pe prepelea- 
gurî şi la văile care ’şl deşerta cu resemnaţiunc gustosul 
produs al ugerilor lor în ciubările sclipitoare de cură
ţenie. Să privească la asemenea tablou plin de varia- 
ţiune şi de vietate, să admire frumuseţea bogăţiilor sale 
şi abundenţa casei sale, iată adevôrata fericire a omului 
de la ţâră.

I.
?
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li Pe când nu së mal sătura admirând falnicul aspect 
al celor opt bol de jug, care rumegaţi în linisce lângă 
coşar, şi la agilitatea surprindëtôre a caprelor sale ce së
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sbegueaü prin vîrful gardurilor, panorama vie şi des fă- 
tutore, care d’un cârd de vreme nu së mai vede în bă
tătura ţăranului, care mai s’a pustiit de vite, iată că 
înaintea ochilor luî Sandu esc la iveală chipul unul om 

• străin, unul tânăr, unul flăcăiandru care trecuse pragul 
porţii sale şi se îndrepta spre el.

De o cam dată el se sculă în sus mësurând de
sus pănă jos plin de mirare pe venetic, dar după ce 
se maî apropie de densul băeţandrul, scose un tipët de 
surpridă şi bucurie, întinse braţele şi ’î coprinsc grumajiT 
într'o strânsură plină de dragoste şi voe bună, repetând 
vorbele evangeliîi

— Ah! slavă D-lul: fiul meu mort a fost si a 
' 1

înviat, perdut şi s’a aliat, străin şi s’a înturnat.
După aste cuvinte biblice pe care bëtrâui! noştri! 

aveau obiceiu să le repete în orele cele mai solemne 
ale vieţii, în cele mal mari espansiunî ale sufletului loiy 
Sandu îşi sărută fostul proteglat pe amândoi obrajii şi 
după aceia îl luă de mână, îl conduse în casă şi apoi 
îl clise :

— Bine al venit fiule în casa mea, care de acu 
încolo este a ta.

— Bine făceam de veneam de la început taică, 
rëspunse Radu Angliei cu un ton de părere de rëîi şi 
căinţă cât së pote de bine imitat.

— Dar ce e? ce al păţit? unde al fost păn’aci?' 
n’al scăpat abia acuşica din temniţă? întreba bëtrânul 
îngrijat.

— Nu taică, rëspunse Radu plin de obidă, şi ’ml 
muşc mânele de ciudă, şi ’ml vine să ’ml dnü cu ceva 
în cap de necaz.

— Dar ce ţi s’a mal întâmplat? de când al scăpat?' 
întreba unchiaşul cu interes crezând în sinceritatea 
mâhnire! elevului sëu.



62

— De dol ani si jumôtate.
— De doi anï şi jumetate? şi ce te-aï făcut d’a- 

'iunci? unde al fost pân’acum?
— La Soare în Movileanca.
— La Soare strigă Sandu cutremurându-së, el ! si

ce aï făcut acolo? ce a făcut din tine acel om pornit 
spre rele ?

- Păn’acu nimic, slavă D-lul; 
ifacă hoţ, tâlhar, făcător de rele, chiar ucigaşiu.

— Şi al scăpat de ispită?
— Am scăpat păn'acu şi am fugit de la el, şi am 

-venit aici, dar nu scifi d’aci încolo ce o să sô aleagă 
de mine, că tâlharul më urmăresce şi ca să pue mâna 
pe mine, îmi aruncă în spinare câte în lună şi în söre, 
raë învinovăţesce că Fam furat, Fam jefuit, mal sciü eu 
ce, numai să încap în ghiara Iul ca să më piardă cu 
desăvârşire. Aii ! taică scapă-më, adăogă vicleanul băiat 
cădând în genunche la piciôrele Iul Sandu şi inundându’î 
mânile cu nisce lacrăml prefăcute, dă-ml mână de a- 
jutor, mântuesce-më.

— Yoifi face tot ce ’ml va sta prin putinţă, ca să 
te smulg din ghiara celui rôü, rèspunse moşneagul în
duioşat, dar spune-ml ce să fac? ce ajutor ascepţî de 
Ja mine?

dar a voit să më

— Scapa-më de Soare, ascunde-më unde-va, şi 
dacă s’o întâmpla să vie aici, căci më urmăresce cu 
străjnicie, şi m’o învinovăţi de ceva, să nu’l credl, căci 
martor ’ml este D-defi că nu sunt eu cu nimic vinovat, şi 
spune”! că n’ain venit p’aicl şi nici nu sei! de urma mea.

. — Te-a vëdut cine-va intrând aici? întreba un- 
chiaşul după puţină gândire.

— Nimeni.
— Pe cine al întrebat de casa mea?
— Pe unul din văcarii care aducea vitele de la

jrâşiune.
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— Dacă e aşa să nu eşî nicăerî astă-seră, să bei 
şi să mănânci pană s’o potoli satul, şi pe urmă am să 
te duc în ostrov la vitele mele unde veî trăi fără su- 
pôrare şi fără teamă, slujit de argaţii mei care îmï sânt 
credincioşi şi care ţi sô vor supune ca unul stăpân păn’o 
trece primejdia.

Radu îl sărută mâna pe faţă şi pe dos manifestând 
o bucurie nedescrisă, şi după ce mancă şi së veseli 
împreună cu bunul bôtrân, pe la dece ore diu nöpte 
eşî precedat de densul binişior din casă şi din curte, se 
coborîră pănă la baltă, sô aşedară într’o barcă de pes
car şi plutiră pe apă mal bine de o oră. Ajungând Ia 
uscat, sô apropiară de unul din bordeele ce erau săpate 
în malul ostrovului, Sandu bătu în uşe şi după ce des- 
ceptă pe ce! din bordel, intră în întru şi îndată ce sô 
iacii lumină, înfăţişa pe Radu celor do! ciobani ce dor
meau acolo pe nisce blănî de oi şi le <Jise :

— Iată viitorul vostru stăpân ; să ’I daţi ascultare 
ca şi mie şi să ’1 iubiţi ca şi pe mine.

După ce rosti aste vorbe sô despărţi de Radu ca 
d’o fiinţă mult iubită, şi smulgendu-se din strânsura bra
ţelor lui, sô sui' iarăşi în barcă şi sô întôrse înapoi acasă 
fără săi simtă măcar apele că a lipsit.

Sandu avea doi feciori, dar trăia singur la Prund, 
căci nevasta ’I murise şi cel doi feciori se însurase şi 
trăiau în alte sate la o laltă cu socrii lor. In curtea lui 
era numai o babă şi doi argaţi, dar baba sô culca o 
dată cu găinile şi argaţii îşi vedcaii de treburile lor» 
fără să le mal dea îu gând să spioneze urmările stă
pânului lor care, co e drept, priu viaţa lui liniscită şi 
fără incidente, nu le dătuse prilej să ’I facă curioşi. Ku 
vö veţi mira dar când vô voiû spune, că venirea şi ple
carea lui Radu nu fu băgată în scmă de nimeni din 
casă, mal cu semă când veţi afla că masa o pusese în-
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susï unchiaşul şi luâncase numaî merinde recï ce avea. 
păstrate de cu vreme într’un dulăpior.

Peste câte-va (Iile, ca cum Radu Angliei ar fi fo^ 
proroc, Sandu së pomeni în bătătură cu Soare însoţit 
de unul din aleşii satului; dar uu acel Soare gras şi 
plin de vieţă, care maî te insulta cu nepăsarea şi dis
preţul sëü, ci umbra lui, şi aceia slabă, jcgărită şi că
trănită ca cum ar fi dat de cine scie ce mare nëcaz.

— Bine te-am găsit sănetos, dise el cu o voce 
perdută, cădend pe o laviţă ca cum ar fi fost cu totul 
sd robit.

— Bine aï venit sânëtos, rëspunse Sandu cu voio
şie ; dar bine ce vent te-a abătut de aï dat şi pe la 
noi şi ce gânduri bune te-a îndemnat să’ţî maî aduci 
aminte de mine?

— Ce fel nu scii? nu ’ţî-a spus Radu? esclama 
Soare pironindu’şl ochii drept în albul ochilor fostului 
sëu camarad de închisore.

— Care Radu ? întrebă Sandu jucând de minune, 
cu totă curăţenia inimeï séle, rolul omului mirat.

— Cum. care Radu ? Radu care e la d-ta.
— La mine nu e nicï un Radu ; nicî unul din 

argaţii meï nu së numesce Radu.
— Ru e vorba de argaţii d-tele, ci de Radu An

gliei, de băeatul nostru, de acel blestemat nemulţumitor 
căruia am făcut atâta bine.

— A ! bine dicî Radu Anghel ; dar ce s’o fi făcut 
de când l'am perdut din vedere ? pe unde ’î o fi lucind 
ochii acîi?

— Ce fel, cu tot dinadinsul nu’î sciî de urmă? 
— Pe ce vreï së më jur ?
— Şi eu credém că e aicî, şi venisem cu alesul 

satului ca să puiü mâna pe el ?
— Dar pentru ce? ce a făcut? de ce s;a apucat?

M
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— De bune lucruri s’a apucat, răspunse Soare 
oftând din adâncul inimcT ; era fa rît adăpost şi ’î am 
dat o casă, era fără căpătâiă şi ’T am dat mijloce d’a 
să face om de ispravă ; l’am strâns după druraurî, Fam 
hrănit, l’am înţolit, ’mî-a fost milă de el; şi el ticălosul, 
drept răsplată pentru atâtea faceri de bine, m’a furat, 
m’a jefuit, ’mï a răpit tdtă munculiţă mea din frageda 
copilărie şi m’a lăsat acii la bătrâneţe sărac lipit pă- 
mêntuluï.

— Esoî sigur că el a făcut astă faptă ? întrebă. 
Sandu, uitându-să drept în ochiî fostului puşcăriaş.

— Maî e vorbă? dacă nu mă jefuia el, cine ’1 bă- 
tea pe cap să fugă. din casa mea ?

— Cine scie? pote c'a avut cuvintele InY; răs
punse uncliiaşul cu ton cam apăsat; cu tote astea etî 
nu mă puiii nici nu’l iau pe semă că nu am mal dat cu 
ochii de el de când sciT. Poţi să întrebi tot satul şi 
chiar pe d-luï să’l jurï, să mărturisescă în frica lui D- 
zeu dacă a vădut vre un strein viind în casa mea de 
când dicî d ta că ’ţî-a fugit băiatu.

Alecu, care stătuse faţă la astă convorbire, mărtu
risi în frica luî D-deîi că n’a vădut şi nici a audit pe 
cine-va să fi vădut viind vre-un străin la Sandu. Soare 
însă nu să încredù în astă mărturisire, ci după ce ’şî 
luă diua bună de la Sandu, umblă prin sat din casă în 
casă şi din cârciumă în cârciumă, întrebă şi pe bun şi 
pe rău, şi tocmai după ce vădu că n’a dobândit nicî o 
ispravă, îşî luă hamii şi prascia şi plecă p’aci încolo, 
luându-şî cu totul gându de la bănişioriî săi.

Radu Angliei stătîi maî multe luni în Ostrov, şi ca 
să ’şî omore timpul, liiă de maî multe orî puşca din cuiu 
bordeiului şi să apucă de vêmltôre sa îi să aruncă în 
luntre şi cu o plasă mică pentru pescuit, traversă de 
vr’o câte va orî balta şi trecu Dunărea dincolo în satul

Radu Angliei.

I
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Babu al Bulgarie!, merse o daţii chiar pană la Turtucaia 
şi dispuse de ce! do! cioban! ca un stăpân, fără însă a 
abusa, asceptâiid să vie Sandu ca să-l ia. Sandu insă 
întârdiă cam mult, în cât Radu începii să cam piardă 
răbdarea, dar în sfârşit sosi şi uuchiaşul cam pc la Ti
nerea mare, şi în loc d’a së întoroe înapoî, trccii cu 
Radu în Bulgaria, stătu o di în satul Babu, a doua di 
së duse în Turtucaia şi după ce bătrânul iş! săvârşi j 
ore-carc trebui!, se puse într’o barcă tuvcescă şi trecură ; 
înapoî Dunărea în dreptul Olteniţei

Intrând în născândul orăşel, care este situat la o 
. distanţă de vr’o două chilometre departe de mal, merse 
cu Radu Angliei drept la zapciü şi ’! disc:

— Cocdne, uite am venit cu ăst băiat carc’mî e 
rudă despre răposata nevastă-mea ca să*! fac! un rëvasiu 
că întră la mine pc procopsdlă spre al învdţa numea 
câmpulu! ! te rog să seri! că eu i! dau după ce o sta 
la mine tre! ani de dile un plug, un car, do! boî de jug, 
o vacă cu lapte şi patru oî.

După ce rosti aste cuvinte, puse pe masă un icu- 
sar ca ruşfet pentru ipochimen, apo! îs! luă rëvasiu şi 
pleca p’aci în colo şi pc drum i! spuse tdtă şiritenia cu 
Soare şi motivul, care l’a silit să facă acel rëvasiu, spre 
a astupa gurile curioşilor.

Radu în casa Iu! Sandu trăi ma! bine d’un an, fără j 
së ma! vadă piciorul Iu! Soare prin sat, şi së purtă 
ast-fel de bine, în cât dobândi lauda tuturor şi întări 
dragostea părintdscă a Iu! Sandu. El së puse pc muncă 
«su tdtă ardorea, şi în cu rond a junse cel mal iscusit 
plugar şi cel mai bun crescător de vite.

Sandu simţea în sufletul sëü o mare bucurie c’a 
putut reuşi să smulgă un suflet din ghiarele peireî ş! 
să redea societăţi! o fiinţă folositore în locul unu! hoţo- I - 
man primejdios, şi ca să’şi ajungă la scop, îşi da tote

i;
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silinţele sä mulţămescă pe Radu. Nu se purta cu el ca 
cu o sluga ci ca cu un fiu, şi ’! acorda cea mal deplina 
încredere, încât tot ce făcea el era bun făcut şi tot ce 
tocmea el bun tocmit.

Radu Angliei pe lângă isteţimea în ale muncii, 
voi să dovedescă că pote fi isteţ şi într’ale minţeî şi sö 
puse cu ardore să înveţe carte. P'atuncY nu erau şcoli 
prin sate, căci fostul domn Bibescu desfiinţase şcolele 
sătescî înfiinţate de Vodă Ghica; ce nu face omul însă 
când vrea? găsi un dascăl în satul vecin, care scia mat 
multă carte ca cei lalţi şi în câte-va luni cu stăruinţă 
şi aplecare învSţă să citescă pe ort ce carte şi şă scrie 
destul de desluşit.

Intr’acel timp orisontul politic începu să sö întu- 
vestï de resboiü să sö lăţescă în lume, scire că 

Ruşii au concentrat oşti numerose dincolo de Prut să sô 
împrăscie prin oraşe şi chiar sate şi lumea să sö îngri- 
jescă şi să sö gând oscă cam cu temere de siguranţa a- 
vutuluî şi personelor lor.

Cei mai espuşî din toţî era locuitorii limitrofi cu 
Dunărea, ca unii ce erau mai apröpe de Turcia, obici
nuitul teatru al isbândelor rusesc!; locuitorii astor părţi 
începură să sö gâudcscă mai de cu vreme ca cel lalţi la 
mântuirea lor, că deja începuse să audă că partea de 
dincolo sö împănase de oştire şi chiar zărise pe ici pe 
colea câţî-va başl-buzucl sölbaticl, care nu ascepta de 
cât semnalul spre a sö năpusti dincoa şi a’şi însemna 
prin foc şi pustiire urma destrugëtôreï lor treceri.

Intr’una din <Jile, cam pe la finitul lunel lui Martie 
din anul 1853 Sandu chema la sine pe Radu şi ’l dise:

— Fötul meu, veştile simt din ce în ce mal în-

ncce ;

\

griji tore.
— Da tată, röspunse Radu, am citit la d-1 aren- 

<laşiii gazeta lui Carcalechî şi m'arn speriat de ce spunea 
într’ênsa. 5*
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— Ca să mai stăm multă vreme aie! în sat, urmă 
bëtrânul, este cu neputinţă, căc! *mï aduc aminte că 
eram flăcău când cu rësboiul trecut şi încă nu ’mï-a 
périt din cap grozăviile şi nelegiuirile başî-buzucilor cariî 
au trecut dincoa. O să së spargă satul şi acum ca a* 
tune), căci Turcul nu alege cine e vinovat şi cine e ne
vinovat, şi vai de maica aceluia ce nu së va pregăti 
mai din vreme.

— Unde gândesc! să te duc!? întrebă Radu cam

i

I
i

;

îngrijat.
— La Voicu, băiatul meu cel mare.
— La Călugăren! ? dar bine ce e de la Dunăre 

pănă acolo?
— Tot e o bucată bună şi poţ! prinde de veste.
— Când o să plec! ?
— Nădăjduesc că pe Lunî dacă ’mî-o ajuta D-deù.
— Şi pe mine më laş! aie! ca să păzesc casa ?
— Ferească D-deu, te iau cu mine, căcî şi tu escî 

copilul meu, de şi n’a vrut scrisa să ’m! fi! rupt din 
rărunchî.

— Dar avutul ce aï, ce së face cu el ? în a cuî 
seniă îl laş! ?

— Ce voî putea iaü cu mine, ce n’o! putea la9 
în grijea Iu! D-deîi.

— Dar vitele, ma! cu semă cele din Ostrov ?
— Vitele le-am vândut.
— Le-a! vândut? esclamâ Radu uimit.
— Da, şi cu preţ bunicel cum nie! nu raë gândeam.
— Şi....  cu! le a! vândut ! întrebă Radu care nu

ij putea să’ş! vie în fire din neînţeleasa zăpăceală ce-î
causase astă scire ne-asceptată.

— Unu) paşe turc cu care m’am întâlnit er! în 
Oltenifa şi am luat şi arvuna.

— Numai arvuna ? esclamâ Radu mal uşurat.

!
•I
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— Da, numai o suta de lire, şi astă-dl më duc 
să iau încă cinci sute şi să dau în primire şi vitele. Ce 
clici, dece lire perechia de boî nu e aşa că nu le-am 
dat chilipir?

- De, ce să die? de cât cu nimic----
— Ce e în mână nu e minciună; cel-alţl n’aîî vrut 

să venijă, au ţinut la preţ, dar o să vedï c’are să së 
căiască; îndată ce s’o îngroşa gluma, Turcii o să trecă 
în ostrove şi o să le ia fără să dea nimic; tot aşa a 
făcut şi la 1828 ; chiar tati a luat vr’o doă sute de 
capete de bivoli.

— Te duci singur să iei banii? întrebă Radu dup? 
ore-care stânjinelă.

— Ba nu, te iau şi pe tine; d’aceia te-am chema 
că tu o să faci socotéla ca së nu më înşele turcu.

— Când pleci?
— Chiar acu.
— Aide că şi eü siint gata.
— Aide.
Peste două ore Sandu şi Radu erau în Ostrov în

aintea bordeiului şi së ocupaü cu darea în primirea unoi 
turci îmbrăcaţi în uniformă militară a mal multor zecimi 
de perechi de bol şi bivoli, pe care turcii le îmbarcai! 
într’un fel de ceam larg şi puţin adînc. După ce së 
termină predarea, turcul cel mal fruntaşiu scose din sân 
o teşilă mare plină cu lire; pe atunci së mal găseau lire 
pe Ia turci; numără în mâna lui Sandu cinci sute şi 
ceva bucăţi de aur noi nouleţe, şi după numărătore îşi 
luă diua bună, së aruncă în ceam şi plecă p’aci încolo 
îndreptându-së spre gura bălţii, care comunica cu Du
nărea, fiind apa revărsată.

După ce primi banii şi ’I băgă în sân, Sandu plăti 
simbria argaţilor de care nu mal avea nevoe, mal le 
dete şi ceva pe d’asupra cu galantomie şi le ură călă-

/
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torie bună. Pe urmă se puse împreună cu Radu în 
barcă şi începu să văsldscă cu o putere neasceplată 
la vîrsfca lui.

Radu sta la spatele seu, însă nu mai era acel 
Radu liniscit şi potolit, ci o fiinţă cu totul schimbată: 
figura i să posomorise într’un mod sinistru, ochii i să 
injectase de un sânge mohorît şi eşise afară din orbita 
lor mai cât pumnu; asemenea şi buzele, şi mânele şi 
întréga sa fiinţă eraţi sbuciumate de un tremur nervos. 
De mai multe ori măna ’! intrase mai fără de voe în sîn, 
şi ghiarele séle se înfipsese adânc în carne şi eşise 
pătate de sânge; de mai multe ori voi să să arunce în 
apă, ca să să prăpădescă ori să iasă la mal înnot, şi de 
ma! multe ori drcpta sa se încleştase de mânerul cuţitului 
ce avea înfipt la brâu. şi chiar îl scosese din tecă pe 
jumătate, şi numai o forţă supra-umană îl făcuse să 
să stăpânescă şi ’1 oprise d’a nu’l scote-de tot.

De când scia că bătrânul avea bani asupra!, instinc
tele cele rele abia adormite se rcdeştăptase în sufletul 
lui, precum mirosul de sânge face să să redeştepte in
stinctele de fiare în pieptul dobitocelor sălbatice, şi pofta 
iubire! de argint pusese în luptă pornirile sole cele rele 
cu sentimentul de iubire şi recunoscinţă ce datora bu
nului bătrân. Sandu care sta cu spatele la el în mijlocul 
barceî şi ’ş! vedea de văslit, nu putu să vadă scrisă pe 
figura sa acea luptă teribilă, luptă uriaşă, luptă despe
rată între bine şi rău şi lăsă câmp liber feluritelor apli
cări să să bată între ele în peptul fostului elev al lui 
Soare.

In fine după o jumătate de oră de combatere multă 
dar înverşunată, Radu tocmai când era pe la mijlocul 
bălţi! deshise gura şi dise :

— Taică, ce o să fac! acu d-ta cu ăst! ban! ?
— Ce o să fac? răspunse bătrânul fără să între la

: i
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vr’o bănuială, o să’i împart între copii mei, că mie nu mai 
’mï trebue bani; o sa’rî dau şi ţie o parte, n’avea grije.

— De ce nu mî dai mie pe toţi, tăiculită dragă ? 
să me fac şi eu om după urma d-tale şi se te pomenesc 
în totă viaţa mea?

— Despre mine eu ţi-Î aşi da, căci dëü îtT spui 
drept, că te iubesc ca şi pe eî şi aşi vrea să te ved om 
cu tot şiartul; dar ’mî-c teamă să nu tănjenscă cei laljî, 
că de şi eî sunt copil mei, şi să intre între donşii şi 
tine manie şi cârcotă de judecată. Lasă mai bine sil. 
le dau şi lor cate o parte şi d’oî fi sănătos îţi mai dau 
eu ţie.

Radu Angliei nu mai dise nimic, dar figura sa sö 
întunecă şi mai mult şi tremurarea nervoasă se îndoi. Sân
gele se retrase din faţa lui şi se grămădi în albul ochi
lor; obrajii sei së acoperi d’o palore mortală, buselc i sé 
învineţi, dinţii începu să’i clănţănescă şi drépta sa sé 
încleştă de mânerul cuţitului pe care-’l trase iute din 
teacă şi ’I ridică d’asupra capului.

După astă mişcare statîi o clipă, o singura'clipă 
în cumpenă, şi după aceia sö repedi spre bëtrân ca o. 
panteră spre pradă, şi cu mâna stângă îl apucă ţeapăn 
de grumajî, iar cil cea dreptă ît înfipse cuţitul drept în 
mijlocul cefei cu aşa putere în cât cşi prin berigată.

Sandu scose numai un muget, un singur muget şi 
cădu fără de viaţă în mijlocul bărcii. Radu Angliei.vë- 
dênd resultatul crimei sale rëmase în loc ca unu împietrit; 
un tremur spasmodic produs de frică şi remuşcare ÎÏ 
agită tcjte nervele şi ’î ridică în cap përul măciucă; 
o ultimă rază de bune sentimente îl făcu să’şi rausce 
mânilc de căinţă, dar astea tote durară numaî o se'cundă, 
şi instinctul de conservare îl făcu să së gândească la 
propria sa salvare, mal cu seină că era diuă şi nialul 
nu era aşa de parte.

) \
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Dupa cc trccîi prima impresiune së aproprie de 
•cadavru, îï smulse banii din sîn, vîrî punga bine în sinul 
sëü, după aceia se aruncă în apă, rësfcurna luntrea cu 
cadavru cu tot şi el schimbă direcţiunea, intră într'un 
stuf de rogoz, sô puse călare pe un cocioc, së spăla de 
sânge pe haine şi pe mâni şi stătu acolo ascuns pănă 
së înseră.

Cum sc înoptă bine sări iarăşi în apă, eşi la us
cat Ia ore care depărtare din sat şi începu să fugă prin 
aiegrul întunerec.

VIII.

DOÏ ANI DE UITARE.
Radu Angliei fugi din preajma Pruntulu! cum fu

gise în primii anï aï creaţiuneî Cain din preajma locului, 
unde ucisese pe fratele sëü Abel, urmărit de apropo de 
spectru hidos al remuşcăriî, biciuit fără de contenire în 
spate de sfârcurile Hagelelor de şerpi ale furielor des
perării, prigonit fără de contenire de frica osândei : cea 
mal cumplită, cea mal crudă, cea mai edrobitore dintre 
pedepse, si së duse, së duse băjbăind prin întunerec, 
rupându’şî hainele printre bălării, înţepându’şl piciorelc 
în păduri de ciulini şi pălămidă; sărind , peste şianţurî, 
sărind peste garduri, sărind peste morminte, traversând 
bălţi şi rîurî. ogöre şi rovine, locuri netede şi scochinosc, 
•si nu stătîi pănă ce nu cădii rupt de ostenelă, nimicit 
do frământările lăuntrice, doborît de grôsnice sbuoiumărî 
sufletesc! în adâncul unei păduri seculare.

Acesta este preludiul pedepselor morale ce îndură, 
acela ce ridică arma asupra aprôpeluï sëü şi curmă şirul 
<}ilelor, acelui ce ’! a făcut bine în loc de rëü; de aci 
încolo more şi pacea sufletului sëü şi viaţa nu ’I o alt 
de cât un şir de chinuri, ce nu sô pote descri.

1
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Iutr’acea pădure stătu Radu Anghel restul nopţi» 
pană së lumină de diuă şi totă diua ce urmă, nemâncat, 
nebëut, tresărind Ia fie ce sgomot ce producea frunzele 
uscate aninate do crăci şi sărind în sus speriat la fie-ce 
sgomot de paşi făcut de un epure fricos ce ’şl căta 
hrana pe lângă râdëcinile copacilor, şi tremurând ca 
varga audind chiar o adiare de vent. Grozăviile ocnei 
■celei mal profunde nu së pot compara cu grozăviile 
primelor ore după comiterea crimei. Făcătorul de rele 
neprins sufere mal mari chinuri do cât acela ce geme 
tn fundul pământului încărcat de fiare grele.

Tocmai după ce së însera putu să së tîrască pănă 
la o lumină ce zări printre copacii desfrunziţi, şi dând 
de o cârciumă situată în drumul mare cuteză să së a- 
propie de ea, şi îmboldit de fonie şi d’o sete teribilă, 
tndrăsni să intre în întru măcar d’ar fi prins şi în
carcerat, şi să ceră cu o voce perdută o bucată de pane 
şi o ulcea de apă. Noroc că hainele după el së uscase 
de apă în cursul cjilel şi se spălase de sânge.

Cârciumăresa care së întâmplase să fie singură în 
prăvălie întracele momente, mal ântâifi îl luă drept un 
cerşi tor şi ''i dise cu asprime să së cărue p'aci încolo, 
dar după ce vë(Jîi lucind pe tesghea un sfanţ nou şi 
curat, pe care Radu îl scôse dintr’o pungă nu tocmai 
lihnită, pe care o vîrî la loc în brîu, îşi schimbă numai 
de cât faţa, luă un aer mai surujëtor şi într’o clipă Ü 
aduse nu numai pâne şi apă, dar şi o bucată de pas- 
tramă, câte-va ouă ferte şi o bărdacă plină cu vin.

Radu după ce mancă şi bëu bine, îşi luă restu ce 
i së cuvenea de la sfanţ, pofti seara bună cârciumăresel 
si pleca p’aci încolo, iuţind paşii şi părăsind drumul 
mare ca să nu fie urmărit şi prins de omenii dreptăţi!.

împuternicit de mâncare şi întărit de bărdaca cu 
'^vin, merse totă ncptea prin bungetul de pădure şi prin

/
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luciul de câmpii, şi când să së crape de dină intră într’ 
altă pădure, căci pe atunci nu se năpustise cu aşa furie 
securea devastătore şi pădurile erau mal dese, şi cum së 
vëdù în inima eï së trânti la pământ şi dormi pănă ce 
se satură.

După ce së sculă, mancă restul codrului de pânc 
ce ’î dăduse cârciumăresa şi pe care ’1 furişase în sîn, 
beu cu pumnii apă dintr’o rovină ce găsise în pădure, 
şi cum së înseră, vë elend că nu së simţea nimic care să 
mirosă a urmărire, prinse mai mult curagiu şi avu în- 
drăsnela de a intra într’un sat şi d’a cumpôra de la un 
han situat în marginea satului ceva merinde. Cârciuma 
hanului era plină de muşterii atât tëranl cât şi drumeţi ; 
vëdènd atâta lume inima së făcîi în el cât un purece 
şi era mai p’aci s’o rupă d’a fuga, dar së linisci pe 
dată vëdênd că nimeni nu se uită la el ci ’şl vedea de 
treabă fără să ’1 bage de semă, şi prinse atâta curagifi 
cât să ’şl facă târguiala şi să plece.

In noptea aceia trecu pe lângă Bucurescî şi ’1 o- 
coli, necutezând să së hasardeze în stradele séle de 
temă să nu dea de cineva care să’l ceră socotelă sau 
de furtul de la Movilenca ori de crima de la Prundu. 
Calea ce apucă fu tocmai aceia ce mal trecuse cu trei 
an! mal nainte când venea spre Bucurescî adică când 
făcea parte dintr’acel convoiiî barbar; cu deosebire nu
mai că atunci era un copil fără minte şi acum apröpe 
un bărbat în tote minţile, atunci era inocent şi mergea 
legat în lanţuri, şi acum cel mal criminal între criminal! 
şi mergea liber ; în fine atunci së întorcea de la Tîrgo- 
vişte viind despre Buciumenî spre Bucurescî, şi acu mer
gea în mod invers despre Bucurescî spre Buciumenî 
îndreptându-së spre Tîrgovişte.

Cu cât mergea şi nu së vedea de nimenï supërat 
cu atăt curagiul îî revenea şi temerea ce’î turmenta

!
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sufletul se împuţina, în cât peste patru nopţi de orbocăire 
prin padun şi locuri nebâtătorite şi patru zile de ascun
dere, prinse curagiü păn’a eşi la ivdlă ziua namiezea 
mare şi d’a merge ca tot omul pe drumul cel mare, 
ocolind numai satele, căci n’avea nici un bilet de drum 
şi p’acele Tremuri nu $6 putea mişca omul de ici pană 
colo fără rövasiü de drum la mână, dacă nu vrea să fie 
în premejdia d’a fi înhăţat de paşnici şi dus înainte a- 
leşiior ca să dovedească de unde vine? unde sö duce? 
şi ce soiu de român e?

Radu avii parte să călătorească într’o vreme de 
frămîntare şi tul burare generală adică când rësboiul bă tea 
la uşe şi fie cine sö găndea mai mult la sine de cât la 
alţii. Intr’acelc vremuri când mal tote satele despre Dunăre 
ameninţau din zi în zi d’a se sparge şi mai tetă lumea căuta 
un adăpost în inima munţilor, representanţil autorită
ţilor comunale mai o slăbise cu cererea de revaşe, dar 
cu töte astea, povestea vorbei, chelul se gândesce numai 
la chelia lui şi Radu Anghel numai la faptele sale, în 
cât n’avu curagiü să sö încreadă prea mult în toleranţa 
aleşilor şi prin pază bună trecu primejdia rea.

Zăbovi el mal mult din causa astor ocoluri, mâncă 
el cam pe sponciü în cursul acesteT cälötoril, dar ajunse 
cu bine şi fără supërare la ţinta cälötoriel sale şi intră 
în satul söü natal fără să paţă nimic. P’acolo adecă la 
Boţesc! comună rurală care altă dată făcea parte din 
judeţul Muscel, iar’ acum face parte din judeţul Dâm- 
boviţa, nimeni nu scia cele ce păţise micul vagabond 
de când îşi luase câmpii şi renunţase d’a mal păzi vi
tele satului; nimeni nu venise păn’acolo să le aducă 
veşti din Bucurescl, căci paclnicil locuitori din satul 
Boţesc! nu prea suferea de mania cälötorielor, nimeni 
nu le spusese c’a fost închis la puşcărie ca vagabond 
ori argat la Soare sau băiat pe pricopseală la Sanduy

,r-
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xpriii urmare nimeni nu putuse să afie în ce mod ’şl-a 
arêtat el rccunoscinţa cătră bine-făcătoril séï. Intră dar 
în satul sGu natal mal cu puţină temere ca orl-unde, 
căci atât Soare cât şi Sandu care cunosceau întâmplările 
copilăriei sale, nu sciau numele satului şi judeţului în 
care sG născuse, ast-fel că stăpînirea vrând să’l caute 
ji’avea de unde să afle că el era acolo, mat cu seamă 
că, după cum seim, dosarul care conţinea, deposiţia sa 
>îa sămeşie së prăpădise de cătră tistul de dorobanţ, 
pentru care fapt păpase şi puşcăria.

Cum intră în satul sGîi trase drept la casa sa pă
rintească, şi avu bucuria de a găsi a casă scăpaţi de 
puşcărie şi chiar de supraveghierea poliţienească atât 
pe tată-sGă cât şi pe nene s’o, care sG bucurară nu sö 
•bucurară când îl vGijură şi M recunoscură, dar care sG 
veseliră forte mult aflând că băiatul a agonisit după 
unde a fost ore care părăluţe şi nu avea să trăiască pe 
socoteala lor şi să stea năpaste pe capul lor. El din 
primele zile pricepând că tatăl sGfi şi fratele său nu 
prea sG uita la el cu ochi buni şi cam chiondoruşî îşi 
lua tălpeşiţele la spinare şi sG duse la bordeiul mătuşil 
sale sora măsiî, o vGduvă bGtrână, care sta în marginea 
satului care ’1 îngrijise în fragezii ani al copilăriei şi sG 
arGtase mal cu milă ca toţi, de şi era cea mal sGracă. 
Buna bGtrână de o cam-dată nu ’1 cunoscu, dar după 
ce sG uită cât-va timp la chipul sëü, care era plin şi 
grăsuliu şi la înfăţişarea sa arătătosă, şi mal cu sâmă 
după ce ’I audi numele, amintirea îl reveni şi scose un 
ţipet de bucurie şi sări în braţele lui plângând de feri
cire, ca orî-co mătuşe sGracă, care vede pe nepoţelul 
care plecase lipit pământului că sG întorce gras şi înţolit.

Trec sub tăcere espansiunele inimel bietei bëtrâne, 
primirea consătenilor, radicala transformare a opiniunelor 
lor de mal nainte în privinţa sa, schimbarea purtării lor,

i
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care din ostilă së făcu favorabilă, ba chiar prea fâvo- 
labilă, cum sö întâmplă cu ort-cine care din calic s& 
îmbogăţescc, şi voiu spune numaî că Radu së stabili în 
sat în casa bëtrâneï, caria făcîi sorta maï bună şi 'şl< 
dură o cârciumioră, şi së puse cu ardore pe muncă, şi 
së purtă ast-fel în cat nu inspiră nimuruï cea mai mică 
bănuială.

Pe atunci nu era nicî telegraf nici serviciü postal 
regulat, nicî căî ferate, nici deligenţe, nicî măcar şoşele, 
astfel că comunicaţia între distanţe mai mart era forte 
anevoiasă dacă nu imposibilă. P’acele vremuri omul së- 
spovedea şi së grijea când era nevoit să së ducă din 
Bucurescî până la Tîrgoviste şi îşi făcea testamentul 
când nevoia îl silea să câlëtorésca pănă la Craiova ort' 
Brăila; să nu vô prindă dar mirarea când vë voiü spune 
că Radu Angliei stătii în satul sëu doi anî fără să së 
întâlnească stând în ţâra Românescă şi umblând icî colea 
după afaceri, nicî cu vre unul din foştii sëï complici saiî 
cu victimele ori rudele lor. Petrecea în sat nesupërat de 
nimeni, îşi vedea în tignă de afacerile sale care pros
perau din di în di şi së bucura de consideraţia consătenilor 
sëï, care îl prenumëra în rândul fruntaşilor celor mal de- 
trebă şi cu reputaţie mal bune. Par-că n'avea să’l ajungă 
nici o dată pedâpsa crimelor sale, par-că nelegiuirile 
sale nu së scrisese în cartea aceluia, ce nu trece cu 
vederea nici binele nici rôul, par’că ar fi fost scris ca el 
să petrecă restul vieţeî tihnit şi nesupërat, să ’şl ducă 
viata în isichie şi îndestulare şi să m6ră pe căpătâiul’ 
sëu plâns şi regretat ca orî-ce om onest!..

Din norocire ochiul provedinţel nu addrme nici o 
dată, dreptatea lui D-<Jeü este nestrămutată şi inconrup— 
tibilă; ea zăbovesce dar nu trece cu vederea, îngădui 
a8ceptând pocăinţa, dar nu cruţă cerbicia. Radu Angliei 
în sufletul sëu era tot hoţ, tot făcător de rele; el avea--
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credinţa n e st i amu tată că procopséla sa o datora numaT 
crimei, şi el credea că numai prin crimă putea să morgă 
maî departe, şi numai frica d’a descliide racila faptelor 
trecute, şi numai temerea d’a espia în ocnă faptele salo 
de hoţ şi asasin, asupra săvârşire! cărora nu încăpea 
cea mai mică îndoinţă, numai grôza de pedepsă îl ţinea 
pironit în satul söü şi M oprea d’a sö abate din calea 
cea dreptă.

In curând însă întâmplarea, sau maî bine destinul 
îl făcu să nu maî aibă de ce să se temă şi să piardă 
frâul, care ’1 împiedica d’a bătători calea crimei.

Intr’o di a anului 1855 se întorcea de la un sat
despre Petroşiţa unde sö dusese ca să cumpere o butie 
do ţuică pentru cârciuma sa. Eşind diutr'acel sat tocmai 
când să suc un muscel spre a intra într’o limbă de 
pădure de fag, audi fără de veste că esc din pădure 
nisce plânsuri şi suspine năbuşite ; inima sa avea şi o 
mică părticică vulnerabilă ; pe la sorocc şi cam după 
voia întâmplării era milos şi sö înduioşa de lucruri, care 
le-ar fi scăpat din vedere alt om cu o inimă nepătată.

Cum au<Ji aste plânsuri opri calul, sö dete jos, şi 
povët.uit de suspine intră în pădure şi găsi zăcând la 
rädöcina unu! copaciü o fată cam de vr’uă 14 ani îm
brăcată în nisce trenţe, care ’! acoperea goliciunea cor
pului tot cum acoperea corpul söü trenţelc ce purta 
când cu convoiul.

— Ce aî tu? de ce plângi? întrebă el apropin- 
du-sö de copilă, care sta jos cu faţa ascunsă în polă.

Audind astă întrebare fata ridica capul în sus şi 
lăsa să sö vadă înaintea ochilor lui Radu, care römase 
încremenit în loc, o figură inundată în lacrăraî cu nisce, 
ochi roşiţi de plâns, dar d’o frumuseţe şi o regularitate 
de trăsuri surprin<}ëtôre. Era brunetă, përul capului sëu 

• era negru, sprâncenele negre, ochii negri şi profunzi,
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peliţa 6che.sc, dar obrajii era un buchet de trandafiri 
rumen! si guriţa o gardfă îmbobocita.

— Pentru ce plângi? îşî repeta întrebarea Radu 
Angliei, după ce ’şl mal veni în fire după prima surpridă.

— Pentru că m’a gonit tuşea din casă şi nu sciţi 
unde să inë duc, răspunse ca cu o voce adorabilă şi o 
naivitate copilărescă.

— Dacă te-a gonit tuşea de ce nu te duc! la
mama ?

— Mama a murit de doué sëptëmânï, rëspunse biată 
fată pornindu-së din nou pe plâns.

— Dar tata ce s’a făcut? întrebă Radu Angliei.
— Tata a murit de mult, de mult, rëspunse fata 

urmând d'a plânge.
— Ţi-o fi renias încă! fraţi, surori sau rude ceva 

mai omenose ?
— Nu, n’am fraţi, n’am surori, n’am pe nimeni 

de cât pe tuşea vara mami care m’a gonit.
— Fă fetiţo, dise Radu după puţină gândire, dacă 

grăescî adevërul şi dacă precum clici tu esc! pe acest 
pământ străină, sörmanä, oropsită, gonită ; dacă vrei să 
a! tată, mamă şi tot ce ’ţi trcbue, aide cu mine şi de 
adl încolo më jur că n’are să ’ţi mai lipsească nimic.

Fata audind astă propunere îşî şterse iute ochii 
cu ruptura de şiorţ ce ’I încingea mijlocul şi numai de 
cât dise merg şi së ridică repede în sus.

Radu Anghel o luă de mână, o duse păuă la cal 
care ’1 ascepta în mijlocul potecel, o ridică în braţe ca 
pe o pană, o puse pe şea, sô aşeflă şi el cu spatele 
spre faţa el, o învâţă cum să’l apuce cu braţele pe 
subţiori şi apoi plecă spre casă cu sufletul mulţămit, că 
a făcut o faptă bună.

Menagiul casei sale era ţinut de bëtrâna mătuşe; 
ea nu prea fu veselă de astă facere de bine, nici nu sé
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uita cu ochi aşa de buni spre aceia ce avea să împartă, 
dacă nu să absdrbă. tote bunătăţile nepotului séü ; dar 
vëdênd că el ţinea mult la fată şi că tatăl lui şi frate 
sôù încuviinţase purtarea lui, fîi nevoită să së porte cu ea 
bine şi ca să n’o supere së sili d’a căpăta afecţiunea sa* 

N’am pretenţia d’a face un roman, adică d’a face 
anatomia unul suflet omenesc, d’a reproduce sentimen
tele, d'a enumera vibraţiunele inimel, d'a fi ecoul su
ferinţelor sau bucurielor, durerilor sau fericirilor unor 
pasiuni nobile sau violenţi ; eroul nostru nu merită atâta- 
atenţiune, căci inima sa nu era croită pentru asemenea- 
sbuciumărî, care de multe ori înobilează chiar pe un 
criminal.

Fiinţă ordinară cu aplicări ordinare, predispus nu
mai la rele şi forte rar la bine, el nu semöna de Ioc 
cu acel eroi al codrilor, care cu flinta într’o mână şi cu 
buciumul într’altă mână îşi împărţea viaţa între amor 
şi vitejie, între elegie şi epopee şi sbura din braţele 
iubitei în cârca duşmanului ţ.0rel sale. In sufletul sëfi 
erau încuibate numai porniri, patimi prosaice, pasiuni 
brutale. Acel ce omorîse numai ca să ia bani, simţi 
inima sa sburdând numai ca să’şî satisfacă dorinţî brutale.

El în curând simţi pentru protegiata sa o pasiune 
nebună, o patimă violentă, o dorinţă neînfrenată, şi 
cum simţi în peptul sëu aste porniri, nu së mal găndi 
că obiectul aplicărilor sale era încă fraged, abia trecuse 
de 14 ani, că sentimentele sale pentru el eraû încă ne
cunoscute ; nu’I opri nici un scrupul de cari ori şi cine 
ar fi ţinut seamă, adică că copila ne esperimentată şi 
încredătore îşi confiase viaţa şi onörea în mâinele sale, 
şi a abusa de asemenea orbă încredere ar fi cea diiv 
urmă din laşităţi; ci într’o zi profită de absenţa bëtrâneï, 
care së dusese p’acasă la cumnatu sëü ca sa vadă ce mal 
face şi din bine făcător së schimbă în călătb din prove* 
dinţă în tiran, şi fëcù din biată fată o amantă !
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Fata plânse cât-va mai mult de spaimă de cât de 
vr’un sentiment de groză inspirată de asemenea purtare, 
a cărei gravitate încă n’o înţelegea, dar în curând sö 
deprinse cu astă nouă situaţiune, primi cu resemnare rolul 
de amantă, dar sö stinse pentru tot d’auna în inima sa 
născânda, iubirea ce aprinsese fără să prindă de veste 
recunoscinţa, şi în locu’T începîi să sö aţîţe în adâncul 
rărunchilor se! o ură surdă dar implacabilă.

Radu Angliei nu era capabil să distingă asemenea 
transformare, care cşea la iveală în forma unei nuanţe 
mal imperceptibilă; inteligenţa sa de şi vicleană, era 
prea grosă ca să pricepă fineţea unul spirit femeesc, fie 
de ţârancă sau de copilă de patru-spre-dece ani, şi sö 
puse cu o ardere febrilă să acopere idolul cultului söü 
cu fel de fel de haine, cu fel de fel de podöbe, cu fel de 
fel de scumpeturl, credâud că cu asemenea sacrificii va 
dobândi deplinele graţii ale iubitei sale şi va fi mal mult 
iubit. Asemenea esemplu îl dăduse arendaşul moşiei, 
un grec pripăşit de curând şi îmbogăţit în satul söü. 
Acel grec furase fata unul moşnean fără voia el şi sö 
silea ca prin lux şi daruri scumpe s’o facă să uite pur
tarea sa şi s’o ataşede de densul. Fiind că sö întâmplase 
să semene posiţia sa cu a grecului, Radu Anghel sö 
puse a se lua la întrecere cu grecu, dar în curând simţi 
că venitul celor 500 de lire furate de la Sandu, de şi sö 
îndoise prin speculă, nu putea să sö mösore cu punga 
grecului. Atunci îşi aduse el aminte de banii lui Soare 
ascunşi în scorbora unul copaciü din pădurea Pasëriï şi 
se hotărî să ’I aducă ca să prăpădescă pe caţaon.

Plecă d’a casă plin de curagiü şi bărbăţie, căci tre
cuse atâţia ani de la săvârşirea faptelor; cu cât însă sö 
apropia de teatru unde le săvârşise, cu atât curagiul 
söü sö domolea şi să redescepta în memoria sa amin
tirea trecutului. A fost chiar momente în care a făcut

Radu Angliei.

* l
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câţi-va paşi spre a së întorce înapoi, însă via dorinţă 
d’a întrece pe grec învinse sfiiala, şi temerea fîi silită 
să ’şi plece capul.

Pe când încă sta în cu mp en ă, îî veni o idee, adecă 
să së împace măcar cu Soare care era mat aprope de 
locul unde eraü baniï ascunşi şi să ’I ofere o parte din 
bani. Astă parare ’I s6 păru bună şi realisabilă, căci 
cunoscea bine caracterul lacom al fostului seu stăpân şi. 
spiritul sëü cel practic, care prefera o vrabie în mână 
de cât dece pe gard, şi în loc d’a së îndrepta spre Pă
durea Pasëriï, apucă calea Bucurescilor unde cunoscea 
un hangiu amic şi cumătru cu Soare, care o dată îl dă
duse ôre-care dovecjî de iubire şi putea pune tenieiu în 
el, că1! va servi drept împăciuitor.

Cum ajunse în capitală apucă spre Obor unde sta 
cumătru, dar pănă să ajungă acolo, pe când încă era 
pe şoseaoa ce unesce capul podului Mogoşoeî cu acela 
al podului Târgului d’a fără, simţi d’o dată fără de veste 
că o mână îl apasă umërul şi ’1 sgudue cam puternic.

Astă atingere şi astă sguduitură îl fă cil să tresară 
şi să ’! înghieţe sângele în vine.

— Aitï! m’am topit, au pus mâna pe mine, mur
mura el în adâncul inimeî sale; ce o fi să fie, adaose 
făcendu’ş! curagiü şi întdrse capul ca së privdscă peri
colul în faţă.

Presimţirea sa nu ’1 înşelase ; acel ce ’1 ţinea strâns 
de umër era Barbu, fiul cel mare al lui Sandu, va să 
dică oăduse într'un pericol mal mare de cât së ascepta, 
însă ceia ce ’i surprindea era aerul cel surîdëtor şi bine
voitor ce era zugrăvit pe fisionomia fiului victimei sale.

— Ve<Jî că te-am cunoscut? dise Barbu cu ton 
voios, de şi nu te-am vëdut d’atâţia mari de ani, tocmai 
de când erai o potcă? dar ce al de esc! aşa turburat? 
ce numai më cunosc!? numaî ţi! minte pe Barbu fecioru 
Iu! moş Sandu de la Prundu ?

.• I
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— Ba te cunosc, murmura Radu cu o voce perdută.
— Sciï ce mare te aï făcut! dar nu te-aî schimbat 

de loc; numai mustăţile ţi s’niî făcut mal mari; mau 
întâi fi eram la îndoială şi p’aci p’aci să te las să treci, 
căci de ! noi te credeam oraorît de Turci împreună cu 
tata; dar după ce mal mö uitai fi o dată, diseiu : aşi, 
nu sC potc să me înşel; e Radu fratele nostru de cruce, 
şi am îndrăsnit să’ţl dau cunoscinţă.

Audind cuvântul mort, omorît de Turci o dată cu 
tatăl seu. Radu mal prinse puţină inimă şi începîi să 
spere în posibilitatea unei mântuiri ; de aceia îşi luă 
măsură la vorbă ca să nu se compromită şi lăsă pe 
Barbu să vorbească spre a dobândi ore-carl lămuriri. 
Barbu care era din fire cam vorbăreţ, nu ’1 lăsa să as- 
cepte mult şi prin întrebările sale îî spuse tot ce vrea 
el să alle.

— Ya să dică pe tine nu te-afi omorît turcii în 
nâptca când călcară ostrovul după ce acel afurisit de 
pase ve băgase în cursă pe tata şi pe tine şi ve adusese 
acolo cu plăsmuită cumpörare de vite? d’aia nu ’ţl^am 
găsit ţie trupul împreună cu al tati şi al argaţilor! s& 
vede că te-aîi luat rob.

— Da frate, murmura Radu oftând cu o intonaţie 
forte bine imitată.

— Trcbue să fi păţit multe în ţâra Turcească!
— Grozăvii neînchipuite.
— Dacă ine iubesc! aide colea în hănişoru ăsta 

şi spune-mi-le din fir pănă în aţă.
Lesne îl fu lui Radu să prindă bucuros şi să torne 

o minciună cât Colţea de mare, daca era vorba pe 
minciună, căci îl tăia capu la drăcii şi la d’alde astea 
să pricepea lucru mare. Bietu Barbu primi moneda cea 
calpă a pretinselor persecuţiunl din Turcia ca monedă 
de valore, plânse cu lacremî sincere de închipuitele ne-

6*
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norociri ale asasinului tatălui sëü, şi după doué orc de 
poveste së despărţi strîngônd cu afecţiune mâna ce îm
plântase cuţitul în grumazul părintelui sëü şi’î disc cu 
voce duipsu :

— Frate, vitele ce ’ţi-a făgăduit tata sunt grase 
şi sănetose, vaca a fătat de atunci trei vitei, care s’au 
făcut bol mari şi oile s’aîî întreit ; vino să le Iei sau 
dacă nu poţi spune-mi unde să ţi le trimit în fiinţă ori 
făcute bani.

Radu îl mulţumi de generositate, îl făgădui că va 
da o dată p'acolo ca së verse o lacrimă pe mormântul 
bunului bëtrân, şi după ce së despărţi de el, striga ra
dios de bucurie :

— Am scăpat de unul, de cel alt scap mal lesne.
Pentru ca să înţelegeţi iubiţi lectoî, enigma vor- 

elor lui Barbu care scose din inima lui Radu cel mal 
lare cuiu, permiteţi-mî a vô spune în puţine cuvinte 
ceia ce s’a petrecut în ostrovul Grecilor după fuga a- 

.»asinului :
Din norocirea lui în noptea acelei dile së petrecu 

într’acel ostrov un eveniment care’l scăpa de ori-ce ur
mărire şi de bănuiala că el a ucis pe bine-făcetorul seu. 
Intr’acea nopte treeii dincoa mal multe cete de basibu- 
zucî, care luară cu sila töie vitele câte găsiră prin ostrove 
şi le trecură dincolo, iar pe argaţi îl omorîră sau îl ro
biră. A doua zi aflându-sô astă veste, tot satul së 
sparse, locuitorii së împrăsciară care încotro putură şi 
nimeni nu së mal gândi la Sandu şi Ia copilul lui de suflet.

Când nisce pescari găsiră cadavrud lui Sandu, găsiră 
dc o dată şi cadavrele argaţilor şi atribuiră mortea Iu: 
tot başîbuzucilor turcesc!.

După ce norocul îl scăpa d’aşa mare teropă şi 
arancă în spinarea altora vina faptelor sale, nu?I lasă 
pëcatelor ca să urmeze măcar calea ce apucase şi bâ-
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tătorise în decursul celor dece an! ce së scursese de la 
môrtea Iui Sandu, înfrînat cu ultimul rest de frică, adecă 
de rësbunarea lui Soare, ci vru să ridice tote zăgazurile, 
să sfărîme tote barierele şi să’l lase liber ca să urmeze 
fără de teamă povîrnişiul înclinărilor sale

Ultima barieră fu. ridicată chiar în gura oborului ; 
când să intre într’acest tîrg ţărănesc, audi că ese fără 
veste o voce din mulţime care ’1 chiamă pe nume. Cu 
tot aplombu ce dobândise de la întâlnirea eu Barbu, tot 
nu se putu stăpâni d’ă tresări şi d’a së uita în juru-î 
cu frică. Când era încă în curapëna între gândul d'a fugi 
seu d’a înfrunta pericolul cu îndrăsneală, un tëran eşi 
dinamestecul de omeni şi pănă să prindă Radu de veste 
îl şi cuprinse în braţe şi chiar începu să’l sărute.

— Slavă D’luî că maî trăi! să te vëd, băiatu mo
şului ! dise necunoscutul sărutându-l şi strîngënd 1 în 
braţe cu foc.

— Nu te cunosc cine esci, murmură Radu cu un 
aer căt sö pöte de contrariat, silindu-së să scape de aste 
îmbrăţişeri intempestive.

— Nu më cunosc!? esclanui ţfrranul surprins: aidă 
de! nu sô pote; eu nu ni’am schimbat de Ioc, pe când 
tu dintrun plod de 18 an! te-aï făcut goşgogea om, şi 
tot te-am cunoscut. Nu e vorba, trăsurile, aerul, noima 
chipului e tot aceiaşî, dar mustăţile ca vrabia care -’ţ* 
împodobesce acu buzele lipsea; dar nu face nimic par-că 
esc! la Trestianu când îiî pusese o pereche de mustăţi 
ma! marc mândreţea.

— St! creştine că te-aude lumea şi dăm de potcă, 
murmură Radu puindu-T mâna la gură; dacă a! să’mî 
spuî ceva aide colea în cârciumă că pöte vom găsi un 
colţişor să vorbim în isichie.

Stiăinu prinse bucuros şi numai decât întră în câr
ciumă după fostu argat al Iu! Soare şi së âşecjă la o
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musa din camera din fund unde së întâmplase să nu fie 
nimeni.

— Eï acu me cunoscï? întreba străinul după ce 
bôu pe nerăsuflate o ulcea de vin din cinstea lui Radu.

— Te cunosc, ’niï-am adus aminte, rëspunse a- 
cesta; escï Bucur din Plopi tovarăşi û cu Soare, fostul 
meu stăpân.

— Ce mai om! D-deu să’l erte; murmura Bucur 
»oftând mai mult din gură de cât din inimă.

— Dar ce a murit! esclamâ Radu tresărind.
— Ei ei! D-ta să trăescî: dar ce nu sciî?
— Nu.
— Dar .unde tătarii aï fost pân’acura?
— Tocmaî peste Olt.
— D’aia am putut să dăm peste tino cât amnu

»umblat şi te-am cătat!
— Dar ce vreţi cu mine? întreba Radu din nou

contrariat.
— Vream să te numim căpitanul nostru după ce 

cădii Soare în capcană.
— Ia spune-mi aşa să trăescî şiritenia morţii lui

Soare.
— Săracu ! multe a mai păţit, dar tot el ’şî-a fă- 

'CUt de cap ; singur e vinovat. Sciî că se plângea de 
tine în gura mare că î’aî furat, l’aî calicit, l’aï lăsat 

.«sărac pe drumuri.
— Kinciunî mârşiave ca să acopere adevărata pri

cină care m’a făcut să fug de el.
— Ce gândcscî că noî am credut? nu ;1 sciam 

noi cine e, calicu dracului? nu sciam noî că ’sj mănâncă 
•de sub unghie şi gonesce slugile cu ponosc ca să scape 
4’a le da simbrie?

— M’o fi pîrît la stăpânire?
— Ce stai de vorbesc!? D’apoî îl da lui mâna să
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spue stăpânire! c’a avut bani, el care era deochiat şi a 
stat do! ani în puşcărie sub învinovăţirea dc hoţ? cum 
ar fi căscat gura, zapciu Far fi întrebat de unde are a- 
tâţia ban! şi Far fi pus tocmai pe el la timurluc.

— El! pe urmă ce a ma! făcut? întreba Radu 
<lin ce în ce mai cu voe bună.

— Ca să ’şl scotă din capete s’a pus nene pe o 
hoţie şi o tâlhărie strajnică; întră diua nămiezea mare 
în sat, călca casele cele mal bine păzite, eşea înaintea 
drumeţilor în drumul mare, şi fura, fura de svânta pă
mântul mal mult singur de cât întovărăşit de noi. Astă 
lăcomie î! repuse capul ; într'o nopte eşi în drum singur 
singurel înaintea unu! cälötor şi ’! înfipse cuţitul în be
regată; pe când încă së bătea bietul om, la care nu 
găsi mai mult de trei sfanţi, îl sosi din urmă potera 
oare ’1 urmărea de apropo şi ’1 dete pe mâna procuro
rului care ’1 tîrî pe dinaintea judecătorilor, tribunalelor, 
curţilor, înalte! curţi şi D-deii ma! scie pe unde, pănă ’[ 
aruncară în ocnă unde peri săracul coptorit de bolă şi 
ostenelă după cinci an! de osândă, tocmai când nădăj
duia să fie ertat de vodă.

— De mult a murit?
— De do! ani.
— Dar nevasta ce i s'a făcut ?
— Trăesce ca va! de creştini în Movileanca săracă 

lipită pământului.
— Pëcat. de biată muere că era bună ca mielul

Iu! D-defi !
— Ce folos că acum trage amarnic targa pe uscat?
— O să rnô duc s’o vëd şi a’o ajut cu ce m’oî

înlesni.
— Ţi-ai face mal mare pomana.
— Te las sanëtos.
— Umblă sănătos, dar ia ascultă cum rëmâne cu 

vorba nostră?
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— Care?
— Vrei să ne fii căpitan?
— Căpitan! esclamà Radu tresărind, pote, om mar 

vorbi, adaose după puţină gândire şi apoi pleca mur
murând : Am scăpat cu desăvârşire.

In sera dilel următore vëduva lui Soare primi din 
mâna unui necunoscut o pungă în care găsi o sută de 
galbeni, o stare întregă p’acele vremuri pentru una ca 
ea, şi peste alte doüô dile Radu Angliei reintră în satul 
sëu în desagi cu comora din pădurea Paserii pe care o 
găsise ne atinsă în scorbora copaciului unde o pusese-

i

:
;

IX.

UMBRA EŞITĂ DIN MORMÊNT.
Radu Anglie) aflând că a scăpat cu desăvirşîre de 

orl-ce grije şi temere, că atât Soare cât şi moş Sandu 
au intrat în mormânt fără să mărturisească cuT-va că el 
’I*a jefuit sau ucis, fu cuprins de o bucurie nebună că 
a scăpat de ori ce grije şi supërare, şi după ce sfîrşf 
cu târguitul şi alte afaceri care ’1 adusese în capitală,, 
së grăbi d’a se întorce înapoi a casă şi cum ajunse acolo, 
së cunună cu iubita lui şi së puse cu ardore pe gospo
dărie fără să së mal gândească la trecutul sëù şi la 
speranţe ce dăduse lui Bucur d’a consimţi să së apuce 
o dată de tâlhărie şi să devie căpitan de hoţi de dru
mul mare, căci treburile ’Ï mergea binişor, cârciuma sa 
avea muşterii mulţi şi diferitele întreprinderi de negoţ 
ce mai învârtea, îl mal aducea bani îndestul de multiceî 
la chimir.

}

El era hotărît să së facă în mod definitiv om de 
ispravă şi să urmele într’un mod statornic calea cea 
bună a muncii cinstite, ast-fel cum îl povăţuise bëtrânul

i
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Sandu, dar doi duşmanî neîmpăcaţi îî stătu în cale ş? 
îl făcîi să apuce pe°căî lăturaşe. Ilinca fata cea găsită- 
din care el făcuse amantă şi mal pe urmă nevasta sa 
de şi îl dăruise cu doi copii, cu un băiat şi o fetiţă şi 
de şi së apucase de gospodăria casei ca orî-ce femeie 
cu rostul el, totuşi nu încetă d’a avea înclinări forte 
pronunţate pentru lux, frivolităţi scumpe şi cheltuell 
costisătore, cu care Radu o deprinsese în timpul de un 
an cùr. îî fusese amantă, şi îl ameninţa förte adesea cu 
fuga şi despărţenia ca să së mărite cu un grec forte 
bogat care de multă vreme îl bătea capul ca să lase 
pe cârciumar şi să së dea în dragoste cu densul.

Radu së duse într’o di la tatăl seu, care së astêm- 
păraso cu desăvîrşire de un cârd de vreme şi părăsise 
cu tot dinadinsul drumul mare ca să ’şi petrecă bëtrâ- 
neţelo în odihnă, şi îl ceru svat şi povaţă ca să alegă 
la un fel cu nevastă sa şi să scie o dată ce trebue să 
facă cu ea spre a o face cu minte, căci ca să ’I mal 
realiseze pe dintregul töte voinţele ei îl era peste pu
tinţă, ne fiind câştigul atât de mare ca să acopere chel- 
tuelcle pretinse de ea şi să mal rëmâe şi pentru mărirea 
capitalului, la care trebuia să se gândească serios căci
avea copil.

Tatăl sëîi bëtrânul Angliei audind jeluirile fiului 
8ëü, stătîi câte-va minute pe gânduri, pe urmă <Jise :

— De ! fătul meu ; dacă ruuercî ’I a întrat în cap 
asemenea gărgăuni, cu anevoe mal poţi să ’I scoţi. Nu 
rëmâne dar de cât doüë căi de urmat, şi a nume ; dacă 
te lasă inima laso şi ia-ţl altă mal de potriva ta, căci 
slavă D-luI în ţeră nostiă încă së mol găsesc femei 
frumöse şi mintöse; dacă nu o iubesc! peste mësura in 
cât nu poţi trăi fără de ea.

— O iubesc mal mult ca viaţa mea, mal presus- 
ca ochii din cap, în cât nu pot trăi fără de ea.
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— Dacă e aşea ţine-o cum al deprins’o, silesce-te 
sa ’T fad voile şi să te iei la întrecere la cheltuelï cu 
grecul, că de unde nu o pierd!.

— Dar de unde bani taică? cred! D-ta că câr
ciuma mea aduce atâta venit.

— El! omul face bani când vrea.
— Cum să ’I fac alt-fol şi mai mulţi de cât cum

ÎI fac ?
— El! cam? cum ’l al făcut şi pe cel cu care al 

venit din lunga ta călătorie; unul om deştept ca tine 
nu i së spune multe.

— Să pup iar puşcăria tată?
— Omul deştept nu pupă puşcăria aşa de lesne.
— Tu esc! destul de deştept şi al pupat’o de 

-câte-va ori.
— Tu fâ-te mal iscusit ca mine că-p stă în mână 

ca unuia ce esc! şi mal tînăr şi mal deştept. Dacă nu 
vrei fă cum scil că mie prin putinţă nu ’ml stă ca să-tî 
•fiu de vre-un ajutor.

Radu pleca de la tatăl sëii pe gânduri şi cu un 
culă roşit în inimă, dar încă nu së hotărî d’a urma po- 
vaţa ce ’I dăduse cl, ci rëmase în cumpönä ca să se 
mal gândescă. A doua piedecă fu mal puternică ca 
să ’1 îmbrăncească pe calea cea cotită a nelegiuirilor.

Intr’o seră de Sâmbătă spre Duminecă, pe când 
sta în cârciumă la tejghea şi ’şl făcea socoteala de ceia 
ce vênduse şi dăduse pe datorie în cursul sôptômâneï 
trecute, së pomeni că ’I intră în prăvălie un om sdren- 
ţeros, slab, uscat, cu părul apröpe alb cu barba mare 
şi neîngrijită încărunţită, cu ochii duşi în fundul capului, 
■cu figura neagră gălbejită, apröpe cocoşiat, şi abia târân- 
du-şî piciörele gemând într’-una şi tremurând din tot 
•corpul, core cum së vëdu în pragul uşii îşi ecöse din 
cap căciula sa cea jerpelită, şi întindênd’o spre Radu 
îl dise cu o voce slabă şi plângëtore.

1
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— Miluesce-mô om al lui D-dcü, da-mï o părăluţa 
tjau un codru de pane dacă escï creştin, şi ajută pe un 
nenorocit să nu mörä de fôme.

— Cară-te d’aci, strigă cu rostire Iîadu fără a ’şi 
ridica ochii după catastişe.

— Fă-ţî pomană mă! creştine, îndură-te de un ne
norocit şi nu me goni cu suduială de la casa ta, că 
pote ’ţ! s’o ţine şi ţie în seină o dată astă facere de 
bine, că de trei dile n’am mâncat.

— Na un gologan şi du-te cu D deîï, réspunse 
fostul bandit întindênd spre cerşitor un gologan de 
•dofiP parole.

— Bodaproste, D-deu să 'ţ! dea sănetate şi no
rocire, réspunse cerşitorul făcând câţî-va paşi în întru 
cârciumc! spre a së apropia de tarabă, dar când ajunse 
lîngă cismigea, rëmase în loc încremenit cu ochii ţintă 
spre Radu Angliei, îşi frecă ochii apoi de douë trei ori 
şi apoi strigă: Ce vëd? să fie cu putinţă? nu më amă
gesc ochii? nu sânt jucăria vre-unui vis? tu Radu 
Anghcle? tu escï? nu më înşel?

— Eu sunt, dar ce vrei cu mine? de unde më 
cunosc!? réspunse cu restire dar înfiorându-së de frică 
şi uitându-së în tote părţile ca să së încredinţase au 
nu era încunjurat de poteră.

— Cine sunt? ce vreau? de unde te cunosc? tu 
’ral faci aceste întrebări? tu copilul mefi? tu băiatul 
meü? së vede că nu mal cunosc!, pe tatăl teu de suflet? 
pe dascălul şi povăţuitorul teü? pe Soare care te-a 
scos în lume şi te a făcut om?

— Soare? cine e acel Soare? ce noimă are acel 
nume? ce ’ml vorbesc! mie în pilde şi în adênc! alcătuiri?

— Ce te fac! că nu më cunosc! băete? esclamă 
•cerşitorul cu o voce, care nu ma! era nie! mielosă nici 
rugätöre, ci ţanţoşe şi poruncitôre, or! vre! să întorc
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cojocul pe foia cealaltă? Ia fă bunătate de ’ţi mal adu 
aminte şi portă-te mal cum să cade cu prietenii cei 
vechi, că de unde nu më duc drept la aleşii satului si 
te dau de gît.

— Du-te, pleacă, ce stal pe loc? dacă al ceva 
socoteli de împărţit cu mine, du-te de le cere de la stă
pânire şi lasă-me în pace. rëspunse cu acelaşi ton răstit 
Radu Angliei apropiindu-së cu un aer forte ameninţător 
de ccrşitor.

— Ho! prietine, n’o lua aşa de repede că eu nu 
sunt Sandu ca să mô pălcscl pe la spate, ci am ciomag 
sdravën şi mână ţepănă, replică unchinşul ridicând într’ 
un mod ameninţător d’asupra capului sëu bastonul cu 
care ’şi sprijinise pănă atunci piciörele sale care nu mal 
tremurau, ci erau îndestul de solid înţepenite în pământ. 
Dă-ml banii tâlharule că te dau pe mâna stăpânire!.

— Care bani măi creştine, csclnmă Radu cu mult
mal potolit.

— Banii care ’ml al furat din casa mea de la
Movileanca, rëspunse cersiţorul făcând un pas înainte 
spre fostul sëu argat, ţiind mereu ciomagul ridicat d’a
supra capului sëu gata să pălească pe cârciumar.

— Ia ascultu-mö mă! Soare, dacă în adevër tu 
osci, ce mi te răţoescl şi mi te faci aşa de grozav în 
casa mea? clise Radu puind tişgheaoa între el şi fostul 
sëu stăpân. Ce credl că mie ’ml este frică de tine? 
adăogă scoţînd din cişmigea o pereche de pistole şi în- 
dreptândule spre cerşitor; aida de! nu e Radu Angliei 
din cel ce së înfricoşeză aşa de lesne. Ducă ’ţi place 
dute la aleşii satului, părasce-me, învinovăţesce-me, spune 
că al avut bani, tu care al fost de mal multe ori închis 
pentru furtişaguri, şi pe urmă al scornit vorba că aT 
murit ca să scapi de altă osîndă, spune că te am furat 
eft, eft care de patru ani aprope îmi câştig pânea într’un
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chip cinstit şi nu dau nimuruî prilej de vr’o bănuiala; 
mergi de spune orl-ce vei vrea şi pe urmă vei vedea pe 
cine o să creadă, şi pe cine o să închiciă? pe mine ori 
pe tine.

— El! vöd bine că tot al dracului esc! tu, tot 
şmecher şi pişicher, răspunse Soare, căci în adevăr el 
era. lăsând băţul în jos şi punindu-1 după uşe. Cu tine 
nu c de glumit; esc! mai tare şi pace; adu mâna ca 
să ne împăcăm, şi în loc d’a te cere să te faci iarăşi 
sluga mea, iată că efi singur mă dau rob ţie, te cunosc 
de stăpân şi te rog, şi te juruiesc să te fac! căpitanu 
meu şi al tovarăşilor mei, şi să te pui în fruntea nostră 
cât de curând, că suntem mulţi şi harnici, ca să ne 
duc! la biruinţă şi la bogăţie, căci ne a secat reu de 
tot pungile.

— Ce tot îmi vorbesc! de voinicie, de tovărăşie 
şi de căpitănie; eit mani făcut om de treabă; m’am 
apucat de negoţ, îmi merg treburile bine şi câştig în
destul ca să trăesc fără de nici o grije.

— El ! când e mal mult nu strică ; nu sei că 
cine umblă cu crucea ca crucea să usucă. Al nevastă
tânără căria îl trebue ţole mândre ca să se îmbrace cu 
ele, şi tu ’ţi iubesc! măre nevasta. JSu mal sta dar spre 
gânduri că avem piesei bune şi grase care are să te 
îmbogăţească dintr’o dată; pe Popescu gât strâmb a- 
rendaşiul moşiei Mătăsaru, pe popa Manii sin popa 
Gheorghe din satul CândescI, care rănesce banii cu lo
pata, pe coconu Mihalache Grăureanu arendaşiul mo
şiei G loden!, care e bogat putred, pe coconu Mihăilă 
Furduescu judecătoru din Dâmboviţa, care m’a osîndit 
pe mine de cinci ori şi pe tatä-töü de patru, şi care 
are avere nemiluită, şi încă pe alţi mulţi moşieri şi 
proprietari groşi la ceafă care ar li în stare să ne îm
bogăţească numai în câte-va luni.
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— Fie-le banii pe seină rëspunse Radu Anghel,. 
după puţină gândire, nu mal voiu să voinicesc, şi
pace bună.

— Radule taică gândesee-te încă o dată mal nainte-
de a lua o hotărîre statornică.

— M’am gândit, rëspunse cu hotărîre fostul bandit.
— Dacă nu vrei bine-le teu, înduplecă-ţe încal 

pentru hatîrul meu, pe care m’al calicit şi m’aî lăsat în 
sapă de lemn furându-mi tot ce am agonisit pentru bă
trâneţe.

— Ru’ţl am furat nimic, lasă-me în pace cu banir 
tel şi vedl-ţî de drum cu D-deu.

— Eu nu plec d’aicl pană ce nu te înduplec să- 
te pul în fruntea nostră, sau ajuns la desnădejde te dau 
pe mâna poterel, că tot n’am pentru ce să mal trăesc.

— Ce escl nebun măi Soare?
— Pöte să fiu şi nebun, că sărăcia si foraea nu 

fac alte isprave.
— Ra mal bine ăştl dece galbeni, clise după o 

clipă de gândire scoţend din cişmigea câte-va monede 
de aur, şi dute cu D-deu unde vel vedea cu ochii.

— Ru ’ml trebue banii 161, nu ’ml trebue pomană, 
ci ori o avere mare ca ceia ce ’ml al luat făcându-te 
căpitanul cetei mele, ori isbcndirea pentru töte relele 
ce 'ml al făcut, dăndu-te pe mâna stăpânirii măcar de 
s’o alege de mine orl-ce.

— El! măi, dar tu esc! ciudat de tot! gul ne gul, 
më iei o?dată pe nepusă masă, şi pe urmă dăl de zor, 
ca la o adevëratâ siluire.

— Eu nu te siluesc, ci ’ţi dau orl-câtă vreme vel 
avea răgaz de gândire ; o săptămână, doüë, cât-vrel ; dar 
să nu te împingă păcatele să më dal de gît că atâta ’ţi e.

— Scil bine că eu când făgăduesc më ţiă de cu
vânt, răspunse Radu Anghel după o pausă cam mări ci că,

I
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trec! peste o sëptëmâna pe aici fără de grije, şi atunci 
îţi voiîi spune lămurit şi hotărît: da sau ba.

— Yed! aşa te vroiu, rëspunse cu bucurie Soare;, 
să ne vedem sănătoşi peste o septămână.

— Să vil sânëtos.
După aceia prefăcutul cerşitor eşi tot precum in

trase, adică tremurând şi răzimândusă cu greutate de 
ciomagul ce ţinea în mâna dreptă.

X.

CĂLCAREA DE LA GLODENl.
Am mai spus că Radu Angliei moscenise una din* 

cele mai primejdiôse pasiuni de la dascălul sëû Soare, 
adecă lăcomia de bani ; astă patimă aţîţată de necesitatea 
d’a cheltui mult de tot cu amanta sa spre a face marţ 
pe grec, îl aduse la estremitatea d'a primi propunerea 
lui Soare când veni peste o sëptëmânâ d’a sô duce la 
o întâlnirea proectată de el în unire cu Bucur şi d’a 
së pune în capul a vro dece tâlharï, cel mai mulţi- 
fugiţi de prin ocne şi puşcării, drojdii ale societăţii* 
care aveau pe consciinţă sute de crime comise, gârlă de 
sânge versat.

In fruntea acestor hoţomani hotărîţî la tote, o că
petenie hotărîtă ca Radu Anghel care era înzestrat cu 
curagiö, determinare, şi o inteligenţă de care din copi
lărie a dat nisce probe spăimentătore, având de locote
nent pe Soare Ylad, omul cel mal crud şi mai fără de- 
milă dintre toţi muritorii în scurt timp puse totă ţâra« 
în mişcare şi băgă gröza în lumea ma! cu sâraă de pe 
la ţâră.

Mult timp omenii de la ţâră într’un fel de pace- 
relativă, mult timp siguranţa publică römäsese ne ban-



r
96

ţuită de tâlhari cu nume mare, mult timp curţile care 
judecau pe criminal! într;acelo timpuri judecau si con
damnau numai borfaş!, pungaş!, hoţi de ca!, tâlhar! şi 
omorîtorï isolat!, căc! do un cârd de vreme nu se ivea 
pe orisontul criminal un nume care sö impue, un făcător 
de rele care să uimésoà, un criminal care să îngrozescă 
omenirea; de o dată însă sö împrăsciă vestea c’a eşit 
la ivelă o bandă de hoţ! teribilă, care de nimic nu se 
teme, nesocotea or! ce obstacol, isbea cu o repeziciune 
spăi mentă tore, trecea peste barierele cele mai puternice 
jefuia în or! ce oră de di sau de nopte, şi călca casele 
cele ma! bine pădite când cu gândul nu gândea cine-va.

O dată cu vestea aceste! cete sö lăţi cu iuţela 
fulgerulu! şi sö rosti mai de tote buzele şi un nume : 
Radu Anyhcl, nume teribil, nume fioros, nume impună
tor care putea intimida chiar un escadron de dorobanţ!. 
Acesta era numele căpetenie! cete! din nou ivită.

Multe sö vorbeau de acea ceată şi de acel om, 
multe lucrur! care sbârlea perul, îngheţa sângele, înfiora 
pe omul cel ma! curagios. învertoşirea inimo! sale a- 
junsese în curând timp proverbială, recitarea crudimelor 
sale lăsară cu totul palide paginele descripţiunilor ches
tiunilor inchizitoriale din veacul de mijloc, şi îndrăsnela 
atacurilor sale întrecea isprăvile briganţilor celor ma! 
îndrăsneţî.

Rômânea nesimţitorîn aintea durere!, nepesător îna
intea vörsari! de sânge, de piatră înaintea rugămintelor 
celor ma! desperate. Asista cu neturburare la chinuirile 
cele ma! grosnice, lua în bătae de joc suferinţele cele 
ma! supreme; nimenî n’avea har înaintea sea.

Cine era acel om şi de unde venea nimenî nu 
scia, sö aflase numaî că în satul Boţesc! din judeţul 
Muscel trăia un hangiu care sö numea tot Radu Angliei, 
<3ar care avea 6re*care avere trăia în linisce în satul
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$6ü, îşi vedea în ticnă de nevasta, copiî şi coincrciul 
sëü, fără să dea cul-va pricină de vorbă ori de bănuială 
si së purta cu consătenii sëî aşa de bine, în cât totă 
lumea ar fi fost în stare să ’1 ia pe chezăşie pentru o- 
norabilitatea lui, căci totă lumea îl-vedea ocupându-së 
•numai de rostul sëü şi de tenăra şi frumosa lui nevastă, 
pe care o împodobea cu tot ce agonisea, în tocmai cum 
îşi împodobesce un închinător de idol! fanatic feţişiul 
cultului sëü. Un om, care mai nu lipsea din sat de cât 
când së ducea ca 8<VşI împrospăteze provizia, care era 
dulceţa şi bunëtatea încarnată, care n a dat o palmă de 
•când s’a întors în satul sëü si care pe d’asupra era 
dominat cu totul de un amor violent, putea fi în acelaşi 
timp căpitanul unor hoţi aşa de teribil? era cu neputinţă.

Cu tete acestea stăpânirea îşi făcîi datoria; întrebă 
câţiva din cei jefuiţi şi rămaşi cu viaţă de grosnicul 
haiduc. îl cercetă şi după ce adună mal multe informaţii 
din nenorocire förte contrazicütöre, trămise spre Boţesc! 
într’una din zilele lunel lui Ianuarie din anul 1859 şi 
pe o vreme urîtă de tot un procuror însoţit de zapciu 
locului şi o cruce de dorobanţi precum şi de vr’o câţl-va 
•din acel martori victime, care cum ajunse călcă casa 
•cârciumarulul Radu fără de veste.

Radu Angliei era a casă adică în cârciumă, el cum 
•aflù pricina visite! ce i së făcea, nu së turbură de loc, 
pofti pe procuror să ’! visiteze casa şi prăvălia din pim- 
niţă pănă în pod şi cerii să së pue faţă numai de cât 
•cu omenii aduşi. Procuroru cătă cu cea mal mare mi- 
nuţiositate pretutindeni, pôte chiar pe unde nu s’ar fi 
cuvenit, şi negăsind nimic bănuitor chemă martorii, dar 
aceştia cum îl vë<Jura declarară într’o voce că nu era 
acesta Radu Anghel, care ’î-a jefuit nici făcea parte un 
om ca el din ceata Iul.

Radu Anghel tâlharul era un om înalt gros, gras,.
Radu Anghel. 7
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cu përul cărunt, cu barbă rotundă, cu ochii căprui îm
brăcat în haine mitocănesc!, adică cu pantaloni de postav 
civit încreţiţi la spate şi ilic asemenea de postav înflorat 
cu găitan de fir galben cu flori bogate pe piept, pe 
când Radu Angliei-cârciumarul era om mărunţel şi tînăr,. 
cu mustăcioră galbenă frumos răsucită, cu ochii albaştri, 
perul plăvit tăiat scurt, şi îmbrăcat ca ţăranii de la- 
munte forte curat. In faţa astor investignţiunl şi măr
turisiri unanime, autoritatea judiciară fiind desarmatăi 
fîi nevoită să cedeze înaintea evidenţii şi să sö retragă 
cerendu’şl ertăciune de superare de la cetătenul pacînic 
bănuit de surda. După ce se depărtâ bine procurorul 
şi suita sa şi mal trecii ceva, Radu Angliei sè uita» 
lung după urma prafului ridicat de copitele cailor lor 
şi murmură înşine :

— Proştilor, proştilor! nerod mal credeţi voi pe 
Radu Angliei dacă vö închipuiţi că a putut să lase cu- 
viaţă pe unul din prădile sale, care a apucat să’I vadă 
faţa; praf în ochi vreţi, praf în ochi v’arn dat; am 
pus eu pe Soare să calce pe aceşti nevoiaşi în numele 
meu şi pe urmă -l-am făcut scăpaţi tocmai ca să vie să 
mărturisescă cu mâna pe foc că nu sunt eu Radu Angliei. 
Poftiţi după astă mărturisire de mal îndrăsniţî să călcaţi- 
casa^ „'nstitulul cârciumar Radu Angliei din satu Boţesc!.

După ce pronunţă aste cuvinte, sense din brâu un 
orologiu de argint, së uită la oră şi apoi îl băgă repede- 
în întru şi întră în prăvălie murmurând:

— Astă-seră trebue să plec mal de vreme, că diseră 
avem trebă la Glodenl.

Glodenil este uu sat din judeţul Dâmboviţa la o 
palmă de loc departe de satul Boţesc!; într’acel sat lo
cuia un arendaş aprope böträn ! Acel arendaş era Român, 
era unul din paciniciî esploatatorî de păment, care sô- 
gândea şi la braţele muncitöre spre » nu. ie istovi, unul

- /
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din rarii moşieri care ajuta pe săteni, îî împrumuta fără 
dobendă, nu profita de neesperienţa lor, nid sö bucura 
la banii lor; dintr’astă causa averea sătenilor sö îmbu
nătăţise, curţile lor se umplusose cu vite şi mal toţi 
ajunsese să fie omeni cu dare de mână. Tot dinlr’asrâ 
causă Grăureanu, aşa se numea arendaşul, putu să stea 
într’acelaşl loc mai multe căştiurl unul după altul, şi cu 
tută generositatea sa, să facă o avere considerabilă. Pe 
acel om bun pentru care sö punea tot satul, contrariu- 
cu ceia ce făcea foştii haiduci, sö hotărî să ’I calce 
Radu Angliei împreună cu céta sa, spre a1 1 sărăci, prin, 
urmare spre a lipsi satul d’nşa bun arendaş.

In sera dilel în care procurorul călcase casa han
giului de la Boţesc!, bunul arendaş sta la masă îm
preună cu ncvastă-sa, o femee în verstă cu o înfăţişare 
respectabilă şi cu nepotăsa, o copilă cam de vr’o cincl- 
spre-dece ani. O slujnică ţigancă aprope betrână care ’Ï 
slujise din copilărie, îi servea şi le aducea bucatele.

Pe când era cam pe la friptură audiră că ciocănea 
cine-va la uşa tindei.

— Sö vede că zapciu sö ţine de făgădueală şi vine 
să mănânce din curcanul cel gras, dise G rău rénu audind 
ciocănitura ; du-te Smărândiţo de vedl cine e şi dac’» 
fi zapciu poftesce’l încoa.

Nepoţica usure ca o päsöricä sö sculă fu* de la 
masă, traversă iatacul şi încă o cameră, care despărţea 
sala de mâncare de tindă, şi trăgend zăvorul fără de 
nici o temă, căci unchiul seu prin conduita sea avea drept 
să nu sö teamă de vr’o primejdie, scose capul afară şi 
întrebă cine e ?

— Om bun, respunse o voce grdsă şi necunoscută, 
şi numai de cât trei fiinţe învelite cu ipingele negre şi- 
mascate la ochi năvăliră peste copilă, o împinse în întru, 
şi apucând’o de gât mal s’o sugrume, îl zise în şoptă, dar 
cu o espresiurie îngrozitore:

\
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— Su nu (licï cârc, cuci esc! mortă.
Fata rëmasc în loc înlemnită de frică şi cu gura 

■căscată şi fură grai, căci spaima îl paralisasc organul 
▼orbire!; aceşti necunoscuţi însă nu sé încredură numai 
în tăcerea sa voluntară, ci o dete pe mâna altor trei 
necunoscuţi asemenea mascaţi, care într’o clipă î! pripo
niră gura cu nisce glamnice de cârpă vîrîte tocmai in 
gât, o legară şi o fericară d’o făcură fedcleşiu; după 
aceia o luară în braţe şi o aruncară pe un pat în camera 
d’alălurî.

Intr'ast timp ccl-lalţi trei necunoscuţi intrară pe 
bâjbâite în camera a doua, pe urmă în a treia şi së în
dreptară spre camera de mâncare. Grăureanu surprins 
de lunga întârziere a nepoţel sale îî dete o gură ţepSnă 
ai strigă :

!;

— Dor nu maï vil o dată Smărăndiţo să ne spui 
cine e? că s’a răcit friptura.

— Nu tânji fată, rëspunse o voce necunoscută din 
pragul uşii despre iatac, că noi suntem de vină c’am 
întârziat; sărut mâna cucöne Costaclie şi poftă bună.

— Mulţumim D-vostră, respunse Grăureanu sculân- 
du-sô în sus după scaun şi rëmâind în loc încremenit 
de vederea acelui spectacol atât de ncasceptat ; dar ce 
poftiţi, adăogă făcând cărl-va paşi de la masă spre a s6 
apropia de cel trei omeni mascaţi, care prin port şi ar
senalul1 de arme ce avea asupră-le, dovedea cu prisos 
cine eraü şi ce gânduri nutreau.

— Te rog nu ’ţi turbura cheful şi nici nu te da 
de osteneală, ca să Iaşi să së răccscă nisce bucate aşa 
■de gustosc, zise cu o voce îngroşată unul din hoţi, că 
numai nisce hoţi putea intra ast-fel în casa unul necu
noscut, ve<ji-ţl de mâcare aşa te rog, adaose acelaş hoţ, 
că noi mal asceptăm.

— Cine sunteţi voi de intraţi ast-fel ne poftiţi în

i
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casa mea? striga Grăurcanu afară din sine puind mâna 
pe nisce pistole spânzurate în cui Ci la spatele sëïi.

— Faci röü cucoane Cosţache, zise acelaş hoţ 
care ’ş îngroşa vocea, faci rëü de te röstest! la noi şi 
ne sperii cu jucăriile acelea ce ţii în mâna.

Glodeanu drept orï-ce rëspuns îşi descărca arnen- 
douë pistoalele spre cel trei necunoscuţi, dar fie că mâna 
îl tremură mal mult de indignare de cât de frică, fie 
că hoţii së mişcară din loc la timp, că glonţelc nu ne
muriră pe nici unul din el.

Pe el mei daca aşa ’I e portul, strigă hoţul cu vocea 
schimbată, şi cei doi hoţi ajutaţi de cel-lalţl trei, care 
pân’aci rcmăsese în camera d’alăturl şi care alegară.în
dată ce audise cele doüë descărcăturî năvăliră spre Gră- 
ureanu şi puse măna pe el.

Arendaşul de şi era cărunt însă era om voinic şi 
cu putere; armat numai cu cele doue pistole deşarte, care 
numai erau de nici o trëba, făcii din paturile lor douë 
măciuci, lovi cu ele unde putu să lovâscă ; în cap, în 
fălci, peste gură, peste umeri, umplu mal pe toţi de sânge, 
së smăcî mal să scape, dar el erau cinci şi el numai 
unul ; cu lesnire dar putu să’I învingă şi să’l rëatorne la 
pământ doborît.

Jntr’ast. timp arendăşoica, care remăsese încremenită 
pe scaunul sëu, şi cu furculiţa gata s’o bage în gură 
ast-fel cum o găsise apariţiunea celor trei omeni siniştri, 
scose un ţipet şi căcjîi jos fără de cunoştinţă, când vëqU'i 
pe bărbatul sëü, cădend la pământ sub greutatea celor 
cinci fdcëtorï de rele, care ’şl pusese genunchile pe piep
tul lui.

!

— El, cucöne Cosţache, .frumâse sunt lucrurile 
astea? zise hoţu cu vocea schimbată, care părea a fi 
comandantul celor-lalţî, bine al făcut să te pul în pricină 
cu noi şi să faci pe cocâna să leşine? nu era mal frumos
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să nc înţelegem ca omenii cum së cade si să ne despăr
ţim ca prietenii.

— Ce’ml aţi-fă cut copila tâlharilor? strigă Grău- 
rénu, sbucimându-së cu disperare.

— Copila d-tale e dincolo tare, mare şi sănetosă, 
Tespunsc căpetenia cu acclaş ton sardonic.

— Aduceţi-ml-o încoa şi fugiţi, plecaţi d’aicl că la 
mine nu găsiţi bani.

— Ce spui? De grabă ’ţi o fi cucône? csclamâ 
Sioţul rânjind.

— Plecaţi că pe urmă încep să strig, şi de o dată 
••së srnăci din manele celor cinci, şi sculându-sé pe ju
mătate în sus, începu să strige din tote puterile:

— Hoţii, hoţii, hoţii.
Arendăşoica, care zăcuse pân’aci nebăgată de seină, 

■desceptată de acel strigăt formidabil, së sculă şi ca repede 
in sus pe jumëtatc ameţită şi începii şi ea să strige 
■cu disperare.

— Hoţii, hoţii, hoţii !
— A ! aşa vë e vorba! csclamă hoţul cu întăritare, 

faceţi gălăgie pe când noi ne purtăm ca omenii de 
ispravă, şi mal cu semă d-ta cuconă care te-am lăsat în 
pace să’ţl vedl de istericale, ridici casa în sus cu ţipe- 
filc d-tale!... apoi nu më faceţi că încep aminterî şi a- 
tuncl d-vOstră o să vë căiţi, la puneţi mâna pe coeonă 
<şi faceţi-o să nu mal cârâiască.

Doi din hoţi së repediră spre arendăşoică şi într’o 
■clipă o reduse în starea Smărăndiţel şi o trântiră şi po 
ea într'un pat dintr’acca cameră. După ce scăpă de 
cuconă hoţul cel mare zise cu răsteală slujniciï, caro 
amorţise lângă sobă şi plângea pe înfundate:

— Deretecă masa si ia-o d’aicl că avem trebuinţă 
■de loc larg: dar să nu care cum-va să eşl p’altă use 
afară că te fac mii şi fărîmă.
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Slujnica së supuse plângênd înfundat şi după ce 
«termină d’a aşeza bine rëù töte pe la locul lor, së ghemui 
după sobă şi îşî astupă ochii şi urechile ca să nu vadă 
nici să audă nimic.

— El boerule, zise hoţul după ce së desglotă casa, 
=acum a venit vremea să ne apucăm de treabă; spune- 
mi al de gând să ne înţelegem ca omenii de omenie, 
■sau de unde nu să întorc cojocul pe dos?

— Hoţii, hoţii, hoţii, strigă Grăurcanu drept orl-ce
•rëspuns.

— De giaba îţi spargi pieptul cocône, zise hoţul 
•că noi nu suntem proşti cum îţi încliipueşti d*ta, c 
■avem grije d’a ocoli mal din vreme orl-ce temere d 
primejdie. Află că ţipetele d-tale nu le aude nimen 
căci o parte din omenii mei s’a repedit spre cămar 
•argaţilor şi slujitorilor şi ’1 a legat şi proţăpit de numa 
sunt buni de nici o trebă întocmai ca cucöna.k

— Atunci, dacă nu e nici un mijloc de scăpare, 
replică Grăureanu cu o resemnare disperată, omorîţi- 
më tâlharilor ca să së sfârséscâ o dată.

— Noi n’am venit cu gândul d’a te omorî saü 
<Taţî face cel mal mic rëu, ci cu gând d’a ne înţelege 
şi d’a ne despărţi buni prieteni ; de aceia am şi venit 
mascaţi cum ne vecjl ca să nu ne cunoscl cine suntem 
şi să dăm de vr’o primejdie. De aceia te rugăm pentru 
binele d tale, scote cheia, descue lada, dă-ne vr’o doue 
raiisöre de galbeni că al mal mult, seim bine şi pe urmă 
plecăm fără să’ţl clintim për din cap, de şi ’ml-al coto
nogit omenii.

— N’am nimic, rëspunse cu resteală Grăureanu.
— Nu ne face să te silim să scoţi singur cât al, 

•că atunci nu e bine, zise hoţul cu o rânjitură, care se- 
mëna cu mârăiala cânelui când vrea să së îndârjească 
•ca să sară în spinarea cui-va.

i
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— N’am nimic vë spuT, omorîfi-më dacă sunteţi 
tâlhari şi nelegiuiţi.

— Nu glumi cu noi cocône că suntem omeni ho—
tărîţî.

— Nu’mî pasă de voi, omorîţi-mă.
— Nu te lua rëü cocône că nu soi! cu cine-

vorbeşti
— Ori-cine ol fi esc! un ticălos, un om de nimicy

un mişel.
— Să pote, dar când mô întărit sunt om fără în

durare, care pote să te facă să înduri chinuri pe lângă 
care môrtea e lucru de nimic.

— Sunt gata să îndur tote, dar cum v’am spus- 
bani nu vă dau că n’am.

— Nu vinde d-ta castraveţi la grădinar că cu. 
mine nu sô trece; scôte ciocoiule bani că pe urmă ta 
fac să spui şi laptele ce al supt de la mumă-ta.

— Fă ce vrei cu mine că eu n’am nimic în casă.
— Nu face nimic, este mijloc de înţelegere, dă-mr 

o poliţă de doăă mii de galbeni trasă asupra zarafului- 
d-tale cu sorocul împlinit şi eù am destulă încredere 
în d-ta că mâne n’ul să te duci la stăpânire să’ţl tragr 
iscălitura.

— N’am bani la nici un zaraf.
— Asta nu së pote ; totă lumea te scie că escî 

bogat şi al bani mulţi.
— Bogăţia mea este închisă în vite şi scmănătuiî 

şi banii mei împărţiţi pe la ţăranii ce?I am ajutat.
— Sciu, dar a mal rëmas şi prisôse ca să ne dai. 

şi nouă, care avem ca şi ţăranii d-tale nevoe de ajutor.
— Pentru voi n’am nimic, nimic m’aţl înţeles,, 

răspunse Grăureanu cu hotărîre.
— Cocône Costache, pentru ce escî aşa de hain? 

pentru ce nu’ţl e milă de zilele d-tale că esc! om în
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flörea verstei? pentru ce nu te gândesc! la cucôna şi: 
la copilita d-tale, care sunt ca şi d-ta în primejduire de- 
•viaţii? Pentru ce te lăcomescî la câţi-va pumni de gal
beni, pe care fiind sănătos îl faci la loc şi cu prisos, şi
pul în primejduire nisce vieţi scumpe?

— Ţi-am spus o-dată dă-ml cu ceva în cap dacă- 
şi omeni ca mine së calcă în mijlocul unul sat populat, 
şi nici unul din cel ce au mâncat pane de la mine nu’ml 
sare într’ajutor ; aide dă ca să se sfârşească o-dată.

— laţi sema cocone Costache că noi suntem ho-
tărîţî.

— Mî-am luat sema, n’am nimic, nu pot să v>
dau nimic.

— Nu mc face cocone să’mî dau masca jos şi să'ţ 
spuiü cine sunt, că atunci nu e mântuire.

— V’am spus o dată că n’am nimic ; starea mea 
e în mâna celor lipsiţi; veniţi la tomnă când au şi cei 
săraci, dacă vrei să găsescl bani la Grăureanu.

— Astea sunt vorbe.
— Na cheile şi cată; şi Grăureanu aruncă cu un 

gest do suprem dispreţ cheile la piciörele hoţului, care
le apucă cu însetoşare.

— Unde ’ţi sânt lădile? întrebă căpetenia.
— In casa despre drum
— Bine ; ia semă însă să nu mô legi la gard că

■■

te-al topit.
— Căpitane, căpitane zise unul din hoţi, care stă

tuse pană aci mal la o parte, nu ’ţi pierde vremea de 
surda şi începe de unde o să fii nevoit să sfîrsescl, ck 
barul de bună voe n’o să së îndure, să ne dea, ci o-
să sô încerce să ne lege la gard.

— Lasă Soare, lasă că boerul e al nostru, vecin, 
om al lui D-deu, boer adëverat, creştin cu milă şi îndu
rare cătră cel sărac, n’o să ’1 lase inima să ne pôrte cu
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•vorba de surda, ci o sa ne dea din ceia ce are atâta 
-cât ’T am cerut. Nu’e aşa cocone adaose hoţul cu ton 
şgiumeţ că n’aî de gând să ne legi la gard?

— Eu v’am spus o dată aceia ce am avut să vë 
spui ii, rëspunse Grăureanu.

Audind acest rëspuns scurt şi hotărît, iute hoţul 
luă după masă o luminare din cele doué aprinse, tra
versă cele douë camere şi tinda, intră într'a treia şi 
.-găsind într’ensa trei lădî le deschise şi le răvăşi pe câte 
trele, dar nu găsi de cât doüë pungi cu sfanţi, în 
care să tot fi fost trei mil de leî vechi, şi încolo fel de 
•fel de hârţoge şi de catastişo. Asta nu era suma la care 
së aşccpta căpetenia de hoţi nicT nu plătea osteneala 
•ce’şî dăduse şi primejdia la care së espusese. Aceşti 
bani în loc să’l potolească mai mult îl întărîtă şi îl fâcù. 
•să së repedă ca un leu spre camera unde zăcea arenda» 

. -.şui între cei cinci hoţi şi să strige ca un eşit din minte:
— Ya să zică D-tale îţi arde, să’ţi baţi joc de 

mine, pe când eu ’mî am perdut atâta vreme ca să te 
cruţ; să scii că d’acu încolo nu maî e mântuire şi că 
•Radu Angliei pedepsesce crunt, pe ceï ce ’1 ia peste picior.

— Nu ’ţi am spus eu Radule, că boerul nu e om 
■de înţeles, clise hoţul acela pe care hoţul cel mare, îl 
•numise Soare, acum înghite şi taci.

— Nu tac ci m’am hotărît să lucres cum de mult

:

I

•n’am lucrat, să fiu fără de milă ca şi tine, să rëmâï 
. surd la ori ce rugăciune.

Pronunţând aste cuvinte îşî smulse cu repeziciune 
masca de la ochi şi apoi strigă :

— Nimeni n’a véclut pân’acum trăsurile chipului 
•meu şi apoi să rămâe viu; privesce-më, uită-te lamine, 
'întipăreşte-ţî în minte aste trăsuri, că altele n’al să 
maî vedT.

1

i

— Ţi am spus, omörä-mö rôspunse Grăureanu cu
toărbăţie.
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— Mai e încă pană la morte, pân’atuncî avem să 
tc facem să ne spui unde ţii banii ascunşi. Soare vedî 
<le mirodenii.

Cum aurii ăst ordin Soare şi alţi doi hoţi lăsară 
pentru un moment pe arendaş şi unul sö repedi de 
luă din sobă o lopată de fier plină cii jeratic şi sö în- 
torse cu ea s’o puie sub nasul pacientului, cel alt se 
repedi la o desagă ce o aruncase lângă uşe când in
trase şi luă din ea o motoşcă plină cu un praf roşu şi 
se întorse era şi lângă pacient, şi Soare deslegă motoşca 
.şi preseră o mână de praf roşu pe jeratic, pe când cei 
alţi camarad! silea pe Grăureanu să stea cu faţa ple 
cată spre foc.

De o dată sö împrăsciă în casă un fum gros şi ui 
miros greu, care făcu pe toţi să strănute fără de vrere 
păna şi pe baba ghemuită după sobă, pănă şi pe aren- 
■dăsoica căreia ’î sări motoşca din gură cât colo; însë 
tărimea cea mai cumplită a acestui fum nesuferit intră 
drept în gura arendaşului Bietu om nu tuşi ca cei alţi, 
dar începu să dea din mâni şi să së svârcolească în 
ghiarele călăilor sëï ca un eşit din minte rotocolind 
nisce ochi eşiţî peste mesura din orbită, căci plămânii 
încetase d’a mal fru acţiona, respiraţia fumului de ard ei & 
îl sugrumase.

— Mai daţi-i o leacă de răgaz că boeru are cu
vent să vorbească dise Radu Anghel cu ton batjocori
tor. Spune boerule unde ’ţi sunt comorile, adaose după 
•ce hoţii aruncară lopata de jeratic în fundul sobei.

— Nu’ţl spui tâlhare unde ’ml sunt comorile mele, 
rëspunse cu bărbăţie Grăureanu după ce redobândi fa
cultatea de a respira şi a vorbi ; căci banii ce ’1 ara 
•cäpötat cu sudörea tinereţe! mele îl păstrez pentru copii 
•inel, care nu sunt aici.

— E unul, fata, şi ea o plăti pentru el.
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— Fata nu’mï e fiica ci nepotă ; ce o vrôa Dum
nezeii cu ea.

— Bine, om vedea ; noi mai avem şi alte mijloce 
cu care 9ă descleştăm gurile. Vedeţi băeţi de mangal.

Soare së rcpedi fuga spre desaga, scoso dintr’ênsa 
un măngăluşiii de fer şi o tinicheluţă cu ţâţă plina cu 
unt de lemn şi umplu mangalul cu jeratic, pe când alt 
hoţ desculţa pe pacient pană şi de ciorapi.

îndată ce fii mangalul plin, cel alţi hoţi trântiră 
pe arendaş cu spatele în sus, pe parchet şi apoi îl tî- 
rîră de piciore pănă lângă mangal şi ’! puse piciorele 
d’asupra focului.

Doi din hoţi ţinea pe pacient de mâni răstignit ca 
să nu së misce, doi îl tinéü strîns de piciöre, şi Soare 
turna din ţîţa tinichelei picătură cu picătură de unt de 
lemn, care cădea parte pe pielea înferbentată şi parte pe 
cărbuni. Picăturile cădute pe pielea ferbinte începea să 
clocotescă, cele cădute pe cărbuni se aprindeau şi încun- 
juraii piciorele cu Hăcărae, şi töte împreună produceau 
nisce dureri şi nisce usturimi imposibile de suportat.

Ast chin învinse stoicismul arendaşului şi ’1 facil, 
să ţipe, să strige, să urle ca o adunătură de fiare săl
batice. Aste ţipete indescriptibile făcîi pe ţiganca caro 
era o străină să iasă plângând după sobă şi să cadă în 
genunche la piciorele hoţului celui mare şi îmbrâţişin- 
du-1 piciorele să strige:

Iartă-1 măria ta.
Asemenea şi arândăşoica care zăcea în pat leşi

nată së ridică pe jumătate cât îl permitea legăturile 
care’l strângea manele şi piciorele şi începu së strige- 
bărbatului sëü:

— Dă-le frate, dă-le tot, numai scapă cu viaţă.
— !Nu dau nimic, nu las copiii pe drumuri săraci 

şi muritori de forne ; mal bine së mor eu şi să trăescl- 
tu şi eu

1
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— Nu va trăi nici ea nici el, strigă căpetenia de' 
hoţi, a cărei figură së înflăcărase şi luase o espresiune- 
radiosă do satisfacţiune ca un tigru ce îşi vede prada, 
sbătându-i-se în gliiare. Luaţi băeţl şi pe coconă del
faceţi o saltea de ace.*

Soare lăsă pe manele altul hoţ ibricul cu unt de 
lemn şi numai de cat se repedi spre coconă, o trânti 
din nou în pat. scâse din brâu un cuţit care era mic şi- 
forte ascuţit şi înoepii să împungă pe biată femeie prin 
mâni, prin piciore, prin şele, prin pulpe, prin părţile cele 
mai cărnose ca durerile st? fie mal ascuţite.

— Spune cocână, spune, strigă Radu Angliei, al 
cărui chip era grosnic la vedere.

— Spune coconă spune ce scil, repetă şi hoţul care 
o împungea dându-1 o lovitură mal ţeposă în ţâţa stângă.

— Lasa-më că spui, rëspunse biată femee precur
mând concertul de ţipete şi urlete sëlbatice ce le ame
steca cu bărbatul sëfi, ale cărei piciore erau numai o 
rană şi din care curgea sângele clocotind şi aţâţând focul.

Hoţul încetă d’a mal lovi, dar arândăşoica nu mat 
zise nimic, ci de o dată së precurmă şi din ţipete şi din 
gemete şi tăcîi de tot fără să mai rostésca ceva revelator.

— Grăesce coconă, strigă teribila căpetenie de hoţi 
repedindu-sô .spre victima sa şi sguduind’o cu putere; 
sguduitura însă’! fù de surda, căci corpul rëinase nea
nimat; ultima lovitură pëtrunsese inima şi’1 precurmase 
viaţa.

— Tot d’auna te grăbesc! neîndemânaticule ! strigă 
Radu Angliei fulgerând cu teribila sa privire pe Soare, 
al omorît’o tocmai când căsca gura să no spue tot.

— A murit! strigă Grăureanu uitând proprielo 
sale dureri, a murit şi nu e nimeni ca să ne mântucscă?

- Săriţi 6menl buni, creştinii Iul D-deîi alergaţi; hoţil? 
hoţii, hoţii,, ne omoră.

I
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— Hoţii, hoţii, hoţii, strigă o voce copilăresc«! dins 
a doua cămară, care puse în mare uirneală pe tâlhar! ; 
aste strigăte erau eşite din pieptul Smărăndiţei, care-au— 
dind tot ce sô petrecea în camera de mâncare îşi dătuse 
cele mai supreme sforţurl şi cu töte legăturile ce ’î; 
strângea manile şi piciôrele rëusise a ’şi scote glamnica 
de cârpă din gură.

Amjind astă vorbă clară şi pëtrundëtôre, care së 
putea audi de departe d’afară, Radu Aughel së încruntă*- 
şi cu o voce aspră şi pëtrundëtôre dise lui Sore:

— Du- te de fă să tacă acea fată.
Bătrâna ţigancă, care rămăsese îngenunchiată şi întrr 

o posiţie rugătore lângă haiduc fără së rëusiasca a atra
ge asupra sa o privire îndurătore, së reped! spre, uşe 
şi puindu-së în calea hoţului îl strigă :

— N’o omorî şi pe ea că nu e vinovată, şi'l pëcat
de D-ţleu

Hoţul însă n’o lăsa să termine, ci ca fulgeru îî îm* 
plântă cuţitul drept în beregată, îi aruncă cadavru cât 
colo şi trecu dincolo. Peste o clipă vocea copilei nu së 
mal audi, o singură isbitură de cuţit îl precurmase şirul' . 
vieţel, care pân’aci së prevestea plină de promisiuni* 
fericite.

— A tăcut, dise Sore întorcêndu-së şi băgând îm 
teacă cuţitul roşit de sânge.

— FaceH-më acu să tac şi eu, strigă Grăureanuy 
care ajunsese să nu mal simtă durerele care amorţise^ 
daţi o dată şi sfârşiţi, că mărturisire din gura mea nu 
veţî smulge cu nici un chip tâlhari afurisiţi.

— Fă-1 pe voe, zice Radu Anghel Iul S6re care 
pănă aci fusese, întreit asasin şi să plecăm d’aicl că s’a 
făcut târdiu şi perdem vremea de surda.

Sore së supuse, îl înfipse cuţitul drept în inimă şi 
ultimul suspin al nenorocitului arendaş semënâ mal 
mult a suspin de uşurare.

4'. f •• • .
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— Aideţl că’I apröpe să sô ivésca zorile, zise Radu 
.'Angliei băgând pungile în sîn, şi ar fi pôcat să dăm de 
şugubină pentru atâta lucru.

A doua zi tot salul Glodenî era în piciore : văcaru 
•satului viind în zori de zi să ia vitele arendaşului ca 
să le ducă la păşiune, găsi în odaia argaţilor pe töte 
slugile boerescl proţăpite, şi pe arendaş, femeia sa, ne- 
,pota lor şi bôtrâna servitôre zăcând fără de viaţă în lacuri 
de sânge.

— Astea sunt treburile lui Radu Anghel, strigară 
într’o voce toţi aceia ce vedură acele cadavre mutilate 
rîntr’un chip aşa de barbar.

XI.

TOT NAŞIUL ÎŞI GĂSESCE NAŞltj.
Crima de la Glodenî avii rësunet în totă (era şi 

rpuse în mişcare tot mecanismul judiciar şi poliţienesc. 
.Acesta călcare atât de îndrăsneţă făcută de o mână de 
omeni, care atacă pe un om popular şi iubit de fôranï 
într’un sat populat de fiinţe recunoscëtôre, abia în murgul 
serei, fără së simţă nimeni şi fără să alerge ciue-va să’I 

-dea ajutor sau să vestescă forţa publică, puse în uimire 
pe totă lumea, băgă grôza în töte spiritele, mal cu semă 
ale celor ce locuiaü la ţeră şi compromise într’un mod 

iforte simţitor siguranţa publică.
îndată ce sô lăţi vestea de amônuntele astei crime, 

un nume fîi pe töte busele: numele lui Radu Anghel ; 
numai el putea comite o crimă aşa de revoltătore, numai 

••el putea ucide după ce a supus la chinurile cele mal a- 
•troce atâtea suflete omenescl, numai el putea fi capabil 
•de aşa învertoşare de inimă. Acest nume devenise q 
•calamitate publică, o ruşine naţională, o pată pentru 
:autorităţile române, căci mulţi îndrâsnise a acusa în gura
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«nare autorităţile publice de complicitate cu un rëü, care 
trebuia nimicit din râdëcina.

De astă dată opiniunele nu së mal împărfiră; ţâranil 
fură alături cu proprietarii, drumaţil cu omenii stator
nici, orăşenii cu locuitori din sate; toţi într’o gură cerură 
•esterminarea acestei calamităţi şi promise d’a da mână 
de ajutor autorităţilor publice. Chiar fëraniï, şi mal cu 
sémă el, din care mulţi fusese ajutoraţi pe sub mână de 
misteriosul bandit şi la vreme de grea cumpönä primise 
vite şi bani în dar în numele lui Radu Angliei, së ridi
cară în glote şi cerură să së forme/e dintr’enşiî ca altă 
dată când siguranţa publică era în pericol, cete compacte 
de panduri şi poteraşî, ca së bată într’un mod sistematic 
•ca la venătorea de urşi şi mistreţi tote muscelele şi 
pădurile.

Autoritatea publică, din fire indolentă, mai cu semă 
pe acele timpuri, biciuită într’un mod crud de opiniu- 
nea publică', së mişcă şi ea într’un mod mal energic ca 
■altă dată şi së puse din nou pe investigaţiunî, cercetări, 
patrule estraordinare, călcări de case pe la omeni cu 
reputaţii echivoce, în fine tot ce pote së facă o autori
tate în asemenea gravă situaţiune.

Procurorul districtului Muscel, care călcase cu câte
va dile mal nainte casa cărciumarului Radu Angliei din 
.Boţesc! şi plecase atât de édifiât de inocenţa lui, îm
pins de o impulsiune instinctivă, mal dete raită într’o 
nöpte pe la el însoţit de tot cortegiul forţiî publice ; 
încunjură hanul, puse în pieiöre totă suflarea vie din 
cârciumă şi sat, facil o perchisiţiune cu mult mal minu- 
ţiosă, dar şi de astă dată cârciumarul eş\ mal limpede ca 
untu-de lemn şi mal alb ca zăpada. Bietul om era 
acasă în braţele nevestei lui şi fu cel din urmă, care 
sări din pat când au<Ji că iarăşi ’I a călcat casa stăpânirea.

Procurorul nu së mulţumi numai cu atât, chemă
8Kadu Angliei. :•
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în deosebi mai pe tot! sătenii fruntaş! şi ’Ï întreba pe 
câte unul unul despre antecedentele cărciumaruluT, despre 
purtarea Iu! şi despre chipul cum ’ş! a petrecut vremea* 
în seara şi nôptea dintre 15 şi 10 ale lune! Iu! Ianua
rie anul 1859, când s’a comis crima de la Gloden! ; 
însă nimenï nu së găsi', care să mărturisească ceva con
tra sa, ci cu toţi! mărturisiră în frica Iu! D-defi că con
săteanul lor era om onest şi cu purtărî bune, şi că în 
seara comitere! acele! crime, a petrecut cu căţî-va din- 
e! pănă la şepte ore din seară, s’a culcat de timpuriu, 
că vremea era rea, şi tocmaï a doua zi de dimineaţă s’a 
sculat şi a întrat în prăvălie la ora obicinuită.

După ce congediă pe tëranï, procurorul chema pe 
rend pe ce! do! băeţl din prăvălia Iul Radu, dar şi el* 
cu töte ameninţările şi promisiunile, nu putîi spune alt 
de cât că jupânul nu lipsea des diu prăvălie şi când 
lipsea, së ducea după provizii : vin, rachiu şi lucruri de- 
băcănie, cu care se şi întorcea: iar pentru nôptea dintre- 
15 şi 16 Ianuarie nu făcură alt de cât să repete vor
bele ţăranilor.

Procurorul chema şi pe bëtrâna mătuşe şi pe juna 
soţie a cărciumarulu! şi chiar pe copif Iu!, care erafii 
nisce plodurî, dar nu dobândi alte lămuriri de cât că 
bëtrâna de la venirea fete! în casa nepotulu! sëû dor
mea nôptea în casa sa din cea laltă margine a satului- 
şi nu pöte sei ce face nepotul sëû în timpul nopţi!;: 
nevasta asemenî spuse că în acea seară ca în töte- 
serele s’a culcat într’acelaş! pat cu bărbatul sëû-, de astă- 
dată ma! din vreme ca altă-dată, a adormit numaî de 
cât şi când s’a sculat a doua zi Radu, era tot lângă 

: dânsa cum fusese când a adormit. Copii! nu putură să 
spue nimic alt de cât că s;aü culcat de cu. sera şi s’aă 
■sculat a doùa zi.

In -faţa atâtor mărturisii*! în care së citea franche ţa

fii
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.şi sinceritatea, procurorul nu puf ù su fac îl alt do cât 
să proclame din nou inocenta luî Radu Angliei cărei li
niarul, să declare că între ol şi omonimul luî nu esista 
nici un fel do legătură şi să’l lase în pace spre a căuta 
în altă parte urmele teribilului bandit.

Dacă ar li avut duhul sfânt d l Procuror şi dac’ar 
fi dat o raită prin stânele din vecinătate, adică prin 
cele din vârful Tetei care o la o palmă de loc departe de 
Boţesc! ar (i dat pofe de o covergă ascunsă într’un bunget 
întunecos, în care ’şi păstra iarna caşcavalurilo un mocan 
ungurean şi într’acea covergă ar fi găsit un cal înc? 
asudat şi doborât de obosélâ şi niscc haine şi nisce arme 
cam pătate do sânge, care Tor fi pus pe urma desco
perire! culcuşiulul grosniculul haiduc şi Par fi adus îna
poi în satul Boţesc! şi în bătătura cărciumarulul. Pro
curorul însă n’avîi duhul sfânt şi criminalul rămase iarăşi 
în satul seu liber şi ncsupărat, ca să amăgească din nou- 
buna credinţă a celor ce M credea om do ispravă, prin 
prefăcutul sëu aer de om onest şi prafurile sale ador- 
mitöre, care arunca la trebuinţă în braţele unul somn 
adânc pe orî-cine ar fi putut să M neliniştcscă prin ve- 
gherea sa indiscretă.

Numai unul D-deiî scie câtă morfină a înghiţit fără 
soirea lor nevasta, copil, mătuşea şi slugile lui. Răbdarea 
divină are însă şi ea marginile sale; şi tocmai nepedep- 
sirea crimei de la Glodenî fu causa răsturnării aceluî 
colos urîcios.

Yădend că nelegiuirea sa a rămas nepodepsită-, st
ea nici unul din complicii lui n’a căclut în mâna stăpî- 
nirel şi forţa publică cu tot luesul de măsuri estremo 
ce a luat n’a putut descoperi nimic. Radu Angliei de
veni d’o îndrăsnelă revoltătrtro şi începu să sâverşescă- 
grosnicele sale nelegiuiri ziua nămiezea mare şi chiar 
în mijlocul satelor.

8«
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Avea şi de ce să prindă nas tâlharul, căci sub- 
prefecţiî şi oficeril de dorobanţi, după ce desfăşurasc 
în decurs de câte-va luni o energie aprope esagerată, 
după aceia o muiară de tot pană ajunse să cadă în 
curată apatie. Gurile rele spunea că îndată după poto
lirea primei ardorî, sub-prcfectul plaiului Ialomiţa se 
pomenise în bătătură cu o pereche de cai murgi de 
totă tVumseţea, aduşi de un giambaşift, care ’şl primise 
plata de la un necunoscut, şi sub-prefectul de Dâmbo- 
viţa cu o trăsură de Yiena trămisă de Joan carîtaşiu 
din Bucuresci cu o factură achitată, iar de un necunos
cut şi că atât în comele cailor cât şi în cutia trăsurcl 
amândoi sub prefecţii găsise niscc bilete, pe care era 
scris „Dar din partea Iul Radu Angliei“ şi că acele da
ruri contribuise torte mult la domolirea urmăririlor.

Dacă o fi fost adevërut séü nu aceia ce spun gurele 
rele nu seid, seiü însă numai că hoţiile iar x<5 îmulţiră, 
călcările îndrăsnete iar së îndesară şi zona operaţiunilor 
së lăţi din judeţul Muscel şi Dâmboviţa in totă partea de 
sus a judeţelor vecine, adecă Argeşiu şi Prahova, în cât 
drumurile mari mal së puşti ir A, călătoriile mal încetară şi 
satele mal së goliră de omeni, care aveu orc care avere. 
Chiar fëraniï nu së simţeu la largul lor şi cu totul în 
siguranţă în bordeele lor, căci acel tâlhar barbar aci 
ajuta pe ţeranl aci îl călca şi ’! jefuia de ultimul golo
gan, în cât numele sëù deveni odios tuturor, amintirea sa 
o groza de morte pentru toţi şi fiinţa sa o monstruositate.

Mal cu sémă între ţărani întră o frică şi o spai
mă de acel om sângeros, în cât cum së ivea o cotă 
<le făcători de rele în prejma unul sat şi zicea cine-va; 
vine JRadu Angliei, tot satul së pustia într'o clipă şi 
totă suflarea omendscă alerga së’çi caute scăparea în 
păduri seu holde.

într’una din primele zile ale lunel lui Martie din
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anul 1859, ziua nămiezea mare pe când së făcea în 
satul Mătăsaru din judeţul Muscel alegerea unul pârcălab, 
tocmai când tot satul era adunat în bătătura case! sa
tului şi alegëtoriï së disputa fâcënd larmă mare în 
privinţa diferiţilor candidaţi, de o dată së făcu o vâlvă 
şi o tevatură mare şi së vëdu viind în fuga despre 
marginea satului câţi*va (ëranï, care alergau cu capul 
gol şi përul vâlvoiü şi strigau cât îl lua gura:

— Fugiţi, fugiţi că ne calcă satul Radu Angliei şi
cela lui.

îndată ce së audi aste strigăte, alegătorii de unde 
së certau şi së disputau cu foc, unde lăsară gâlcevi 
pentru a doua zi şi unde ’ml o rupse d’a fuga, car- 
încotro vedură cu ochii şi unde îmi porniră alergând spr 
cel alt capët al satului amestecându-së cu trâmbe trâmb< 
de {ëranï şi {ërance, flăcăi şi fete, bôtrânï şi bëtrâne, 
urmaţi de o droe de copil, care umpleaü aerul de ţipete 
şi bocituri şi unde mi së pustii tot satul de fiinţe o- 
menescî în cât bătătura casei satului din populată şi 
sgomotosă ce era cu cinci miuute mal nainte devenise 
mută ca un mormânt. Atât de teribil devenise numele 
lui Radu Angliei, în cât ar fi putut chiar un singur om 
së prade satul întreg de tot ce avea, căci omenii la au- 
dul numelui sëti fugiau cu inânile gole.

Toţi sătenii fugise, toţi săteni dăduse dosul înain
tea pericolului general ; numai un om însă mal rgmăsese 
în sat şi şi acel ora era Ştefan Popescu Strihăianu, po
reclit Gât-strîmb un puii! al Gilortulul, un român cu 
doă-zecl şi patru de măsele, un fiu al Olteniei* care së 
pripăşise de cât-va timp acolo, luase acea moşie în a- 
rendă şi înoropise o stăricică destul de bună. Numai, 
el şi un logofët al sëft rëmase în satul Mătăsaru.

Ştefan Popescu n’avea familie, nu era însurat prin 
urmare nu ţinea în curtea sa de cât slugile necesare>
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caru ssVi îngrijésca de vite, un logofăt care să’l secon
deze în administrarea moşiei, un bucătar care să’I gă- 
tcscă bucate şi o jupâuesă, care să’I vadă de casă. Cum 
nudiră din gura ţeranilor fugari că vine lladu Angliei 
argaţii, bucătarii şi jupânesă uitară că stăpânul lor 
dormea în casă si nu sö gândiră nimeni să '1 vestescă ca 
să fugă şi el, ci sö luară după leota de fugari şi dădură 
şi el dosul spre pădure. Numai logofătul, care era un june 
•cam de vr’o 25 de ani şi se cam rudea cu Gât-strîrnb 
nu dete dosul, nu dete uitării pe ruda şi binefăcătorul 
său, ci îndată ce audî teribila noutate numai de cât 
înţelese că casa lor era ţinta, spre care alergau tăi ba
ril şi numai de cât alergă în casă şi desceptă pe Stri- 
Jiăianu. Cum audî Ştefan astă grosnică scire nu ’.şl perdu 
cumpătul, nici se grăbi a da dosul ca cel-lalţl, căci era 
om verde şi plin de bărbăţie, ci numai de cât zise lo- 
fetuluî söfi să încuia uşile, care erau de stejar căptuşite 
•cu fier, prinse de zid cu nisce ţâţâni ca pe mână, şi 
să tragă zăvdrelo şi să pue d’a curmezişul drugii, ade- 
verată încuetore de citadelă.

Logofetul esecutâ ordinul fără să se gândescă a eşi 
afară, căci şi el era brav ca şi stăpânul sêü, şi după ce 
încuiă şi zăvorâ tot, alerga după stăpânul sOü ca să 
desprindă din cue puscele, carabinele şi pistolele de care 
erau plini mal toţi pereţii şi să Ie pue în mijlocul casei 
lângă dăsagele cu glonţe şi iarbă de puşcă.

— Tu să încarci şi eu să daţi, zise Popescu şi 
sö aşeză lângă una din ferestrele zebrelite cu drugi de 
fier groşi şi deşi prinşi în tocuri grosc do stejar în iung 
şi d’a curmezişiu şi luă o posiţiune convenabilă ca să 
potă da printr’un ochiţi de ferestrue, care s6 deschidea 
independent do cele laite ccrcevele, fără să fie espus d’a 
fi atins.

/

;

Logofătul cum priimi ordinul numai de cât s6 puse

.
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•pe trebă, încărca töte puscele, pistolele, carabinele şi 
revolverele şi le aşeză la îndemâna stăpânului sëü. Abia 
isprăvi de lucru şi îndată audi un tropot mare de cal 
că intră în curte urmat de o chiuitură sălbatică şi înfio- 
rătore, şi vëdu prin deschidëtura cheeî o trupă de vr’o 
zece călăreţi înfăşurat! în ipingele negre şi cu pălării 
mari negre pleoştite pe figură.

Aceste fiinţe cuui întrară în curte, puse doue san
tinele călări Ia portă, apoi descălecară, legară caii de 
stâlpul păli mărului din fata casei şi pe urmă năvăliră 
spre ambele uşi prin care së întră în casele principale; 
însă când së treacă pe dinaintea unei ferestruï, së amji 
o dud ui tură neasceptată şi unul din necunoscuţi cădu jos 
şi së dete d’a rostogul după prispă lipsit de viaţă şi cu 
fata găurită de un glonţ drept lângă ochiul drept.

— A! aşa ne e vorba! strigă unul din hoţi plin de 
tulburare, îudrăsncscl să te mësorï cu mine! apoi las 
pe mine că te-oiâ învëta eu minte. Descărcaţi-v£ armele 
băeţî, adaose tâlharul smulgând din brîu un revolver 
şi repedîndu-se spre terestra din care isbucnise bubuitura.

Băeţiî sê supuse; o bubuitură formidabilă sfărâmă 
tote geamurile de la ferestre, ciurul perdelele de pânză 
care erau lăsate în jos, dar nu făcură nici o altă ispravă, 
că îndată după ea isbucnî din casă. altă bubuitură, care 
făcu pe căpetenia hoţilor să scotă din pept un muget 
de fiară sölbaticä şi să se întorcă înapoi cu mâna stângă 
inundată în sânge.

— Ah! dihanie afurisită! striga el pipàindu-së ca 
së vadă unde era rănit; al făcut tu să ţîşndscă sânge din 
vinele Iul Radu Angliei! stăl-măl tu, ini-ol îucăpea pe 
mână şi te-ol înveţa minte ca să scil cum îmï rësbun 
ou. Am su te puiü în frigare ca p’o raţă şi pe urmă 
să te frig de viu.

— Să dăm foc casei căpitane, zise unul din hoţi 
începând să ’şl scapere dintr’un amnar.

\
>

-

*
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— Nu, nu face una ca aata Soare, că nu e încă 
-vremea, rëspunse căpitanul gràbindu-sô d’a stinge iasca, 
care deja së aprinsese.

— Nu ziseşi că vrei sal frigî? întreba Soare cu
ciudă.

— Pe el da, dar nu şi bănetul Iul; aminterî pen
tru ce ne-am mal dat ostenelă să venim păn’aicî?

— Bine zici; atunci ce e de făcut?
— Năvală la uşi, vedeţi de cătaţi prin curte nis

cai* va topore, că trebue sô fie, uite tăetoru colo. Unul 
să doböre uşa din drépta, altul să sfărâme uşa din 
stânga, al treilea să ’ml spargă colo zidul şi cel-lalţl 
daţi cu puscele, daţi de zor ca să le facem în curând 
de petrecanie.

Hoţii începură iute să esecute ordinul, luară de
là tăetor trei topore tocmai cât le trebuia, sô năpustiră 
spre uşe şi ziduri cu furie mare, dar nu dobândiră re- 
sultatul dorit aşa de iute pe cum sperau, căci, cum am 
spus, uşile erau de stejar gröse căptuşite cu tăblii grose 
de fier ţintuite cu cue cu căpăţînele mari şi dese că
soiul, precum së mal vede încă şi acum pe la unele 
biserici şi case vechi şi pereţii erau groşi făcuţi din 
pietre de rîii şi cărămidl late, care în loc d’a së sfărîma 
scoteaü scântei când eraü lovite de gura toporului.

Vô<Jênd că cu uşile şi pereţii nu mergea aşa de 
lesne căci casa era solidă de tot, adevărată cetate cum 
nu 8Ô mal fac a(jl clădirile, unul din hoţi lasă una din 
uşi şi năvăli la o feréstrà şi începii să dea în drugi şi 
cercevele, dar drugii şi corcevelele lor nu së lăsară mal 
pe jos ca zidul şi uşile şi resistară cu aceiaşi îndărătnicie.

Intr’ăst timp de cioca boca asurzitor împuşcăturile 
îşi urmară cursul lor regulat şi cel din întru rëspunse 
într'una fără preget şi contenire, dar cu mal puţin su
sses ca întâiiï, căci hoţii începuse să sô ferdscă. Pe
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când hoţii da mereü fără grije d’a fi surprinşi căci sa tuf 
era pustiii cuc, de o-dată së audf în casă un fipëc pë- 
trundător şi la minut înceta împuşcătura din întru.

— Ait! parapanghelos, l-am mâncat din colivă, 
strigă cu bucurie Radu Angliei, care rëusise a së lega 
la mână, ca să nu mal curgă sânge din sgârietura ce 
pricinuise glonţul Popescului; aide lăsaţi zidul, terestra- 
şi una din uşi şi daţi zor de spargeţî mal iute uşea a- 
cesta din faţă ca să ’I împărţiin mal curând moscenirea..

Cum aucliră hoţii de la ferestră şi zid îşi lăsară1 
lucru şi năvăliră cu toţii spre uşea principală, în cam 
începură să dea ca nisce năbădăioşi, siguri că în întru 
n’aîi să mal întâmpine vre-o resistenţă căci gît strîmb 
era sau mort. sau grav rănit. Ca së isprăvâscă mal iute 
cel-lalţl hoţi, care nu mal avea ft nevoe d’a împuşca de- 
surda un cadavru, năvăliră spre parii gardului de îm
prejmuire şi armaţi cu el, së năpustiră şi dânşii spre- 
uşe şi începură să dea din rôsputerï.

Së nu credeţi însă că Strihăianu păţise ceva ; era 
numai o stratagemă; el audise că uşa începuse să tros- 
nescă, înţelesese că momentul suprem së apropia fără 
nici o speranţă de scăpare şi alergase la un espedienfc 
vielen; scosese acel ţip0t şi după aceia luase doué re
volvere şi le băgase în buzunare, făcuse semn logofô- 
tulul să facă asemenea şi pe urmă trecuse amândoi în 
sală unde era gura podului fără să facă cel mal mi<* 
Hgomot.

A
/

Ajungând acolo Stefan puse scara, care era reze
mată de zid la gura podului, së sui în pod, făcîi semn 
logofëtuluï să së suie după el şi după ce së vë<Jurà 
sus, desprinse lesne câte-va cărămizi de la coşiul cel 
mal apropiat de streaşină din dosul casei, căci cărămi- 
«Jile aer puse d’a curmezişiu şi- micul sgomot ce pro
duse era înăbuşit de grösnicele bocănituri din cea-laltă
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parte si după, ce făcură o de* schi (lătură hună cât să 
trecu un om pe casă, eşiră afară, să lăsară să alunece 
pe streaşină jos afară diu curte într’un loc viran şi o 
tuliră d’a fuga pitulindu-să pe lângă gard fără să fie 
văduţl de ccï din curte, care erau preocupaţi de nerăb
darea d’a sparge mal iute uşa.

După ce eşiră din sat alergară în fuga spre pă- 
•dure şi cum întrară în ea, dete de sute de omeni, care 
treniuraü ca varga de frica celor zece hoţi. Popescu 
spuse ţăranilor tot ce aii făcut, a doi inşi cum au scă
pat, cum aii omorît pe unul şi au rănit pe altul, făcii 
prin vorbe meşteşiugite să le fie lor singuri ruşine de 
•laşitatea lor şi îl îmbărbăta pănă într’atâta în cât îî 
«rină pe toţi cu pari din pădure, la cel mul ouragioşî 
le dete şi câte un revolver, să puse în fruntea lor şi 
merse înapoi spre sat urmat de totă suflarea bărbătesc«, 
•lăsând numai femeile şi copiii să mat stea încă în pă
dure pănă o pune pe gonă pe tâlhari.

Bărbăţia ca şi frica este mal molipsitore ca boia 
•cea mal rea; un singur ţipăt de alarmă-pune pe gonă 
o armie întreg«, un singur esemplu îmbărbător bagă 
inimoşie în sufletele celor mal poltroni. Esemplul lui 
Ştefan îmbărbăta pe ţăranii din satul Mătăsaru pănă 
ce ’1 făcîi să uite cele mal elementare măsuri de pru
denţă şi să morgă spre pericol strânşi la un loc trâmbă 
•fără să să mal temă de Radu Angliei, care do bună 
eemă reuşise a dărîma uşea şi să ocupă acu cu jefuirea 
casei arendăşdscă.

Santinelele nu mal erau la postul lor, căci boţii 
după ce reuşise să spargă uşa principală intrase cu toţi! 
năvală în întru ca să ’şl împarţă pldşca. Lesne le fii 
dar sătenilor ca să între în curte şi să încunjore casa 
eu o pândă grosă de omeni.

Radu Angliei c,um văduse uşa căcjend ruptă din

I
«
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fîţînl năvălise cel d'ântêiû în casă, ca la caz d’a nu fi 
arendaşiul mort, el să ’1 sorbă cel din urmă pic de 
viaţă, dar tot el fîi acela ce râmase în loc împetrit de 
surpriză când vedîi că casa era golă şi nicï o urmă de 
sânge pe jos.

— Am păţit’o, ne-a tras pe sferă, a fugit! zise 
cl plesnind de nöcaz ; aide să fugim p’aci încolo mal 
de grab că suntem în perdauie.

Căpitanu ce e dreptul dete la vreme subalternilor 
sOj astă povaţă înţeleptă, dar hoţii care mirosise sipe- 
turile pline cu bani nu '1 dete ascultare şi năvăliră în 
interiorul caselor cu santinele cu tot, fără să mal bage 
în sdmă ordinele Iul.

Radu Angliei n’avii îndestulă vreme ca să ’si oser- 
citeze puterea autorităţii sale prin un esemplu teribil, 
căcT ţe rănii îl sosi de urmă şi când cu gândul nu gân
dea sö pomeni în cârcă cu o spuză de omeni îndârjiţi, 
care puse mâna pe el fără să apuce să dea o dată 
măcar, şi U legară fedeleşiîi cu brâurile de care sö 
descinsese.

\

CeMalţl boţi care sè întâmplase să fia prin alte 
odăi ocupaţi cu spargerea sipetelor şi jefuirea lucrurilor 
prcfiâse, fură asemenea surprinşi fără de veste de a- 
prigil năvălitori; numai vr’o trei avusese timp să între
buinţeze armele ce aveau asupra-le şi să facă câte-va 
răni uşore, dar nici unul nu scăpa: cinci din cel mal 
dîrjl fură omoiîl'l cu parii şi trei fură legaţi fedeleşiu 
ca şi căpitanul lor.

Ast-fel fu prins pentru prima dată Radu Anghel, 
Soare şi Bucur graţie bărbăţiei Iul Popescu ; cum vedeţi 
naşiul îşi găsesce naşiu.

-
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XII.

SCĂPAREA.
Prinderea Iul lladu Angliei făcu mare sgomot în 

•ţerfi şi produse multa bucurie în sufletul acelor ce sG 
culcau şi sG sculaţi cu frică în sîn că vor fi călcaţT de 
teribilul haiduc. Ast eveniment ne asceptat, la care forţa, 
publică nu luase nici o parte activă, dete pe faţă mis- 

■ ferul teribilului hoţ şi făcu pe cei mai neîncrezători să^ 
se convingă că onestul cârciumar din satul Boţesc! şi 
fiorosul căpitan de tâlhari era una şi aceiaşi persona.

Multă lume trebue să sG fi bucurat de astă prin
dere, dar nimeni mal mult ca procurorul tribunalului 
de Muscel. De şi nu fusese el autorul acestei preţiose 
capturări, cu tote astea el simţi în suflet tot aceiaşi 
mulţumire, ca cum Tar fi si prins, căci sG justificase 
prepusurile sale şi se dovedise c’a avut miros bun, dar 
numai concursul de întâmplări Ta oprit d’a descoperi 
adeverul.

îndată ce vGdîi pe hoţ în fiare şi în închisdre, 
procurorul dete fuga la BotescI de ’1 călcă încă o-dată 
casa fără de veste, dar tot fără să reuşescă d’a pune 
mâna pe ce-va probe convingëtôre, din causă că precum 
seim hoţu nu păstra a casă nimic, care să atragă bănu
ială precum nici bani, călcă şi casele tatălui sGîi şi a 
fratelui Iul, fără să descopere ceva vrednic de bănuială, 
căci foşti tălharl de când scăpase de la temniţă se lă
sase cu tot din adinsul de tâlhărie şi după ce sG în- 
torse în Câmpulung sG duse în temniţa unde zăcea tâl
harul muncit de cruntă ciudă c’a perdut libertatea şi 
încredinţându-sG că într’adevGr el era cârciumarul do 
la Boţesc!. sG pregăti a’I face interogatorul.

— Ia ascultă cocdne, îl întrerupse hoţul cu brus- 
«hejă, de ce ’ţi mal perd! vremea de surda cu lucruri
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Môrtea lui Radu Aiighel.
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de prisos? ce vrei sa soil de la mine? ca am furat?* 
Cil am spart case şi Ifuli? cil uram slujit de clieî niin- 
cinôse ? că am oşit în calea drumeţilor şi am jefuit? 
cit am schingiuit şi am omorât ? iacă ţi le mărturisesc 
de mal nainte, că le am făcut pe tete şi lo-aşl face încă 
şi mal multe, dacă a ş! mal li slobod. Ce mal doresc! 
încă? să ’ţl mărturisesc că eft sunt cărciumarul de la 
Boţesc!? iacă şi asta 'ţl o mărturisesc şi dacă nu mft 
cred! pe cuvent, de şi me cunosc!, cum te cunosc, du-me de 
me plimbă şi p'acolo dacă ’ţ! face plăcere, căci mie tot una 
’m! e. Să sei! însă de mai nainte că mie ocna n’are să ’mr 
mănânce osele, or! cât m’a ţi judeca şi rn’aţ! osândi d-v. 
Eî, acu esc! mulţumit de mine? a! aflat ce a! dorit? 
acum dă*m! voe să ’ţi spuifi şi aceia ce nu dorea! sau 
pote nu scia!, adecă pricina, care m’a făcut să fiu hoţ. 
Părinţi! me! au fost omenî, dar nai! fost. omen! de is
pravă; î! cunosc! cum îl cunosc şi eu. împreună cu 
laptele mame! am supt şi dragostea spre fapte rele ; 
pilda cea rea şi cu dare de mână, m’a aruncat în bra
ţele ticăloşie!. D-defi pote ar fi sădit în mine iubirea 
de bine şi dorinţa de muncă, dar legile vôstre m’ait 
aruncat fără de vină în puşcărie, m’aü vîrît în frăgezi
mea verste! într’o lume de tâlhar! şi m'a făcut să înveţ, 
cum să me fac hoţ şi omorîtor. Yoî, omeni! lege!, nvaţî 
dat la acesfă şcolă, vo! ’nil-aţ! deschis acestă cale, voî 
a-ţ! făcut din mine ce sunt; sunt al vostru; faceţi din 
viitorul meîi orî-ce vreţî ; dar cum v’am ma! spus în 
ocnă n’o să me băgaţî, căc! pănă atunci or! scap, or! mor.

Acestă mărturisire francă, bruscă, brutală, impre
siona pe magistrat ma! mult de cât un pledoriîî meşte
şugit şi ’1 silf ca fără dé voe să facă uh rechisitorifi în 
care pleda circumstanţe uşurătore în favorea lui? a Iu! 
Radu Angliei. Atât de mare influenţă pote să aibă o 
mărturisire francă şi leală asupra consciinţe! unu! magi
strat integru şi onest.
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Cu tote acestea procurorul nu sö încreçlù număr 
pe vorbele banditului, ci alerga şi dupa iuformaţiunl. 
Se mai duse o data la BotescT, sö repoli şi la Runcu 

: unde avea el multe rude şi së încredinţa că tot ce :f
a spus tâlharul adevër ’l a grăit, trămise după aceia o 
comisiune rugători« la parchetul din Bucure «ci, care ’1 
încredinţa că într’adever în anul 1XÖ0 a fost închis în 
Belul Spire! un copil a nume Radu Angliei sub acusafia 
de vagabond, fără însă a fi judecat şi condamnat, după 
aceia îşi dădu rechisitoriul conform vechil proceduri 
penale şi 'I trămise tribunalului local spre a face in
strucţiunea procesului şi a pronunţa cuvenita alegere, 
care pe atunci ţinea loc de ordonanţă a judecătorului 
de instrucţie fiind faptele tâlharului cualificate de crime,, 
care pe atunci sö judeca în prima instanţă de curtea 
criminală din BucurescI.

Preparativele procesului lui Radu Angliei produse 
mare sgomot si ziua înfăţişării fîi aşteptată de lumea- 
curiosă cu multă nerăbdare, dar acea zi fîi cam mult' 
asceptată. Intr’ast timp Radu Angliei, conform obiceiu
rilor, care ţinea loc de. reglement pentru temniţa din 
Câmpulung, fîi întrebuinţat la multe lucrări manuale 
publice şi private şi fii dus cu lanţuri de piciôre şi în
soţit de doué santinele pe la mal multe casc influente 
oa să tae lemne, să sape şianţurl şi să facă pe salaorul,. 
aceiaşi robotă făcu şi Soare.

In timpul acestei robote ol dete ochi cu mulţi cu
rioşi şi spuse la toţi teribila sa epopcă, că era din fire 
om vesel şi deschis la inimă, şi îu loc d’a sö ruşina 
de crimele ce săvârşise, el sö lăuda cu ele ca cum ar 
fi fost nisce fapte bune. Ceia co nu spuse însă la nimeni; 
ceia ce römase închis în fundul rărunchilor söl fii des
crierea modulul cum îşi- arötasc reounoscinţa cătră bine- 
fäcötoril söl. Aste amănunta le destăinui numai nevestei;

i
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•aale într’o seră pe când stau unul lângă altul adânciţi 
în tinere confidenţe, într'acel sanctuar pe al cărui altar 
së sacrifică multe secrete, care maT apoi sbor din mis
terul alcovului spre a së divulga cu repediciunea ful
gerului în văl to rea curiositaţiî publice.

Cu tote acestea nevasta sa nu fu flecara, ea nu 
mărturisi justiţie! aceste taine, când fîi chemată ca mar
toră înaintea tribunalului de temă să nu îngreueze cu 
aste destăinuiri mësura crimelor bărbatului sëîi, căci cele 
mărturisite deja atârnau destul de greu la cântar. Tocmai 
•mal târdiü când Radu Angliei nu mal fu de cât o amin
tire, gura sa s’a descleştat, ca să nu rëimîe incomplectă 
istoria sa.

Procesul dură mai multe zile în faţa unul public 
cum nu s'a mai vëdut de când e tribunal în Câmpulung 
si alegerea ce dădii tribunalul, aşa së numea jurnalul 
de instrucţiune diDtr’acele timpuri, când nu esista ju
decători do instrucţiune nici curte cu juraţi, găsi că nu 
esista cas d’a se admite circumstanţe uşiurătore, şi ’şl 
dete părerea că asemenea facétor de rele merita a fi 
condamnat la morte, osândă care tot d’auna se pronunţa 
de instanţele competinte, dar care së schimba de Domn 
în osînda la ocnă pe viaţă, când venea sentinţa la con
firmare, căci pe atunci Domnul confirma tote sentinţele.

De la tribunal dosarul procesului trebuia să fie tră- 
mis la curtea apelativă din Bucurescî, care avea să pro
nunţe sentinţa, care după ce judeca şi da hotărîrea, o 
trămitea la înalta curte spre a pronunţa decisiunea ce 
.së supunea la aprobarea Domnească. împreună cu dosa
rul trebuia transportat şi acusatul; mal nainte însă fii 
-dus în cabinetul procurorului, ca să së mal facă nisce 
ultime formalităţi şi apoi să’l dea în primirea brigade! 
de dorobanţi, care avea s’ăl escorteze împreună cu o 
•căprărie întreagă de soldaţi până la Bucurescî.

I
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Piina. să fio dat în primire şi să să săvârşească lu
crările de cancelarie, Radu Anghol fîi dat în păstrarea 
gardel, care păzea şi pe ceî-lalfî acusafl, alo căror pro
cese să judeca de tribunal înfr’acea zi. Intr’acel timp 
tâlharul ceru voo de la brigadier să să ducă păn’afară 
şi după ce o dobândi să îndreptă urmat de un dorobanţ 
cu carabina în mână spre comodităţi.

Mai nainte de a intra în detaliurî maT amănunţite 
cerem respectuos ertare lectorilor că pote ne vom de
părta puţin de buna cuviinţă spre a le da nisce detaliurî 
prea materialiste, necesitatea însă d’a dcscri adevărul 
ast-fel cum s’a petrecut, mă silesco d’a transporta teatrul 
acţiune! într’un loc puţin cuviincios, dar indispensabil.

Tribunalul de Muscel era pe atunci instalat în 
nisce case cu dofiă ctage dc stil vechili; în etagiul supe
rior era instalat pretoriul şi cancelariele şi jos magaziele 
unde să păstrau obiectele furate şi locuinţa .odăiaşuluî.

In ziua aceia Radu Angliei n avea lanţuri la pieiöre, 
căci în curend avea să fie încătuşat în teribilul lanţ 
de convoiu şi pentru un călător mal ales pedestru, pi- 
ciorele trebuia să rămâo libere ; asemenea fusese desbră- 
cat de uniforma temniţei şi îmbrăcat cu hainele cu care 
fusese prins şi care aveai! să’î serve drept probe de 
convincţiune (corpus delicti) pentru judecătorii curţii. 
Aceiaşi toaletă să făcu şi lut Soare.

Locul unde erai! el păziţi şi asceptau terminarea 
hărlielor, era o cămăruţă din etagiul al doilea situată 
apröpe de grefa parchetului, iar latrina ceva mnî departe 
pe un coridor cotit, însă tot în al doilea etagiiî. Cum' 
dobândi voe şi plecă spre comoditate, Radu Aughel roti 
ochii în töte părţile să vadă dacă era lume şi văilend că 
în partea locului nu era mal nimenT, căci sălile de aacep- 
tare să desglotase, fiind peste trei ore după amiazl, intră 
cu siguranţă într'unul din compartimente, lăsâud pe san-

Kndn Anghel. 9
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tin ei ä afară la use. S6re în tot decursul procesului şi 
după terminarea lui, nu vorbi nici do loc cu căpitanul sëü 
şi afecta un fel de supărare şi de manie în contra lui, 
dar nu-1 perdea, nici de loc din vedere; asia dar îndată 
ce căpitanul sëü ceru voe să raérga la comoditate, së 
grăbi a cere şi el aceiaşi voe şi după ce o dobândi 
së duse urmat de a doua sentinelă de ocupă al doilea 
compartiment al latrinei.

Radu Angliei îl zări că a intrat prin crăpătura unei 
scânduri, ce despărţea cele douë compartimente şi nu
mai de cât îi facil un semn tăcut ; după aceia, de îndată 
ce së vèdura singuri el îşi aruncă ochii pe gura latrinei 
în jos şi după ce së convinse că peretele, care despărţea 
partea superioră a basnalei de privata primului etagiü 
era de scânduri, cele mai multe desprinse, së deslega 
iute de brâü, îi legă strens un căpătâi ü de crâmpeele 
de la gura latrinei şi după ce së asigură că era legat 
ţdpăn, së lăsa pe gură în jos fără a së îngretoşa de 
necurăţeniele ce ’1 îucunjura, îşi strecură corpul sëü, care 
nu perduse vechia sa îmlădiare prin acele necurăţenii 
mai fără să së umple, apucă cu manile brâul şi së co
borî pe basna în jos pană ce dote cu piciörele do mar
ginea podelei inferiore. Ajungând jos së strecură printre 
scândurile desprinse, intră în una din privatele de jos, 
eşi fuga din ea, së uită în drcpta şi stânga şi nevëdênd 
pe nimeni o rupse d’a fuga pe lângă ulucile vecine, şi 
dând de o portiţă deschisă ceva mai departe eşi într’o 
stradă dosnică. Acelaşi lucru făcu şi 86re mai în ace* 
laşi timp şi tot cu acelaşi résultat, însă după ce së vëdu 
afară din curtea Tribunalului el apucă la stânga, pe când 
căpitanul sëü apucase la drcpta, ca sa zăpăcescă pe 
Dorobanţi în cas d’a së da alarma şi să nu atragă pri
virile trecătorilor. De aci încolo n’avu alt de făcut de 
cât s’o ia rara pc stradă, fără să fugă, ca să n’atragâ
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atenţiunea, încât peste câte-va momente së găsiră a- 
amendol viind pe strade deosebite la o gasdă, care ’! ' 
cunoscea şi Ie era credincioşii, adecă la adăpost de 
orl-ce surpriză imediată.

In sera aceleiaşi zile së instalară într’o căruţă bună 
de birje şi cu totul schimbaţi Ia chip şi haine, porniră 
în cälötorie spre BucurescI, unde găsesc un refugiu sigur 
mal toţi certaţi! cu justiţia.

Soldaţii de santinelă rômâind afară îşi găsise de 
vorbă unul cu altul şi lăsase pe arestanţî să stea cam 
mult în privată, fără să bage de seină că cam zăbo
veai!, însă după cc trecu aprope o oră simţiră ca au 
întârziat prea mult şi unul din el bătu în uşe şi strigă 
arestantulul să iasă mal curênd.

Yëdênd îusă că nu primea nid un rëspuns, des
chise uşa. Atunci înmărmurit de groză vëcjù. brăul fâl- 
fâind în gura privatei şi înţelese teribilul adevôr. Aceiaşi 
tristă convingere dobândi şi cel alt ! Cum vëdù una 
ca acésta dătură alarma, puse tot tribunalul şi poliţia îr 
piciore şi începură cele mal minutiöse cercetări, dar d< 
surda fură töte, că nu mal fîi chip să mal dea cu mânî 
de Radu Angliei şi de Sore, par’că intrase în gaură de 
şerpe şi îl înghiţise pămentul de vil.

XIII.

SUB-PREFECTUL.
Scăparea lui Radu Anghel produse acelaşi sgomot 

ca şi prinderea lui şi puse lumea în uimire şi spaimă 
mare. Nenorociţii locuitori al satelor, care fusese de o- 
biceiîi bântuite de teribilul tâlhar, după ce respirase 
câte-va luni şi începuse să së stabilească şi să’şî facă 
din noü rost pe la térâ; încremeniră de frică şi acei ce

k
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’şl făceau yacul pe drumul mare, renunţară d’aşî éspune 
de sigur viaţa şi së lăsară de cälötoril. Intrase cum am 
zice o panică generală în töte inimele si o frământare 
de nesiguranţă în töte spiritele.

Ca să liniştâscă lumea şi să împiedece spargerea 
satelor şi năvălirea locuitorilor prin oraşe, precum s’a 
întâmplat ori de câte ori ţâra era ameninţată de o in- 
vadie, autorităţile publice fură puse din nou în mişcare 
dar cu îndoită ardôre şi întreită putere armată. Fiind 
că sô găsise guri rele, care cârtise ceva contra sub-pre- 
fecţilor locali, ministru de interne din acele vremuri îî 
permută pe toţi trămiţându’I tocmai în partea de spre 
Moldova a Yalahiel şi ’! înlocui numai cu tineri instruiţi, 
cari nu fusese molipsiţi de vechile deprinderi, cari şi 
ofereau mal multe garanţii că vor rômânea neatinşî 
de orl-ce influenţă conrupëtore.

îndată ce fură luate aceste disposiţiunî së formă 
o poteră formidabilă din mal toţi Dorobanţii din judeţele 
Prahova, Dăraboviţa, Muscel şi Argeşifi, cari nu mal 
porniră după urma tâlharilor ca pănă aci în sunete de 
surle şi de trămbiţe prevestitöre, pentru ca să pötä să 
së pue mal din vreme la adăpost, ci plecară noptea 
fără de sgomot risipiţi şi unii chiar, cei din Prahova 
îmbrăcaţi în haine de ţigani lăeţl şi së concentrară cum 
putură într’o pădure din judeţul Muscel apröpe de satul 
Boţesc!, unde formară cu toţii o mare tabörä de ţigani 
nomad!.

După ce administraţia îşi facil cu prisos datoria 
şi după ce armata îî puse la disposiţie tot concursul 
necesar, luă şi justiţia nisce disposiţiunî estraordinare 
potrivit cu importanţa pericolului şi trămise la faţa lo
cului pe însuşi procurorul general delà Curtea de Apel 
din Bucurescl.

înaltul magistrat cum sosi urni pe procurorul şi

)
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substitutul judeţului, pe unul spre Muscel şi pe altul 
spre Prahova, puse în mişcare şi parchetul districtelor 
Prahova, Dâmboyiţa şi Muscel şi pe urmă pleca spre ' 
părţile munţilor.

Mai ântêiü procurorul general se duse în satul 
Boţesc! ca să calce din nou casa banditului precum şi 
tote împrejurimile, dar ajungând acolo, găsi casa încuiată 
şi află de la săteni, că de când Radu Anghel a intrat 
în puşcărie, casa şi prăvălia aü röinas pustii şi slugile 
şi nevasta hoţului s’aü făcut nevëdufï, nu së scie unde.

Cu tote acestea procurorul nu sô opri d’a sparge 
încucturile spre a întră în întru şi a scotoci pretutin
deni şi nu pleca, pănă ce nu së convinse pe . deplin, că 
casa era într’adevër pustie. După ce termină cu locuinţa 
hoţului, trecii la părinţii şi rudele Iu!, precum şi la vecin!, 
întorse tot cu dosul în sus, dar negăsind nici un semn 
de complicitate şi nie! măcar cea ma! mică bănuială, 
merse cu investigaţie le ma! departe şi nu së lăsa pănă 
ce nu scotoci tote casele din sat.

După ce së încredinţă bine că ce! din Boţesc! 
într’adevër nu sciaîi de urma lui Radu Anghel, ca cum 
duhul sfânt ar fi fost ma! bine-voitor cu el ca cu subal
ternul sôu, ît dete în gând să’şî arunce ochi! spre munte 
şi cum î! plesni astă idee în cap, formă din dorobanţi! 
ce avea la disposirie un cordon de atac, îl resfiră în 
formă de evantaliü de la Adunaţî pănă la Brebu, îua- 
intă în creeriî munţilor prin töte sghiaburile afluenţilor 
lalomiţe! şi Dâmboviţe!, călcâ satele Pietroşiţa, Muşea, 
Morăren! şi Ţâţa precum şi töte stânele de prin munţi, 
dete şi de coverga în care altă dată së odihnea calul 
tâlharului Radu Anghel, care atuncî era pustie, căc! şi 
baciul ungurean fugise d’acolo, dar de urma Iu! Radu 
Anghel nu fù chip să dea.

După aceia së năpusti spre familiele foştilor sëf

à
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complicl, care nu fusese norocoşi ca el d’a scăpa din 
închisôre, le căută, le cercetă, le îngrozi, le promise că 
va da drumul celor arestaţi, îi luă la cercetare şi pe 
eï, îï scôse din temniţe legaţi şi bine escortaţi şi 'I co
lindă prin töte părţile pe unde sciau. eî că avea câte 
un culcuşiu căpitanul lor, îl duse chiar la hangiul din 
Târgovişte uude së adăpostise în ziua fugii, dar nu fîi 
chip să dea de el; cine se gândea să cate pe brigand 
tocmai în locul cel mal populat, adecă în inima Bucu
reştilor ?

Pe când procurorul general şi subalternii sëï së 
dedeaü de coasul morţii ca să descopere culcuşiul tâl
harului, în satul Corbi din judeţul Muscel, arendaşiut 
satului së pomeni într’o zi din luna lui Octombre anul 
1360 cu curtea plină de dorobanţi în mare uniformă 
comandaţi de un oficcr şi precedaţi de o călească trasă 
de patru cal înaintaşi, în care sta resturnat un bărbat 
cam de vr’o 30 de ani chipeşiu şi cu înfăţişarea inspi- 
rătdro de respect, îmbrăcat în uniformă de sub-prefect.

Arendaşiul nu cunoscea nici din vedere pe acest 
no fi représentant al putere! esecutive, dar îşi dete cu 
socotölä că era noul sub prefect pus de curând în locul 
celui ce’l permutase de câtc-va sëptëraânï, şi ’! eşi 
întru întâmpinare după cum îl călca datoria să facă. 
Sub-prefectul asemenea cura vëdù trasă la scară trăsura, 
sări uşiurel dintr’ânsa, sui cele trei trepte ale pălima- 
ruluî din faţa caselor, aruncă mantaua de blană ce’l 
învelea, căci era cam frig, în manele ciauşulul ce sărise 
înainte! după capră şi së présenta singur stăpânului 
casei spuindu-I că era sub-prefectul plaiului Nucşioara.

Arendaşiul care së întâmplase a fi un grec filotim 
şi förte poloticos şi care mal cu semă avea mare in
teres d’a fi în bune relaţiuni cu respresentantul admi
nistraţiei, cel mal apropiat de interesele lui, îl primi
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fdrte bine, îl pofti în întru şi porunci sa aducă dulcdţă 
şi cafele. După ce să schimbară primele politeţi ?i făcură 
mal de apröpe cunoscinţe uniî cu alţi, sub-prefectul zise 
adresându-së cătră arendaşiu:

— Scii la ce am venit cocdne drept la d-ta?
— Din suflet aşi vrea së sciţi, cărei norocite în

tâmplări sunt dator fericirea d’a vë vedea în casa mea, 
rôspunse politicosul arendaşiu.

— Slujba m’a adus cocdne, replică sub-prefectul, 
slujba care s’a făcut grea şi neplăcută de tot de când 
nu ne maî strângem picidrele după drumuri, ca să prin
dem p’acel hoţoman ce’I zice Radu Angliei.

— Vaï de mine cocdne! esclamă grecul îngălbe
nind, ce orî a îndrăsnit vre-un duşman să’şi alerge 
gura de mine?

— Nu ferdscă D-zeu, dmenî ca d-ta nu suut făcuţi 
să ascundă asemenea dmenî, stăpînirea o scie prea bine 
şi nicî cutdză a vö bănui. Eü am venit pentru alt-ceva. 
Nu vi s’a întâmplat să daţi de vre-o pagubă de curând?

— Ba da o bagatelă, rëspunse arendaşiu respirând 
din totă puterea plămânilor, ca cum i s’ar fi ridicat după 
piept o piatră de mdră.

— Aşa e că ţi s’a furat de vr’o treî zile o pereche 
de hamuri noî nouleţe?

Da, dar nu e nimic, vizitiu o să plâtescă că el e 
de vină, căcî le-a uitat în cuiii afară şi nu le-a pus bine.

— N’are să plătescă nimic, căci administraţia cea 
nouă e cu ochiî maî privighetori ca cea veche şi a prins 
pe hoţ tocmai în minutul când a vrut să la Yemjă. D-le 
sub-locotenent, adaose sub-prefectul adresându-së cătră 
şeful plutonului de dorobanţi care ’1 însoţea, fă bunătate 
de porunce9ce vahraistruluî să aducă hamurile şi pe 
arestant.

D

!
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Sub-locotenentul să sculă repede după scaunul, pe
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care sta de când intrase în casă după sub-prefect, sa
lută railitărcsce ; după aceia eşi afară si peste câte-va 
minute së întorse urmat de un soldat, care aducea în 
braţe o pereche de hamuri forte frumose şi de un ţăran 
jerpelit şi cu manele legate cot la cot.

— Acestea sunt hamurile d-v. cucône?
— Da, d-le sub-prefect. rëspune arendaşiul.
— Faceţi bunëtate de’mî daţî chitanţă de primire.
— Bucuros, rëspunse arendaşiu şi numai de cât së 

aşeză la o masă şi turnă o chitanţă în totă regula.
— Dar pe hoţ îl cunosc! cine e? întrebă sub-pre

fectu după ce stiînse chitanţa şi o puse în buzunarul 
hainei.

!
*

— Zëû, pre legea mea acu îl vëd ântâia dată.
— Mi së pare că am dat de urma Iul Radu Angliei, 

zise sub-prefectu abia şioptind ; şi apoi adaose cu voce 
tare adresându-se către soldaţi : aide de daţi pe ares- 
tant iarăşi pe mâna santinelelor şi hamurile în priimirea 
vizitiului.

Soldaţii së supuse şi după ce rëmase în casă nu
mai arendaşiu, sub prcfectu şi oficeru de dorobanţi, sub- 
prefectu adăogă :

— Acest hoţ scie unde c culcuşiu tâlharului si’mi 
a făgăduit, că dacă ’1 om da drumu astă nôpte la douë 
ceasuri despre ziuă, ne-va da în mână pe hoţ în satul 
Vălsanulul; o departe d’aicî acel sat?

Aşi, o palmă de loc.
— Ajungem pănă la doôë din nopto, dac’om pleca

d’acuni ?
— Ce staţi de vorbiţi? în doüë césurï sunteţi acolo. 
— Aida de ! am păţit’o, esclamă sub-prefectul cu 

•un aer forte contrariat.
— Pentru ce më rog? scuaaţi-mă dacă îndrăsnesc 

së vë întreb.
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— Pentru cfi vë mărturisesc franc că în necuno- 
sciinţa mea de locuri am crezut, că e mal departe şi am 
venit la d-v. prea de vreme.

— Efi aşî cuteza să vë fac o propunere, numai să 
nu vë fie cu supôrare nici să vë pară paracsin.

— Yorbiţl më rog fără de jenă, că d’acura încolo 
sper c’o să ne mal vedem şi o să rămânem buni prieteni.

— Bunëtatea d-v.

■

— Spuneţi më rog ce aveţi să ziceţi.
— Eu v’aşl propune să rămâneţi a prânzi aici şi 

a petrece împreună ’pănă la 12 seu unu din nopte că 
într’o oră, mult dotiö cu cal buni sunteţi acolo.

— Aida de! ce sô potrivesce să vë causez alâta
supërare ?

— Din contră îmi pricinuiţi cea mai mare bucurie 
şi vë rômâiü pentru viaţă obligat.

— Dac’aşî fi singur dute vino, dér însoţit de atâta 
leotă de lume.

— Nu face nimic; slavă Domnului în casa mea sô 
:gă8escc să mănânce şi do doüô ori atâţea.

— Nu më îndoesc. Aveţi familie?
— Ba nu, pănă acum sunt flăcăii.
— Pëcat! o curte aşa de îmbelşugată să nu aibă o

regină.
— Sper, că dacă va vrea D-zeîi. în curând o să 

fac şi acest pas. El ce ziceţi primiţi?
— E cu neputinţă sô refuz un om filotim ca ‘

D-vostră.
— Bravo ; o să petrecem do minune, esclamă aren- 

<laşiu plin de veselie şi numai de cât eşi afară ca să 
dea ordinele necesare.

Peste doué ore masa era întinsă în camera de 
mâncare şi împrejurul ei statt sub-prefectu, oficeru şi 
arendaşiul; cum vedeţi lumea era puţină în jurul eï, dar

’ ;

tf
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bucatele şi vinurile eraft multe şi bune, mal cu seină 
vinurile; de aceia ospeţit noştri! nu se codiră de loc, 
ci mânoară cat patru, bëura cat opt şi cliefuiră cât. doî- 
spre-zece. Mai ales sub-prefectu şi gasda apucase purcéua 
de codă şi së călise cum së cade, în cât ridicau casa în 
sus cu fel de fel de strigăte, de chiuituri şi cântece 
românesc! şi grecesc!, cum së întâmplă or! când la pe
trecere între omeni din fire vesel!.

Tote însă au un sfârşit, pănă şi petrecerea când 
dureză prea mult ; nu e vorbă arendaşiu se aprinsese 
rëü şi începuse să strige din töte puterile slugilor ca să 
le aducă lăutar!, dar oficerul care stătuse ma! în réserva 
îl opri rugându-1 să nu facă nimic din pricină că, precum 
scie, pe la jumëtate după miezul nopţi! erau să plece 
ca sa calce culcuşiii lui Radu Angliei şi’! era teamă să 
nu së facă svon şi să prindă lioţu de veste.

Ne având încotro arendaşiu së înduplecă; së mul
ţumi numaî d’n goli încă vr’o doue carafe şi după ce 
simţi că casa së învârtea cu el şi piciôrele nu ma! vreau 
să’l ţie, së sculă de la masă cam pe la zece ore din 
nopte, petrecu pe D-nul suh-prefect, care furase cum së 
cade luleaoa nemţulu! pănă la o cămară vecină ca să dea 
o leeă ochi! în gene spre a së desmetici şi după aceia 
së duse şi el cam clatinându-së în iatacul sëü, së trânti 
în pat îmbrăcat cum era şi numai de cât începu să 
sforăe.

(

-

I

Pe când era în somnu cel ma! dulce şi tocnia! când 
visa că së pune la altă masă alătur! de noul suh-prefect 
iubitul sëü, i së păru că simte că’l sgudue cine-va şi 
deschise fără së vrea ociî. în casă ardea numai candela 
de la icône; la lumina aceste! palide licării*!, cu töte că 
nu së îinprăsciase încă tot fumul beţie! din capul sëü, 
tot putu să vadă înaintea patului sëü în piciôre tréz 
şi sanëtos pe D-nul sub-prefect, însoţit de sub*locotenenţii
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şi doi dorobanţi îmbrăcaţi gata de ducă, şi crëdend că 
representantul plăşiî a venit să’şî ia rëmas bun de Ia el, 
sări drept în mijlocul patului şi zise :

— Dar ce pleci aşa de vreme, D-Ie sub-prefect?
— Sunt silit să plec, scumpe amice, că precum 

scil am trebă.
— Da ’ml aduc aminte, de şi pöte al credut că 

m’ara îmbëtat; te duci să calci pe Radu Angliei?
— Tocmai.
— Sô fie aşa de târdiîi? a sosit deja miezul nopţii?
— Sunt douô cé9urï din nöpte.
— Ce spui frăţiore ! vecii cum te fură somnu după

petrecere.
— Tocmai asta zicem şi eu d-lul sub-locotenent, 

că am întârziat grozav.
— Nu face nimic, aveţi cai buni şi tot sosiţi la

vreme.
> — Aşa ar fi dacă s’ar petrece lucrurile cum trebue, 

dar nu e aşa: dorobanţii mei nu vor să së misco din 
loc pănă nu le-ol plăti léfa, pe care după cum spun 
el nu au primit.’o de la stăpânire'de cine scie când.

— Ia ainji minunea ciorilor ! şi nu e nici un chip 
să’I îndupleci să sô urndscă ?

— Nici unul de cât bani şi eu bani n’am.
— Altă dandana acu, murmura grecu scărpi- 

nându-së după ureche cam dus pe gânduri.
— De aceia am venit la d-ta şi am îndrăsnit să te 

scol din somn. Te rog scote-më din toropă şi scapă- 
mô de satara ; împrumutâ-më cu ce-va bani şi pe cin
stea mea de sub-prefect cum oiû ajunge la tact ţi-î

!1

!;

i!:

înapooz.
;*Arendaşiul trăise mult la ţerâ şi cunoscea îndes

tul de bine obiceiul tôreï după atunci şi chiar după 
acum prin unele locuri ; el scia din esperienţă că po

li.

!
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liţa de zapciù e poliţă fără vadă, care n’arc nici un ter
min de plată şi bănit împrumutaţi acelor omeni care 
tinéu şi încă mai ţin prin abus, în manile lor cu töte 
legile restrictive, averile culţivătorilor de pământ, sunt 
bani daţt de baram ; de aceia cum au<Ji propunerea să 
grăbi d’a întreba :

— Câtă sumă vă trebue?

i
■■

— .Trei mit de galbeni, răspunse sub-prefectul.
— Trei mii! esclamă grecu rămâind înţelenit în 

loc şi cu gura căscată; aida de! să vede că vrei să 
glumesc!?

— Ba nu glumesc de loc. Am zece dorobanţ! câte 
două sute de galbeni, fie-care face doue mi! şi o mie 
pentu no! şefi! lor tocmai 3000 de galbeni socotelă curată.

• — Ia tac!, d-le sub-prefect, că cu vorbele astea 
mă fac! să intru la bănuială şi să cred cine scie ce.

— Crede neiculiţă ort-ce poftesc!, dar plătesce ; a- 
cesta e principalul. A vrut stăpîuirea omen! no!, trebuesc 
şi obiceiuri no!; ce! vecii! globeau cu sutele, ce! no! 
trebue să globească cu miile, căc! şi cheltuelele sunt 
ma! grele; Ia leg! no! omen! no!, vorba celor de la ca
meră; plătesce cocöne şi nu crâcni.

— Ce fel, d-le sub-prefect? strigă bietul grec dis
perat, am încăput pe mână de hoţ! ?

— Va! de mine! cum îţi vino să mă insulţi ast
fel? Dar chiar aşa d’ar fi, dacă spre pildă a! încăpea 
pe mâna lui Iladu Angliei şi Ta! vedea înainte-ţî, cum 
mă vedl acu pe mine, în mână cu câte un revolver şi 
l’aï auiji zicendu-ţî; bani dacă vre! să nu ţ! răpuiîi viaţa, 
ce a! <Jice?

I

Pronunţând acest cuvinte onestul sub-prefect scöse 
din buzunare câte un revolver si lo îndreptă spre peptul 
arendaşiulu!; care cum ve<Ju una ca asta înţelese că 
aă află în faţa unu! fals sub-prefect şi unor hoţ! dcglii-

/
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saţ! în haine de dorobanţi şi ca sä scape de grösnica 
sorta a arendaşiuluî de la Glodenî ale cărui tragice în
tâmplări së lăţise în totă ţera, îşi plecă capul în jos şi 
rëspunse:

— Căpitane nu’ţl face pëcat cu mine şi cruţă-mi 
zilele, că uite ine las cu câştiul neplătit şi 'ţî dau suma 
ce ’ml aî-cerut.

r

— Dar de ce mö numesc! căpitan ? întrebă sub
prefectul rîdênd.

— Pentru că nu esc! sub-prefect cum eu nu sunt 
popă, ci esc! vestitul căpitan Radu Angliei, rëspunse 
arendaşiul cercându-së să glumdscă în nisce momente 
atât de critice şi de seriöse.

— Vedi aşa te voiu, esclamă hoţul désarmât de 
acel stoicism buu de admirat; aşa caracter îmi place, 
mie adaose Radu Angliei cu veselie; adu banii încoa 
şi ’ţi făgăduesc, că nici un fir de për nu së va clinti din 
capul d-tale.

Grecul nu mal zise nimic, ci së îndreptă spre o 
casă de fier ce së afla într’acea cameră, o descuiă, scöse 
dintr’ênsa doiîë zeci de fişicurî de câte o sută de napo
leoni, le dote suspinând din adencul inimeî în mânele 
hoţului şi pe urmă încuiă casa şi zise :

El acum, ce mal vrei de la mine?
— Să më laşi să te culc în pat ca să te leg spre 

a nu te mişca, şi să ’ţi astup gura ca să nu strigi saü 
să faci gură şi cine scie ce secături.

— Fă şi asta, rëspunse arendaşiul; faceţi orl-ce oţî 
vrea cu mine dacă a voit D-zeü să încap pe mâna vösträ 
şi së lă9ă a fi legat şi proţăpit fără a face cea mal 
mică împotrivire.

După ce ’1 legă sub-locotenentul, vru să pue mâna 
pe cheia casei de bani, ca se ia şi banii ce mal rëmâseae 
în ea, dar Radu Anghel ’I dete peste mână şi ’! zise mr

,
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— Astempărete mëïSôre şi lasă-te de înveţul tëü cel 
rëü; am făgăduit boeruluï să nu 'ïjaü mai mult; ce a 
făgăduit Radu Angliei e sfânt; nu pune mâna.

Pronunciând aceste, cuvinte îşî luă ziua bună de 
la grec, eşi afară, aë aşeză în trăsura care era trasă la 
scară, dete slugilor curţii, care së întâmplase să sô des- 
cepte câte un băcşişiu galantom şi apoi pleca în galopul 
cailor urmat de cei nouă dorobanţi., care călărea în do
sul trăsureî. Slugile credend că stăpânul lor dormea, së 
duse să së culce fără să maî dea prin casă ca së nu’l 
descepte şi tocmai a doua zi îl găsiră legat şi proţăpit 
şi înţelese cu fel de sub-prefect era acel ce ’î visitase.

Nu e anevoe de înţeles stratagema ce întrebuin
ţase Radu Angliei ca să comită astă călcare îndrăs- 
neaţă; furtişagul hamurilor arendaşiuluî, care ’î procurase 
pretextul d’a intra ca bine-fâcëtor al grecului, fusese 
săvîrşitcu multă înlesnire de cătră un tovarăşi ti subaltern 
pus de maî mult timp la pândă şi hoţul adus legat cot 
la cot înaintea păgubaşiuluî era alt tovarăşiu, care după 
comiterea faptului dobândi libertatea şi întră în rîndu- 
rile păzitorilor sëï ca să’şî ia şi el plata.

Nu cred, că mai e nevoe d’a vö spuue do unde că
pătase haine dorobănţescî, când este de toţi sciut că 
majoritatea omenilor astei armate teritoriale, care azi së 
numesce călăraşi, e de la ţeră şi petrece trei sôptëmânï 
pe lună între consăteni! lor. Cum vedeţi combinaţia fîi 
simplă, de tot simplă şi maî lipsită de pericole ; cu töte 
acestea puse în uimire întroga ţdră.

*”

i

'■

xm. *

DOMNE AJUTĂ!
Cadrul restrâns al acestei nuvele m'a oprit d’a 

descri töte faptele, töte crimele, töte nelegiuirile luî
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Radu Angliei; ne-ar fi trebuit volume, volume multe 
mai cât a trebuit lui Ponson du Ternii pentru plăsmuitele 
isprăvi ale lui Rocambole al sëü, spre a së putea repro
duce măcar prin schiţare sutele şi miile de isprăvi a- 
devërate ce a săvârşit eroul nostru în decurs de câţi
va ani. Ne-am mărginit dar d'a alege din töte pe acele 
ce au fost mai principale, mâl crunte, mai pline de is
teţime şi cari au avut o influenţă hotărîtore asupra bisareî 
esistenţi a acestui om şi le-am reprodus cât am putut 
mai esact şi fără cea mai mică esageraţiuno pe cât ne-a 
permis mijlöcele d’a le cuiege din tradiţie şi amintire, 
căci nimic nu este scris, nici chiar dosarul procesului 
nu l’am putut găsi la tribunalul districtului Dâmboviţa.

Păn’acum am descris partea cea teribilă a acestui 
trist personagiu, a acestui erou al crimei şi al vërsârilor 
de sânge; acum vom descri în câte-va trăsuri do con- 
deiîi şi partea cea bisară a caracterului acelui om, în 
care estrcmităţile së atingëu mal în fie-ce oră şi adecă 
sëlbâticia cea mal cruntă së isbea în fie-ce moment cu 
îndurarea cea mal generdsă, împietrirea cu mila, cru- 
dimea cu înduioşarea.

Precum seim Radu Angliei ora un tâlhar teribil, 
dar câte o dată, pe la soröce, sê pomenea în tone bune; 
atunci îl plăcea să glumöscä şi să facă câte-o năsdră- 
vănie; însă şi când së găsea în asemenea töne făcea 
să sufere crud fiinţele ce ’I cădea în ghiare în acele 
momente.

După fuga din temniţă şi pitirea sa prin Bucu- 
rcscl, urândui-së cu nelucrarea, tâlharul spurcat la sâugc 
apucă iarăşi drumul potccelor de codru şi iute găsi ca
marad! îndestul de numeroşi ca së pdtă face călcarea 
cc o descriserăm în capitolul precedent. Astă faptă 
îndrăsnefă întrecu pe töte şi produse în administraţie şî 
în forţa armată, care alcătuise o poteră atât de uriaşă,
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o zăpăcelii mare din causa că punea lumea în nedu
meriri d’a nu mal aci cine erau apărătorii siguranţei 
publice şi cine hoţii deghisaţl în dorobanţi şi ’I făceau 
ca îndată ce zărea câte un sub-prefect să tremure de 
frică că dor n’o da de un tâlhar. Nimic nu putea fi 
maî burlesc şi tot o dată maî primejdios ca frica ce 
apucase pe public de apărătorii legeî.

Autorul astor turburărl, profită numai de cât de 
confusiunea ce producea şi ’şl stabili centrul operaţiu
nilor sale la o palmă de loc de teatru acestei îndrăsneţe 
călcări, sciind bine că nimeni nu să va gândi să ’1 caute 
aşa de aprope, ci vor alerga tot spre vechiul său cul- 
cuşiti. Părţile muntose ale judeţului Muscel fură desti
nate spre a servi ca loc de retragere pentru grosnicul 
haiduc.

Intr’o seră din tömna anuluï 1S60 pleca din satul 
Domnesc!, unde conăcise zioa cu doi tovarăşi aï sëï, 
spre a să duce în munţii Măţăulul, unde ’1 ascepta cel- 
lalţî tovarăşi. ;fPe drum, tocmaî când sorele scăpase 
după muscelul Vălsanuluî, să întêlni cu un negustoraş 
care călătorea singurel. Intr’acea seră să întemplase 
Radu Angliei să fie în töne bune.

Altă-dată îndată cum ar fi simţit că călătorul avea 
banî, s’ar fi năpustit asupră-î, Par fi răbufnit jos la 
păment, l’ar fi jefuit pănă la piele şi pe urmă ’şî ar fi 
descărcat pistölele în ţesta capului lui, dar în acea seră 
făcu cu totul aminterî.

— Sera bună, flirtate, zise el călătorului.
— Mulţumim d-tale jupâne, răspunse călătorul.
— Frumôsa vreme ! adaose hoţul.
— Da, dar o să să strice, căcî am vădut purceaua 

vecinului viind la cocină cu câte-va fire de pae în gură.
— Ce spuî ! e8clamâ tâlharul, cred! în prevestiri?
-— Cum să nu cred, nu sunt creştin ?
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— Bine zici!., vedl lucru ciorilor! eu care më 
făleam că sei ii scriptura pe de rost, am uitat unde Tă
tarii zice: crede în scriptura, dar crede şi în cele ce-f.1 
dă de veste porcul.

— Mi së pare că d-ta vrei să şeguescî, zise ne
gustorul cam înţepat, fiind că sunt sigur că scil prea 
bine că aste prevestiri de bună séü de rea trişte nu 
sunt scrise la carte, ci râmase din părinţi în fii neam 
de neamul nostru.

— Şi cred! cu dinadinsul în ele?
— Ca la evanghelie.
— Atunci eşti fericit.
— Să scil că sunt fericit, căci după semne şi 

prevestiri seiu ce o së mi së întâmple zioa şi më feresc 
de cu sera de primejdie.

— El! d’apoî stal bine de tot! ia fii bun më rog 
de'ml spune şi mie vre-unul din acele semne ca sô më 
folosesc şi eu la vreme de nevoe.

— Bucuros, tocmai ne prinde bine ca să ne trecă 
de urît căletorind împreună, căci facem aceaşl cale 
după cum vëd.

— Negreşit.
— El bine prietene. între mal multe semne să ’ţi 

spuiü una cea mal de frunte ; câlëtoria e cea mal grea 
şi mal primejdiosă îndeletnicire într’aste vremuri pline- 
de hoţi şi tâlhari.

— Aşa e lovi-ar concilia de hoţi şi tâlhari !.. mur
mură Radu Angkel făcendu-şl cruce şi scuipându-şl în sîn_

— Eu câlëtoresc mult şi mal ales prin locuri 
străbătute de acel hoţoman de Radu Angliei, dar eft 
nu më tem de loc de el.

— Ce spui? esclamâ hoţul cu curiositate.
— Nu, căci semnele şi prevestirile mele më a-

përâ de el.
4PKadu Angliei.
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— Cum? aşa së trăescî.
— Prea lesne ; când calea nu e bună şi e bân

tuită de acest tâlhar ori de omenii lui, atunci când 
apuc 8ë es din casă, ori slujnica më chia mă îndărăt 
să’mî spue ceva, ori eu fără să më gândesc më întorc 
înapoi 8ë mai iau ceva ce am uitat, ori când es la 
portă aud câte un glas de bărbat, de femee ori de copil 
zicând la laltă fiinţă : stai, nu pleca, asceptă, dute înapoi 
acasă, ori eşind din curte më întâlnesc în cale cu vre-un 
popă, seu ajungând la câmp îmi ese câte un epure 
înainte.

— El atunci ce faci?
— Intâmplându-së una din tote astea më întorc 

înapoi şi amân plecarea pentru a doua zi.
— Dar de ţi s’o întâmpla pocinogu şi a doua zi ?
— Amân mereu pănă ce nu s’o întâmpla nimic 

din töte astea.
— Atunci vcricule trebue se ’ţî mergă röu trebilc 

negustoriei?
— Ba slavă Domnului nu prea îmi merg rëu.
— Eşti om cu stare ?
— A casă am câte-va miişore.
— Şi pe piele la chimir câte-va sutişore! nu e aşa?
— A! cam ghicit, rëspunse cu fudulie ncgustoraşiul 

£ără să së gândâscă că a spus o nerodie primejdiâsă.
— Bravo, zise hoţul făcând cu ochiul camaradilor 

:3ëï care câlëtoreaiï după el în cea mai complectă muţe- 
mie. D’am fi niscai-va hoţi mai că ne-ar da dracul în 
,-gând së facem cunoscinţă cu chimirul.

— jSu më tem, adaoso negustorul îngânfare.
— Pentru ce ?
— Pentru că prevestrile mele sunt bune.
— Să nu prea pui teme! pe ele, căci drumurile 

sunt rele şi nesigure.
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më întreb! ; mie’mï pasă să nu ma! îţT calce pici orele 
pe la mine, înţelesu-m’ai?

— Da dragă, da rëspunse oftând soţul.
— Ce did primesc!?
— Greu lucru îm! cer!, greu de tot, dar n’arn ce 

face dacă nu ’ţ! ma! place să trăesc! cu mine. Pe 
urmă ce ma! vreî?

— Yreaü să mô înzestrez! cu ceva ca să am şi 
cu cu ce trăi ca omeni!.

— Vrei să ’ţ! daîi o mie de galben!? îţî ajunge?
— Im! ajunge.
— Ce ;m! ma! cer! ?
— Să da! la minut înapo! ăstuî om bani! ce ’ï-aï 

luat şi pe urmă laş! să daţi hârtie de despărţenie, ca 
să më cunun cu el, că el e bărbatul ce 'ml-am ales.

— Tudoriţo, Tudoriţo, rëü îţ! baţ! joc de nădej
dile mele şi cu asprime îm! smulg! din inimă töte cre
dinţele şi nălucirile mele ! zise hoţul oftând din adêncul 
inimeî, gândesce-te că avem copii..

Nu më gândesc la nimic.
— Oh ! femee nelegiută ce eştî. Acum mi së des

chid ochi!, acum înţeleg cât ma! iubit, dar e prea târziu, 
n’am ce’ţ! face, sunt în mânile tale, facăţi-s0 voia. Iată 
më învoesc; iată bani! ce am luat de la acest om, iată 
încă atâta pentru cal ; iată şi pentru tine doüë mjï de 
galben! în loc d’o mie. Ah ! venisem să-ţî dau aceşti 
ban! din proeresul meu, ca să a! cu ce trăi în lipsa 
mea, căc! roî-e teamă că iarăşi voiu cădea pe mânile 
stăpânire!, şi tu! Së vede că aşa a fost să fie. Cât 
pentru bărbat, rëmâne la voia ta ca să’ţî aleg! pe ci
ne 7ţ! o plăcea şi când îţ! va plăcea fură să a!b! nevoe 
de cerere de despărţenie, căc! cununia nostră ii’a fost 
trecută în condic!.

Pronunţând aceste cuvinte scöse o pungă dolofană
I

i
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şi o puse pe masă, scose altă pungă mai mică şi o puse 
în mâna negustorului şi apoî clise:

— Am sfârşit cu bine?
— Da, rëspunse Tudoriţa şi negustorii.
— Acum aă vë las sănătoşi, căcT eu ine duc, ine 

duc ca să nu me mat întorc, căci aeru d’aict mö înecă, 
vederea vostră më îngrozesce. Nu mat pot răbda sfi vë 
ve<J mână în mână , fără să vë sorb viaţa. Rëmas bunr 
cum rosti aste cuvinte dete uşa de perete, făcu o sări
tură pănă la cal, încalecă pe el şi dispăru după cotitura 
uneï 8trade ca să’şî ascundă o lacrimă ce se ivise la 
coada ochilor sëï.

Peste itreï sëptômânl negustorii se cunună cu fosta 
nevastă a lut Radu Angliei şi sô mută în casele sale 
din Curtea de Argeşiu, dar peste o lună tocmai când 
să zică mat cu temeiu Dâmne ajută, într’o zi când së 
întorcea de Ia un bâlciu vecin găsi casa golă şi pe ne
vasta sa nicăerî. Acésta era fapta lut Radu Angliei care 
ne mat putând suferi împingëtorele bolduri ale gelosieî, 
căci încă iubea pe Tudoriţa, de şi nu mat era a lut, 
venise în lipsa bărbatului sëu în miez de nopte şi e 
răpise pe când dormea.

XV.

ÎN TÎRGOVIŞTE.
Tudoriţa a fost un geniu fatal pentru Radu An

gliei ; iubirea el ’l-a făcut să părăsdscă liniştita sa viaţă 
de cârciumar spre a apuca primejdiôsa cale a codrului ; 
iubirea et ’î-a pus în mână cuţitul de ucigaşi îi, iubirea 
eî asemeni l’a dus şi la perdare. Së vede că acea fernee 
dispunea de nisce însuşiri secrete cart-robeau, subjugaţi, 
scoteafi pe om din minţi, căci aminterî nu së pôte es-
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plica pericolul la care s’a espus acest om d’a o rîtpr 
fără voia sa şi d;a o lua cu sila spre a o duce într'un 
loc unde negreşit va întelni fiinţe omenescT, cărora să 
le denunţe că răpitorul seu era acela, pe care îl căuta 
tetă forţa judiciară a tëreï.

Numaî un smintit sau un subjugat de o dragoste 
nemărginită putea să facă ceea ce a făcut Radu Angliei, 
adecă după ce ’T-a dat drumul silit de frică şi a arun
cat1 o în braţele altuia, care precum scia prea bine era 
iubit şi preferat, să vie s’o fure noptea în lipsa bărba
tului seu si în loc d’a o ascunde în gaură de serpe, 
să se încredă numaî în câte-va vorbe dulci rostite de 
ea, în câte-va jurăminte lesne de călcat şi în câte-va 
înângăorî prefăcute şi s’o ducă unde ? tocmaî în Tîr- 
govişte de unde së urneau cele mai aprige prigoniri în 
contra sa.

Nu e vorba, strada unde era casa ce fusese alesă 
pentru locuinţa sa era dosnică şi aprope de barieră, dat
era în Tîrgovişte, care era plină de judecători şi doro
banţi, care cătafi în ruptul capuluî pe grosnicul haiduc.

Aşa face omul când sorta vrea să’l perdă, îl ia 
mai ântêiu minţile şi apoi îl rëpune vieţa. Ceia ce nu 
putu face o armie întregă de agenţi aï putereî judecă
toresc!, putu un cap de femee. Iată acu în ce mod :

Negustoraşitî nostru găsind casa pustie şi pe ne
vasta sa nicăirT, së luă cu nmnile de për şi începu să 
së dea cu capul de pereţi, căci şi el începuse să iub^scă 
cu pasiune pe acea femee minunată, maî cu seină după 
ce simţise că era iubit; însă nu’şl perdu multă vreme 
cu văetăturile, ci numaî de cât înţelese cine ’T-a făcut 
pocinogu şi së puse îndată să’l urmărescă, fără să së- 
gândescă la pericolul la care së espunea.

Aceea ce u’a putut face interesul şi nasul de copoî 
al prepeliearilor justiţiei, a putut să facă amorul ; băr- 

Kadu Angliei. 11
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l)atu ultragiat a reuşit să descopere urma răpitorului, 
să së ia după densa prin fel de fel de întrebări şi cer
cetări si să mergă cu investigatiunilc din codru în 
codru, din potecă în potecă, din sat în sat şi din oraşiu 
în oraşiu pănă ce peste vr’o câte-va luni de alergătură 
ajunse în Tîrgovişte, unde tote semnele îl încredinţa că 
<lc sigur întrase cei căutaţi. Tocmai acolo însă perdu 
cu totul urma vênatuluï. Yëdêndu-sÔ rătăcit în mijlocul 
unui oraşiu, care nu e tocmai mare, dar tot e oraşiu 
populat şi plin de mişcare, începu mai ântêiu să’i dea 
rotocöle ca să së convingă, dacă a rëmas acolo sau a 
plecat mai departe, căci o femee së pote ascunde mai 
ancvoe de ochii curioşilor ca un bărbat şi după ce së 
convinse că răpită şi răpitoru trebue să fie tot în Tîr
govişte, începu să colinde töte stradele şi să së uite la 
töte casele sigur că stéoa lui cea bună, divinul sëü 
protector, Domne ajută al sëü îl va pune pe urma cea 
•bună şi va descoperi culcuşiul iubitei sale.

Cine a zis că prin credinţă poţi să ridicî un munte 
-din locul sëü n’a greşit, căcî într’o zi cam pe la finele 
lui Maiü din anul 1861, tocmai când bătătorea stradele 
cele mai laterale fără cea mai mică speranţă de reuşită, 
audi fără de veste o voce dulce şi melodiosă, că ’1 
chiamă pe nume şi vëdu o mânuşiţă mică şi grăsulie 
strecurându-së prin nisce zălojele grosolane de la nisce 
■case de stil vechiü şi cu înfăţişarea părăginită că ’! face 
semn să intre în curte. Audind astă voce şi zărind acea 
mână simţi că un fior rece îl trece prin sânge şi’l făcu 
să së cutremure de la cap pănă la piciore, căci i së 
păruse că acea voce era a femeii sale şi credend că era 
numai o părere, së opri în loc ca să mal au<Jă acel 
glas, să mai vadă acel gest.

Intr’adevër vocea cea dulce îl chemă iarăşi şi mă- 
nuşiţa iarăşi së mişcă printre zălojele, dar într’acea
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<jlipă, când făcea un pas spre portă, zări viind din ca- 
pëtul stradel opuse şi îndreptându-së spre sine un om 
care iuţea paşi! şi së grăbea întocmai ca avaru ce ’şi 
■dă silinţe d’a fi cu un moment mai curând lângă tesau- 
tuI sëü. Yëdêndu-1 negustoraşiu, scose un ţipet de 
spaimă şi mânuşiţa së retrase repede în întru.

Nu së scie ce s’ar fi întâmplat în acel minut, că 
acela ce alerga grăbit scose şi el un ţipet când zări pe 
negustoraşiîi şi së repedi spre el cu aer furios şi cu 
drépta armată cu un cuţit năprasnic, de şi era dioă şi 
în mijlocul stradeï; nu së scie, zic, ce crimă s’ar fi 
comis într’acel minut, dacă nu s’ar fi întâmplat ca toc
mai în acea clipă, să trâcă pe acea stradă, un sub-pre- 
fecl călare urmat de doi dorobanţi, care së întorcea dc 
la prefectură şi së ducea la tactul sëti cu ordine severe 
tocmai ca să prindă pe Radu Angliei.

Negustoraşiu care o băgase pe mânecă, vôdênd pe 
rivalul sëu că vine spre el cu aşa mare furie, zărind 
că apare în depărtare acel ajutor neasceptat, începu 
së strige din töte puterile:

— Săriţi creştini buni, puneţi mâna pe hoţ, puneţi 
mâna pe Radu Anghel.

Acest ţipet făcu pe tâlhar, căci el era, să së uite 
sperios în juru-1 şi cum dete ochii de sub-prefect şi 
ce! doi dorobanţi, care începuse së iuţescă paşii cailor 
şi să së repedă spre el, lăsă pe negustoraşiîi pentru 
altă dată, cârmi la drépta, sări nisce uluci mărunte şi 
o rupse d’a fuga printr’o curte mare ca un maidan, în- 
dreptându-së spre partea opusă care da afara din oraşiu.

Sub-prefectu vëdênd una ca asta înţelese numai 
de cât că lucru nu era curat şi că fugarul n’avea con- 
8ciinţa limpede şi numai de cât descălică, dete ordin 
dorobanţilor së facă ca el şi sărind cu dânşii ulucile s& 
lua în gönä după fugar.

t

11*
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Intr’acest timp hoţul së depărtase bine şi pusese? 
o distanţă destul de mare între el şi urmăritori, care 
distanţă sö mărea din moment în moment, căci hoţul 
era usure, iar sub-prefectu gras şi greoiü şi dorobanţii* 
încălţaţi cu cisme mari în piciöre.

De sigur ar fi scăpat, fără de nici o piedecă se- 
riosă căci distanţa pănă la partea opusă a ulucilor era 
prea mică, dacă nu s’ar fi luat după urma sa şi negus- 
toraşiii ; el însă fiind maî. uşiure le trecuse înainte şi 
când vëdu că hoţul e lângă uluci, strigă subp-refectulur 
şi dorobanţilor :

— Impuşcaţi-1 că vö chezăşuesc cu capul meu că 
este Radu Angliei, împuşcaţi-1 vë cjic, adaose cu vio
lenţă, când vëdu că hoţul era maî lângă ulucî şi sub
prefectul încă sta la îndoială şi nu zicea nimic. Impuş- 
caţi-1 căci aminterî dacă ne scapă, më duc la Prefec
tură şi vë pârăsc că sunteţi tovarăşî cu el.

Astă ameninţare dobândi efectul dorit ; dorobanţii care 
păţise atâtea neajunsuri din partea acelui hoţ, audind 
că vor fi acusaţî de complicitate cu el, nu maî ascep- 
tară ordinul şefului lor şi 'şî descărcării amendoî cara- 

' binele tocmai când hoţul së avênta să së sue pe uluci* f 
Din nenorocire pentru omenii stăpânire! stătură la în
doială prea mult, căci pănă să ?şî descarce eî armeler 
hoţul îşî făcuse vânt, sărise pe verful ulucilor şi chiar 
trecuse dincolo, ast-fel că glonţele dorobanţilor së în
fipse numai în uluci.

Când ajunse negustoru, sub-prefectul şi dorobanţii 
lîngă ulucî, ia pe hoţ de unde nu e !

XVI.

PRINDEREA DE LA CĂNDESCl.
4 Păţitania de la Tîrgovişte, care apropiase pe Radu 
Angliei numaî cu o muche de cuţit, adecă cu grosimea
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i unor uluci de morte, băgă minte în capul tâlharului 
-şi ’1 făcîi să renunţe pentru tot d'auna la necredinclosa 
sa nevastă, care fu p’acf p’apröpe ca să ’1 dea de gît 
şi îl determina să ia hotărîrea d’a nu mal da cu nicî 
un chip pe la dânşii, mai cu sémà că pe copiii luî îl 
îngrija îndestul de bine bătrâna sa mătuşe.

întâmplarea ce avii loc în mijlocul oraşului, în 
•capitala unui judeţ. în care era concentrată cea mai 
mare parte a vestitei potere şi un procuror de tribunal, 
făcu multă vîlvă, aduse peste capul ncabiluluî sub-prc 
fect uri potop de încriminări şi chiar destituirea sa i 
puse în mişcare tot personalul administrativ, judec? 
toresc şi militar pentru ca să spele acea pată şi să pu 
cu un minut maî curând mâna pe acest hoţ devenit ' 
gen dar. Pălcurî, pălcurî dc patrule de doroba 
cutrierau diüa şi nöptea în täte sensurile, töte d 
muri le mari şi mici din judeţele Prahova, Dâmb 
viţa, Muscel şi Argeşiu, promisiuni bogate erau făcu 
pe calea publicităţii, ori cin’ va prinde pe Radu Angli 
viu sau mort şi spioni îndrăsneţî şi bine deghisaţî fu 
nicaîi în töte părţile pe unde umbla de obiceiu Rad 
Angliei.

! )

\

Vestea luării unor măsuri atât de energice ce ’I 
tu comunicată de unul din omenii săi, sili pe tâlhar să 
să sule tocmai în creeril munţilor şi să să ascundă prin 
•târlele de oî şi să umble din târlă în târlă, ca să capete 
•de mâncare pănă ce s’or potoli lucrurile şi s’or sătura 
^omenii stăpânire! de căutare în zadar.

Cât fii singur lucrurile merse bine şi hoţul nu 
păţi nimic, căci ori cine da fără stânjineală şi fără să 
întrebe de unde vine şi unde să duce pe un drumeţ 
•trecător, care cere un codru de mămăligă şi o bucată 
•de caşiii : dar mal pe urmă când Sore şi doi din restul 
oetel sale siliţi de aceleaşi împrejurări fură siliţi să së
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sue şi eî pănă în sghiaburile munţilor şi în cele din» 
urmă së Întâlniră cu căpitanul, atunci lucrurile së schim
bară. Patru inşi së hrănesc mai anevoe ca unul, urma 
*or së ascunde mai anevoe ca a unuia şi trecerea lor 
lasă urme mal neşterse ca a unuia. Afară de acésta 
patru inşi sunt mai îndrăsneţt şi maî pretenţioşi ca unul 
fiind maî puternici ; el nu së mal mulţămesce numai cu 
mămăligă şi caşiu, ci cere şi câte o cărlană, ceea ce 
ustură rëü la inimă pe baciu şi când nu căpetă do 
voie, ia prin silă ceea ce face pe ciobani să së gân- 
déscâ la rësbunare.

In zioa de 1 Iunie anul 1861 Radu Anghel ajunse 
la târla Ilărlescilor împreună cu cel trei tovarăşi, caro 
mal rămăsese din ceata sa, după ce deja visitase în
că alte doué sau trei târle şi indispusese în contră-1 po 
mal mulţi ciobani şi cum sosi', cerii de mâncare pentru 
el. şi băieţii sëï, baciului Marin Părnea proprietarul stânei, 
care îşi avea locuinţa obicinuită în satul Căndescil din 
vale din judeţul Dâmboviţa. Părnea dădu ordin cioba
nilor sëï sô dea căpitanului orl-ce o cere, fără să së 
arate ori cât de puţin mâniat sau contrariat, însă el 
pretextând că avea ôre-care trebă a casă la densul 
plecă de la stână fără ca hoţii să între în örecare bănuială, şi- 
în loc de a së duce a casă cum zisese, îmboldit fiind de făgă- 
duiala stăpânire! şi mal cu sémâ de dorul de a scăpa odată 
de asemenea contribuţii costătore, date de frică, së 
duse drept la zapciul plaiului Dâmboviţa şi îl spuse 
că Radu Anghel şi céta sa së află la târla Iul. Astă 
veste puse în mişcare şi pe totă dorobănţimea locului.

Pe când Părnea alerga după zapciii şi zapciul cu 
dorobănţimea sa după Radu Anghel, hoţul îndemnat
fiind de geniul sëu cel rëü, de Sore Vlad, nu ’şl a 
vëcjut de treaba sa ca să plece p’aci încolo după co 

. s’a săturat, ci s’a dus în satul Căndescl ca să cerceteze
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de Părnea şi în loc de a nemeri la el după indicaţiile 
ce ’1 dăduse ciobanii din stână, ncmeriî la casa Preotului 
Marin sin Popa Gheorghe, care së afla în marginea satu
lui la polele unei coste pădurose, şi negăsind a casă de 
cât o fată ca de 13 ani cu un copil mic în braţe, a în
ceput să descosă pe fată şi s’o întrebe.

— Unde e tatăl tëu fă fetică?
— La tîrg răspunse fata tremurând aşa de ră& 

în cât mal era să-Î cadă copilul din braţe.
— Pentru ce tremuri? striga şi mal rëstit Sore.
— Pentru că vô uitaţi răii la mine, rëspunse fats 

începând să plângă.
— Ia ascultă fă, n’ai de gând să taci, ori vrii 

să te înţep? striga Sore scoţend cuţitul din brîu şi ri 
dicându-1 d’asupra capului seu gata să lovoscă pe fată

— Astempără-te Soare şi nu speria fata, zise Radu 
cu un ton mal potolit, că fata e cu minte şi nu va face gură 
ca să pue tot satul în piciore. Nu e aşa fata mea că ţii la 
zilele tale şi nu o să vrei să te repunem? Nu e aşa 
că tu ne făgăducscî c’o să dat binişor şi o să vor
besc! numai când ţi-oi zice eu.

— Da jupăne răspunse fata schinuind.
— Dacă e aşa şi ’ml făgăduescl că al să fi de 

treabă, nu mal plânge că n’avem gând să-ţi facem nis- 
caî-va rău şi spune-ne unde e mumă-ta.

— E în sat. la leica Uinca.
— Nu minţi tu fă?
— Nu jupăne.
Fata minţea, mumă-sa fusese în casă când întrase 

Radu şi al săi în curte şi bănuind că nu erau niscat-va 
scule bune, eşise din casă pe uşa din dos, întrase în 
livadă fără să fie vădută de cine-va şi de acolo să du- 

în mijlocul satului şi dăduse sforă îu ţeră că ï asese
călcat casa hoţii.
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— Dacă nu minţi, (lise Radu Angliei feti ia vino 
<Ie ’ml arată unde ţine mata ce are mal bun, dcscue-mî 
•tronurile, lădile şi celarele şi arată-mi tot, dacă vrei 
eă-ţi dea nene tëü un icoşar să-ţi el acadele.

Fata 8Ö supuse, lăsa copilul în casă în pat ca să 
plângă, cât i-o fi voia si de frică trecu în celariu ca să 
arate hoţilor tot ce măsa avea mal bun prin tronuri şi 
dulapuri şi hoţii scotea de prin lădî trămbe de pânză, 
sculurl de borangic, salbe de galbeni şi paftale de argint, 
blănuri bune şi scorţc de lână frumose şi le punea 
teancuri în boccele şi le lega frumos ca să potă la vre
me să fugă cu ele fără de greutate.

Pe când hoţii s6 ocupa cu asemenea îndeletniciri 
de borfaşi şi Radu Angliei căuta prin gura podului, 
prin tarlaoa vetrei şi prin coşi fără de nici o ispravă 
pungoale cu bani ; iată că pică popa Marin de la tîrg 
călare pe roibu lui şi dă în mijlocul satului de o adu
nătură de vro cincl-spre-clece locuitori adunaţi de aleşii, 
satului armaţi cu tot ce găsise şi formaţi în poteră, 
care tocmai sö gătesc se pom oscă spre casa lui ca să 
o înconjore şi să atace pe hoţi. Audind popa unele ca 
acestea numai de cât se puse în fruntea locuitorilor şi 
pleca călare cum era spre casa sa.

Hoţii de jefuit jefuiau, dar cu urechile trăgeau, 
în cât numai de cât au di sgomotul produs de tropotul 
cailor şi de gura păsurilor atâtor omeni ce se apropiaţi 
de casa popii. Cum audf acestă tevatură numai de cât 
ghici adevărul şi la minut lăsară jaful nesfârşit, boccelele 
în mijlocul celarulul şi pe fată înmărmurită după use 
şi numai de cât dădură busna afară din casă de teamă 
să nu fie înconjuraţi în întru, suiră numai într’o gonă 
coasta de la spatele casei şi întrând în pădure. în
cepură să tragă focuri în trâmba de ţărani, care mereu 
sö apropiau, dar nu aşa de iute căci el pusei şi pistole 
nu aveau.
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Cum mirosi' că o să-î scape hoţii din mână, popa 
Marin earni calul la drépta, ocoli muchia déluluï, întră 
în pădure pe altă parte sß apropia cât putîi de hoţi, 
fără să fie vëdut de el şi când së vëdîi aprope de 
denşiî arunca cu un par de bardău ce purta în mână 
spre denşiî şi isbî peste piciore pe Soare Vlad, care la 
minut cădii la pământ. îndată ce vßdü pe unul din 
hoţi doborît, ţeraniî prinse curagiîi, năvăliră spre hoţi 
împreună cu alţi săteni adunaţi de sgomotul puscilor şi 
cad năvală peste ceilalţi doi lioţî.

Yëclênd că nu era de glumit şi că a rßmas nu- 
maî singur, iar Soare şi ceîlalţî doi a cădut în manile 
sătenilor, care tocmai îî lega cobză, o lua rara, rara 
d’audăratcle dcscărcând mereu la pistole şi pe urmă o 
rupse d’a fuga şi sô coborî ca glonţul într’o rîpă. Un 
sătean anume Duţă Chişeroiu îl vßdü că dă dosul şi 
numai decât coteşte la stânga şi ese înainte-î şi năvă- 
lesce asupră-î amcuinţându-1 cu un pistol din cele as- 
vârlite de bandiţi, şi-l Iovesce cu el în cap. Lovitura 
fu durerosă, dar nu ucigătore; Radu Angliei simţind 
durerea scosc un răget de turbare şi ca fulgerul scöse 
iataganul de Ia brîu, i’l înfipse în piept, îl rßsturna la 
păment forte grav rănit şi o rupse iar Ia fugă.

Preotul şi sătenii sß luară după el, îl ajunsese, 
sß grămădiră asupră-î, începură a-1 lovi cu pietre, cu 
lemne şi cu orî-ce apucau şi rßusirä a-1 doborî la pă
mânt şi a-1 duce legat în sat, unde tocmaî întră zap- 

•ciul cu Părnea şi dorobanţii ca să sß pregătescă de suit 
la stână1)

;

1

Zapciul, care nu sß aşteptase să dea peste ei o 
pleaşcă atât de neaşteptată şi aşa fără multă bătae de 
cap nu luase cu el fiare, ca să lege într'ensele pe hoţi

*) Aceste de tali urî sunt culese din o dare de sém& oficială 
publicată în Monitorii Oficial Nr. 128 din 10 Iunie 1861.
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şi nid nu avusese vreme ca să trăraeţă un dorobanţ: la 
tact ca să-l aducă câte-va perechi, astfel că fù nevoit 
ca să lase pe hoţi legaţi cu frânghiele cu care-1 legase 
sătenii şi fiind că începuse a se înopta, îl închise într’un 
coşar de nulele cel mal ţapân din câte găsise în sat şi 
după ce-1 închise în coşariîi, orîndui în jurul sëü sen
tinele dese şi bine armate şi pe urmă trămiso după fiare 
şi mase în sat la popa unde mal că nu durmi de grije 
mal totă nopticica.

EI în cursul nopţii dădîi de mal multe ori raita 
pe la coşar ca să se încredinţeze dacă sentinelele veghia 
şi le găsi pe töte deştepte şi părpălindu-sâ pe lângă fo
curile ce aprinsese lângă el ; cu tote acestea a doua zi când 
së scotă pe hoţi iaî de unde nu e, găsiră în mijlocul coşa
rului frânghiele rupte, peretele de la spatele coşarului rupt 
în dreptul pământului cât pâte încăpea un om, buruienele 
de la spatele peretelui date la o parte, gardul de despăr
ţire ce era departe de coşar cam la o distanţă de doi metrii 
asemeni stricat jos şi picior de hoţ tipotis. Deşteptul 
de z«jpoiu nu pusese sentinelă la spatele coşarului.

In deşert îşi rupse omul përul şi barba după ce 
află de fuga hoţilor, că chiar de a pune iarăşi mâna pe 
hoţi' nu mal fu. La urma urmelor el së alese în loc de 
recompensă cu destituire, dar sătenii singuri, care pu
teai! să së laude că aii pus mâna pe Kadu Anghel şi 
pe cel alţi trei fură mal strajnic pedepsit ca zapciul a 
cărui nepricepere a dat drumul hoţului. Cam peste o 
lună după cele descrise mal sus într’o nopte întunecosă 
curând după secerat, când tote armanele erau pline cu 
clăi de grâu şi de orz, sô aprinse satul din patru părţi,, 
tocmai când bătea un vânt cumplit şi arse mal bine de 
trei părţi din el, între care şî casa popii. In acelaşi an 

pe tomna së găsi popa Marin în pădurea de la 
spatele caselor sale, pe caro le făcuse din noii, mort
cam
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jupuit de pele şi fără de nici o rană, ca cum ar fi fost 
jupuit de viü. Amêndoîîë aceste crime înfricoşate fură, 
atribuite de tëranï lui Radu Anghel şi gröznicilor lui 
tâlhari.

;
XVII.

MÖRTEA LUI RADU ANGHEL ŞI A LUI 
SOARE.

A doua pătiţanie suferită la Căndescî înfuria pănă 
la desperare pe omenii stăpânire! şi pe căpeteniile do
robanţilor din judeţele Prahova, Dâmboviţa, Muscel şi 
ArgeşlCi ; de atunci în coa, eï nu’şl mai strângeau 
picidrele după drumuri, mai nu mal mâncau, aprôpe nu 
dormiaîi şi mereu eraû călări şi în gona hoţului.

Intr’o zi cam pe însërat fîi călcată diligenta, care 
făcea cursa dintre Ploescî şi Predeal în Jocul ce së nu- 
mesce Orăţ-ij; patru omeni înfăşuraţi în ipingele negre 
eşiră întru întâmpinarea diligentei la cotitura podului 
de la fruntea Iul YăsîT, se puse d’a curmedişul dru
mului apucară de dărlogl caii de din nainte şi opri tră
sura în loc. După aceea călătorii fură daţi jos, desbră- 
caţl pănă apröpe de pele, giamantanele şi cuferîle golite 
gropurile cu bani ale poştil luate şi apoi călătorii lăsaţi 
în pace să-şl urmeze drumul, după ce căpetenia tâlha
rilor spuse conductorului diligentei că el era Radu 
Anghel. Curând după aceia autorităţile din Câmpina 
şi Ploescî fură vestite, potera pusă pe gonă după tâlhar 
iar de urma tâlharilor iii meni nu putîi să dea.

Altă dată nu mult după aceea, un tînër advocat 
din Pitesc! sosit din Paris şi necunoscând încă biné 
de ce siguranţă së bucura drumurile nöstre mar!, venea 
călare de la Cărcinov spre Pitesc! şi mergea singur călare 
pe drumul mare ce trecea în multe locur! prin nisce 
lived! dese ca şi nisce pădurî.

J
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Tocmai la un loc undo hăţişiul era mai des şi së 
făcea o cotitură, zioa în nămiezea mare ţop sare din 
livade un om, care numai decât pune mâna pe dârlogil 
calului şi-i strigă cu o voce detunătorc.

— Stai pe loc ciocoiule că te pălesc.
Tînërul advocat tresări speriat de audul acestor 

cuvinte şi de o vedere atât de neaşteptată şi se opri 
în loc.

— Scote ce al dacă nu vrei së daü, adaosc stră
inul cu un ton şi mai detunător.

— Ce să scot? esclamà tînèrul.
— Ce să scoţi? ia nu te mal preface că nu te 

prinde; fă rost de lovele că te mardesc Dar ia stai 
.stal! adaose hoţul, că numai un hoţ putea să apară şi 
să vorbcsca ast-fel. schimbând de o dată tonul şi es- 
presiunea feţei, după ce o rază de sore eşi dintre frun- 
.zărişiîi şi lumina faţa tînëruluï advocat. Ia spune-m! 
-aşa să trăescî, nu esc! D-ta coconu Nae advocatul din 
Pitesc!.

J

— Ba eu sunt.
— Dacă esc! de ce mi’mî o spui nenişorule ?
— Dee ! par-că mï-aï dat răgaz să-ţi o spui ! Dar 

•de unde mö cunosc! ?
— De unde? ce fel D-ta nu me cunosc! pe mine?
— Nu.
— De mirare ; pe mine cine m’a vëclut o dată nu 

m’a ma! uitat. Nu-ţî ma! aduci aminte de Radu Angliei, 
de Radu Angliei cârciumarul din Boţesc!, pe care Ta! 
scăpat din ghiarele lui coconu Milmilă Furduescu preşedin
tele tribunalului din Dâmboviţa, care së hotărîse 
să më trămeţă la ocnă şi mal multe nu.

— A! Tu esc! Radu Anghel vestitu ! Bată-te să te 
bată; te am apërat fără să-mi dai o chioară para şi 
acum a! fi vrut să më jefuesçï !
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— Nu te-am cunoscut cocone, zëü nu te-am cu
noscut iarta-më şi dute nesupërat unde poftescï; nu mai1 
fiüï pomană şi dă-mî jumëtate din chiseaoa de tutun ce 
aï, că mi sô frige sufletul de pofta de fumat.

Tîuëru advocat îl facil pe voe, îï dădii tot tutunul 
ce avea asupră-Î ; după aceea îşi urmă calea înainte fără 
a fi împiedecat de Radu Angliei, care dispăru iarăşî în* 
desişul copacilor, iar ajungônd la Pitescï së duse la 
ispravnic şi îî povesti' totă păţitania. Potera së puse în 
mişcare şi de astă-dată, dar de urma lui nu dădii nie* 
acum ca şi altă-dată.

Chiar eu devotatul D-v. servitor am dat în vara 
anului 1866 în muscelul dintre Rîul Domne! şi Aninôsar 
de grosu cete! lui Radu Angliei, care earăşî së mă
rise, am vorbit cu mai mulţi dintre tâlharï şi am fost 
condus de un băet dintr’aï lor până la Aninosa.
(Acestă întemplare a fost pe larg descrisă într'unul din 
Calendarele mele) ; cu tote acestea potera, cu t6tă vâl
va şi tevatura ce facea nu maî putii să dea de Radu 
Angliei în decurs de peste cinci ani, cu töte că tâlharul 
nu sô lăsa de hoţit, nicï nu së opri de a eşi drumeţilor 
în cale în drumul mare. In cele din urmă i së înfunda 
şi lui, că tigva nu merge multă vreme la apă. Când 
cu gândul nu gândescl, poc, şi iat'o spartă; aşa şi 
cu Radu Angliei al nostru.

In urma unei călcări făcută de cătră acest bandit 
unuî domn Yespescu, căruia îl eşi înainte împreună cu 
Soare locotenentul sfiü în drumul mare mal încoa de 
LeurdescY, pe când omul vinea de la Pitescï în căruţă 
de poşte şi së îndrepta spre Bucurescî, călcare, care 
fù urmată de jefuire şi bătae cumplită, administraţia së 
ruşina förte mult, pentru că crima së săverşi maî în 
nasul sub-prefectureî cu reşedinţa în Găesci, care era • 
la o palmă de loc, şi nuraaî de cât së formă o noöa

)

3
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{poteră din cei mai buni dorobanţi din escadroanele ju- ' 
deţelor Prahova, Dâmboviţa, Muşcel şi Argeşiîi şi sô 
puse sub comanda căpitanului de Dâmboviţa Negoescu, 
care era un bărbat forte esperimentat în prinderi de 
hoţî.

Acest Domn căpitan, care nu sciû. dacă trăesce 
sau ba, mai întâiü de töte sô gândi că pisica cu clo
poţel nu prinde şioriceî, şi numa! de cât desbrăcâ pe 
poteraşiî sëï de hainele lor de dorobanţi şi îî îmbrăca 
•în haine de ţigani pe toţi, de unde sciü că nu alesese 
chiar ţigan! în câta sa şi trănsforma escadronul în ade
vărată lae, pe care o constitui cu corturi jerpelite, cu 
-căruţe odorogite cu rable de ca! chior! şi jupeliţî, cu 
tingirî de aramă din töte mărimile şi cu o sumedenie 
de muer! şi de dănciuc! de töte verstele, pe care-î di
chisi aşa de bine, încât putea! jura că te găsea! într’o 
adevărată lae de netoţ!. De sigur cai!, căsuţele, 
căldările, tingirile trenţele, muerile, uncheşi! şi copii! au 
■fost împrumutaţi cam cu ban! şi cam cu sila de admi- 
nistraţiune de la o adevărată lae.

Căpitan Negoescu transformat în vătaf şi buluc- 
başa de ţigan! mergea în fruntea cete! şi dorobanţi! 
sëï, uni! călărî pe nisce glöbe şi ce! ma! mulţî pe jos, 
mergeau. amestecaţi cu muerele şi copii! uni! mînând 
cai! şi alţi! purtând în spinare câte douë saü tre! căl
dări. Cu asemenea paradă e! cutrierară întreg judeţul 
Dâmhoviţa şi o parte din judeţul Muşcel şi sô îndrep
tară aşa cam din întâmplare spre satul Boţesc! şi poposiră 
în apropiere de el în marginea întinse! păduri a Bogaţilor 
care în partea despre miază zi îs! da mâna cu vestita pădure 
a VlăsieT, care acoperea o bună parte din judeţele Teleor" 
man, Ylaşca, Muscel, Dâmboviţa, Ilfov şi Prahova şi de altă 

. parte să întindea pănă în pölele dealurilor de vie din 
judeţele Dâmboviţa şi Muscel. Ajungând acolo, laia îs!

I
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întinse corturile şi së stabili pentru mai multe zile, iar 
căpitanul cu o căldare în spate începu să cutriere de 
la una pană la alta töte casele din satul Botescî.

Nici o urmă de tâlhar! nu găsi, nici un semn tră
dător nu descoperi atât prin preajma case! sale unde 
trăia copii! së! un băieţandru şi o codănacă de fată, pe 
care î! îngrija bunica hoţuluî. Bietul căpitan era des
perat, cu töte astea nu-şî perdîi nie! curagiul nie! spe
ranţa, ci ma! prelungi şederea sa pe lângă Botescî, şi 
continuă înainte cu investigaţiunele.

Intr’o zi de tomnă din anul 1866, în toiul cule- 
sulu! viilor pe când mergea însoţit de cel ma! nevoiaş! 
şi ma! ponosit dintre dorobanţi pe poteceaoa ce ducea 
suind de la sat spre vi! prin o limbă de pădure, iată 
că căpitanul degliisat së întelni cu un băeţandru cam 
de opt séu noue an! îmbrăcat ca copii! de la ţeră şi 
desculţ, care venea despre sat şi së ducea iute, iute 
spre desişul pădure! în mână cu o legătură în care era 
o oală cu merinde şi un codru de mămăligă.

Dar unde te duc! mëï băîete mâncateaş, zise 
bulucbaşa când trecii băiatu pe lângă el iute şi sprin
tenel.

— E!! unde să më duc? rëspunse băiatul cu na- 
' ivetatea copilărească a verste! sale, în pădure.

— Dar ce să fac! cu merindea în pădure? dăn- 
cicul moşuluî.

— S’o mănânce nea Anghel şi nea Soare.
— Dar cine e nea Anghel şi nea Soare?
— Nea Anghel şi nea Soare a! noştri.
— Dar ce cată e! în pădure plodule ?
— Er! ce să cată? să ascunde în pădure de frica

potereî.
— Ce spui!? esclamâ falsul vătaf tresărind.
— Hă, hi !
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— Dacă e aşa umblă sănătos şi dă fuga de Ie dir 
de mâncare că te-o fi aşteptând.

— Uite că dau fuga şi băiatul încdţm să dea fuga. 
— Mă Căline, dise căpitanul deghisat după ce sé 

depărta cât-va copilul; me prind că nea Radu şi nea 
Soare sunt omenii noştri; ia aţine-te după el şi urmă- 
re8ce-l pe de departe ca să veci! nude să duce, că eu 
mă întorc la tabără să puifi laia în piciore ca să în
conjure pădurea.

— Am înţeles D-le căpitan.
— Ia lasă pe D-nul căpitan în pace că aci sunt 

bulucbaşa şi deschide ochii în patru, înţelesu-m’ai că 
de unde nu te mănânc de viu.

— înţeles.
— Aide înainte şi cu băgare de sămă dacă vrei 

să capeţi bacşişlu bun. Al pistolele la tine ?
— Le am.
— Bine.
— Căpitanul pleca, şi ajungând la taberă, care 

nu era tocmai departe puse pe lăeţl în piciore şi ’! 
făcu să scotă din căruţe un arsenal de carabine şi pis
tole, săbii, amuniţiî şi patrone cu care într’o clipă să 
transformară în nisce ţigani într’armaţl. După aceia 
încălicară pe globele lor de cal şi în mal puţin de o 
oră înconjurară pădurea şi limba de vie învecinată cu 
pădurea din töte părţile. Intr’acest timp Călin urmărea 
din depărtare pe copil.

După ce merse cât-va pe potica bătătorită, băeţa- 
şul coti la drépta dând la o parte câte-va crăci de 
crâng şi pe urmă iar merse înainte prin hăţiş, iar Că
lin îl urmări pănă unde coti băiatul şi pe urmă să lăsă 
pe brânci şi începu să umble d'a buşele prin hăţiş 
dându-şl tdte silinţele putinciôse ca să nu facă mal de 
] oc 8gomot; însă nu merse mult timp ast-fel, ci fii silit
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să së oprescă, căci la o depărtare de yr’o douë-zec! 
de paşi së oprise şi băiatul şi sta de vorbă cu doî inşT, 
care [stau tolănit! pe iarbă la umbra unui copacïù 
cu tulpina încunjurată cu hăţiş, ast-fel că numai ca
petele celor do! ins! së vedea. Călin vëdêndu-ï abia 
putu să së oprescă d’a scote din piept un ţipet de mi
rare, së afla în faţa Iu! Radu Anghel şi Soare.

Dacă ar fi fost şi căpitanul împreună cu el, de 
sigur din ascundëtôrea în care së găsea ar fi împuşcat 
fără de greşiu pe ce! do! bandiţî, dar fiind numai sin
gur fii nevoit să ma! aştepte.

— A! venit mă! băîete, întrebă cu obicinuitul sëiï 
ton, rëstit Soare?

— Am venit, rëspunse băiatul.
— Adu ma! iute ce a! adus că crap de fôme.
— Iacă ce ’ml a dat, mămăligă şi o ţîră de fiertură.
— Fie ce-o fi ; adu încoa.
— Băiatu î! dădu legătura cu merinde şi Soare

după ce desfăcu legătura şi scose din ea ola, codru de
mămăligă şi douë linguri de lemn, începit să mănânce 
cu o lăcomie de fiară. Radu Anghel fii mal domol în 
mişcările ce făcu; începii şi el să mănânce, dar mal 
astâmpărat şi mal omenesce şi pe când mânca făcii 
băiatului urmâtôrele întrebări :

— Ce al întâmpinat pe drum mëï băîete?
— Nimic nea Radule.
— A fost bine pace ?
— Da, bine pace.
— Nu te-aî întâlnit cu nimeni?
— Ba m’am întâlnit cu doi ţigani ursari.
— Pe unde? esclama Radu tresărind.
— Cam prin capëtul pădure!.
— Al vorbit cu el ceva?
— Da.
Radu Anghel.

)

\
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* ' — Ce ’ţi a disV 
— M’a întrebat uude me duc.
— Şi tu ce ’I aï rëspuns?
— I’am spus că duc de mâncare lui nea Radu. 
— Nătângule! esclamâ Radu sărind drept în pi- 

ciörc; o fi fost doî poteraşî schimbaţi în ţigani.
— Aida de, de unde? ţiganii ăştia stau mai bine 

d’o sëptëmâna în marginea satului nostru.
— Te a mal întrebat ceva?
— Nimic, răspunse băiatul minţind ca s’o drcgă 

vèclênd că cu adevërul a feştelit-o.
— Ce s’aü făcut ţiganii.
— 7Şl-au vëdut de trebă ducêndu-së spre săla

şul lor.
— Ce zic! tu măi Soare? întrebă Radu Angliei 

cam pe gânduri.
— Ce să zic? sciii şi eu? pöte că aşa e, sunt 

nisce lăeţl.
— Dar dacă n’or fi ? n’am face mal bine s’o şter

gem mal din vreme?
— Aşa! mal bine ca acf unde găsim noi? nici 

Han-Tătar nu ne dă de urmă.
— Dacă e aşa fie precum zici tu, numai să n’o 

păţim. Mă băiete tu întorce-te înapoi şi dacă vel vedea 
ceva întorce-te înapoi şi vino de ne spune.

Băiatul nu apucă să zică Radu astă vorbă şi p*iţ
ei ’ţi e drumul, trecu ca glonţul pe lângă Călin, pe care 
nu ’1 zări, voios că a scăpat atât de eftin şi într’o clipă 
fu în marginea pădure!. Călin rămăsese la postul sëû 
neclintit, asemeni şi hoţii după ce mâncară së culcară 
din noü şi mal dispărură în frunziş!îi. Din norocire pentru 
Călin nu stătîi mult timp ast-fel în nemişcare,5 căci 
peste o jumëtate de oră audi de o dată împuşcături 
despre partea pădure!. Aucjind aceste împuşcături tâl
harii tresăriră, săriră în sus forte spălmentaţi şi numai
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decât începură să fugă spre partea opusă, dar în ace
laşi timp së auch' a doua salvă viind şi din partea lo
cului, care-Y făcîi să së oprescă un moment în loc ca să 
së orienteze în cotro să apuce. Atunci viindu-Y bine 
Iul Călin, care nu era de cât cu câţl-va paşi departe 
de boţi, scose un pistol din sîn, îl îndreptă spre hoţ 
ochi o clipă, dădu drumul piedecil şi la minut 
Soare cădii la pământ ca trăsnit cu pieptul străpuns de 
glonţ. Vëdênd pe tovarăşul seu că a cădut ca să nu 
së mal scole, fără de viaţă, Radu Angliei o rupse de 
fugă spre partea despre miază-nopte şi cu töte că era 
toamnă, în timpul culesului viilor, când lume multă 
furnică în töte părţile, întră într’o vie şi începu să ’1 
vue costa în fugă.

Abia făcîi câte-va sute de paşi şi de odată së vëdù 
făţă în faţă cu o Domnişoră, care era apröpe o copilă, 
care cum îl vëdù astfel fugind cu përul vîlvoiü şi cu 
hainele în desordine, începuse să ţipe înspăimântată 
fără să potă a së mişca din loc de multă uluială ce o 
cuprinsese. Cum o vëdù şi o aucjf strigând, de temă 
ca nu ţipetele el să atragă lume, în loc de a o culca 
la pământ cu pistolul ce purta la brîtt cum obiclnuia 
el, de frica sgomotuluî armei ît zise cu un ton rugător, 

— Te rog coconită fă-ţî pomană de nu mal striga 
că nu am gând să-ţl fac nici un rëü şi mat bine ara- 
tă-mY un loc unde sa raë ascuhd, că me urmăresc, ca să më 
omöre. Aşa te rog, scapâ-më, că şi eü la vreme ’ţî-oi 
fi de vre un folos.

Tînëra fată nu putu să scotă nici un grai îi din 
gură, de emoţionată ce era; putu numai să '1 arate cu 
mâna o clae de fin, care era la o mică depărtare. Radu 
Anghel înţelese si numai de cât se năpusti spre densa, 
dar nu făcu cinci paşi şi cădu ca trăsnit cu faţa în (ë- 
rtnă isbit pe la spate de un glonţ, care ’l culcă mort
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la păment. Acesta fii tot isprava lui Călin, care cum 
vëduse pe Radu Angliei că apucase fuga, sé luase după 
el şi profitând de oprirea hoţului ca să vorbéscâ cu fata, 
îl ochise bine si îl împuşcase. Astfel ceï maî mart fă
cători de rele peri ucişi de pistolul celut maî nevoiaşi 
dintre dorobanţi.

Peste câte-va momente sosi şi potera ca să ridi
ce cele doué cadavre şi să conducă în casă pe Dom- 
nişora, care căduse jos leşinată când audise detunătura. 
Acestă ispravă a poterii produse multă bucurie maî cu 
séma în populaţia megiaşe, care scăpa de cel maî pri
mejdios flagel din câte o bătuse de un cîrd de vreme 
şi redete localităţilor din partea loculuî liniscea şi si
guranţa dorită, căci restul ceteî, care aştepta pe căpi
tanul între rîu Dômneï şi Aninôsa, parte së risipi în- 
torcêndu-sô ceî maî mulţi pe la casele lor şi parte că
zură cu înlesnire în inânile poterii, căci numai eî con
ducea capul cel isteţ al luî Radu Angliei, care prin 
deşteptăciunea şi agerimea minţii sale îî scăpase de maî 
multe ori din mari primejdii. Radu Angliei fii îngropat 
de bunica sa la biserica din satul Boţesc!, iar Soare 
chiar în locul unde fusese împuşcat. Ast-fel pieri cel 
rëï şi nelegiuiţi, care vor ca prin crimă iar nu prin 
muncă cinstită să se îmbogăţească.

Radu Anghel fu îngropat fără nici o pompă la o 
bisericuţă vecină cu locul împuşcării sale, iar negusto- 
raşiu, care jucase un rol atât de hotărîtor la prinderea 
banditului, lăsă pe alţii să së folosescă de resultatele 
acestei isprăvi şi së mulţumi d’aşl lua nevestica care ’1 
ascepta cu nerăbdare în casa cea părăsită dincolo de 
zălojele, d’a pleca cu ea fuga din Tîrgovişte şi d’a së 
stabili într’un târguleţ de peste Olt cât së pôte de de
părtat de locurile espuse la rësbunarea cetei lui Radu 
Anghel, unde pöte ori fi trăind şi acu în linisce şi fe
riciri cum trăesce ori-ce om paclnic şi cu frica lui 
D-zeu şi respect pentru legile ţârei sale.

FIN E.
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