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Prolog.

Mulţi aü vëçliit, ca şi naratorul acestor tâlhării 
într’unul din cimitirile din jurul capitalei, pia
tra învechită pe care nu stă scrise de cât aceste 
două litere : M... B... şi sub care zace ţerîna lui 
Mihalea Bunea. In loc de flori, burienî şi urzici 
ornéza monumentul aceluia care remase puru
rea surd la rugi şi la lacrime, ne deschiçlênd 
gura de cât pentru a pronunţa vorbe de înju- 
riă şi de ruşine.

Copii din flori el nu se scie cărui fiu de cio
coii!, care bine-voise a batjocori uă sermană ţe- 
rană de pe moşia tatălui seű, Mihale Bunea, rëü 
vëçlut din fragetă copilăriă de toţi acei care a- 
veaü un tată şi uă mumă, simţi desvoltându-se 
încetul cu încetul instinctul revoltei, al resbu- 
nării, al ferocităţii cu care ’1 dotase natura, şi 
trecu tênër încă în rândul celora cari, departe 
a mai respecta întocmirile părtinitore ale socie
tăţii, nu mai au altă lege de cât voinţa lor.

Teribile fuseră faptele lui Mihale Bunea.
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Era în çliua de 22 Iuliű 185..., aprópe de a- 
pusul sórelui.

Din mijlocul unuï luminiş înconjurat de co
paci groşi şi numeroşi, pe costa resăritenă aBu- 
cegiului, se înălţa o spirală de fum des şi un- 
dulând; ea eşea dintr’o grămăţluiă de lemne 
ce ardea. In jurul acestui rug staû mai mulţi 
oameni : unii, cu braţele rezemate de puscile lor. 
vorbeau liniştit între dânşii: alţii pe jumătate 
tolăniţi pe pământ, îşi treceaű timpul curăţin- 

: du’şî armele. Hainele, coloarea pielei lor, precum 
şi cuţitele cele lungï ce purtaü petrecute pe 
sub cingătoare corpului, arátaű în destul că toţi 
aceî oameni făceau parte din neamul atât de 
crud şi de răpitor al bandiţilor.

Vre-o çlece paşi departe de aceştia sta uă fe
meie, legată de un copac, cu mâinile la spate. 
Obrazul eî era nobil şi frumos, persoană înaltă 
şi bine făcută, costumul potrivit celor avuţi în 
bani şi în obiceiuri alese. Părul cel negru ce ’î 
cădea resfirat pe umeri, pupilile ochilor înălţate
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despre cer într’o atitudine rugátóre, paliditatea 
nespusă a obrazului, buçlele eî acum rose şi acum 
lipsite de sânge, tóté acestea fâceaû maïmaies- 
toasă frumuseţea acelei femei, în necazul du
rere! ce nefericita suferise şi suferia încă. Densa 
se găsia legată în faţa capnluî bandei. Mihale 
Bunea, care uă contempla cu uă privire imo
bilă, în care să trăda un orgoliű selbatec şi o 
poftă bestială.

— «Destul atât I», strigă acesta reluând con- 
versaţiunea un moment întreruptă şi făcând un 
pas înainte.

— «O! nu te apropia... me sperii».
— «Dar îţi spun că, pentru binele bărbatu

lui şi al copilnluï tëü trebue săcedeţlî».
— «Eül... eű să ceded omorîtoruluî tatălui 

nu! mai bine să mor de uămeű ! A ! nu 
mia de ori.

— «Dar copilul tëü? dar bărbatul tëü? Nu 
veÿ viaţa lor în mâinile mele?

— «Ansă veî sei să o respecţi».
— «O fi».
— «Mişelule!»
— «A! sunt mişel», strigă Mihale Bunea fă

când un alt pas înainte. «Bine, să cerem cu sila».
— «înapoi, tâlharule 1 îngână femeia.
Şi, caçlând leşinată, remase pe jumătate atâr- 

ată cu braţele de copaciű.
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Banditul ne cutezând să o atingă,-se opri: 
uă altă infamă cugetare ’î trecea prin minte.

Alergă la o colibă apropiată, împinse uşa pâ
rlită de doi tâlhari, şi intră. Dacă cine-va s’ar 
ii ţinut după dânsul, ar ii vëçlut cum, după ce a 
rădicat un oblon acoperit cu puţine pae el 
cobori pe o scară de cele portative intr’o sub
terană adâncă, unde se găsiaprovisiunî de 
şi de mâncări. In acel loc abia luminat de »ra
dele ţlilei străbătând prin câte-va găuri ale ola
nului, staű închişi un bărbat tânăr, bărbatul fe- 
meieï ce o vëçlurà legată de copac şi un copil 
putând să aibă abia etatea de patru ani.

Nu s’a sciut nici uă dată bine cine să fi fost 
aceşti nefericiţi, de unde să fi venit şi in cotro 
mergeaü ; fapt este însă că ei căduseră în diminéta 
acelei çlile în mâinile bandei, care ’î pândise la 
drumul mare. însuşi MihaleBunea întinsese mort 

uă lovitură de cuţit pe tatăl femeii, care fă
cea şi el parte dintre călători şi care nu voise 
să ’şi predea punga, susţinând că nu o luase 

cu sine.
Capul bandei, coborât în subterană, se opriun 

moment, căutând cu privire pe băieţel, careţi- 
nându-se ghemuit între genuchiî tatalui, căuta 
să rëmâe ascuns. Mihale Bunea îl vë^usiapro- 
piând-se de densul, îl smulse cu brutalitate de 
la sinul părintesc, tărîndu’l spre scară.

se

arme

cu
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— ((De milă, domnule, unde’í duci?» strigă 
cu uă voce sfâşietoare sermanul părinte.

Dar asasinul, fără să ia seamă la această în
trebare, îşi puse copilul sub braţul drept şi eşind 
din subterană, aplecă din nou oblonul, îl acoperi 
cu pae şi alergă la femeia pe care o lăsase le
şinată.«

Copilul încetând de a plânge la vederea ma
mei, strigă cu suspine :

— «Mamă!... Mamă!... A murit mama!»
Şi căuta să’şî. scoată mânuţa din. cleştele de 

muşchi a tâlharului. Acesta cu o mişcare in
voluntară, desfăcu degetele şi lăsă copilul liber. 
Micuţul, aruncându-se la gâtul mamei.. încăpu 
să’î mângâe cu dreapta perul eî resfirat, iar cu 
stênga ’i pipăia binişor obrazul, chemend’o cu 
numiri dulci şi afectuoase. In fine, femeia începu 
a se desmetici, scoase din piept un suspin adânc 
şi deschise ochii. Cu mintea încă dăpăcită, sim- 
ţindu-se mângâiată, creçlu întâiu că se află în 
braţele banditului şi dete un ţipăt de groză: 
însă, recunoscânduşî copilul, lăsă să’î alunece pe 
buze un suris amar,, neputând nici să’l îmbră
ţişeze nici se pronunţe vre-uă vorbă. Atât numai 
că Mihale Bunca, urându-i-se cu acea scenă, se 
apropiă de eî, apucă băeţelul de păr şi’l târî 
cu bruscheţe napoî esclamând :
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— «Veî avea timp în destul sâ’ţî mângâi co
pilul, cocoană, dacă ţî-aî schimbat gândul».

— cO nu : nu’mï voiü schimba gândul nici uă 
dată».

— «Nu?»
—«Nu, nu, de o mia de orî nu.»
— «Dar e vorba de viaţa a lor teî, muiere 

încăpăţânată. Ţi-o clic pentru ultima oară: învo- 
iesce-le».

— «Dumnedeul meii I»
. T— «Ei bine ?»

— «Fiă-ţî milă!»
— «Ilotăresce».
— «A !. nu».
îndârjit de mâniă, asasinul târî atunci pe ino

centul copilaş spre rugul aprins şi ţinândul de 
per, atârnat în aer, fără a lua seama la ţipe
tele ce ’i smulgea durerea, striga :

— «De la uă vorbă a tea atârnă viaţa fi
ului leu».

— «O ! opresce-te... ucide-me pe mine ! cru
ţă-’1 pe densul... cruţă’!».

— «Te învoescî?»
— «Asciiltă ; pentru păcatele morţilor domniei 

tale, scutesce de uă aşa durere pe uă sei mană 
mamă. Vrei uă victimă ? Ei bine, varsă sân
gele meü».
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— «Eï! câte vorbe! E destul un singur: da, 
ca să ’1 scapi».

—- «Prea mult!... Prea mult!... Nu...»
Banditul, făr’a mai aştepta finitul frasei, dete 

drumul copilului în flăcări. Sermana mamă, ne
bună de durere, cercă cu uă svâcnitură să se des
facă de legătura ce o ţinea strânsă de copac, ca 
să alerge să ajute pe bietul copilaş ! dar svâcni- 
tura ce făcu strânse şi maî mult funia pe mem
brele el. Ea murmură câte-va vorbe neînţelese, 
şi pe când rugul îşi devora prada, leşină pentru 
a doua oară.

Muţi şi nemişcaţi asistaseră la această scenă 
tâlharii ceî-l-alţî, fiind-că ast-fel li se poruncise 
de capul lor. Acesta ordonă către duoî dintr’enşiî 
să ’î târască d’inainte pe tatăl copilului.

— «Daca va ieşi zadarnică şi încercarea 
ceasta, scie Dracul ce ’mî rămâne de făcut», se 
gândi Millale Bunea, pe când se aducea în faţă’Î 
tênërul bărbăt. căruia ’î clise :

— «ip dau drumul cu un singur preţ».
— «Care?»

«Să ţî înduplicî nevasta să më iubească».
— «Eû !... Eü !...»
— «Cum!.., te îndoescî?»

«Ba, de înduoit, nu më îndoesc de loc».
— «Aşa dar, refuzî?»-
— «Refuz».

a-
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Mihale Bunea, în culmea necazului, se íntórse 
către aï săi şi strigă:

— «Să se împusce nemernicul ăsta!»
Tâlharii, obicinuiţi cu asamenea comande, în

dreptară spre acel nefericit carabinele lor şi 
traseră focul, întindendu’l rece pe pământ.

La detunătura armelor femeia ucisului deschise 
ochiî şi’I rădică cu groapă spre obragul selba- 
teculuî cap de bandă, care’î arătă cu degetul 
caoavrul celui împuşcat.

— «Doamne sănte! aîbî milă de mine, şi ér- 
tă’l», pronunţă dânsa, leşinând pentru a treia 
oară.

Dar astă dată nu se maî sculă: durerea o 
ucise.

Pe cânp Mihale Bunea privia nemişcat victi
mele séle, se auçli de uă dată semnalul depărtat al 
unui bandit, pus ca santinelă de ante posturi, anun
ţând apropierea unei trupe de soldaţî. Acelui stri
găt de alarmă îî respunse ca un ecoű un sgomot 
confus, urmat de o mişcare şi maî confusă a 
bandiţilor, de vocii poruncitoare, de îndemnuri, de 
comande şi de blesteme.

După un scurt preludiu de înpuşcăturî câţî-va 
dintre bandiţi', răniţi, căţlură prinşi în mâinele 
soldaţilor, pe când restul fugea pe unde putea.

Mihale Bunea càçlu prins, saű fugi ? Unii spun 
oă ar fi reuşit să ftigă în amestecătură ; alţii că

I
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ar fi fost prins şi cä numai în urmă isbuti să sca- 
pe, chiar din caroerea în care ’I închiseserâ.

Or cum ar fi, peste un an êl regăsim in ca
pitala ţereî.

:
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La extremitatea unei mese lungi şi înguste, 
într’o cârciumă mică din fundul unei ulicioare care
respundea pe marginea DâmboviţeÎ, spre partea 
Văcărescilor, şedeau, unul in faţa altuia duoî 
oameni jucând cărţi. Cel care se găsea cu spatele 
spre perete era calfa în prăvălia unui pantofar, 
cel lalt pretindea a ii zugrav de portrete.

— aAsulb, strigă cel d’ântêiü. «Partida e a
mea».

-—«Se vede că a intrat diavolul in cărţile astea 
de nu cumva o fi intrat in sufletul teu», mormăi 
companionul sëü, lovind masa cu pumnul şi făcend 
să se clatine o sticla de vin şi două pahare gole 
precum şi grămezile de bani ce se găsea pedánsa.

— «Domnilor», interveni cârciumarul, ridicân- 
du-se de pe laviţa pe care şedea şi apropiindu-se 
de jucători», a bătut uă jumătate după meçlul 
nopţii şi cârciuma trebuia să fie de mult în
chisă. Să nu vë fie cu supărare, căci e ordinul 
poliţiei. Aşa dar, plătiţi-mî socoteala şi mergeţi 
în pace la casele domnielor voastre».
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_ .Ancă ui jumëtate ori şi ne ducem», res-
punse zugravul de portrete.

— «Nu pot, domnii meîs.
— «încă cincî-spre-zece :mitutc».
— «Nu pot... nu pot».
— «Uă singură partidă numai».-
_ «Dar nu vë spun că nu pot? Cum o să

mai vorbesc acum?»
— «Ei, prietene, poţi, nu poţi, noi trebue să 

remânem; am perdut mulţi bani şi trebue să 

mi-’ï întorc».
— «Dacă e ast-fel, luaţi cărţile mele şi mer

geţi la unul din domniele voastre, unde să pu
teţi juca în toata voia».

— «Nu clici rëü».
— «Dar îngrijiţi să 'mi aduceţi mâne cărţile.»
— «Doară n’om strica prieteşugul pentru uă 

păreche de cărţi».
— «Dară socoteala?»
:— «Mâne; mâne facem şi socoteala», dise 

calfa de pantofar, care pân’atuncî nu interve
nise încă şi, după ce băgă în busunar banii ce 

• avea pe masă, se sculă.
însoţitorul sëü se sculă asemene 

sine cărţile.
După ce urară noapte bună 

cel duoî jucători ieşiră.
Trecură mai multe ulicioare înguste şi obscure,

şi luă cu

cârciumărului
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luminate numai la distanţe foarte marî de câte 
un felinar rëü îngrijit; în fine se opriră la uă uş- • 
cioră solid construită închinând intrarea uneî 
case aproape ruinate. Zugravul scoase din busu- 
narul pantalonilor uă cheie mare, o introduse 
în broasca uscioareî, deschise şi făcu 
micului să intre. Dupe ce acesta trecu pragul zu
gravul trase cheia din broască, intră şi ei şi în
chise la loc uscioara, înpingând veriga.

Cei doi amici suiră o scară murdară şi pră
fuită şi ajunseră ast-fel la o odăiţă de la eta- 
giul al doilea. Un pătişor, câte-va scaune, uă 
măsuţă, uă pânçlà măsluită şi acoperită de case 
de păiajinî, aceste eraü mobilile. Gâte-va pensule 
şi un vas în care nu mai remasese nicî pic de 
apă, toate aruncate pe jos, arătau că de cât-va 
timp zugravului i se urâse de a’şî esercita pro
fesiunea ; şi în adevër el încetase de a lucra, 
pentru a se face pungaş.

După ce aprinse uă lumânare, se aşezară amân
doi de o parte şi de alta a mesuţeî şi’şî reînce
pură jocul. Din când în când, zugravul, care în 
noaptea acea perdea peste măsură, arunca câte 

uă înjurătură.
— «Pe tatăl dracului», strigă el în cele din 

urmă; ce o fi, o fi, joc pe uă carte utlimiî cinci 
sfanţi ce ’mï-aü remas : «Şease».

—- «Opt», respunse cel-l-alt.

semn a-

2
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şi tăindu-se cărţile, începuŞi amestscându-se
să le distribue.

— «Opt: eată opt», 
cercă să tragă la sine banii cc zugravul pusese 

Dar zugravul se opuse, strigând:

reluă el oprindu-se ; şj

dinaintea sa
_ «Partida asta nu merge*.
— «Pentru-ce?»
_ «pentru-că aï întors cărţile cu meşteşug*.
— «Eu?»
— «Da. Ancă uă dată !»
—- «Dar nu voiu să trag încă uă dată Am 

câştigat, şi atâta e tot».
— «Da, Dar aï câştigat cu şiretlic».
— «PeDumnezeul care in aude...»
— «Eî! Ce e? Ce te-aapucat?»
— M’a apucat că eu nu sunt gâscă, "şi ca mi 

veî da banii cu voe fără voie».
«Ţie!... Tu nu şeii, se vede, că sunt în stare 

să te despintec ca pe un câine ? Păcătosule !»
— «Poate aï despinteca pe altul, dar pe miue 

nu, tâlharule», urlă pantofarul sculându-se deh 
masă şi ridicând cu amândouă mâinile scaunul 
d’asupra capului.

Dar zugravul, scoţând un cuţit din busunarul 
de desubt al hainei, începu al 
tând a se apropia de dânsul si

— «Veî vedea tu 
despinteca sau

ameninţa, cău- 
şi strigând : 

vei vedea... dacă te po1
nu».
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Vb pronunţând aceste strigate cu uă voce ră
guşită împlântă de mai multe ori cuţitul penă 
la mâner in stomacul adversarului saü.

Nefericitul căţlu rănit de moarte de trei-spre- 
$ece lovituri.

In chinurile agoniei, clise :
— Cine va hrăni acum pe mama... nevasta 
şi cei patru copilaşi? Oh !... copilaşii... Gel 

puţin*., chiamă... un preot... să mor. ca creşti
nii. Te ort... amice... dar fă să mor...spovedit... 
ajutat... Un preot. Ascultă, pentru numele luî 
Dumnedeü !,.. puţină apă. Mi-e sete...simt aci...ia
dul... Şi’şi sfrământa peptul cu degetele’! livide.

Tăcu un moment.
Zugravul cu privirea neclintită şi ţinând încă 

în mână cuţitul roşit de sânge, aştepta cu ne
răbdare.

Muribundul reluă cu uă voce mai slabă :
— «Ah !... eşti neînduplecat... şi viaţa me lasă. 

Mor... Dar incaî... fi! afurisit !... Dumnezeu va... 
avea milă... milă de...»

Uă clipă in urmă, numai era de cât un cadavru.
— «Unde sal îngrop? murmură între dinţi 

omorîlorul.» Drace ! Bate cîne-va la portiţa de 
jos... cine să fie?®

In adevër, se auçlea bătând. Zugravul alergă 
la uă fereastră, o deschise, aruncă o privire 
în stradă si se retrase esclamând;
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— «Este Mihale Bunea I Blestemată fiă nópte*.
perdat... Afară numaK dacă....asta!.Sunt un om 

Bunea este om de înţeles... Daca va voi, va găsi 
el mijloc de a mă scoate din încurcătură».

Şi alergă să deschidă.
Fostul om de codru al Bucegiulm intră.
— «Noapte bună, Mihale», îï tfise zugravul
— «Noapte bună».
— «Pot saţî încredinţez un secret?»
— «Firesce».
— «Pe cinste?»
— «La naiba cu cinstea ta ! Ci spune uădată».
— «Am!... am omorât pe pantofar».
— «Tu !... când?»
— «Chiar acum».
— «Unde?»
— cin odae la mine».
~ «Va să $ică mortul ?
— «E acolo, întins pe scânrurî».
— «Aii fost marturî?»
— «Nu. Eram singuri».
— «A strigat?»
— «Nu».
— «Atunci e

»ÎM

lucru lesne. N aű să fie marturî' 

ne scăpăm de cadavru».

care să te denunţe». 
— «Da ; dar să
— «Haidem».
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Se suiră amândoi în 
<cuse asasinatul.

— «Ziseşi că ai nevoia de ajutorul meű. Franţ 
reîncepu Mihale Bunee, oprindu-se la prag

— «Da».
— «Bine. Afla însă că am şi eu nevoie de tine».
— «Esplică-te. Cum te pot ajuta?»
— «Trebue să pui mâna ca să răpim uă fe-' 

Sită în strada %*».
— «In nóptea asta?»
— «Nu ; mâine la medul nopţii''.
— «E lume multă in casa aceia?»
— «Fetiţa stă singură».
— «Are parale multe?»
— «Aşa şi aşa: e uă cusutoreasa. Aïs’o veçlï». 
— Bine, sunt omul teu. Dar acum să ne

igândim la încurcătura mea. Unde să ascundem 
puturosul acesta de stârv?»

Fostul cap de bandă cercetă parchetul cu vér
iül unui beţ şi respunse:

— «Aici îî e locul de uă cam dată ; să rădi- 
•căm două scânduri şi să ’l punem de desubt. 
Mâine ’l-om transporta aiurea».

Propunerea fu primită, esecuţiunea îî 
Îndată, cu toate îngrijirile necesare şi fără cel

■( * I •

anăî mic sgomot.
Uă jumëtate oră în urmă, Mihale Bunea eşia 

din casa zugravului, care reintra in tăcere.

camora unde se petre-

»

*

iî. 'urma

■-* .•

.. 1
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ochii selbatecuîCusàtoreasa pe care pusese 
Mihale Bunea locuia înlr’uă căsuţă cu un singur 
etagiü din strada %* îngereasca frumuseţe a o- 
brazului sëü şi formele regulate ale corpului a- 
trăseseră asupră’î privirile multor aspiranţi, cari 
’î treceau în sus in jos pe dinaintea feiestielor, 

(ast-fel se num ia cusătoresa)dar Vocii iţa G*¥’ 
fată onestă, de şi săracă, nu băgă in seamă pe 
nici unul, fiind logodită cu un tënër şi avut co
merciant, care o iubia cu amor sincer şi durabil..

Uă amică a Vochiţei, cusătoreasă şi densa, 
frumosă şi dênsa, ţinea cu chiriă singura cameră
ce mai avea căsuţa de care vorbirăm, pe lângă 
aceia ocupată de Vochiţa. In fine, înapoia casei 
locuită de cele douë fete se întindea curtea ; iar 
în' fundul curţii, într’un fel de colibă ’şî găseau 
adăpostul un biet muncitor, cu nevasta şi cei 
duoî băeţî aï sëï.

In dimineaţa ce urmă nopţii în 
trecuse evenimentul maî

care se pe- 
sus narat, cele două 

fete coseau împreună d’înaintea unei mesuţe, în 
odaia celei logodite.
- 4Haide Măndicoliniştesce-le», rlicea Voichiţa 

amioei sele, pe obrazul cărbia aluiiecaü încet 
doua lacrame marf». Mal la 
nu ’şî ţine cuvêntul urmă', un om care 

11 »
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« JTuebue, clin contră, să ’1 onorezi numaï 
cu dispreţul tëû, scumpa

«N am destulă putere pentru aceasta, nu'pot».
— «Iartă-mî ensă acéstá imputare : dar 

sciai tu oare că un coconaş ca acela, nu curteză 
tó fata sermană ca noi, de cât pentru a o înşela?))

— «Va să gică vorbele şi jurămintele lui eraü»..
— «Minciuni, curate minciuni».
— «Ingratul! suspină Măndica scoţând uă 

hârtia de la sin şi stergêudu-sï lacrămile cu 
şorţul. Ingratul ! «Să ’mî sfâşie ast-fel inima, 
dupe atâtea promisiuni!»

Şi desfăcend hârtia, citi:
«Măndico !

mea».

nu

«La ce servă să te las mai mult într’uă ilu- 
»siune care ’ţî poate fi fatală? Tu nu poţi fi a 

' »mea, fiind-că boerul, tatăl meű n’ar permite-o 
»nicî odată. Vai! vai mie, dacă aş îndrăsni 
»măcar să ’ï-o propun! Inchipuiesce’ţî că ceia 
»ce a fost între noi n’ar fi ecsistat nici uă dată
»şi că eű aş fi moit pentru tine, după cum tu 
»eşti moartă pentru mine».

«Alexandru Belof».
— «Dar îmi putea őre scrie mai rëu?» strigă 

iară Măndica, punând din nou scrisórea la sîn. 
«A! înşelătorul... dar, poate ca întro $i... tu 

încă...»
Se auçlea bătându-se la. uşe.
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astâ-çlï Stefan al meu», 
să deschidă uşea. «Tre-

— «Vine de vreme
ÿse Voichiţa alergând

să’mî aducă vre-uă noutate bună».
intră şi strânse prietenesce măinele ce- 

* fără a observa turburarea Măn-

bue
Stefan

lor doue amice, 
diphiL

— «Mergeţi deseară la teatruîntrebă tâ
nărul, aşe<Jăndu-se alături cu Voichiţa, care ’şî re- 
uase locul lăngă măsuţă.

— «Bucuros», respunse acesta.
Măndica nu çiise nimic.
— «Bine de tot», adăogă Stefan ; «am luat uă 

lojă la Bőssel».
— «Am să ’mî puiu rochia cea nouă», reluă 

Vochiţa. «Dar tu, Măndico?»
— «Eű mă simt rău draga mea ; şi nu cred 

să potű....»
«Nici de cum, nici de cum l Aï să mergi 

şi tu ! fiind-că n’ar sta frumos să mă arăt la 
teatru singură cu Stefan. Nu e aşa Stefane?» 

Acesta făcu din cap un semn afiirmativ. 
Atuncî Măndica ca să nu displacă amicei săle 

pe care o iubea mai mult de cât pe o soră, dise 
cu uă voce puţin cam şovăindă :

— «Bine; voiü veni şi eüt.
— «Aşa da. Voiü veni deci să 

şi jumătate», confirmă 
mâna.

vă iau la şeapţe 
Voichiţa, strângându'i
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— «La revedere, Mändicoi.
— «La revedere,, respunse aceasta, intinçlên- 

du-’ï mâna, pe care tînărul uă strânse intrate 
sale.

— «La revedere, preţioasoi, rlise apoi, întor- 
cêndu-se spre iubita luî.

— ((La revedere».
Ştefan ieşi.«
Cele douë femei eşî reluară lucrul.
La ora ficsată, Stefim se întoarse la casa celor 

doue amice, care erau deja gata de ieşire ; le lua 
şi le conduse la teatru.

Uă oră în urmă, Mihale Bunea şi Franţ se 
preumblaü la pas prin podul Beiliculuî, vorbin- 
du’şî incetişor.

— «Dar birjarul cela», rlicea Miçlalea Bunea, 
«doară nu ne o da de gol?»

— «E destul să ’î plătim bine şi să ’î şoptim 
câte-va cuvinte la urechiă... cuvinte de cele să
rate şi pipărate. De ast-fel, are şi el multe da- 
raverî cu cinstita judecătoriă'; s’a apucat şi el cam 

de meşteşugul cel bun».
— «Cum êl chiamă?»
— «Numele nu VI sciü; dar porecla îi e

Ochï-Verçlï. Vreî să ’î vorbescî?»
— «Se înţelege ; voiö să ’i spun unde să ne

aştepte. In ce loc şeade?»
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— «La ora aceasta nu poate 11 acasă, Dar êl 
la cârciuma luï Grampeiű».găsim de sigur

— cHaidem la Crămpeiu».
cârciumă, unde găsirăŞi se îndreptară spre

pe birjar. II chemară la uă parte şi luară toate 

înţelegerile.
— «La un-spre-çiece», dise Mihale Bunea, în- 

dreptăndu-se spre uşă, «lângă biserica Săntuluî-
George».

— «Am înţeles», respunse Ochi-Ver^L
Si se întoarse să se aşe<Je lângă amicii sei.
Cei alţi douî complici eşiră.
Gând se audi vibrând în spaţiu a un-spre-de- 

cea bătaiă a orologiului, turburând singură lini
ştea nopţii. Mihale Bunea şi Franţ se îndreptau 
deja cu repeçleciune spre biserica Sântuluî-Ceorge. 
EÍ zăriră birja, se apropiară şi se suiră. Ochî- 
Verţlî atinse caii cu sfârcul biciului, şi porniră.

Birja se opri d’haintea locuinţei VoichiţeL Uşea 
care respundea de uă parte în stradă, iar de alta 
în sala ce despărţia camerele celor două amice, 
situată una în dreapta, cel-l-altă în stânga; a- 
ceastă uşe a cărei broască era poate stricată ; 
saű pe care netemêndu-se de hoţî, şi sciind de alt
fel solid încuiate uşile care respundeau din sală 
direct în odaia fiă-căreia, tinerele fete n’avuseră 
grija a o încuia... 
cuiată.

această uşe ÿicem, era des-
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Mihale Bănea şi Franţ se dederă jos din tră
sură şi intrară în sala casei. Eî aprinseră lumi
narea dintr’un felinar orb şi şi acoperiră obra- 
zele cu câte uă bucată de postav negru. Ajunşi 
la uşea Voichiţeî, îndreptară felinarul ast-fel 
să vaţlă mai bine, desfăcură broasca de la 
cu cuţitele ce purlaii asupră-le, şi pe care -le 
petrecură apoi pe sub cingătoare, şi intrară pal
pitanţii. Prviră de jur împrejur; nimeni. Se a- 
propiară de pat : aşternutul era nedesfăcut. Sco
tociră pretutindeni': nimeni.

— «Nu s’a întros încă», strigă cu mâniă 
fostul hoţ de codru, «Dar vom aştepta-o aci».

— «Aci?!... Esti nebun?»
— «Atunci vom aştepta afară, în jurul casei».
— «Si birja?»
— «Birja se va duce să stea ceva mal departe.
Pis, făcut. Birja se depărtă.
— «Să se fi dus să dórma la vre-uă rudă», 

reîncepu Franţ ca şi cum ’şî-ar fi vorbit singur, 
după ce amânduoî complicii aşteptaseră zadarnic 
vre-uă cincï-spre-çlece minute în cea mal adâncă 
tăcere.

— «S’ar putea şi asta : dar...»
— «Dar o să aştept de surda până mâne. Şi 

dacă o trece vre-un om al poliţiei şi o ^edea 
trăsura oprită cclo, o să caute să descoasă pe 
birjar. Ce să respundă birjarul? Şi ce o sa pu-

cum
uşe
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tem face nor?... EŰ aş dice, ba încă o flic po
sitiv Să ne amânăm întreprinderea pentru vre-ua 
altă noapte. Mai la urma, timp vom avea în 

tot-dea-unai.
— «Cum ved eű, ţi-e frică?»
— Frică, nu. Dar iară să cădem în vre-uă

cursă ca nişte neroţjî...»
— «Bine, bine. Ne om întoarce mâne noapte, 

çlise Mihale Bunea, căruia vorbele complicelui în
cepură a’i părea sănătoase.

Işî descoperiră amândoi ob raiuri le şi se de
părtară.

Nu făcuseră duoï sau. trei paşi, când zăriră, tre
când pe lângă birja cu care însuşi veniseră, un 
bărbat însoţit de duoă femei. Fostul cap de bandă 
lovi cu cotu pe companionul sëu, ca să’i atragă 
luarea aminte şi'î şopti:

— «Iat’o».
Ajunse lângă uşa casei, Voichiţa 

în adevăr dânsa... $ise logodnicului
«Pân aci ţi-e drumul. Adio reputaţiune, daca 

şî-ar închipui că eşi la ora asta din 
noastră! Noapte bună, Ştefane».

— «Noapte bună», adăogă Măndica.
— «Noapte bună», respunse Ştefan.
Şi se depărta, reluând calea pe care venise. 
Cele duo* fete ajunseră pe dibuite d’inaintea ca

merei Voichiţeî. Acesta voi să vâre cheia, pe

căci era
Kl \Jseu :

cme-va casa
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care o a\ea deja în mână, în broasca uşii; dar 
la cea dantêiû apăsare uşa se mişcă fără resis- 
tenţă. Biata fată îngrozită, dede un ţipet.

— «Ce sa întâmplat?)) întrebă amica.
— «Am găsit uşa deschisă ».

«Cum se poate?., stai s’aduc luminarea 
de la mine».

Măndica ’şî deschise odaia şi intră cam tre- 
murândă; căută pe dibuite luminare pe 
o lăsase pe masă, şi o găsi; căută apoi chibriturile 
şi le găsi şi pe aceste. Luă unul, ’l frecă de pă
rete, ’t aprinse şi dete foc luminării. Cu aceasta 
în mână, se întorse lângă Voichiţa, care, abia 
respirând, nu se mişcase. Intrară apoi amândouă 
în camera vizitată de hoţi.

—«Să strigăm ajutor; să chemăm pe vecini 
din fundul curţii, fuseră întêile vorbe ale Voichi- 
ţei, care şi alergă şi deschise uă fereastră care 
respundea în curte.

__ «Dar da?a nu ne vor audi; dacă vor fi
dormind greii I S apol, daca hoţii vor fi prin curte?»

__ «Dar mie ’mî-e frică să stau ast-fel. Ce să
facem?»
_ «Vino să dormim amândouă : odaia mea

doue rânduri de uşi şi verigi ţepene. Mâine
apoi, mâine vom vedea».

In spaima fetelor, părăsiră camera Voichiţel, 
fără a se mal gândi să închidă fereastra pe

care

are

care o
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deschisese aceasta, şi trecură în aceia a Măndi- 
chei, a cărei intrare se hotărîră să o apere cu, 

aveau, la îndemână,toate mijloacele ce 
Ascultară apoi cu 

sgomot uşor de paşi.
— «Sântă fecioară !)> Sântă fecioară ! » esclamă 

înecată ser mana Voichiţa;» cine-va um- 
Au$ï?... Vaï de noï! Vaï denoï.

luare aminte, căci se auÿa
un

cu voce 
blă prin sală

In adevër, ceï doï complici, vëçiênd pe Stefan 
departe, se întoarseră să ’şî reîncerce efectuarea 

' planului care ’î adusese.
— «Să stingem luminarea», şopti Măndica, 

íácénd ast-fel cum çlisese, «şi să aşteptăm».
Peste căte-va minute, auriră o voce (era aceia 

a lui Bunea) care murmura:
— «Am făcut reű că riu le am urmat îndată ce

aii intrat, se vede că aű fugit pe fereastră, căci 
iată fereastra deschisă. Crăpa-rar toţi dracii ! in 
noaptea asta trebue să ne pun^fyofta în cuiü». 
Aeestor vorbe urmă iară un sgomot de pas! cari 
se depärtaü ; apoi, acela al unei 
asemenea se depărta.

Y0*a sa cu vorbele aste?» şopti 
Voichiţa. «Pentru ce să ’şî pună pofta in cúiö ? 
Puteau foarte lesne să'mî fure 

— «Sciî

trăsuri, care

totul».
r 06 V°*a Sa ^ca> ^ra8a mea?» respunse

' .r,J,[’rhl,!'ill!l luminarea. EÜ am Înţeles 
ca oamenii aceia venUeri „ le râpeasc4>.



— ol —

— «Pe mine?»
»Da. Naï auçlit cá a rüs că aii făcut rëü 

neurmându-ne ?
— «Dumnezeule ! Şi pentru ce?»
— «Pentru ce... èï sciű. Poate 

naş ce sciü eu?...
vre-un coco- 

o fi pus ochii pe tine».
— «Dar cine să fie oare? Na venit nici 

coconaş să ’mî facă vre-uă propunere.. Pe la 
fareastră nu ’mî trec de cât băeţiî din mahalaua 
noastră, şi nu cred pe nici unul dintrmşiî să mér- 
gă cu îndrăsneală prea departe... Cine' poate 
să fie ?»

un

— «Scumpa mea amică, în privinţa acesta, eu 
sciu cât tine. Ce vrei să’ţî spun? Nu pot să ’tt 
daű alt consiliu de cât ca să te ferescî; să dai 
de scire lui Stefan, şi să vë înţelegeţi împreună.

Unde putea să înceteze acest dialog plin de 
suposiţiunî nefundate şi foarte departe de ade
văr, or cine şi-o poate închipui! Fetele se pu
seră in pat după mezül nopţii.

A doua Zb se sculară totuşi foarte de tim
puri ii; trecură să inspecteze odaia Voichiţeî şi, 
găsind toate lucrurile la locurile lor, începură 
din nou convorbirea de d’înaintea culcării.

Veni Stefan, care în fie-ce dimineaţă, mai îna
inte de a se duce la prăvălia, trecea să le visi- 
teze. Fetele iî narară cu multe esclamaţiunî în-

•■V'
». j.
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tèmplarea, şi se puseră cùte treï să cugele Ia 
rămânea de făcut.

Să remână cum se găseau?.. Aşa ceva nici 
Să trécá Voichiţa în casa

ceia ce

nu se putea propune, 
logodnicului sëü?... Dar burfirile lumii? Să se

Si mai rëu ! Hotărară înaşacle el la dênsa ? 
fine să ducă pe logodnică in casa unei batiane 
mătuşe a lui Stefan, să dea de ştire poliţiei şi 
să grăbească căsătoria.

Stefan plecă ; se duse să’ş! facă disposiţiunea 
la autoritate (ale cărei cercetări remaseră infruc
tuoase) şi apoi se îndreptă spre mătuşa da care 
•vorbirăm, ca să dispună totul.

înainte de a se însera, Voichiţa şi cu amica sea 
Măndica trecu în locuinţa cea noă, luând cu 
ele mobilele mai necesarie ; iar după uă septë- 
mână se făcu şi căsătoria.

In çliua următoare nopţii atentatului, Mihale 
Bunea, ducêndu-se să dea roate în jurul locu
inţei cusătorese!, ca să auză ce se çlicea despre 
întêmplarea din noaptea trecută, vëçiu cum Voi
chiţa părăsea casa, împreună cu amica e! Măn
dica. Ar fi putut să le urmărească, ca să afle 
unde se mutaű, dar pentru a nu fi observat, 
renunţă la această idee, hotàrëndu-se a aştepta 
uă nouă ocasiune.

Ocasiunea, în adevër, se înfăţişă curând după 
acesta; căci cincï-spre-^ece ÿle în urmă, Mihale
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Bănea zări pe cei doi soţi coborând la braţ dea- 
Iul Mitropoliei.

Se lua dupe dênsiï, ’î urmări pêne se întoar
seră acasă, în .strada Soarelui No. *

Greutatea era acum a vedea cum era împăr
ţita casa aceasta şi câte persoane o locuiau.. Bu- 
nea învinse şi această greutate, schimbându-se 
in cerşetor şi întorcêndu-se ast-fel în domiciliul lu\ 
Ştefan, pe când acesta se găsia Ia prăvălie.

Bătu Ia uşe; uă bătrână veni să ’l deschidă.
—: «Pentru sânta. Vinere de astă-dî», çbseelcu 

uă voce plângătoare şi înthnjend mâna, «daţi 
ceva unui neputincios».

. — «Dute cu Dumnezeu. N’avern astă-ţll ni
mic în casă»,

— Ansă cocoana Efimia îmi dedea în^tot-de- 
reluă hoţul, .lăsând să se creadă că ar fi

! t . •

una,
sciind acolo vre-o cocoană pe care o cunoscea^^^^ 

mult.
— «Goconiţa Veichiţa, vrei sä ţUcJ?»
__«Nu, cocoana Efimia»,.
— «Dar aci nu e nici uă cocoană, Efimia».

«Să se fi mutat aiurea! dar cine. şeade

— «Stăpânii meî : doi tineri luaţi; de curând.
«Si alt.nimeni?

— «Nimeni. Dute acum 

'data».

Ucurc'

; iî ,maî veni . altă

3
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«Fä-ti milă cel puţi" cn uă bucăţică de 
~ maî mult de uă di de când n am mân-

pane : e 
cat». Marghioala?» întreba Voichiţa din 

pâne», respunse ba-

— «Cine e
casă.

— «Un cerşetor: cere
trânn».
— «Spune’î să vină mai târdiu».
— «A.! audit?», dise Marghioala prefăcutului

neputincios.
_ «Facă-se voia Domnului!» mormăi Bune a

Şi plecă. Bătrână închise uşea în urma lui.
Din <Jiua aceia fostul cap de bandă şi 

plicele seu Franţ, traverstiţî in diferite moduri 
începură a da în fie-ce seară ocoale casei lui 
Ştefan, aşteptând să vadă ieşind pe baba Mar
ghioala, ca s’o tragă In cursa ce ’î întinseseră.

Intr’uă Duminică, in sfârşit, se présenta uă 
ocasiune în totul nemerită. Marghioala ieşi din 
casă ducëndu-se nu se scie unde. Ora cea tărdiă; 
timpul întunecai, şi ploios ; strada deşeartă. Mi- 
hale Bunea, rëmas să aştepte pe bătrâna care 
terminându’şî afacerile pentru

com-

dincare ieşise
casă, trebuia să se întoarcă pe unde se* depăr* 
tase; pe când Eranţ, în goană, alerga să'însciinţe«e 
pe Ochi-Verdi, care se ţinea 'continuii gata ca
birja, pe la vre-una din cârciumile din apropiere- 

Birja vem îndată să aştepte ordinele lui Bune*-
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După câte-va minute, tâlharii veflură pe bă
trâna întorcôndu-se cu o legătura sub brat 
Când fusese in. destul de aproape; Bunea êï as- 

iar Frânt, Iuând’o de 
mijloc, o aruncă in birjă. Răpitorii se aşeclară 
•de ambele părţi ale răpitei, şi caii porniră.

Sermana bStrênâ se svârcoiia cât putea cer
când să ţipe; dar batista êi înecă toate 
netele.

tupă gura cu p batistă,

su-

După ce făcu un ocol destul de lung, birja 
se opri. Atunci- Marghioalei, ’i se puse uă bandă 
peste ochi ; fuse dată jos din trăsură şi, intro
dusă în casa lui Frânt. Uă dată acolo ’i se luă 
batista de la gură şi banda de la ochi.

— «Dar, domn...», cercă ea să ţlică.
: — «Taci!»., o întrerupse Bunea. «Avem ne
voia de tine, ca să trimetem în altă lume un
cm care ne e spre povară. Iţi vom spune acum 
ce e de făcut: daca primescî, vei avea bani cât 
să ’ţi umpli pumnii cu ei; dacă refuzi, sau daca 
te prefaci numai a priimi, şi să te duci apoi să 

denunţi, poliţiei... măcar că n’aî scî pe cine 
să denunţi de oare ce nu cunosci nici locul unde

dacă ansă ţi-ai

ne

te afli, nici cine Ti vorbesce. 
trece numai prin minte aşa ceva, poţi fi sigură 
că nici Drac nici Dumnedeu nu te-o putea scăpa 
de resbunarea noastră... nici Drac, nici Dumne-
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ce hota-Haide; spune:chu ? më înţelegi ?

- J- '«Dar dumnia-voastra vedeţi
_ ((Pentru ce alâte vorbe; de aci nu scapi

de cât cu ùn da saűun nu».
_ „Bine.;: bine, m’oï sili să ve mulţumesc.

bine că»..

Insă..;»’
— ‘«Nu încape nici un însă; aLt-teJ.
— «Voiû face cum veţi porunci».
— «Vorbe multe, pierdere de timp. Trebue 

să otrăvesc! pe Stefan şi să né daî în mână pe 

Voichiţa».
— «Sântă mamă a Dôîmnuluï !... dar cum să

fac eu?...» * -
— «Vom face ast-fel în cât să se creadă că 

dênsà şi-ar fi otrăvit bărbatul, ca să fugă la vre-un 
amant; drept probă, vom vârî printre lucrurile 
e! uă scrisoare ca venită din partea amantului 
şi în care să se esplice cum şi ce fel...»

«Uă scrisoare de la amantul cuconiţei?!»... * • *
— «Uă - scrisoare falşe, se înţelege. Iată scri

soarea şi sticluţa cu otr;avă».
Şi luând numitele obiecte dintr’un dulap, te 

dete bătrânei. •

•( ;

După ce i dete âncă alte multe lămuriri si 
câte-va monete de aed metal 
capriţiul omenesc ’l

pe care nevoia sau 
-au făcut a-tot-puternic, êl
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puse din noü banda pe ochi şî o reconduse la 
trăsură.

Apoi Marghióla, .Bunea şi Franţ se suiră în 
trăsură şi se întoarseră la locuinţa lui Stefan. 
Acolo bătrâna se dete jos şi intră în casă 
când tâlharii porneau de unde veniseră. 

Voichiţa făcu naturalimente

pe

oare-care ‘obşer- 
vaţiunî servitoarei sale pentru lunga’i întârzi
ere; dar Marghióla îndrugă o minciună de, a- 
cele de carî aii tot d’auna gura plină servitoa
rele care nu stiű preţul timpului.

Marghóla iubea foarte mult pe. tânărul sëü 
stăpân (pe care după spusa ei, el vëçluse n'ăs-
cendu-se şi -cu nici un preţ n’o lăsa inima să’î 
facă neajunsul dorit de tâlharii.cari o plătiseră. 
Gândindu-şe toată noaptea la mijlocul cu care 
ar putea, să easă din acol impas, şi tot de uă 
dată să scape viaţa lui Stefan, îî veni în minte 
că necunoscuţii nu. doreaű moartea tânărului 
de cât ça să’î fure nevasta şi hotărî să se servescă 
de scrisoarea ce ’î dedese Bunea ca să acuze 
pe Voichiţa de adulţeriu în faţa bărbatului, seu. 
şcusându-se apoi, d’inaintea. nucunoş ça tul ui, cu 
preteçstul că nu putuse face alt-fel, de oare ce 
Stefan ar .fi descoperit la densa sticluţa cu o- 
travă,

. — «Bietul stâpânul-meû, în culmea turbării 
îşi va ucide nevastă; dar om scăpa cu atâta, se
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gândea Marghióla». Si daca ş’o va ucide., şi... 
daca, ne uciţlind-o, s’o lămuri Încurcătura? Re
mén eii intre două Jocuri?... Césa fac?... Să fug 
Dar unde ?... I îl sa, ne - fă c â n cl nimic, cum me des
curc cu emul care m ă plătit?... Acela nu glu-

trebue sä lucrez cummesce... N’am in cotro. 
m’ani hotărât, Stăpânul e un om iuteşi singeros, 

ucide... Eî da! se ştie că nici uâ data nu 
se in furi află mai rëô un bărbat de cât in aseme- 

jirïlegiùrï.;. S’aii vertut atâtea şi atâţea care’ş! 
au omorât nevesiile... Pe urmă o sei el cum sa

o va

nea

scape.. Şapoî cine poate da pe faţă cum a fost 
lucrurile?...,Aceia de sigur nu, eu şi mai puţin. 
Are să fie o lovitul a dureroasă pentru serma- 
nul meii stăpân ; e adevărat, dar mai bine să’ţr
pierd! nevasta de cât viaţa ; uă altă nevastă gă
sesc! lesne... n’a fost nici odată lipsă de neves
te.,. Dar era o nevastă cuminte credínciósa şi 
frumoasă... Se mai găsesc insă şi de astea, şr 
mai bune...» Cu ast-fel de gânduri, adormi,

A doua di se deşteptă de timpuriu ; rechema în 
minte! cugetările din timpul ncipţţj, schimbă, 
saű mai bine <jis îmbunătăţi planul ce făcuse şi 
socoti timpul ce! trebuia pentru realisaraa lui.

Aproape de mieriul ţiileî (ora la care Stefan se 
întorcea acasă, pentru mâncare, şi tot de uă dată 
ora aleasă de Margioala ca sä’slincerce lovitura), 
^rvitoarea intră în ca iii era' stăpânei, pe care
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o.gosi brodând lângă ,uà măsuţă de lucru. Se 
api opiä de densa cu uă înfăţişare linguşitoare şi, 
iară a o lăsa sàï vadă in faţă nici urmă măcar 
din gândurile care o munceaű, lăudând âncă bro- 
dăria ca să o distreçle, eî strecură in buzunare 
scrisoarea şi sticluţa cu otravă.

Cinci minute in r.rrnă, mişcarea clopoţelului 
anunţă că Stefan era la uşe.

Marghioala alergă să’î deschiclă.
— «Domnule Stefane» clise ea stăpânului seű, 

indreptânclu-se spre bucătărie, «vino după mine».
Stefan o urmă. Când fuse in intru, bătrâna, 

dupa ce închise uşa cu băgare de seamă, şopti cu 
răpeai ici une.

— Am să iţi spun un mare secret, care te pri- 
vesce pe clumniatea. Trebue ênsa să juri, domnule 
Stefan, că n ai sa descoperi nimănui că l-aî aflat 
de la mine».

— «Spune, spune».
. — «Jură intêiü fiind că e vorba de viaţă».

— «De viaţă?»
— «Da, domnule».
— «Bine: jur».
— Află . dar că sa nu’ţî mai spun

la ferestrele coconiţeî, şi
de un ofi

ţer, care tot trece pe 
care schimbă besele cu densa... află că a<lî dimi- 
neaţa, îndată ce al plecat de a-casâra venit aci
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care ele felde mărunţişuri prefăcut 
. un...

un vênÿâtor 
trebue să fi'fost...

— «Un ce ?» w
Un Turc din aceia cari umbla

unsori; El' a dat coconitei uă sticluţă şi
vrë-Uîi

un..

cu fel de fel
:—■ ((

de ape şi . ..
uă scrisoare şi a plecat fără să primească
plată, că' şi curii ar ii fost plătit de niai nainte. 
Coconita ţine lucrurile astea în...»

— «Unde?;..' Unde?...»
«In buzunarul rochiii».

— «Aşteaptă aci, tu» çlise Ştefan, căruia sta pe 
aproape sa’î vină un" atac dé apoplecsiă.

Apoi, punând mâna pe un cuţit din bucătăria 
şi deschidend uşa, alergă la Voichiţa’ murmurând :

— ‘«Ce nevastă mî-am-adus eu încasă? Uă. .
ferneiă Jdë -poduri!.;, Bine-’mî spuseră vecinii 
di ii* mahalaua’éï'că avea a face cu uă droaia de
coconaşî cari ’i tot treceau pe la fereastre... şi 
cari de sigur nu’şi ostenea picioarele dé surda... 
Afurisit fie momentul când am vëijut’o pentru 
ântêia oară!»

Ajuns în camera în care se găsia Voichiţa, Se 
repezi la dânsa, o apucă cu uă mană de per 
şi, mvêrtindfi cu cea-l-altă cuţitul ameninţător, 
strigă cu voce' poruncitoare : v

-- «Pă-’mi scrisoarea ce aï primit^astă-dî !» 
^ ^ «Ce scrisoare? Dumnezeule !..Ge Scrisoare!» 
^ am pnmit nimic... nu' sei ü nimfe».
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— «Nimic! A! nu sciï nimic»...
Si ’î înfipse de două orï cuţitul'in'piept 1 apói 

o resturnă pe pământ,'’]“ băgă mâna în buzunar 
şi trase afară scrisoarea şi sticluţa cu otrava.

— «Nimic, haï? Si aceste ce sunt?» reîncepu 
furiosul desfàcênd hîrtia şi citind:

«Aleasa inimeî mele, poţi acum să te scapi de 
garantul teu responsabil şi să ine urmedî».

— «Dar cine e acestea? Respunde : cine e în- 
şelatorul acesta?»

— «La ce mi-ar servi să mai neg?... Nu sciii 
ce să’ţî respund... Este un... mister... groaz
nic. Dar eu sunt inocentă, respunse cu voce 
slăbită nefericita, cercând să smulgă ferul pe 
care bărbatul cî ’1 lăsase înfipt în piept.

— «Dar mărturisesce-’ţî păcatul... te-oî ierta».
— «Stefane... sunt inocentă».
— «Femeiă afurisită, nu veÿï că aï să mon? 

Nu mai nega».
— «Sunt inocentă».
— «Si indrăsnescî s’o mai spui, când veçiï 

lucrurile aceste în mâna mea!» Stărui Stefan,
arătând scrisoarea şi otrava.

— «Da... sunt., inocentă ».
— «Gândesce-te la sufletul tëü».

că., sunt.. inocentă».— «[Dumnezeu... scie
— «Iadul să te aibă!» urlă bărbatulecsaspe- 

rat şi orb de turdare :

• • •
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Şi, apăsând cu piciorul gâtul victimei, ’î jn. 
fipse pentru ultima oară cuţitul sub ţâţa stânga.

Voichiţa espiră murmurând fára ca' el să as
culte :

— «Eu tot te iubesc... Ce femee... per#!*
Stefan, afara din.fire, êsï contempla nevasta.
De uă dată, duse la gură sticluţa cu otrava 

pe care o ţinea âncă in mâna stângă, o sdrobi 
in dinţi şi dete un urlet selbatec : inebunise.

Puţine minute în armă. ecspirâ în cea mai 
dureroasă agonie.

vi
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Casa iu care locuia Mihale Bunea, iu strada. 
Icoanei, era despărţită de casa părintelui Dio- 
nisiu printr’uă grădina micuţă a acestuia, măr
ginită din toate părţile cu un..zid puţin înalt. 
Dintr*un fel de galeria deschisă a locuinţei tâl
harului, se putea privi in camera de dormit a 
preotului, fiind acésta din urmă situată..la un 
etagiû inferior celeï d’êntiiü.

De oare-ce părintele DionisiiL ’şî va căpăta 
partea sea in această naraţiune, nu c inutil a 
spune câte-va cuvinte in privinţa sea. Avea pă
rintele in faţa multora reputaţiunea de şânţeniăr 
atât pentru viaţa regulată şi pacinică ce ducea 
pentru umilinţa ce arăta, pentru maniera cu care 
trata pe cei săraci (fără insă să li făcut vre-uâ 
dată nici cea mai mică pomană) cât şi pentru 
asprimea cu care judeca şi blama greşalele altora. - 
Cu aceste şi alte calităţi ecsterne, ascundea sân- 
tuf două defecte, mai straşnic al doilea de cât 
primul : sgârcenia şi pofta de mueri. In adevëi 
dotat cu msce forme daca nu regulate, cei puţin
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foarte virile; nearătând a purta pe umeri maî 
mult de patru-çlecï de ani, şi fiind văduv cel puţin 
de cinci-spre-çlece, părintele Dionisiű trecea ferit 
de or ce pată în ochii multor tâmpiţi, nu ânsa 
tot ast-fel în ochii propriei sale consceinţe.

Intr’uă seară frumoasă din luna lui August, Mi- 
hale Bunea se întoarse a casă, ostenit şi nemul
ţumit "din causa căldureî nesuferite, încruntat 
pentru a fi perdut prea mulţi bani la joc. A- 
juris în camera sea, se desbrăcă în grabă şi se 
puse în pat; dar, după ce se învârti de vr’uă 
sută de ori, ne putând să adoarmă, se sculă se 
înbrăcă din nóű, aprinse uă ţigare şi se duse să 
se aşeze pe un scatiu în galeria. Puţin în urmă 
vëçiu luminându-se camera de dormit a preotului 
şi putu să observe-cum acesta deschidea, fără 
să întrebuinţeze vr’uă cheie, uă bisactea mare, 
care se afla pusă pe un scrin, şi cum punea 
într’insa mar mülte fişicuit de bani de aur, pe 
cari mai ântèiû ’î -numărase cu luare-aminte. 
Aplecând apoi la loc capacul bisacteleî, ieşi cu 
luminarea.

Această scenă produse un frumos efect asupra 
minţii föstulúi cap de bandă!'ideia că cu banii 
aceia s’ar găsi despăgubit de perderile de la joc, 
şi şi-ar înbunătăţi situaţiunea, îî. înflăcăra ima- 
ginaţiunea. Dar cum să ’î aibă maî lesne?

Anlêiul mijloc ce ’î veni in minte fuse de a
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casa preotului Dionisiű şi de a’I 
constrânge cu ameninţările şi cu puterea să ’î 
predea tesaurul. Dar cum să se introducă?... 
pe fereastră, punend^uä scară. —Dar scara? 
Ş’apoî, dacă preotul ar striga şi ar. alerga 
vecinii ? ' ' .?, .. •

Respinse proiectul acesta şi fabrică altul, ş’a
poî' altul, cari toate eraü tot atât de rele cât şi 
cel d’ânteiu. In fine, se opri la unul, îl 
mină cu răbdare sub toate punctele de privire, 
el modifică pe ici pë colo, şi în fine, mulţumit, 
se întoarse să'se pună în pat; de astă dată a- 
dormi lesne.

A doua di se sculă .de: timpuriu, se. îmbrăcă 
repede şi ieşi.

Puţin în urmă bătea la* uşa unei case mici 
din strada Mihaiü-Vodä. •

Un obrăjor de muiere «se. arătă la fereastră 
şi, fiind Bunea persoană cunosout^ă^să^şa Í 
deschidă. figSVŞî

Bunea intră. . V# ^ ~
— «Ce reu te-aî făcut de la uă 

nule Mihalache !», ôï dise femeia, conducêndu-1 
într’uă mică cameră foarte’frumos mobilată şi 
învitându’l să şeadă. «Iată' trei sëptëmânï de 

când nu te aï arătat pe la mine».
— «Ţi-am spus, dragă Tereso,1 că ţm în to- 

vărăşiă. cu frate-meu două prăvălii în Ploescî*

se introduce în

ecsa-

. ;

Suc
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Trebuie din când în când să më duc să mai 
vëd cu stăm».

_ «Scuzele obicinuite ! Scuzele obicinuite !
îmi vine mai lesne să cred, eu, ca ţi s’a urit 
cu mine».

— «Nu, Tereso, de oare ce, mai mult de cât 
or când, sunt hotărît să mă cunun cu tine».

— «Să te cununi cu minei Mt-aî dis’o de 
multe ori... dar eu nu pot. uita că sunt uă fe
meia publică».

— «Ge-mî pasă mie, dacă te iubesc!»
— «Dar numele şi onoarea tea? Cu uă ne

vastă ca mine, aï fi arătat cu degetul... oî a- 
j unge rîsul lumii... n’ar mai Indrăsni nimeni sä 
se apropiă de tine... Hei nu! Sciu eu. că nu pot 
fi nevasta nimănui».

— «Si eii ’ţî spun că vei fi nevasta mea.
Vom lăsa Bucuresciî şi ne vom duce să trăim la

Ploescî. Un singur sacrificiu trebuie să faci».
— «Care?»
Bunea êï ecspuse hotărîrea lui, de a răpi banii 

preotului'. ’ !
— «Dar asta e uă hotîe»î strigă Teresa du-

ô o

pa ce fini amantul eî.
— «Nu, sufletul meii nu e o hoţia a smulge 

banii din măna unuî cămătar prefăcut, pentru 
à ajuta uă femeiă să iasă din calea peireî; ba. 
ceva mai; mult banii fiind prilej de păcat in

Í- 'J
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mâinile unu* popă, facem lui însusî 
luându-’i». un bine

Prostituata respunse cu un suspin.
— «Tu fă cum îţî ţlic eu», mai çlise Bunea 

sculându se. De seară la şease, më voiû în tó ree 
să te iaü cu trăsura, ca să te duc acasă la 
mine. Strânge-ţî până atunci gătelile 
credî a te arăta mai frumoasă, şi să 
pe lucru».

«Ascultă, Mihalache,

cu cari 
ne punem

; . ;
e încă o sumă

mare?»
— «Hei! poate să se urce la, vre uë 50 mii 

de lei ».
— «Cu atâta am putea trăi fericiţi!» escla- 

mă Terasa cu bucurie, gonind ori ce scupule 
din minte’i şi cugetând numai la viitorul stră
lucit ce i se prepara.

Mihale Bunea o îmbrăţişa şi plecă dicându-şî :
— «Am băgat’o în sac».
Ultimile raÿe ale soarelui abia mai atingeai! 

ancă punctele cele mai înălţate ale oraşului, cînd 
Teresa îmbrăcată cu uă rochie de tulpan, care 
lăsă descoperiţi umerii albi şi grăsulii, partea 
superioară a sinului desvoltat şi pietros şi bra
ţele de uă neasemănată perfecţiune, se aşeză în 
galeria casei lui Bunea, ţinând în mână uă 

cusătură neterminată.
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Mihale Bunea, ca să lase locul liber popeï, 
plecase de a casă.

Gând prostituata vëçlu că intrase în camera 
sea da dormit, Începu să cânte :
V Vi.» 5 : >.l.) 'i r! f • i;

'•‘■U. i »Nu voiu-tron,' nu voiţi mărire,
»Luesul efemer :
»Drept unică. fericire.

..«Dor; iubire cer».

Vocea puternică şi sentimentală a Teresei 
mişcă toate fibrele 'seamănului preot, care, îm
pins de curiositate, se precipită la fereastră.

Dânsa ridică ochii de d’asupra lucrului şi îl 
privi cu dulceaţă ; farmecul acelei priviri êl 
împătri:

Teresa îşi reluă cântecul:

»Aş jertfi eternul bine 
»Omului iubit ;
»I-aşi da inima din mine,
»Sä’l fac fericit.
il-aşî da... ce’i mai scump în lume: 
»Onoarea şi amor...
»Dar eb tace !... Cu ce 
vi Vrei- să -te implor ?»

T

; ; *

>
v• ’ V. ; .

!) >

v
.

!. 1•

nume

! : ;
Pronunţând aceste ultime cuvinte, cântăreaţa 

lăsă să’î scape degetaral .in grădina popeî, es- 
clamând :

— «A ! Dumnedeula... cum să’i iaü I»
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«Aşteaptă, coconiţăî, îndrăsnisăţlică.popa- 
«me daű^eű jos sä’l caut».

Si. alergă în grădină.
Dupe ce ridică degetand,. reintră în casa şi

se întoarse la fereastra, de unde, cu ajutorul u- 
nur băţ lung, înapoia mica unei ta Teresei.

—Ï«lmï pare rëu,. in adevër că v’aţî dat a- 
tàta osteneală», iï dise prostituata. « Vë sunt în
datorată până in suflet».

— «Ba eü, coconiţă, më cred foarte fericit 
de a fi avut ocasiunea savë fac un mic servi ţiu, 
şi cred să or care»...,

— «Ce ar face? Sânţia voastră vrea să më 
măgulească» ; şi lăsă săi scape un suspin, care
zăpăci cu totul pe bietul popă.

— «Mă eartă coconită», 1 ein cep u ei .-«dom
nia vostră sunteţi nevasta iui Bunea?

— «Nu părinte ir sunt soră»,
— «Şi a’ţî venit de.curând la Bucureşcî ?»
— «Da... astâ-çiï am sosit»
— «Aveţi şăstatî mult prin oraşul nostru?
— «Uă săptămână?

Darvë űe cu supărare.— «Ve rog. să nu 
v’aşî întreba: unde aveţi să vë întoarceţi.

— «La Giurgiu, unde...» • •
— «Unde vë [aşteaptă -cine-va, care ve es e

Ja rândul lui.drag ?» suspină popa 

—^«Aşî! currj))* 4
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— ccCu greii aş crede cä uă coconită ca dom
nia ta sä nu fi lăsat pe acolo toată lnmea îu 
dor... uă coconită asa de nostimă!»

— «Intr’adever !»
— «Uă coconită ca un îngeraş... tocmai ca 

un îngeraş... Eu unul nu pot să privesc ochişorii 
ceia aï matale... fára să... fără să simt un dor !»

— «Dar sânţia voastră preot...
— «Oh ! crede că am inimă duiosă şi iubitoare».
— «Dac’aşî putea crede...»
-— cdVFaî iubi atunci şi matale ?»
— «Ah!»
— «Spune, spune, fiinţa îngerească ! spune 

că rn’aî iubi!»
— «Ah!... nu me îutreba»..,
— «Nu te întreb te rog...uă vorbă 

b uliţă...»
— « Eî bine... cine ar putea respunde unui 

asemenea iubiri alt-fel... de cât prin iubire?»
— «Adevărat! urlă preotul nebun de bucurie 

şi întindând braţele de la fereastra lui ca şi curo 
ar fi voit să îmbrăţişeze pe /Teresa. «Va să clică 
me iubescï ? Maï spune-o o dată... maî spune-o !»

— «Da, te iubesc cu amor imens... voiü să 
fiii a tea.»

Aceste ultime vorbe dederă ultima lovitură 
minţii părintelui Dionisiü, aï căruî ochi strălu
ciră cu o lumină neobijnuită.

uă vor-
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— «Cu amor imens, inimióra mea!» reîn
cepu el. «Dar atunci putem face alt-fel de cât 
să ne vorbim de pe coperişurî ca pisicile. De
seară, voi ii resema uă scara de zidul acesta. 
-Coborându-no pe dânsa în grădină, vei intra 
.apoî pe uşa de din dos in casă la mine.»

— «Dar aï uă scară trainică ?»
— «N’avea grijă».
— «Aud pe frate-ajeu, care s’a întors. Adio 

şi la revedere diseară».
Apoi Teresa se retrase, trămiţând o sărutare 

preotului».
Mihale Bunea intrase, in adever, în casă.
— «Ei bine !» întrebă densul pe întreţinuta lui.
— «Merge de minune, Craiul a cădut în 

plasă».
— «Peu! nu te credeam atât de meşteră».
— «Mâne comóra va fi în mâinile noastre».
— «Cum?»
— «La noapte trebue să ine duc la dânsul».
— «Nu speram că mergi aşa repede. Vetfî să 

3iu uiţi secretul cu care se deschide bisacteaua».
— «Fii sigur. Trebue să apăs nasturele care 

se alia la dreepta pe ccpac şi să trag afară pe 
c&i din stânga. Dar te aï încredinţat, bine că se 

deschide ast-fel?»
— «Se înţelege că m’am încredinţat. Am vë-
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çlut pe popă de vre-uă treï-patru ori când a 
deschis’o».

— ((Ascultă, Milialache dacă nu voiű reuşi 
să '1 ţin adormit’ cu cârpa aceia udată în apă 
de mac, pe care mi-aî dat’o însu’ţi, cum se fac 
ca să plec cu banii?»

După ce cugetă un moment fostul om de co- • 
dru respunse :

— «Să facem ast-fel. Vre-uă <Jece minute dupe 
ce vei ii intrat la densul, eu, schimbat la faţă 
şi la haine, voiű veni să’l chem, ca să mergă 
să grijească pe un muribund. Popa nu va putea 
să refuze, casă nu’şîmicşoreze numele de slugă 
harnică a bisericeî. Gând va ii afară din casă, 
vei intra în iatacul lui şi vei bate de trei ori 
din palme; eű voiű sări în grădină, îmi vei a- 
runca banii pe fereastră, şi ne vom întoarce 
apoi amândoi acasă».

— «Dar popa, când se va încredinţa saü va 
ghici minciuna pretinsului muribund, intoreându- 
se acasă, ne mai găsindu-me pe mine, iar bisac- 
teaua găsindu-şi-o goală, neapărat că ne va bă
nui pe noi... ne va acusa de hoţia...))

— «Cu ce probe?» ;
— «Cu proba aceasta ne va duce la poliţia,. 

acolo toţi me ştiu că sunt Teresa Fenţer, fe
meia publică, şi atunci...»

— «încet! Mâne, mai nainte ca elsăfi avut
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timpul de aşi privi bisacteaua, tu te vei aşeza 
iară pe scaun, în galeriă, şi, cântând tare, êl 
vei atrage din nou la fereastră...»

Nu reproducem finele acestei convorbiri pen
tru că se va vedea mai jos ce instrucţiuni dede 
Mihale Bunea întreţinutei sale.

In fine, s’a făcut întunerec.
Bunea trase afară dintr’uă ladă uă haină de 

lucrător vechiă si usata; si se îmbrăcă cu dânsa: 
ôsï scoase apoi ghetele şi se încălţă cu un fel 
de pantofii cu tălpile întărite cu cuie, îşi lăsă 
perul pe frunte: ’şi acoperi mâinile şi obrazul 
cu praf de cărbune şi puse pe cap uă pălăria 
de pâslă cu bordurile largi.

Puţin în urmă, Teresa se duse să se aşeze în 
galeriă şi çlise preotului, care se arătase îndată 
la fereastra, să aşeze scara la locul hotărît, fiind 
deja fratelc-sëu dus de a-casă pentru mai multe ore.

Părintele Dionisiű coborî repede în grădină cu 
uă scară nouă, pe care o resemă de çiid. Pros
tituată treeu peste balustrada galeriei, pusepició- 
rele întâii! pe clid, apoi pe scară şi începu să 
se coboare. Când fuse aproape de a. ajunge jos, 
preotul o ridică în braţele séle, çlicând :

— «N’oiü uita nici uă dată cât ai fost de 
Hidoasă cu mine, inimioara mea’'.

O luă apoi de mână şi intrară amândoi în casă.
— «Dacă me iubesci cum çlicï» dise atunci
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Teresa tràntindu-se cu négligera într’un fotoliu? 
ou braţe», sper că n’aî să abusezi în încrede
rea ce am avut venind aW, căci am comptât 
pe delicateţea domniei télé».

— «Şi aï făcut foarte bine, îngerasule... N’oiîs 
face de cât ce-o fi cu voia matale... Ab!»

— «Dar pentru ce suspini?
«Me gândesc la afurisita de popia, care me 

opresce de a te iubi la lumina dileî şi în* 
faţa oamenilor, care me opresce de a te face 
oala mea».o

«A şi început să mc tutuiască!» se gândi Te
resa în sine.

— «Par’că, fiind popă, n’aş maî fi om !» urmă 
el. Destul însă că tu me iubescî... Dar daca- 
vre-uă dată te aş vedea nevasta altuia!...»

— «Aceasta nu va fi; de oare-ce singurul 
bărbat căruia m’aşî fi dat nu me poate lua. nu 
me voiu mărita nici uă dată».

Sgomotul unor ciocniturî la poarta mare în
trerupse conversaţiunea.

— «Să ia dracul pe supărăciosul care vine 
acum'!» esclamă părintele Dionisiű.

Şi alergă la fereastra de la care putea privi 
în stradă.

— «Cine e?»* mai strigă el, scoţend capul p<? 
fereastră.

— Bine cuvinfează, părinte, şi fă-’ţî pomană
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sä viï sä grijescï un biet creştin care moare», 
respunse Mihale Bunea din stradă, cu voce pre
făcută.

— «Nu pot să viu; sufer de reumatism».
— «Vai de mine părinte! Sânţia tea n’a lă

sat. pe nimeni fără grijania. Dór nu ţi-eî face 
păcat cu omul ăsta».

— «Dar daca nu pot să mă ţin pe picioare ! 
du-te la părintele Timoteiű».

— «Bolnavul nu vrea pe altul de cât pe 
Sânţenia tea. Me duc atunci să aduc uă birjă».

— «Nu, nu, asceaptă-me, că vin acum», 
mormăi părintele Dionisiű, ne mai având ce să 
obiecteze.

Apoi, întorcendu-se spre Teresa :
— «Inimioară, alerg la un bolnav şi më în

torc îndată. Nu pot să refuz, ca să nu să facă 
vorbe pe socoteala mea. Peste çlece minute însă 
sunt aci».

— «Oiü aştepta, iubite. Grăbeşte-te».
— «Da, da,» mai çiise preotul.
Şi, luându-şî potcapiul şi bastonul, ieşi.
Jos, în stradă, găsi pe necunoscut şi plecă cu 

densul. La respântia care dă in strada Ţărani
lor, Bunea iî <Jise:

— «Părinte, eü trebue să alerg şi la doctor. 
Casa bolnavului e in strada Polonă No.*** Mergi
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sânţi a tea acolo, că vin şi eű curând, cu doc
torul».

— «Bine, bine», respunse necăjit Dionisiü.
Şi se despărţi de Bunea, care intrând în strada 

Ţăranilor şi apucând prin nisce ulicióre, se în
toarse repede acasă la densul.

Bunea ajunse în galeriă tocmai când întreţi
nuta lui dedea semnalul. Respunse şi se cobori 
în grădină.

Dinsa, deschidênd bisacteaua, luă de acolo 
cele cinci fisicurî de aur ce conţinea si le aruncă

• a »

pe fereastră. Bunea le primi în mână şi le duse 
în camera sea.

Teresa, atunci, se întorse în odaia de dormit 
a preotului. Ea trase din busunar uă sticluţă 
bine astupată, stropi scândurile cu câte-va pică
turi din lichidul ce avea într’insa, şi care nu 
era alt ceva decât sânge; stropi tot as t-fel pa
tul, traversă apoi odăile prin care o condusese 
Dionisiü şi se coborî în grădină. In fine, cu a- 
jutorul scăreî ce fusese pusă acolo de însuşi 
înamoratul preot, putu să se întorcă în casa 
lui Mi hale Bunea.

Aceasta numărase banii : în fie-care din cele 
cincî fisicurî se afla câte £ece mii de lei.

Când veni a doua di să ’şî ia locul în galeria 
Teresa ve$u pe preot preâmblându-se prin ca
mera lui: o aştepta de mai bine de uă oră, ca
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să ’i ceară lămuriri asupra sângelui versat şi 
asupra disperaţiuniî seale. Cât despre dispariţiu- 
nea banilor, se vede că n’o vëçluse ancă.

— «Părinte», êï şopti prostituata, când el 
vedu aproape de fereastră; «nu mi-aş fi închi
puit nici uă data să fii atât de mişel».

— «Eu!»
— «Taci ! să me faci să ’ţi viu în casă şi, 

sub pretecst că te duci la bolnavi, să me laşi 
în voia a doué bestii ; să me batjocorească, să..

— «Dar ascultă ce vreau$>.
— «Fiă-tt ruşine! cum aï esit din casă, au 

intrat la mine douî bărbaţi, cari m’au târit în- 
tr’uă odaiă unde era un pat şi... şi apoi s’aü 
dus, purtând in mană nisce fişicurî cu bani».

— «Banii mei!.., banii mei !...» urlă părintele 
Dionisiű.

Şi se precipită asupra bisactelei, o deschise în 
grabă... privi cu ochi sperioşî... deveni palid... 
începură să ’î tremure genuchiî, începu să ’î se 
întunece vederea... că(Ju pe scaun plângând cu 
suspine :

— «M’au. furat... mi-aű luat roadele a <Jece 
ani de sudori şi de veghiărî... sângele meű 
viaţa mea... O! comoara mea, comoara mea!»

Cănd se întoarse la fereastră, Teresa dispăruse.
— «Goconiţă! coconită!», o rechemă popa, cu
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voce tremurăndă şi ca şi cum n’ar mai fi sciind 
în ce lume trăia.

Prostituata se întoarse.
— «In zadar, în zadar sunt toate» eï dise ea. 

«Nu me mai prind eű cu vorbe dulci. Rana a- 
ceasta (şi arătă braţul drept, înfăşurat cu uă 
cărpă ceva mai sus de cot,) rana ce mi-a făcut 
unul din tâlharii aceia fiind-că n’am voit să me 
’nduplec, va ţine continuii deştept în mine cel 
mai adânc desgust pentru sănţia tea... de alt
fel, voiü părăsi chjgir asta-çiï sasa aceasta, ca să 
nu ne mai vedem».

— «Dar ascultă cel puţin. Eu nu...»
— «Remăî în pace şi dumnedeü să te ierte, 

părinte, mai clise Teresa.
Şi plecă.
Părintele Dionisiü remase cu gura căscată. In 

fine, se luă cu mănele de per, strigând:
— «Afurisită diua de a<Jîl... am perdut tot., 

am perdut tot».
Vom vedea mai încolo ce s’a intern plat şi cu 

acest sânt servitor al bisericeî.
Găt despre Mihale Bunea, lui nu Y mai remă- 

nea de căt să pună în lucrare ultima parte a 
proiectului sëû, să se scape de Teresa, ca să re- 
mână singur proprietar al celor cincî-decî de mii 
de lei.

Pe la finele lui August, Bunea çiise complicei
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seale că, sosind timupul nemerit pentru a fugi din 
Bucurescî dînsa va trebui să plece cea d’ântêiû 
pe la începutul lui Septembre şi să se ducă să 
’l aştepte la Braşov, unde el va veni tocmai 
peste uă săptămână, ca să nu bănuiască nimeni 
înţelegerea lor.

Totuşi eî lăsaseră deja casa din strada Icoanei.
Teresa dete creçlëmênt vorbelor omului ce ili

bia la idolatriă, şi găti totul pentru fugă.
. In dimineaţa de 2 Septembre, Mihale Bunea 
depuse portofelul (hârtiile) ce de obïceiü purta 
asupră’şî, în caseta de bani in care închisese şi 
păstra encă cei 50 mii de lei, şi ieşi.

Abia fostul cap de bandă se depărtase cu vre-uă 
dece paşi de casă curiositatea împinse pe Teresa 
a căuta în mulţimea cheilor ce avea la înde 
mană, una care să se potrivească pe casetă, s’o 
deschidă si s’o scotocească.

Găsi, pe lânpă un pas-port pentru străinătate, 
uă scrisoare a unui boier din capitală, care re
comanda pe Bunea unui amic al său de la Bel
grad, unde Bunea trebuia să plece în curând.

— «A !» strigă prostituata, «Bunea voesce să 
se scape de mine, trămiţându-mă cu vre-uă duoă- 
Irel sute de leî la Braşov, iar el să se ducă să 
toace restul la Belgrádi... dar, lasă că ’î-o fac eu».

Puse scrisoarea înapoi, în casetă; iar pe a- 

ceasta, o închise la loc.
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După patru çlile, Teresa, purtând in mână un 
sac de voiagiü cât se poate de uşor, se suia în 
diligenţa care pornea la Braşov.

In seara aceleiaşi çlile ensă, Mihale Bunea, des
chizând caseta ca să-şî revizuiască hârtiile, nu 
găsi din toţi banii de cât uă singură miă de lei 
si următorul bilet :o

»Mihalache,
»Iţi dăruesce uă miă de lei, ca să te recom

pensez pentru osteneala ce ţi-aî dat, procurăndu-mî 
mijloacele de a ieşi din calea peiriî.

«Teresa Fenzer».
Inchipuiască’şî cititorul mirarea şi înjurăturile 

lui Mihale Bunea.



IV

Pare-se că întâmplarea de mai sus desgustă 
pe Bunea de viaţa de oraş.

In noaptea de 29 spre 30 August 186... Bu
nea şi patru din oamenii sei de altă-dată, scă
paţi ca şi dânsul căutăreî soldaţilor cari scoto
ciseră localităţile mai bănuite de [*e poalele Bu- 
cegiuiuî aşteptaii nerăbdători grămădiţi într’o 
căsuţă părăsită din aproprierea Colentineî.

Ploua cu găleata şi întunerecul era mare.
Tâlharii aşteptau diligenţa care trebuia să 

vină din spre Urziceni.
De uă dată un om se arătă pe pragul uşeî şi zise :
— «Gata, toţi !»
Şi ’şî scuturară apa de pe manta.
— «Gata!» çlise el încă o dată; »se apro

pie o căruţă...»
Acesta era al şeaptelea al cetei.
Inti’o clipire, asasinii, săriră în picioare, îşi 

luară caradinele şi se aruncară la drum.
Căruţa, trasă de un singur cal ajunsese la câţî- 

Va paşi: Bunea aplecă carabina şi făcu foc; glonţul
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lovi la frunte pe bietul cal, care câçlii agonisind.
Un pognet de pistol, al cărui glonţ nu nemeri 

însă pe nimeni, respuuse mai în acelaş timp. 
îndată căruţa fuse înconjurată de bandiţi.

Vizitiul şi doi domni fusera târâţi afară din 
căruţă şi uşuraţi de pungele şi lucrurile mai 
preţioase ce purtaü.

— «împuşcaţi?» întrebă un tâlhar.
— «Nu; spânzuraţi de vre un copaciü» clise

altul.
— «Arşi de vii!» urlă MihaleBunea». Mişeii 

ăştia aú tras un pistol: în foc să piară! Iată 
că stă şi ploaia».

Doi din tâlhari abătură atunci cu patul cara- 
benelor lemnăria ne udată de ploaia din căsuţa 
în care aşteptară, luară apoi paiele ce găsiră 
la îndemână în acelaş loc, şi le grămădiră şi u- 
nele şi altele în jurul unui stejar mai bătrân din 
apropriere.

Cei trei călători fuseră aruncaţi d’asupra gră
mezii de lemne şi paie ; iar asasinii, după cel le
gară de copac, deteră foc uscăturilor. In curând 
flacărea se înălţă şi învëlui victimile séle, cari 
eespirară în mijlocul urletelor şi al ruşinoaselor 
ocări ale bandei.

— «E he ! dise după câte-va momente Mihale 
Bunea; cu timpul ăsta afurisitul, diligenta se 
vede că n’a găsit cu cale să se pună pe drum
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in noaptee asta. Unde mergem noi acum să 
găsim un adăpost până la cliuă?»

*— «Si ceva de mâncare ca să nu dormim cu 
stomacul gol», adăogă un tiner înalt şi uscăţiv, 
poreclit Lupul.

— «Aşteptaţi, că găsim de toate», respunse 
Bunea, indreplându-se în direcţiunea capitalei.

— «Acoperiţi-vă bine carabinele cu mantale, 
şi veniţi după mine».

II urmară toţi în tăcere.
Trecură vre-uă duoă chilometri şi se opriră la 

uşa unei modeste căsuţe ţărănesc!.
— «Iată tocmai ce ne trebue», çlise capul 

bandei.
Si bătu cu putere în uşe, servindu-se cu pa

tul carabinei.
Nu respunse nimeni.
Bunea bătu âncă uă dată.
Atunci se deschise uă ferăstruiă şi un ţăran 

bătrân întrebă:
— «Ce căutaţi, oameni buni?»
— <• Deschide !» respunseră încruţişându-se mai 

uiulte voci.
— «Dar cine sunteţi?»
— «Deschide uă dată», strigă Bunea; «des

chide repede, căci n’am obiceiü s’aştept mult».
*7" «Pentru numele Dom...»
—■ «Pun să ţi se înfunde uşa».

ne

Í



«Arşi de vii!» urlă Mihale Bunea. «Mişeii ăştia aû iras uö 
pistol ; în foc să piară ! Iată că stă şi plóia».

✓



— 65 —

— «Na.,, nu... viű».
Şi alergă să deschidă.
Mihale Bănea intră urmat de aï sëï, si văzând 

pe bătrân, care tremura ca o frundă, esclamă :
— «Eî ! nu’ţî fie frică : nu voim să’ţî facem 

răii... snntem oameni cum se cade, ce dracul 
Haide, scoate ceva numai de îmbucat şi vin 
vin ovreesc, înţelegi? nu botedat». '

— «Vin se găseşte», respunse ţăranul, «dar 
mâncare nu. Vedeţi că suut un biet calic».

— «Uă oaie, ceva găini, brânrlă ; de aste 
trebuie să aibî... Cine sunt aceştia?»

Si arătă două copile nostimioare, uă femeia 
bătrână şi trei băeţî, cari speriaţi, şedeau pi
tiţi la spatele scării care ducea în podul casei.

— «Sunt copiii şi nevasta mea».
— «Bine, gătesce mâncarea».
îndată bătrânul ieşi şi se întoarse cu o oaie, 

pe care o duse în bucătărie ; apoi' pe când fe
tele îngrijau să învârtească frigarea în care fuse 
pusă oaia la para focului, el se coborâ în piro
nită cu doi tâlhari, care eşiră de acolo cu un 
butoiaş măricel de vin ales.

In acelaş timp bătrâna şi cu băeţiî întindeau 
nâ pânrlă pe uă masă lungă şi largă din Ir uă 
^Ită cameră.

Gând totul fuse gata, asasinii se aşerlară la 
ttasa, ţinându-şî carabinele pe genunchi.

5

• « •
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Friptura fuse adusă pe uă tavă întinsă.
Bunea se puse să o despinteee cu cuţitul luî 

deja pătat denesce pete roşiatice.
— «Dar cuţitul ’ţî-e plin de sânge», observa 

Lupul luî Bunea, lângă care şedea,
— «Cu atât va fi mai gustoasă friptura», 

respunse capul bandei.
Şi împărţi carnea în şease părţi. Fie-care 

tâlhar îşi luă partea sa.
Ţăranii, cari asteptaű strânşi într’un colţ po

runcile luî Bunea, păliră cu toţii aurlind vor
bele pronunţate de acesta.

Finindu-se mâncarea, Bunea întrerupse tăcerea 
(până atunci neîntreruptă de cât de sunetul fur
culiţelor şi al cuţitelor isbite de farfurii, saü 
de câte o vorbă abia şoptită de unul saű de 
altul) şi ţlise :

— «Să bem!»
îndată un omuleţ scurt şi urît, însă voinic, 

se sculă şi, rădicând în sus paharul seű, es- 
clamă :

— «Să bem în sănătatea de vecï a victime
lor noastre trecute, de faţă şi viiioare».

Un hohot de râs şi ciocănirî de pahare, go
lite pe neresuflate, respunseră la această urare 
Apoi, toţi se sculară.

— «Duceţi în pod pe cei doi bătrâni, cum 
şi pe mucoşiî lor, şi legaţi-î pe toţi cu mâinile
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la spate», çlise Mihale Bănea. «Voï vë puteţi 
apoi culca în paturile lor; îngrijiţi ânsă să ’mî 
lasaţî mie uă cameră şi să ’mî duceţi acolo 
mironosiţele».

— Domnule!» strigă bătrânul inaitând spre 
capul tâlharilor, «fetele mele»...

— «Tu aï audit ce am poruncit pentru tine; 
ţi-e destul!», êï respúnse Bunea, trântindu-’î uă 
palmă, care-’l resturnă peste cap.

Unul din băeţî se mişcă ca să vină în aju
torul tatălui sëû; dar simţind apăsându-i-se pe 
piept ţeva unei carabine şî aurind poruncindu-i- 
se Ia urechiă un « stai pe loc!», se opri, muş- 
cându-şî buzele până la sânge. /

Asasinii înpliniră comandele capului lor.l
Acesta remase singur cu copilele.
Mai lesne îşi poate închipui cine-va de cât 

arn putea noi descrie groaza acelor nefericite.
— «Dau viaţa şi mărgeanele aste cui m’o 

iubi», le clise tâlharul, arătându-i-le un colan 
preţios de mărgele legate cu aur.

— «Eli nu», respunse cea mai mare din fete. 
Bunea êï lipi de frunte gura ţeveî unuî revol
ver, çlicêndu-’ï :

— «Schimbă-’ţî hotărârea».
In acelaşi moment, copila cea mică, căreia

tâlharul êï întorsese spatele împinsă de frică 
mortiî, acea frică care dă curagiü până şi iepu-

m\^EGâ i
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rilor, rădică carabina lăsată de Bunea într’mţ 
colţ ai odăii, o îndreptă spre densul şi trase. 
Din nefericire, încărcătura udata de ploaie, mi 
luă foc. Tâlharul se întoarse repede şi descărca 
asupra sermaneî fete ultimele doue gloanţe ce 
mai avea în revorverul seu.

— «Haide de!», esclamă el pe când ucisa se 
svêrcolea în agitaţiunile agoniei ;» s’nu cercat şi 
alţii să găurească pielea lui Mihale Bunea. Ai 
să ’î întâlnesc! acum pe toţi...»

Fata cea mare leşinase. Virtutea eî fuse bat
jocorită.

Se ivea aurora. Timpul începea a se însenina 
in mare parte, promiţând uă zi de roze.

Mihale Bunea se deşteptă, se sculă şi se îm
brăcă în grabă ; aceasta în camera în care siluisc 
pe sermana fată a ţăranului. El aruncă uă pri
vire lungă asupra victimei sale, care abia înce
puse să amorţească, şi murmură:

— «Nu me lasă inima s’o ocid’; e prea fru
moasă... ’Mï-e milă de tinereţea ei... dar, toi uşi 
ea trebue să moara, mai înainte ca tovarăşii 
mei... Ş’apoi ce maî fac atâta socoteli? Trebue 
sa moară».

Şi ’sî luă cutitul.
In momentul de a o lovi, alte cugetări îi ve

niră in minte :
— «Voiu s’aud pentru ultima oră vocea ei-
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O nu ! nu... ar suferi prea mult... or cum, eu 
sunt totuşi un om. Mai bine ast-fel».

Şi rădica pentru a doua dată ferul ucigător, 
dar braţul sëü recăclu iarăşi fără să lovească».

— «N’am curagiul», esclamă el». Ce să mai 
fia şi asta! N’am mai ucis eüoare femei?... Eű! 
O! dacă vre-unul din tovarăşi m’ar vedea ast-fel 
ar ride de mine... Trebue, trebuo să omor».

Pronunţând aceste ultime vorbe cu vocea slabă 
Bunea făptui omorul. Un singur suspin scăpă 

. nefericitei, căreia cuţitul ’i pătrunse inima. A- 
tuncî, omorâtorul îî smulse de la gât . colanul 
ce ’î dase cu puţine ore mai înainte şi eşi, saű 
mai bine dis fugi din acel loc.

Alergă să’şî deştepte tovarăşii şi casa fu je
fuită.

După ce luară puţinele monede şi lucruri mai 
de preţ ce găsiră acolo, bandiţii deciseră a da 
foc casei şi a arde de vii pe stăpânii eV cari 
aşteptau în cele mai crude chinuri sufleteşti şi 
trupeşti sfârşitul nefericireî lor.

In camera în care cinaseră seara asasinii gră
mădiră, unele pe alsele, mese, scaune, uă ladă 

. vechiă şi goală, un dulap şi scândurile patului ; 
închiseră uşi şi fereşte, puseră focul şi plecară, 
înaintând spre capitală.

O! in ce agonie periră sermaniî aceia.



V

Sunt aproape opt ore seara şi Bucuresceniî 
veseli şi în haine de serbătoare, se grămădesc 
în mare parte în Podul Mogoaşoaeî.

De acolo apucând pe strada disă astă-di stra
da Doamnei, cam pe aproape de localul unde 
se află aslă-$i Telegraful şi Posta, uă cofetărie, 
in timpurile acele foarte căutată, atrăgea în zi
lele de repaos cea mai mare parte a neguşto- 
rimiî înalte şi a funcţionarilor de toată mâna.

Una din atrachivele çliseï cofetării, atrachivă 
astă-<Ji mult mai respândită de cât atunci, era 
faimoasa îngheţată, introdusă de curând la noi 
de renumitul Giovani.

Printre diferitele cercuri de muşterii grămă
diţi în jurul meselor şi vorbind de bune şi de 
rele, vorbind adică între altele si de feroasele 
fapte ale tâlharilor vestiţi din toţi timpii, era 
unul compus din trei persoane, ascultând cu lu
are aminte pe un oare-care Deleanu, care toc
mai citia un ţliar! în care se povestea cu amă
nunte una din obijnuitele scene de sânge datorite
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celui mai renumit dintre tâlhari, Mihale Bunea.
In ocelaş moment chiar, un individ, purtând 

barba plină, având înfăţişarea aspră, manierele 
brutale şi puţin convenabile, veni şi se aruncă 
pe uă canapea pe care se gasiaű deja ceî trei 
de maï sus şi çlise cu o voce tare :

— «Băiete! uă îngheţată».
Şi, fiind că băiatul nu se cam grăbia, indivi

dul cu uă înfăţişare aspră adăogă :
— «Mergi mai repede, secătură, că eu nu 

sunt de aceia cari aşteptă pofta altuia».
Şi, dicênd aceste se întorse către unui din 

comeseni, din gura căreia auţlise ieşind uă vorbă 
injuriosă la adresa lui Mihale Bunea, şi ’ï dise ;

— «Ia seama ! Se vede că Bunea cela ar fi 
un os cam greu de ros. întrebă şi pe alţii».

Ceî din jurul mesei se întoarseră spre cel cáré 
vorbise, privindu-’l cu un aer ironic foarte vă
dit.

Nu puţin miraţi fuseră însă când văzură pe 
necunoscut apropiindu-se de teşghea şi aruncând 
cofetarului uă monedă de argint şi un portret 
in josul căruia sta scris numele.

Al cui nume? Al lui Bunea, al vestitului tâl- 
, care ieşia liniştit din cofetărie, rânjind şi 

privind cu un aer de provocaţiune pe toţi ce 

întâlni în drumul sëû.
Abia trecuse de pragul prăvăliei şi publicul în-

har.
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treg se grămădia sâ’i urmeze! băeţii, proprieta
rul, muşterii produseră uă confusiune nespusă, 

sgomot anevoie de calificat.
Portretul trecuse din mână in mână şi ajun- 

în mâinile unui om al poliţiei, care se re

mi

sese
peçli in stradă şi porunci gardiştilor să urmă
rească pe fugar.

Dar fuse uă urmărire zadarnică.
Mihale Bunea dispăruse, repeţiiid după puţine 

clile aceiaş scenă la cafeneaua din Pasagiu.
In fine, spre culmea indrăsneliî, trămise pre

fectului poliţiei un bilet coprindênd între al
tele că:

«Ori ce osteneli şi cercetări din partea poli
ţiei ar remâne continuu zadarnice, neindrăsnind 
nimeni se pună ghiara pe densul; iar dinsui 
simţindu-se in stare a se arăta la teatru, la baluri, 
la casele de joc, la cele d’ântêiü birturi şi gră
dini, în fine pretutindeni unde ’i-ar face plă
cere să se ducă».



VI

Primăvara anulai viitor a sosit.
Suntem la Ploeştî, oraş in care micul comerciú 

a fost pururea îndestul de desvoltat, în care se 
numera cu cetele fetiţele frumoase şi graţioase 
cu ochiul negru, scânteetor, cu formele seducă
toare şi voluptoase, cu mersul îndrăsneţ şi cu
viincios, calităţi cari se găsesc dealt-fel numai 
în ţările meridionale, unde omul se desvoltă 
foarte de timpuriu.

Anicuţa este una dintre acele cari, mai mult 
de cât altele, se deosibesce prin originalitatea 
frumuseţe! sale.o

Fiică a unui hăinar, ea se înamorase foarte 
serios de un tânăr anume Mitrea.

Acesta încuragiat în speranţele lui, căpătase 
atâta înrîurire asupra fetei, în cât o convinse 
să fugă cu densul.

Nu se scia nici cum, nici pentru ce; darse % 
scie că Mihale Bunea îî ajunse la auçl scirea 
despre această învoială.

Corumpênd cu puterea aurului pe uă bătrână

-
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servitoare a hainaruluî, femeie de un caracter 
venal şi mârşav, silind’o afară de aceasta, cu a- 
meninţărî şi cu promisiuni, a ’î da mână de 
ajutor, ea înştiinţa pe Mihale Bun ea de noaptea 
şi de ora aleasă de cei doi amanţi pentru făp
tuirea fugeî lor.

Bunea ascundându-se după poarta unei case 
în strada prin care trebuia să treacă Mitrea, ca 
să se ducă la întâlnirea dată Anicuţeî el aştepta 
acolo ; apoi, când el vëçlu trecând, se luă după 
dinsul cu paşî de vulpe şi ’l urmări.

Puţin în urmă, un strigăt sfâşiător, tare ân- 
têiü, înăbuşit în urmă, resună prin aerul apă
sător al acelei nopţi de trădare.

Era strigătul sermanuluî Mitrea, care, lovit
pe neaşteptate cu un cuţit lung şi bine ascuţit
cădea cu faţa în jos la pământ, şoptind, în
amestecătură vorbele întrerupte de chinurile a-
gonieî, dulcele nume al Anicuţeî.«

Consumat fiind omorul, Mihale Bunea 
propie încet încet de casa copilei, care aştepta 
tremurând şi neliniştită momentul atât de do
rit al fugii.

Vulpea, care se schifnbase un moment în hienă 
însetată de sânge, îşi reluă rolul : Bunea, imi
tând cu vocea şi cu gestul pe ser mânui Mitrea, 
reuşi, în modul acesta, să atragă afară din casă 
pe fugară, care nu bănuia nimic.

se a-
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Uä dală ajunsă lângă dînsul, o apucă cu bra
ţele lui puternice, a’í înăbuşi ţipetele apăsând 
mâna pe gură-’î şi a o târî departe de acolo, 
fuse pentru bandit lucrarea a puţine momente.

Uă casă părăsită, departe de ori ce locuinţă, 
deveni locaşul mârşavului triumf al poftelor lui 
murdare.

Ţipă, ce rugă, se revoltă, plânse Anicuţa ; dar 
totul în zadar

Monstrul o încinsese cu musculoasele’! braţe 
ast-fei în cât să o impedece de la or ce împo
trivire.

Abia a doua rli dimineaţă, fiind pus tot ora
şul în mişcare de către hăinar, tatăl fete! ajun
seră uni! din oamenii poliţiei la locaşul acela, 
unde, întinsă pe un pat miserabil, găsiră sdro- 
bită şi aproape neîncufleţită pe copilă.

După ce nimicise onoarea eî, după ce o fă
cuse pradă altor atentate crude şi ruşinoase, Mi- 
hale Bunea părăsise teatru crudei lupte âncă 
nesătul de desfrâü şi de sânge, înjurând clina 
care prea curând venise să lumineze mişeliile

cu

lui.
Ast-fel, abia trămisese soarele razele sale să 

lumineze vîrfurile înălţimilor, când se vëçlu un 
om fugind în direcţiunea pădurilor.

Dar cine ’l vëçlu nu îndrăsni saű nu voi să şî 
dea osteneala să’l urmărească.
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Hăinarul, găsindu’şî fata în acea stare şi în 
acel loc, fuse aproape să cadă mort.

Căt pentru Anicuţa, când se deşteptă, ajunsese 
nici mai mult nici mai puţin de cât tâmpită; a- 
pöV aflând despre uciderea iubitului sëû şi ve- 
dêndu’ï cadavrul, începu să urle ca uă nebună, 
blestemând pe mişelul care adăogase trei victime 
la acelea sacrificate de călâiî oamenilor.



VII

In ti*’na casă îndestul de comodă pe moşia D-Iuî 
X, lângă capitală; cite-vadile în urma întîmplăriî 
de mai sus o copilă, cu formele în adevăr înge
reşti, sta dinaintea unei mese, scriind o scrisóre.

După ce o subsemna, începu s’o citească tare. 
Iată ce scrisese :

«Dragă Petrică,
«Ce duioase sensaţiunî şi ce dulci amintiri deş

teptă in inima mea medalionul cu portretul teu, 
»ce mi-aî trămis săptămâna trecută. Da, ima- 
»gina tea emî era gravată în inimă, dar acum 
»ochii mei se vor putea înveseli şi dânşii, pri- 
»vind trăsurile figureî tele.

»Câte lacră me am vărsat pe acest medalion, 
»gândindu-mă cât de departe eşti de mine! De 
»deci de ori am citit şi recitit paginile scrisorii 
»tale, în care-mî anunţi că peste puţine dile 
»ai să te întorci la sinul rneű... O ! dar aceste 
»lacrime oű fost lacrime de consolatiune.

»Bunul teu tată, care a fost ieri ia noi, vă-
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ïçlènd ochii meï âncă umeçlï delacrăme, êmï çlise: 
DCopila mea, înainte ce Petrică se fi început să 
»te iubească, Dumneçleû Í deduse uă familie în 

toţi de la celdentâiupânăla cel din urmă
Dacă Petrică se

»care
»şi-au făcut singuri cariera.
» gaseste departe de noî, aceasta e tocmai ca să 
»aibă dreptul să clică că a ştiut să ţină tradiţi- 
»unea familiei şi că e de acum în stare să în
tocmească el însuşi uă nouă familie».

«Ohl cât bine mi-au făcut vorbele aceste iele
»më susţin ast-fel în cât să sufer cu mai pu- 
»ţină durere depărtarea ta».

«Dragă Petrică, îţi trămit cu aceasta nenu- 
»mërate sărutări. Gândesce câte o dată la mine 
»şi cată să nu să înpuţinede iubirea ce aï pentru

«Maria tea».
După ce reciti ast-fel ce scrisese, copila îndoi 

hârtia, o băgă într’un plic; iar pe acesta puse 
adresa :

«D-luî Petru Fundăţeanu etc. Bucurescî». 
«Fericită scrisoare!» mai esclamă copila? 

aruncând asupra plicului uă privire plină de du
ioşia. Tu vei fi atinsă şi poate sărutată de dân
sul !. eü te invidiez... dar ce gemete aud in 
salon, uncie am lăsat pe tata şi "pe mama?»

Şi se repezi spre uşă, care se deschise de la 
sine:

Mihale Bunea şi tovarăşii sëï apărură pe prag
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Maria decle un ţipat. Tâlharii o întrerupseră, 
— «Hoţii! Tâlharii ! Aju...» începu ea să strige. 
Dar Bunea îî astupă gura cu batista, (licen

ciai :
— «Vino cu noi. Nu ţi se face nici un rëû».
Şi, ridicând’o in braţe, ajutat de Lupul, o

duse afară din casă. Tâlharii ceî-l-alţî ’i urmară.
In trecerea lor prin salon, nefericita Maria vëdu 

douë corpuri care înotaû în sângele lor... eşi 
recunoscu părinţii... şi leşina.

Tâlharii o duseră în pădurea vecină şi 
ce nu spunem, cititorul ’şi-o imaginează.

Duoë dile în urmă, în aceiaşi pădure, un păs
tor, fugit acolo cu dobitoacele lui ca să scape 
de furia unui uragan îngrozitor, cercă, cu bă
ţul, să înfunde uşcioara care oprea intrarea in- 
tr’un fel de subterană. După câte-va silinţe, uş
cioara se deschise : păstorul şi turma sa putură 
să intre. De uă dată câinele lui se opri şi începu 
să latre ; Ţăranul se apropia.

Privirea lui se opri asupra unui cadavru de 
femee... se aplecă, ecsamină obrazul şi să rădică 

esclamând :
— «Tinára care a fost a-1-altä-ieri răpită de 

ceata lui Bunea! va să çlicà tâlharii sunt în pă
durea aceasta... adăpostul nu e sigur».

Şi întorcând privirea spre uşe, adăogă :

ceia
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_ «Din fericire, ploaia s’a mal potolit, şi pot
fugi de aci».

Işî goni îndată turma înainte şi cu destulă 
osteneală se întorse acasă la densul. Lăsă dobi
toacele în paza unui frate al sëu, iar el alergă 

la sub-prefectură.
— «Cum te chiamă pe tine? îl întrebă sub

prefectul.
— « Vasile de la Rescrucî».
— «Va să clică nu escî de pe la noi ?»
— «De fel nu domnule».
— «Ce-aï vëçlut ?»
Păstorul povesti cu cleamănuntul cele ce vë-

duse.
Pe când el vorbea, sub-prefectul însemna în- 

tr’un portofoliu unele observaţiunî ale sale.
— «Bine, bine,» çlise sub-prefectul, după ce ţă

ranul eşi finise deposiţiunea». Vom trămite pe 
urmele tâlharilor şi judeţul va fi liberat de le
pra asta tu trebue să ne duci la subterană»- 

Vasile se închină până Ia pământ, 
de aprobaţiune.

Se puseră caii la uă căruţă, în care luară loc 
sub-prefectul, un scriitor, medicul localităţii şi 
ţăranul.

ca semn

Sergentulű de plasă primise şi el ordinilo
seale..

Căruţa se mişcă dar, urmată de dorodanţt
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de uă a două căruţă, iu care trebuia să se 
transporte cadavrul Măriei.

In mai puţin de două ore ajunseră la sub
terană. Observă cu deamănuntul toate si scrii-

a

torul dresă proces-verbal.
Medicul afirmă că nu trecuse mai mult de 

două-spre-<Jece ore de când murise copila. Ne
fericita strângea în mâna dreaptă medalionul 
cu portretul fidanţatuluî sëü : hainile de pre 
dânsa eraû încă umede de lacrimele ce plânsese 
in dureroasa eî agoniă.

Sub-prefectul ordonă unor dorobanţi să de
pună în căruţa cea goală corpul. Măriei ; apoî 
dede sergentului diferite instrucţiuni, pentru ca 
acesta să se pună cu trupa lui in urmărirea 
tâlharilor.

In fine, sub-prefectul se sui iară în căruţa care 
venise ; medicul şi scriitorul se aşezară alături 
cu dânsul. Porniră de unde veniseră, pe când do
robanţii se divisară în mai multe pichete, ca să 
bată pădurea şi câmpurile de pre jurul eî.

Vasile, după ce dăduse toate lămuririle ce ’î 
se ceruse, se întoarse mai vesel acasă la densul.

6
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Suntem in dimineaţa unei çlile călduroase de 

-vara.
. Uniil din pichetele de soldaţi şi sergentul de 
plasă trămişî în urmărirea cetei lui Mihale Bu- 
nea, şedeau cdihnindu-se in jurul unui copac, 
după uă alergătură de aproape două ore prin 
pădure.

Pe când se încinsese intre eî o convorbire a- 
nimată asupra faptelor selbaticuluî bandit, se 
auçli de uă dată un pognetde carabină, lainică 
depărtare de locul in care se găsi aii.

— «Iată ! incepe musical, strigă sergentul 
incruntându-se.

Soldaţi săriră în picidre.
«Fiţi voinici, copii !» adaogă sergentul.

«Curagiu! să alergăm într'acolo!»
Şi se îndreptă in spre partea din care venise 

detunătura.
Cum eşiră în drum, zăriră două femei, cari 

alergaű spre dânşii ţipând:
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—1 «Ajator... Ajutor!
Săriţi !»
— «S’aü arătat tâlharii, haï ?» întrebă sergen- 

tui, când vecia pe cele doue femei mai aproape.
— «Da, domnule sergent», respunse cea mai 

bătrână. «Aii făcut praf şi cenuşe tot satul».
— «Şi nu li s’a pus în potrivă nimeni?»
— «Dacă n’au cu ce. Chiar acum, tâlhari, 

au îngropat eu capul în pământ»...
— «Pe cine?«
— «Pe bietul popă. Grăbiţi-vă... grăbiţi-vă... 

scăpaţi aţâţi nefericiţi din ghiarele diavolilor 
acelora, carijefuesc şi ucid după cum le epofta».

— «Câţi sunt?»
— «Unii clic şease, alţii opt, alţii <Jece»
— «Bine, bine: vëd ea spaima v’a oprit sà’ï 

^număraţi».
— «Oh! dar nu mai staţi! un singur minut 

•de întârziere poate fi spre rëü atâtor sermanî.
Sergentul se întoarse încă uă dată către aï sei :
— «Suntem aproape tot una la număr. Tâl

harii sunt însă cei cu muscă pe căciulă. Face- 
ţi-vă inimă şi înainte!»

Trupa porni în fugă.
— «Să le ajute DumneZeu!» esclamară cele 

două femei.
Şi aşteptară cu nerăbdare.
Când pichetul dorobanţilor intră In sat ceata

Săriţi!... Tâlharii!.• • •
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lui Bunea tăiase şi spânzurase deja în dreapta 

şi In stânga.
După cum am au^it spunând pe cele două fe

mei, tâlharii uciseră pe preot, iar băiatul care 
îngrijea de biserică fusese şi el spânzurat de fu~ 
niile clopotelor, pentru că afirmase cu jurământ 
că în biserică nu era nimic de luat.

Doi săteni mai avuţi, fuseseră mutilaţi într’un 
mod barbar după ce li se luase mai întâiutot 
ce aveaű prin lăZl şi prin dulapuri.

Mai mulţi săteni care cercaseră să vină în a- 
jutorul celor atacaţi, fuseseră ucişi, iar câţi-va 
numai răniţi.

Patru fete fuseră violate in odaia unul câr-
ciumar, căreia, fiind-că făcuse gură, ’î sburase 
creerul cu glonţul unei carabine.

Asasinii' dedeaű puiű de giol lucrurilor mal 
preţioase din interiorul bisericel, când se respândi 
vorba de sosirea dorobanţilor.

Tâlharii pc cari toţi fricoşii ’î credeaű în 
mër de 50, şi care nu erau de cât şease, se 
pregătiră să aştepte cu carabinele întinse.

Dorobanţii se arătară.
Ambele părţi făcură foc.
Un soldat şi doui bandiţi căzură.
Dorobanţii, sub focul revolverelor tâlharilor, se 

năpustiră asupra celei 
Şi un altul, ca

nu-

care fuse risipită. Bunea 
şi dânsul de meşter, fugiră, lăsând
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prinşi pe cei doi răniţi, împreună cu Lupul şi 
oare-care Petruţ, cari desarmaţî şi legaţi, 

fusera daţi în paza unora din săteni. Un sătean 
betrân transporta acasă la dâusul pe dorobanţul 
rănit, îngrijindu-’l şi căutându-’l în urmă 
părinte.

Sergentul şi cu restul trupei porniră să ur
mărească pe fugari. Prinseră pe unul din doi : 
nu putură însă pune mâna pe Bunea.

Părinţii copilelor răpite alergară să afunde 
uşea cârciumeî în care fuseseră închise şi le re
aduseră acasă în mijlocul strigătelor mulţimii, 
care bine-cuvênta pe dorobanţi.

Preotul fuse desgropat, clopotarul liberat de 
funiile clopotelor, cadavrele lor întinse în biserică.

Mulţi ânsă versah lacrime amare ; eî fuseră 
isbiţî în afecţiunile lor cele mai scumpe...

Seara tocmai se vëçlurà alergând oamenii de 
prin toate împrejurimile şi grămădindu-se în ju
rul unei cârciume de la Colentina.

Mai mulţi dorobanţi, travestiţi in haine de 
ţărani şi purtând revolvere ascunse, dedeseră 
peste capul bandei, Mihale Bunea. care şedea la 
uă masă, bênd şi fumând liniştit. Se puseră şi 
ol la diferite mese, ast-fel în cât să ’i opreas
că ieşirea din toate părţile. Se vede însă că Bu
nea înţelese ce gănd ar fi avut oamenii aceia 
iiind-că se sculă pe neaşteptate de la masă şi

cu un

ca un
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dispăru lângă tişghiaua cârciumarului, sărind 
pe gaura pimniţeî, al cărei oblon era rădicat. 
Atunci unul din dorobanţi se apropia de oblon 
şi ’i declară că este arestat. Tâlharul respunse 
cu uă descărcătură de revolver, care însă nu 
atinse pe nimeni. Dorobanţul êi repetă comuni- 
caţiunea arestului şi ’i porunci să iasă din pim- 
niţă Tâlharul descărcă âncă uă dată arma sea,. 
rănind pe dorobanţ la picior. In acelaşi moment 
ânsă, un alt dorobanţ, care găsise uă carabină 
si ochise pe Bunea de la spatele dorobanţului 
care vorbise, eşi descărcă arma asupra tâlharu
lui şi ’l întinse mort.

+ *



Epilog.
Câte-va cuvinte anca despre unele din perso- 

nagiele mai importante ce am întâlnii* în 
sul acestei naraţiuni.

1) Franţ care nu era la începutul isprăvilor 
seale atuncea când omori mişelesce pe pantofar 
in casa sea, nici nu voi să se mărginească Ia 
atâta.

Un asemenea mişel, căruia puţin sânge rëu êï 
făceau suspinele şi lacrămilc victimelor siluirilor 
seale, êï că<Ju in mână uă nouă pradă, pe care 
se decise s’o apuce cu aceleaşi mijloace mârşave 
cu care de atâte ori êsï ilustrase titlu de craiű.

Joiţa, frumoasa Joiţa, abia în etate de treî- 
spre-clece ani, fiica unor muncitori cinstiţi şi ze
loşi, deşteptă în sînul neamţului (Franţ era un 
austriac deşertat din armată) pofta celor mai 
scârboase petreceri, celui mai condamnabil amor.

Oprind în drum pe feţişoară, urmărind’o când 
fugia cu stăruinţă unui om coprins de cea mai 
înflăcărată pasiune, de şi fără să fiă iubit saü bine

cur-
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vëflut de copilită, care pân atunci nu simţia în 
inimă’Î altă iubire de cât pentru părinţii şi fra
tele sëü. Franţ decise într’o a face ecstrema 

încercare.
Intră cu hotărîre în locuinţa fetei, pe. care o

credea singură:
— «Frumoasă Joiţa,» ’i çlise perfidul ; 

n’aş da eű pentru uă sărutare a tea ! Viaţa mi 
întreagă ar fi un preţ mic, nedemn, pentru a 
putea să ating buzele tale rumeoare, bujorii care 
ê{ï inimează faţa».

Şi, vorbind ast-fel, obraznicul nu lipsia de a’şî 
însoţi vorbele’! aprinse de mişcări îndrăsneţeşi 
neruşinate.

— «Pleacă !... Lasâ-më !

«ce

scapă-me, frate!» 
strigă Joiţa, cercând să se ferească de stărui
toarele mângâieri ale aceluia care, cu totul în
fierbântat şi aprins la faţă, êï repeta :

— Joiţo! draga mea fetiţă!... dă-mî cel pu
ţin floarea ce ţii colo, pe pieptul tëû...»

«O nu !.. obraznicule... vai mie, nefericita!.. 
Ni cule ! frate!.. Ajutor! Ajutor!»

Şi Franţ, în turburarea lui, nu simţi paşii fra
telui, care însă aurise, din gradină în care lucra, 
strigătele Joiţeî. Din contra, Franţ őst înduoia 
silinţele şi pofta brutală. Ast-fel, când apucă de 
imijloc pe tlnera copilă, dînsa lupt.ându-se din 
ce în ce cu mai multă desperare ca să scape din



Dorobanţii, sub focul revolverelor tâlharilor, reţ nepustiră asupra 
cetei care fu risipită.
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strinsoare fatală onoareî seale, strigă iacă cu 

voce năbuşită :
— »Opresce-te !... Fiă-ţî milă!.
Iar Franţ ajuns în culmea pasiuneî, respunse

cu voce aspră:
— «Taci, saü, de .nu, cuţitul ăsta»
Trase cuţitul şi era aproape să făptuească

ameninţarea ce sta să ’î iasă din gură când 
dede un ţipăt sfâşietor lăsă să ’î scape prada 
din ghiara, întinse braţele, se deţină câte-va 
momente şi se rostogoli pe pământ, suspi
nând :

— «Vai! sunt mort»...
Nicu, fratele Joiţeî alergase la strigătele eî 

şi văzând pe soră-sea iubită aproape siluită de 
mişelul eî antagonist, lovise pe acesta drept în 
cap cu sapa de fer cu care lucra în grădină.

2) Bătrâna Marghioala după ce asistase la ca
tastrofa stăpânilor sëî, Stefan şi Voichiţa, fără ca 
justiţia s’o poată trage la respundere, ne sciindu- 
se de nimeni ce rol avusese ea în acea întâm
plare, trecu în serviciul unui funcţionar bătrân. 
Intruă noapte, in vis, iî păru Mărgioaleî de 
a se găsi într uă peşteră întunecată şi de a au$i 
nişte ţăcănituri de lanţuri, întrerupte de urlete 
şi de rugăciuni. De uă dată, sgomotul ajungând 
la culmea lui vëflu deslipindu-se de părete uă

Frate ! Frate !
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fantasmă albă, înapoia căreia inaintă un spectru 
negru înconjurat de flăcări.

In fantasmă, Marghioala recunoscu pe Voi- 
chiţa, in spectru, pe Stefan.

— «Eram nevinovat!», clise fantoma.
— «Iartă-mâ, iartă-me!», esclamă spectrul.
— «Te voiu ierta», respuuse fantasma, «du

pă ce vcî fi ecspiat crima orbireî mâniei tele».
După vorbele aceste, peştera începu să urle 

şi Marghiólei ’ï se păru că o omorau doi stri
goi care’î înfipseră ghiarele In gât.

Atunci Marghióla dele un ţipăt şi se deşteptă. 
Se vëdu jos pe scânduri, căci in svârcolirile ei 
căduse din pat.

Lampa care ardea în odaie aproape de a se 
stinge, arunca din când in când câteuă lumină 
mai via, căreia ’ï urma un întuneric mai pro
nunţat.

Margióla cerca să se desmeticească cu totul 
insă scheletul lui Stefan ií sta mereu d’inainte.

Urlânt, ea se ridică de jos şi se repeçii spre 
uşe ; ansă un capăt ai cămăşii sale, acaţându-se 
de uă masă, o opri pe loc.

— «Lasa-më! lasâ-më !... Intoarcete îngroa
pă tea!» strigă Marghioala cu groază.

Si făcu uă nouă mişcare înainte, resturnând 
masa şi lampa, şi causând ast-fei un sgomot 
întolerabil.
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Uşa se deschise.
Uă fiinţa albă se présenta la intrare.
Bătrâna fuse aproape-aproape să ţipe iară ; 

dar recunoscu pe stăpânul seu, care se deştep
tase la atâta sgomot şi care venia s’o înîrebe 
ce s’a întâmplat.

Margioala îî descrise cu vorbe înfiorătoare 
visul ce avusese.

Bătrânul funcţionar credul în Fantasmoscopiă 
păli la auçlul vorbelor Marghioală şi începu 'să 
reci teze psalmii, ca să alunge din casa se a du
hurile necurate.

Ca să scurtăm vorba, din noapte aceia fuse 
peste putinţă Marghioleî să’şl recapete liniştea. 
In or ce umbra ea nu mai vëçlu de cât fan
tasme şi trei luni în urmă fuseră siliţi s’o în
chidă în Balamuc.

3) Părintele Dionisiű în urma pierderii bani
lor sëï, urmă totuşi, ba încă mai mult de cât 
or când, a fi muncit de pofta banilor şi a căr
nii, târât... poate fără voie’i... spre desfrâul ne
mărginit la care sunt condamnaţi mulţi din 
preoţii rămaşii văduvi de tineri şi mai cu sea
mă călugării.

Sfâşiându-i-se inima la amintirea modulul în 
care fusese jefuit, el credu a găsi în destul de 

^ răpede mijlocul de a’şî reconstitui averea, înce
pând să dea târcoale unei bătrâne foarte avută



'
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care ţinea pe lângă dênsa uă nepoţică de şăse- 
spre-<Jece ani.

Această bătrână, bigotă şi slabă de inimă, a- 
vea mai multă frică de iad, de cât dragoste de 
banii ce ţinea strînşî în lăzile eî.

Părintele Dionisiu, care studiase bine terâmul, 
şi se covinsese că era tocmai nemerit ca să ’şî 
planteze viaţa pe densul, sciu aşa de bine să se
ducă pe bătrână, în cât deveni încet-încet con- 
fesorele (duhomnicu) eî, confidentul eî, consilia- 
rul eî, comensalul 'eî, in fine omul de casă al 
eî. Cercă apoi să se ducă tot ast-fel şi pe ne
poţică, care, ca şi mătuşa, căzu în mreaja cu 
meşteşug întinsă a şiretului preot.

Bătrâna — prîntr’una din acele întâmplări nu 
tocmai rare la aceia cari poartă mai mulţi ani 
pe spinare de cât dinţi în gură — se îmbolnăvi 
şi, după câte-va săptămâni de zăcere, trecu în 
lumea cea-l-altă, lăsând părintelui Dionisiü grija 
de a lucra pentru mentuirea sufletului eî, pen
tru care ’î cedă jumătate din bunurile sale, şi 
încredinţându’î în acelaş timp tutela fetiţei, c- 
ducaţiunea eî morală şi religioasă... pentru care 
’i lăsă în deposit şi cea-l-altă jumătate a bani
lor ce poseda.

Pentru a scurta istoria, isteţul preot supse şi 
absorbi încet-încet întreaga moştenire, silind pe 
sermana copilă, care căduse în ghiarele lui, să se
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închidă într’uă monastire, trebuind şi acolo, ca 
s’ascundă ruşinea de a se vedea mamă, să înă- 
buşiască cu însăşi mâinile eî mica creatură că
reia ’i deduse viaţa.

Dar scârbosul serv al bisericeî, cai e gustase 
plăcerile şi ’şî însuşise banii, nu putu piofita 
mult timp de fructul intrigilor sele pentru-că 
inamorându-se de uă altă prostituată, căpătă de 
la aceasta, în schimbul ruinei ce ea ’î cauză, 
un aşa dar, în cât trebui să se ducă să zacă 
ntr’un spital unde trebui să moară de durere 
şi de ruşine, blestemând patimile omenesc!, pe 
diavolul care le trămite şi pe Dumnezeul care 
le permite.

Ast-fel fuse sfârşitul ministrului ceresc, năs
cut ca să afurisească pe alţi! şi să fia, la rân- 
du-’î, afurisit: dacă nu moralmente, cel puţin 
corporalmente, căsî nu puţine şi nu puţin dure
roase fusera chinurile ultimelor sale momente.

4). leresa Fenţer, după ce jucase renghiul 
ce văzurăm trădătorului eî amant, Mihale Bă
nea, fugise din ţară, àntêï la Braşov, şi apoi la 
Pesta, oraşul eî natal.

Acolo începu, cu baniî furaţi, să duca viaţa 
cea maî luesoasă şi cea mai desfrînată.

Dupë ce mobilă un apartament elegant, Te- 
sciu să atragă la dînsa tinerii ceî maî de 

modă şi maî avuţi aî.localităţii.
resa
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Făcu Ja clinsa un fel de casă de loc şi putu, 
ast-fel, să adune vre-uă că te-va sute de mii de 
fiorini p) cari ’î întrebuiuţă— după ce trecură 
anii cei răpedi ai tinereţe! şi ai fru muşeţei—’i 
întrebuinţă, dicem, ca să adune în jurul sëû 
cerc de prostituate renumite, cu cari să poată 
duce înainte negoţiul.

Dar proverbul fiice că nu e rodă fără spini.
. începură să frecuenteze casa Teresei treï-patru 

aventurieri veniţi de prin toate părţile lumei.
Aceştia sciură să facă ast-feJ în cât să reducă 

la miseriă pe fosta sirenă, după ce’i furaseră 
pêne şi cele din urmă giuvaere ce moi remă- 
seseră in camera ei de culcare.

Bani, module, diamante, totul fuse tocat de 
pungaşii aceia, cari, când nu mai remase nimic 
se duseră să’şi întindă cortul aiurea, ducênd cu 
dinşii trei sau patru din prostituatele cele mai 
înjosite ale acelui locaş al viţiului şi al murdăriei.

Teresa plânse, se desperă, alergă în dreapta şi 
in stânga. In fine, obosita, cudu într’uu fel de 
prostraţiune. Făcu datorii peste datorii şi, când 
’î fuse peste putinţă a mai găsi vre-un ban îm
prumut, se duse să se aseçle la un colţ de stra
dă, intindcnd mână la trecetori.

un

FINE.
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