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MINA HAIDUCËASA
FATA CODRILOR

Toate fetele din povesti sunt frumóse, dar ca 
Mina Haiduceasa care veţuia cam pe la începu
tul sutei a sépte-spre-çlecea, nu era nici una ; 
toţi haiducii sunt viteji, dar ca Mina fata co
drilor nu e nici una.

Fiica unică a unui popă respopit, care fusese 
spânzurat pentru fără-de-legile ce făcuse în via
ţa lui, ea rămăsese fără părinţi şi singură în 
totă lumea, pe când se afla copilă abia de doi
sprezece ani.

Trăia într’o căsuţă ce ’i rămăsese după mór-_ 
tea mamei sale... Casa n’avea de cât uă încă
pere fji o tindă, uă grădină împrejurul casei 
semănată cu flori şi cu legume^ o capră roşie, 
câte-va găini şi un câine, un dulăii, mare care 
o păzea mai bine de cât ar fi păzit’o doi os
taşi şi ’i era mai credincios de cât un frate din 
<Jiua de astă-rli.

Eată totă averea de care se bucura Mina 
in singurătatea în care vieţuia de mai mulţi 
ani.
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Ce mânca şi ce bea ea?
Capra eî ’î da doua oca de lapte pe di, din 

care oprea uă parte şi altă parte o vindea in 
tirgul Ploescilor care era forte aprópe delocuin- 
ţa eî ; cât pentru băutură casa eî se afla chiar 
pe malul Prahovei, la marginea unui crâng de 
unde ’şî procura lemne pentru iarnă şi frunze 
pentru capra eî. Găinele eî ’Î da ouă şi grădi
na eî oâţe-va legume, ceea ce făcea că nu'î 
lipsea nicî uă dată hrana din tóté dilele.

Ar fi <Jis cine-va că .Mina era fericită in si- 
• nul cel liniscit-şi plin de farmec al naturel şi

Nicî deîn îndestularea pe care se bucura ? 
cum... Ea împlinise al doue decilea an şi era 
încă hemăritată... Opt ani de rlile trăise sin
gură în căsuţa eî fără să aibă pe nimeni ală
turi cu densa ca să schimbe o vorbă, fără să 

v .va<Jă vr’un chip de om, de cât rare ori când 
se întâmpla să treacă cine-va p’acolo, fiind-ca 
locuinţa eî nu era in drumul cel mare, şi când 
se ducea in oraş se’şî vândă laptele, restul vie- 
ţeî îl petrecea cu capra eî şi cu dulăul care se 
puica tot-da-una în pragul uşeî sale.

( Şi cu toate acestea inima eî simţea nevoia de 
a iubi şi a fi iubită... Frumuseţile naturel care 
o împresura, orî cât de fermecàtôre erau ele, ’i 
părea recî şi mute de óre-ce n’aveau cu cine 
să împărtăşescă dulceţa lor.

Uă fată de două-decî de ani nemărilată e un 
lucru prea rar între fetele de la ţară cari se 
mărită adesea prea de tinere, apoi iar şi maî de 
mirare peniru densa care era aşa de frumosă, 
cu .oçhiï ci cei negri, cu sprincenile eî cele dese 
şi îmbinate, cu părul eî care, când il despletea

a
I
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o acoperea peste tot ca uă mantiă negră de 
mătase !...

Dar cine avea guriţa mai mică, buze maî ru
mene, faţa maî plăcută, un nas ^aşa de încon
deiat ca al eî şi uă frunte arcuită şi netedă ca/ 
densa? Mina era răsărită la stat, plină, dar mij
locul eî se putea coprinde intre doue mâinî băr- 
bătescî, de şi nicî un bărbat n-o atinsese încă, 
ci numaî cu ochiî. %

Ba, ca să nu minţim, de câte-va $ile începu
seră douî flăcăî să se cam înfăşure prin prejurul 
caseî sale, atraşi de frumuseţea eî pe care au 
descoperită uă dată pe când ea se întorcea din 
tirg şi pe când eî se duceaii întracolo

Ei nu sciaű dacă fata trăia singură sau avea 
pe lângă densa vr’o mamă care o ţinea d’aprópe 
saü vr’o bunică ţanţoşă şi cârtitore, de aceea 
nicî că cutezaü se’î intre în casă, sciind că ne
chematul n’are scaun, dar se opreau adesea pi
tiţi in vr’un stuf, adesea în crângul vecin şi pân- 
deaü să \a<Jă apucăturile feteî şi să cunoscă bine 
locul asupra căruia se pregăteau. a îndrepta 
cercetările lor.

Era intră Duminică, uă çli de vară senină şi 
plăcută.. Tóté fetele din satul cel apropiat se 
găteau să mergă la horă, ca së’sï arate ghetele 
cele scumpe şi frumóse, cusute de mâinele lor 
şi să învêrtéscâ hora în bătătura arendaşului, 
care făcea in tote Duminicele şi filele cele mari 
asemenea petreceri' în curtea locuinţei sale.

Mina vedea din pragul uşeî trecênd mai multe 
cete de flăcăî şi de fete cari se îndreptaü spre 
locul unde se făcea hora şi suspină în tăcere, 
de óre ce ea nu putea să ia parte la veselia lor
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ca una ce era singură şi nu avea pe nimeni 
care s’o însoţescă...

5
■* *

. Inserase de mult, şi fie care se întorcea 
pe la casa sa, afară de duoî juni aceia cari vă
zuseră mai dinainte pe Mina şi le plăcuse aşa 
de mult.

Amêndoï păreau tineri... de ladouë-çlecï pană 
la douë-Zecï şi duoî de ani.

. Unui din eî era bălăior, cu perul galben şi 
cu ochii albaştri, subţirel şi cu chipul blând şi 
senin. Gel alt era ocheş, cu ochii crăpuî, cu 
perul castaniu închis, cu uă căutătură cruntă 
şi cam ciupit de vărsat.

— Măî Căline, Zise cel bălaiă când se apro- 
piă de locuinţa Minei, fata asta care sade in 
acea căsuţa, nu sciu cine o fi, dar simţ că a 
aprins focul în inima mea, de nu pot s’o uit 
nici Zhia nici nóptea, din minutul când am vă- 
Zut’o pentru întâia órá şi pân’acum.

Călin ascultă pe acela cara ’şî deschidea ini
ma către dènsul şi ’şî încruntă sprâncenile fără 
a răspunde nimic.

— Tu, nu me înveţi ce să fac, măî Căline.... 
eü ’ţî spuiü focul meü şi tu taci, par’că n'aî 
vrea nicî să auZî ce ’ţî spuiű eű.... Nu cum-va 
’ţî o fi plăcut şi ţie?... Când ar fi una ca asta 
ar trebui să otărîm între noi, care să fie al eî 
şi care al morţii.

— Aşa departe ’ţî a ajuns iubirea, Orodel, 
c’aî vrea mai bine să mori de cât să trăescî 
fără densa ? îl întrebă Călin.

>

i
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— Fără dênsa nici o $i, nici un minut n’aş
putea trăi... Uite, din <Jiua când ne duceam 
mândoî spre tîrgul PloeştiJor şi am întêlnit’o 
întorcêndu-se d’acolo, când am vëçlut’o aşa de 
frumosă, cu ochii eî ceî negri şi plini de focuri 
dulci, cu buzişorele eî cele rumene de pe cari' 
pică mierea, cu iia eî cea nouă cusută cu flutu- — 
raşî şi cu mătăsuri de mai multe feţe, cu ma
rama eî mai albă de cât laptele, aruncată pe 
cap şi filfiind împrejurul perului seű cel negru 
ca pana corbului, de ’î se părea că vedî diua 
când se îngâna cu uóptea..,. apoi când ’mî am 
aruncat ochii peste totă fiinţa eî şi am vëçlut 
acele douë picioruşe ca de păpuşe, încălţate cu 
duoî conduraşî roşii abia acoperiţi de androcul 
eî de mătase albastră cu vergi galbene şi încinsă 
cu o cingătore de mărgeluşe albe ca faţa eî, şi 
când in cea din urmă, dschise gura eî să vor- 
bescă eu capra eî şi mëe făcu së vëçl dinţii eî 
ca douë şire de mărgăritare, uite... ’mî a ameţit 
capul... minţile începură să mi se turbure... pi- 
ciórele mi se tăiară... me coprinse otremurătură, 
par’că eram prins de friguri, şi inima ’mî bătea, 
’mî bătea, de çliceaï că vrea să iasă din pieptul 
meű şi să sbóre alături cu al eî ?... Căline se 
vede că tu n’aî iubit nicî uă dată, şi de aceea 
m’asculţî cu sânge rece, ca unul ce nu înţelege 
cuvintele ce le aude şi care ’î se pare ca dintr’o 
limbă străină şi ne cunoscută... Aşa e că tu n’aî 
iubit nicî uă dată măî Căline ! îl întrebă Őrödéi.

De unde poţî sei aceasta? <Jise Călin ferindu-se 
d’a întâlni căutăturele cele pëtrunçlëtôre ale luî 
Orodel.

a-

— Aşa ’mî vine să cre$, rëspunse acesta.
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— Oh! arclă-l-ar focii de iubit ! .çlise Călin 
smulgônd uă frunză de cireş şi aşedănd’o între 
buzele luî.

— De ce vorbesc! cu atăta ură de simţirea 
cea mai dulce şi cea mai plină de farmec care 
a lăsat’o omului Dumneçleü?

— Mai bine ’î lăsa bani mai mulţi şi mai 
puţină simţire de iubire.

— Ţii* aşa mult la banî? întrebă Orodel pri
vind pe Călin cu ochi mari.

— De ce n’aşî ţine? çiise acesta; când aï 
bani aï de tóté, când n’aï, ce aï înţeles cu iu
bitul că nu te vrea nimenî. Incearcă-te şi cere 
de soţie pe aceia pe care o iubeşcî, dar să’i spuî 
tot adevărul că n’aî nicî cu ce cumpăra douî boî 
şi o căruţă saü măcar uă boscuţă care să nu te 
lase să mori de.fóme, şi că munceşti şi tu ca 
şi mine, cu palmele ca să trăeştî de aţlî până 
mâine, şi atuncî vom vedea ce-ţî va respundeea.

Tu mă înspăimânţi, Căline... aï vîrît un fer 
ars în inima mea... Urîtă e sărăria, ce e drept 
şi ea te face adesea din om neom... ’ţî perçlï 
tot rostul... nu maïsciïnicï să vorbescî! Ie veçlï 
tóté pe dos, şi chiar căile ţi se încarcă pe unde 
vreî să umbli... dar ce e de făcut, dacă Dumne- 
deű iTa voit să dea avere la tóta lumea, ci nu
mai la o parte din omenî!...

— Daca n’a dat Dumnetjeű, ca să'şî o facă o- 
mul cum se pricepe... oare toţî cari aű averï le- 
aü primit din mâinile lui Dumneçleü?

— De ce nu facî tu, dacă sciî vre-un mijloc?
—^Să facem amândoi dacă vreî, douî pot mai 

mult de cât unul, şi patru vor putea şi mai 
mult de cât duoî.

• • •
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Şi ce trebiie să fac pentru acesta? întrebă 
Orodel.

— Së fii pe lângă mine, ori unde voiu fi 
eu, să faci ce’ţî voiû çiicê eu fără sà me întrebi 
pentru ce şi pentru cum : să veçlï cu o- 
chiî mei, s’audî cu urechile mele, së umbli pe 
urmele mele : Gând ’ţî voiu cere să faci cutare 
sau cutare lucru care va fi de trebuinţă a se 
face; ast-fel poţi să fiî încredinţat că în puţin 
timp ne vom înavuţi amêridôï, şi atunci vom 
putea cugeta cum să mulţumim şi dorinţele i- 
nimeî nóstre.

— Dupe cum înţeleg eu vrei së me daűrob 
la tine, dise Orodel nepricepênd încă bine sco
pul ascuns al lui Călin.

— N’am vrut së die asta, răspunse acesta, 
dar judecă singur că daca ostaşii nu s’ar supune 
orbesce la căpitanul lor când ’î duce într uă bă
tălie, nu s’ar alege praf de denşiî şi de căpete
nia lor, iar când ar asculta...

— Aşa este, întrerupse Orodel, şi sunt chiar 
de părerea ta, dar nu m’aî desluşit încă ce fel 
de întreprindere se fie aceea care vrei së o fa
cem împreună, ca să sciü daca më pot înhăma 
cu densa şi eű.

Drept orï-ce rëspuns Călin începu së cânte din 
frunda ce o rupsese în gură cu.câte-va minute 
mai ’nainte. Era un cântec haiducesc care în
cepea cu vorbele:

} lEarba ’ncepe să ’ncollescă 
«Codru ’ncepe să înfrundescă...

Şi care avea de refren :
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«tBale’ï Domne pe ciocoi, 
«Cum ne bat şi ei pe noi...»

■.ii

Calin după ce. cântă din frunză şi din gură 
se întinse pe érba cea désá care acoperea malul 
Prahovei pe care.se aflaű eî.

Orodel yru şi el se şă<Jă dar mai ’nainte vru 
să se încredinţeze dacă Mina era deşteptă sau 
se culcase... Ei ’şî aruncă privirea d’asupra lo
cuinţei sale, pare nu era depărtată de locul unde 
se afla şi zări pe fată stând pe prispă ca se ră
sufle rëcérea serei între capra eî pe care o mân
gâia cu o mână şi dulăul care era aşeţjat la 
piciórele eî pe jumătate adormit.

Luna care bătea drept in faţa copilei făcu 
pe Orodel s’o va$ă cu părul eî despletit undu- 
lând pe umerii el albi şi rotundî şi numai intr’uă 
cămaşe lungă de borangic, abia încinsă cu un 
brâu roşu de lână, şi desfăcută la piept ca să’l 
potă răcori mai bine...

Orodel veçlênd’o ast-fel avu uă ameţeală.... el 
se lăsă până unde ajunse de riu şi işî udă ca
pul în apa lui cea rece...

Gând se urcă eră pe mal şi’şi aruncă ochii 
din noü ca să mai privăscă o dată pe Mina cea 
frumosă, ea nu mai era acolo... Uşa închisă şi 
liniscea întunecosă care domnea in jurul eî 
spuneaü în destul că ea se culcase in pacea con- 
sciinţeî sale şi sub protecţiunea dulăului care 
se pusese la pază pe prispă lăngă pragul uşeî 
sale.

Orodel suspină.... dar nu’î venea să se de
părteze de casa- unde tóté cugetele şi totă inima 
iui eraű închise
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— Pe semne ca nu ’ţi e aminte se dormi 
nóptea asta, ’i clise Călin vëçlênd îndoială in 
care se afla Orodel de a se duce la locuinţa sa.

— Nu ’mî e de loc somn, rëspunse Orodel 
dacă vrei remàï şi tu cu mine. E uá.nópte aşa 
de frumosă şi plină de récére, şi locurile astea 
sunt aşa de plăcute că nu nie îndur pentru 
bordeiul meű din sat.

— Ce lucru ’ţi a plăcut aşa de mult aci ? 
Frumuseţea e mai ’nainte... mai e uă cale ca de 
trei poşte pân’acolo. Munţii se înşiră unii dupe 
alţii acoperiţi de păduri de braçlï şi de stejari 
uriaşi... Uă potecuţă perduţă sub o erbă plină 
de flori te duce pe uă costă in sus până în creş
tetul munţilor unde ’sï aü vulturii cuiburile..., 
şi de acolo privesci in văile cele mai adânci unde 
pasc turme de miorele şi cireçlï de vaci, şi când 
te apucă setea n’ai de cât să faci câţi-va paşi 
şi dai de şipote din care curge apa cea mai lim
pede şi rece, şi când te găseşte fómea, numai . 
să aibi o puşcă ghintuită şi dreptă la tras poţi 
să aibi căpriore, iepuri şi tot felul de vénát pă
săresc... Dar daca aï vrea să aibi şi aur, tot 
cu puşca şi cu uă pereche de pistóle la brâu 
poţi se’ţi umpli posonarele din când în când...

Nóptea stai la pândă şi ţliua dormi la umbra 
unui stufiş... a doua ţii 'ţi ia altul locul, şi tot 
aşa... Acolo eşti mai mare de cât cei mari, de- 
óre-ce te afli mai presus de cât ei... eşti "chiar 
mai puternic, de óre-ce eşti tot-cVa-una armat 
şi aşeţlat la un loc bun, ascuns dupë bolovani 
saii in frunrlişele cele dese ale copacilor... chiar 
urşii din vecinătate te sciţi de frică şL nu s’a- 
propie de locul unde te afli... şi acum clică cine-

• • •

ţ



— 12 —

va oii ce ar <Jiçe, viaţa haiducescä e mult mai 
plăcută de cat viaţa muncitorilor cea amărâtă 
-şi de cât viaţa boerăscă cea trântoră şi cu frica 
•în sân..'. S’auţjim dé bine vere Orodel.

Şi Călin se sculă iute de pe iarbă, ’şi întinse 
'amândouă braţele ca să’şi drăgă nervele cele 
sgârcite de atâta şedere, apoi mai smulgend uă 
frunză o puse în gură şi se depărta cântând 
cântecul sëu de mai nainte.

* .*■

Orodel remâind singur, cugetă la cele din urmă 
'Cuvinte ale lui Călin.

Nu mai era nici uă îndoială, el propunea li
bertatea şi neatîrnarea ce le află cine-va într’uă 
viaţă de haiduc... El puse înlr’ô cumpănă dom
nia munţilor cu aurul câştigat de la călători şi 
•capul seu într’alta... Poate dacă va scăpa acest 
cap de glonţele poterei, şi dacă va umplea chi
mirul sëü cel gol cu destul aur, Mina cea fru- 
mosă va consimţi a’i ii soţie, pe când daca va 
rămânea tot cu degetul în gură, nevoit să mun- 
căscă cu palmele, dóra numai ca să nu pâră de 
fóme, ea ’i va întorce spatele şi nu va voi nici 
s’audă de numele lui...

Orodel n’avea nici mamă nici tată, dar avea 
un singur unchiu despre tată-seu, care era preot 
In satul Otopeniî de lângă Bucuresci, dar pe care 
nu,l mai văzuse de mulţi ani, şi nici că scia 
•dacă mai trăesce... El adormi în mijlocul acestor 
cugetări cari ’i fărâmau capul fără a’l putea 
otâri ce cale s’apuce...

Sórele nu răsărise încă bine, când sberetul

ÉÉÉir
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unei capre care trecea pe lângă densul il făcu. 
să se deştepte din somn...

Era Mina cea frumosă care se ducea cn cofa. 
se ia apă din riul din vale.

înaintea eî, la vr’uă dece paşi mergea capra, 
eî, a cărei sete o făcea să-şî iuţescă paşii..

Ce împrejurare priinciosă pentru Orodel ca să 
facă cunoştinţă cu . aceea pe care o iubea |... Dar 
cum era s’aducă vorba, bietul june nedeprins 
încă cu ale inimeï !... Daca cel ce .a iubit mai 
de multe ori tot se arată la început sfiicios în 
faţa fiinţei iubite de densul,cel ce simte pentru, 
întâia oră flacăra amorului este cu atât mai 
mult stângaciii şi plin de temeri când se vede 
alături cu acea căria ar avea nevoe së’ï declare 
patima sa. Ast-fel se intimplă cu Orodel. El 
ar fi dat cea mai mare parte din viaţa lui',, 
daca Mina ’î-ar fi <lis, sau cel puţin daca ’î-ar 
fi făcut un semn care să’î dea să înţeleagă că nu 
’î-ar părea rëü s’auçlâ din gura lui că o iubeşte...

Din parte”] copila vëdêndu’l încă de departe 
aşa tinër şi frumos in cămaşa lui cea albă, în 
iţarii lui cei curaţi şi cu pălărioara lui cea ro
tundă şi legată cu o panglică roşie de mătase- 
cusută cu fluturi ale cărei căpătâe erau lăsate 
pe spate si cu legătura sa cea albastră ce o 
purta la gât simţi pentru întâia oră uă bătaie 
de inimă dulce cum n’a simţit’o nicî o-dată până 
în minutul acela...

Poteca de pe malul Prahovei pe care apucase 
Mina trecea pe dinaintea unui paltin sub care 
şedea Orodel pe érbü... Yëdend pe " fată că se 
îndreaptă spre densul, el se sculă in piciore şi 
când ea veni aşa de aprópe faţă in faţă unul.

î

:I
[
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cu altul, amândoi se priviră fără soirea lor şi 
riseră.fără voia lor.., un ris mut, dar plin de 
farmec... rîsul bucuriei ce o simte cine-va la ua 
întâlnire plăcută, rîsul plăcerii pentru cunoscinţa 
ce o făcură, rîsul fericireî care trecu repede ca 
un fulger pe dinaintea ochilor acestor doi juni 
şi care lasă în eî dorinţa d’a o vedea realisată !..

Se înşelă cel ce ar crede că Mina şi-a urmat 
calea înainte unde’şî propusese să se ducă

Câte-va minute trecură fără ca să se misce 
din locul eî... Rîsul lor care, era flórea sufletului 
lor se re’noi din când în când pe budele lor... 
Ei ţinea locul vorbelor ce nu cuteza să esă din 
gura lor dar care spunea mai mult de cât vor
bele cele alese...

Cu tóté acestea tăcerea lor fu întreruptă până 
în cele din urmă.... Cel ce a început mal ’nainte 
să vorbeaseă fu Mina.

— Lasă-me së me duc să ieaü apă, dise ea 
cu surîsul cel mai încântător, cu glasul cel maî 
dulce şi abea auçlit.

— Dute.. eü nu te opresc 
c’un mic aer de triumf de óre-ce înţelesese că 
fata începuse să simţă pentru el.

— Să më duc dar daca nu me laşî... dise ea 
reversând tot farmecul ochilor eî in ochii tênë- 
ruluî.

__ Atunci dă-mî mie cofa së ţi-o umplu cu
apa, çlise Orodel.

— Na-o rëspunse
Él o luă...

szamán du oî se apropiarăde riű, unul ţiind cofa 
şi cea-altă conducêndu-sï capra la adăpat.

răspunse junele

Mina întindendu’î cofa. 
mâinele lor se atinseră, două sus- 

dată din cele două inimi june
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Pe cel-alt mal se întindea uă câmpia lângă şi 
îngustă., aci érba era mai desă şi mai cres
cută.. mai mulţi puişori de copaci se vedeaü 
respândiţî împrejurul altor copaci mai mari... eî 
eraü încărcaţi de frunte şi atrăgeu adesea pri
virile caprei care fusese lăsată dincocî ca să 
pască... Pe lângă acestea, locul era plin de flori 
de câmp care’şî legănau fruntea plină de rouă 
la radele soreluî ce răsărise...

— Ah ! câte floricele aü înflorit astă-^Î, dise 
copila, care nu’şî putea lua ochii de pe ele.

— Aideţî să îe strângem împreună, răspun
se Orodel.

Cum !... să trecem rîul ?
— Apa e forte mică p’aci şi vom păşi din 

petră în petră... rîul e plin de pietre eşite pes
te luciul sëû şi câte sunt acoperite de apă se 
pot zări uşor, fiind rîul strëvëçlëtor.

— Numai de n’aş aluneca, clise Mina făcend 
întêiul pas spre apă.

— N’aî grije... ţinete de mâna mea.
Şi çlicênd aşa, Orodel apucă mâna fetei şi căl

când peste pietrele cele mai scóse afară din apă, 
trecură amândoi la malul de dincolo.

Mii de flori fură smulse de mâinele celor doi 
juni, şi la fie-care flore ce o rupeaü ’şî udaü 
mâinele în rouă, şi’şî stropeau ochii unei altu
ia rî$ênd...

Erau fericiţi ! EÏ nu’şî mai aduceaü aminte 
de grijile lor din çliua aceea... Orodel datora uă 
clacă proprietarului moşiei. Mina era aşteptată 
în oraş unde ducea în tóté clilele lapte* de la 
capra eî cea roşie la uă tenără femeiă, 
unui judecător din Ploescî, care suferea de pept

soţia
•..
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Amândoi uitaseră datoriile ce’î reclamau... Un 
sunet neaşteptat ce rësbi auçiul lor le aduse a- 
minte ceea ce uitaseră eî în ameţela lor cea,, 
dulce... Era Călin care trecând malul opus şi 
zărindu’i pe eî împreună dincolo, a scos uă şu- 
erătură hoţească, ca cum ar fi vrut să riză de 
acei doi tineri. Apoi se făcu eră nevëdut.

—Cine e acel om?. întrebă Mina; parcă a 
vrut se ne ia în rîs.

— E un frate de lapte al meü, răspunse Őrö
déi : dar aşa este el, n’aî nici uă gri je de densul.

Câte-va minute in urmă eî se întorseră ; Orodel 
duse cofa plină de apă până in tinda Minei. À- 
jungênd acolo tinerii ’şî permiseră së se mai 
vaclă cât de curênd, să se iubescă tot d’auna 
şi să se ia îndată ce va_ trece postul sântei Ma
rie... Era pe la începutul lui August.

+ *

Uă sëptëmânâ după întâmplările ce ledescri- 
serăm, uă trăsură cu doi cai vineţi şi douë fe
mei intr’însa se opri dinaintea locuinţei unde 
şedea Mina... Una din cele douë femei era ca 
de vr’uă treï-çlecï de ani, slabă şi palidă la faţă, ^ 
cu ochiï mai stinşi de suferinţe şi îmbrăcată in- 
tr’uă rochiţă de mătase ca rugina, pe cap purta 
uă bonetă albă de horbote şi un şal negru pe 
umeri ; cea altă, care era mai matură purta uă 
scurteică lungă de lână albastră pe uă fustă ca. 
scorţişora de aceiaşi materia şi era legată la 
cap cu un tulpan alb cusut cu bibilurî de jur 
împrejur şi cu douë flongurî înoclate d asupra 
frunţeî.

:
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îndată ce trăsura se opri, dama cea teneră 
clise ceva femeeî care o însoţea, dupe care ea se 
dete jos din trăsură şi intră in curte. Dulăul 
începu să latre... La sgomotul câinelui Mina esi 
pe prispă... Dama din trăsură vëçlênd pe iată,

face semn së vie spre densa... Ea s’apropie...
— Me cunoşcî ? clise dama.
— Cum së nu te cunosc, ’ţi aduc lapte în 

tôle çlilele, rëspunse Mina.
— ’Ţî e laptele prea bun, dise dama, dar ’mî-a 

dis doctorul care me caută că ’mï-ar face mai 
bine la sănătate dacă ’1 aşi lua la aer curat şi 
în apropierea vr’unei stâne do oî... Sunt oî paci 
paproape ?

— Chiar de vale, nu departe d’aci pasc oile 
lui Badea Geană, respunse Mina.

— Aşa e bine, că mï-a dis să fac şi câte-va 
băi de zer... P’aci împrejur nu ved nici uă casă... 
Daca i vrea să’mi inchiriezî p’a cl-tale pentru o 
lună de dile ’ţî voi ii da uă plată bună şi te 
voi ii ' ajuta la măritişîi îndată ce vei găsi un 
bărbat.

Mina surise şi ’şî plecă ochii la pâment.
— Ce clici? o întrebă dama.
— N’am de cât uă singură încăpere, çlise 

fata după ce stătu së cugete un minut, clar iiind-că 
c vorba de sănătate; ’ţî-o las d-tale... eîi mă 
voiu culca pe prispă... acum e vără şi nu rnë 
tem de frig.

— Dacă' e aşa, ’ţî mulţumesc, şi vei ' vedea 
c’aî să fii şi d-ta mulţumită de rnine„. Dar vr’un 
loc de bucătărie se află p’aci ?

— Este o ma gâzi oră în dosul casei ; acolo 
se póte face o vatră.... cărămidă e destulă de

2
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când s’a dëramat a doua încăpere d'alături şi 
n’ani putut s’o fac Ia loc, că nu sunt mijlóce 
de uä cam dată.

— Vei avea, ’ţi voiu înlesni eu mijlócele de 
a’ţî face casa mai frumosă, dise dama c’un glas 
plin de bunătate, numai rogă te Ia Dumnezeu 
së’mï vë<J sânëtatea mai curând, şi eii nu te 
voiu lăsa în starea asta.

— Dumnezeii së vë împlinescă dorinţa, vi eu 
il voiü ruga cu totă inima mea, respunse Mina.

Dama se dete jos din trăsură şi intră së vadă 
casa în care avea să şedă... Ea avea, cum am 
<Jis numai uă încăpere, dar era destul de spaţi- 
osă şi curată. Un pat lung şi larg, aşternut cu. 
uă velinţă făcută de Mina şi cu mai multe 
perne şi invelitorî, uă masă acoperită c’uă pânză 
albă, doue scaune de lemn văpsite, uă perdea 
de stambă înflorită la singura ferestrăce aducea 
lumină in casă, câte-va unelte de tors şi de ţe
sut, etă tot mobilieru ce se afla în casă.

Dama se întorse atunci către femeea care o 
însoţea şi ’i çlise s’aducă cea ce lăsase în tră
sură. Peste un minut ea veni c’uă lădiţă legată 
cu şine de fier, cu doue perne de puf şi cu uă 
invelitóre de mătase roşie. Vizitiul deslegă din 
dărătul trăsurei un cufăr mare în care se afla 
albiturile şi rochile stăpânei sale şi’l aduse în 
casă.

Acum te poţi întorce acasă, Stane, ’i clise 
dama, dar aï grije së vii în tóté filele cu tră- 

indată ce vei auçli tocând la biserică şi

« %

sura
să-mi aduci tot ce’mi va trimite stăpânul-teu. 
pentru ale mâncării, când nu va putea veni şi 
d-lui dimpreună.-

É> I
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— înţeleg, rüse Stan, şi luându-şî eră locul 
pe capră apucă pe drumul care ducea la Ploesci.

Dama, instalându-se in noua ei locuinţă, în
sărcina pe femeea din casă să vada de ale mân
cării. Un puiti iert şi altul fript, fu de o cam 
dată prinzul cel frugal pe care îl procurase 
Mina dimpreună cu doue ouă próspete de la gă- 
inele ei. Vatra fu într’o clipă făcută chiar in 
cliuă aceea de Grodel care venea în toate diiele 
să stea de vorbă cu Mina şi să facă proecte 
pentru viitorul lor...

Grodel petrecea iotă diua cu acea pe care o 
iubea el si îndată Ce însera se întorcea acasă 
ncvrênd să facă pe fată de vorbă, daca ar fi 
aflat cine-va că a dormit vre uă dată sub acelaş 
acoperiş! cu densa. Când el eşea, la câţi-va 
paşi mai departe se întâlnea cu Călin care’l 
aştepta să iasă şi să bea cu densul un cindec de 
rachiu la bordeiul din marginea satului vecin, 
unde se ţinea de capul lui ca së’ï insufle gustul 
haiduciei pentru care Orodel nu simţea cea mai 
mică aplecare.

In seara care urmă după instalarea damei celei 
streine în locuinţa Minei, Călin, care nu scăpa 
acesta din vedere, nu mai cercă nici un demers 
pe lângă amicul seu dar se cufundă într’uă tă
cere cugetătore...

La ce va cugeta el ?... ce proecte mai forma 
el pe care nu cuteza să le împărtăşească lui 0- 
rodel ?... Vom află îndată.

Despărţindu-se amôndoï amicii spre ase'duce 
fie-care ia culcare, Călin se întorse spre locu
inţa Minei... făcu ocolul casei pe care o cercetă 
cu o căutătură pëtrurujëtôre în töte amănuntele



— 20 —

ei în cat întunericul nopţii *î permitea, de úre-ce 
luna răsărea despre diuă apoi stătu in loc 
să cugete puţin, şi fiind-că dulăul din-curte sim
ţind apropierea unui strein începu să latre, el 
se depărta cu paşi înceţi spre a nu atrage vre 
un prepus asuprai.

A doua di Mina fu trimisă de dama cea stre
ină ca să vorbescă cu vre unul din păstorii din 
vale pentru zerul de care avea nevoia, şi te- 
rnêndu-se de- câinii de la stână luă pe dulăul 
ei cu densa, care provocând alarmă intre câini 
era să deştepte pe păstori ca să via înaintea ei.

Călin privea tote acestea de după uă clae de 
fân ce se afla din întâmplare tocmai în faţa 
casei pe care el o spiona de vr’uă două rlile... 
Dama cea streină dormea încă de şi sórele ră
sărise de mult ; femeea din casă se dusese in 
magasia din dos ca să facă focul şi să pregă
tească dejunul stăpânei sale... Călin îşi luă inima 
în dinţi şi intră in curte cu aerul cel mai in
diferent, apoi înainta spre uşa casei, a vend me
reu grija să se uite cu coda ochiului pretutin- 
dëne şi să thaga cu urechea ca să prindă cel 
mai mic sgomot... nici uă mişcare nu s’auclea, 
afara de aceea ce o făcea capra care păscea 
érba de lângă
iaü a plóia... Apropiindu-se dc uşe, 
opri să răsufle... Liniştea nu fu întreruptă nici 
aci... Călin îşi aruncă ochii în interiorul came- 

..•Dama cea streină dormea dusă cu faţa Ja 
perete... el făcu câţî-va paşi înăuntru aruncân- 
du’şi ochii în tóté părţile... D’asupra mesei el. 
zări cuferaşul cel legat cu şine de fer.. Aci tre
buia să fie lucrurile cele mai preţiose ascunse.-

gard şi câte-va raţe cari măcă-
Călin se

rei.

■
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nici uă îndoiala, nici un moment nu era de 
perdu t... împrejurarea era din cele mai favora
bile pentru scopul ce-şi .propuse cutezătorul 
întreprindetor... El in tinse mâna asupra obiec
tului care atrăsese luarea sa aminte, apoi eşi 
din casa, traversă curtea şi se făcu nevedut 
pe portă fără a întâlni pe nimeni care şă’l ză- 
résca...

Dece minute în urmă, Mina se întorcea din 
preună cu un păstor şi cu dulăul ei, care mi
rosind urme de paşi streini începu a mirii şi 
a căuta să descopere pe acela ce póte se afla 
încă in curtea stăpânei sale.

La intrarea celor doi indrvidi, dama cea stre
ină deschise ochii şi îşi intórse capul spre uşă.

— Eată omul cu care vë veţi putea înţelege 
despre ce aveţi trebuinţă, clise Mina intrând.

Dama cea streină intra atunci în vorbă cu 
păstorul, se învoi despre preţul zerului de care 
avea nevoia, apoi iîind-că trebuia să’i plătească 
acum la început uă parte din preţul învoit, 
ceru să i s’aducă cu făraşul in care îşi avea 
banii puşi, pe când ea căuta cheile de sub pe
rina ei ca să’l deschidă.

Mina căută cufâraşul dar nu-l găsi în locul 
unde i se spusese că se afla.

Fernea clin casă fu chemată şi întrebată daca 
scia unde era cufăraşul căutat... Ea îşi aducea 
aminte ca l pusese pe masaj dar d’aci in colo 
nu mai scia nimic.. Totă casa fu căutată in 
deşert... Toţi fură încredinţaţi că cufăraşul era 
furat... Dar cine să’l fi luat! Dacă va fi intrat 
vre un strein, cum de nu’l a simţit nimeni?

Mâhnirea damei era adâncă... Păstorul fu con-

»

i
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gediat pană a doua di, când se spera să via so
ţul acelei dame şi să ’î aducă alţi bani, dacă 
pană atunci nu se va găsi cufăraşul cel furat.

Pe la tocă se audi viind trăsura cu câte-va 
provisiunî d’ale mancărei...

Oraşul era depărtat cale d’o jumëtate oră 
de la locul unde se afla dama cea streină... ea 
$ise viditiuluî să se intorcă îndată şi să via cu 
bărbatul ei, de óre-ce i s’a furat toţi banii cu 
sculele dinpreună.

Trăsura porni iute. Uă oră şi jumătate după 
. aceea, ea se întorse din preună cu soţul damei.

Câte-va cuvinte asupra acestei persóne.
Soţul damei era un om ca de patru-deci şi 

doi de ani : înalt, cu iaţa brună, părul negru, 
ochii castanii închişi, nasul cam lung şi drept, 
gura buzăţică, grăsulia şi cu fisionomie plă
cută.

El purta costumul epoceî dup’atunci: uâ du- 
lamă cafenie scurtă şi încreţită, încins cu un 
cordon de pele care se încheia cu uă cataramă 
de metal; pantalonii căzăceşti largi şi creţi pe 
talia de uà colore ce frântura ferului ; uă scur- 
teică mică de catifea neagră de postav cu fundul 
lat şi înalt în pereţi.

Dinicu Graur — acesta era numele sëü — 
era boer judecător numit pentru judeţul Pra
hova: sentinţele lui rëmàneaù definitive numai' 
când amândoue părţile ce se aflaű in litigiu se 
arëtaû mulţumite de olărârea pronunciată în 
privinţa lor, in cas contrariu sentinţa era ape
lată la tribunalul domnesc, care adesea era pré
sidât de Domnitorul ţereî... Vai de judecătorul 
acela care, după cercetarea ce se făcea sentin-

Mii
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tei se descoperea că era nedreptul... Na numai 
mijlocirea mituireîşi a părtinire! era cu asprime 
pedepsită, dar şi nesciinţa judecătorului trebuia 
să îndure uă penalitate óre-care. Pe de altă 
parte dacă se constata că apelantul n’a avut 
dreptate să nu se muluţmească pe sentinţa ce 
s’a pronunţat, numai pielea lui scia ce era să 
paţă, şi pe lângă aceasta mai condamna să plă- 
tescă adversarului seu îndoite cheltuelîde jude
cată... Dar totă greutatea bietului judecător era 
acum ca să judice împrejurarea de care i se 
plânsese soţia sa... Cum era. să facă el spre a 
se feri de orî-ce idee de părtinire de' oare-ce 
era să se pronunţe între un membru al fami
liei sale, aşa de aproape de densul, şi un strein 
ciare făcuse furtul cufăraşuluî şi care nu se scia 
încă cine era.

Părtinirea era să fie adevărată, mai ales că.
* -j

furtul era însemnat şi nu se putea trece cu ne
păsarea asupra lui... Intr’adever, afară de uă 
sumă rotundă de bani ce coprindea cu făraşul 
dispărut, se mai ahau într’ênsul şi mai multe 
scule preţioase, tote diamantele soţiei sale, de 
care ea nu voise să se desparţă nicî pentru tinf- 
pul cât era să’şl facă cura de zer, peste tot 
perderea era evaluată la vre o două mii de 
galbeni ..

Judecătorul se mărgini dară intr’o simplă 
cercetare ce o făcu, mal întâiü pe fată in casa 
căreia se afla soţia sa, şi în cele din urmă lui 
Orcdel, care din întâmplare venise şi el tocmai 
atunci.

Numele Minei şi ale lui Orodel fur însem
nate pe o hârtie ca suspecte şi judecătorul se
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intórse la Ploescï sä denunţe faptul cârmuito- 
ruluî, care era cel mai competent în caşul de 
faţă.

Chiar în séia aceia omenii cârmuirii veniră 
şi arestară pe Mina şi pe Orodel in una din în
chisorile reşedinţei.

După cele întâmplate, e bine înţeles ca soţia 
judecătorului nu putea sa mai rëmêia în locu
inţa ce’şi alesese...

Soţul eî veni dară a doua-cli şi ’i găsi ua 
altă casă în cel mai apropiat sat unde să îşi 
pută urma cura de care avea aşa mare nevoia.

* *

ţ)ece dile trecură de la arestarea celor doi 
nefericiţi tineri, când într’ua sera, plângând 
sorta lor cea tristă şi nesciind ce viitor ’i as- 
cépta, ei ţinură între dânşii următorea convor
bire in închisorea unde se aflau :

— Mult are să mai trâcâ până së ne judece, 
ua data, dise Mina Qare şedea pe un scăunel, 
cu r,apul între amândouă mâinile ei şi cu ochii 
aplecaţi la pământ într’o stare de duioşie ane- 
voe de descris.

Orodel, căruia fură adresate aceste cuvinte, 
nu respunse nimic.

— Ce çli cu foc fuse aceia când veni şi acea 
femeie pe capul meu, că după urma ei ni s’aü 
tras nouă tóté nevoile astea ! adaogă ea peste 
un minut.

Orodel sta în piciére resimat de feréstra cea 
zăbrelită cu zăbrele îndoite de fer, ţiind ua 
mână sub fruntea sa sprijinită de crucea feres-
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trei şi cea alta pusă în brâul sëü cel verde şi 
cu un picior ridicat în vêrful degetelor şi întors 
după cel ait.

Ea rëmase in aceiaşi tăcere ca mai ’nainte 
privind in curtea închisorii cu ochii aţin taţi, 
dar fără a se părea nici că vede nici c’aude.

Mina urmă eră :
Şi veçfi tu, Orodel, în ajunul celor ce ni s’au 

întâmplat câinele urla tó ta nóptea de nu pu
team să’l fac să tacă cu nici un chip, urla a 
pustiu... credeam că ulmeca mórtea cuï-và ! 
Biata căsuţa mea!... bietele mele paseri!... Ca
pra mea, cine mai vede de tóté astea !

Va li murit biata capră!... atâtea <Jile. 
cine scie d’oiü mai gäsi-o vre uä dată 
lucrurile mele in voia întâmplării... munculiţă 
mea de atâţia am!... E óre dreptate acesta!... 
Umil face şi altul trage!... Care sa fie indrăci- 
tul acela care ne-a aprins acel foc pe cap fu
rând sculele şi banii acelei femei !...

— Şi nu sciî tu cine póte fi acela? clise 0- 
rodel intorcendu-se cu faţa spre Mina.

— Când l’aşi sei, îndată ce voiu scăpa cVaci, 
dacă voiu scăpa vre uă dată, cu mâinile ’! aşi 
suci gâtul... Dar tm cine eredi că este?

— Şi cine altul jióte să fie ele cât Călin? 
respun.se Orodel.

— Călin!...
— D’apoî cine?.. Maî era cine-va care venea 

din când în când să me intâlnescă, âsceptânclu- 
më să es d’aci ca să më facă să më iau după. 
vorbele lui şi sa m’apuc de lucruri cari nu se 
lovesc cu firea mea?.

— Şi ce lucru te îndemna să faci?

sau
Tote

-

, .$
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— Sä m’apiic de haiducit.
— Şi cum de nu’mï aï 

acum ?
— La ce eram să’ţî inaï spuiü "? Credeam că 

se va lăsa de asemenea drăcii... apoï asceptam 
Çliua cununiei nóstre ca să vadă şi el, că nu mai 
pote së facă cu mine ceea ce voia el, şi să în
ceteze uă dată de a mai cerca să më scotă din*
minţi.

— Dar de ce n’aî făcut cunoscut prepusul 
tëü judecătorului la cercetarea ce’ţî făcea ?

— Cum să nu’i fac cunoscut!... ’l-am spus 
iotă şiritenia de la început, şi cum umblase de 
atâtea ori să’mî ea ochii cu descrierea vieţeî 
haiducescî pe care o umplea cu tóté frumuse
ţile din lume spre a më face së cacl orbeşte în 
cursa ce ’mî-o întindea.

— Şi el ce a <Jis?
— N’a <Jis nimic, dar însemna p’uă chârtie 

tóté câte i le spuneam.
— Şi unde locuesce acel blestemat de Dum

nezeu ?
— Călin?

spus nimic pêna

— Da.
— La Bărcănescî... Lucra şi el cu palmele 

dar de la un timp incoa, de cândca şi mine,
’ï a căşunat cu haiducia, nu mai făcea nimic, 
umbla oinar totă $ixia, petrecea pe la cârciumă 
mâncând şi bând pe datorie şi dormind ori pe 
unde ii apuca somnul... ’L audeam de multe ori 
Zicênd: «De ce n’am eu uă carabină şi uă pe
reche de pistóle !... m’aş apuca de venătore şi 
aş mânca numai vânat, iar ţie nu ţi -aş da nici 
un oscior trântore ce eşti!...»
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— El e, el e, fără îndoială, çlise Mina.
— M’aş putea jura pe tot ce am maï scump 

că nu este altul, afară numai densul... cu mâna 
pe icoană m’aş jura.

Acum veni rândul Minei să tacă... 
vorbea Orodel, oa cugeta adâncită intr'un noian 
de vise cari succedau unele după altele, cari 
reveneau eră înaintea ochilor ei, o fäceaü aci 
să suriră, aci eră încreţeau seninul frunţeî sale, 
dupe cum apăreau ele a fi mai mágulitóre saü 
ameninţătore... La ce cugata ea?., ce lucruri 
streine se petreceau in sufletul ei!... ce simţi- 
minte necunoscute veneai! săTşî dispute inima 
ei?... Era ea în ajunul de a lua o hotărire nouă, 
uă otărîre mare?... Dar ce putea face in starea 
în care se afla, închisă într’uă încăpere strimtă 
de unde nu putea eşi şi prireghiată de omeni 
armaţi, vederea cărora ar fi nimicit cea mai 
mică cercare la care ar fi cugetat cine-va.. Dar 
cu tóté acestea se putea înţelege după fisiono- 
mia Minei, după căutătura eî care se înflăcăra 
din ce în ce mai mult, după surisul cel despre- 
ţuitor care ’î încreţea buzele că ea nu s’ar fi 
dat in lături dinaintea nici unul pericol dacă 
ar veni vr’uă dată împrejurarea ca să pue în 
lucrare otărirea ce părea că o luase.

Póte că ne amăgim in vederile nóstre, saü 
péte că ne-am grăbit a ne forma o convincţiune 
pripită, dar ceea ce se petrecea în sufletul fetei 
după tóté regulele fisionemisticei, nu era de 
cât rësbunarea...

lntradever, fiece çlile de inchisóre in care fă
cuse ea si alesul inimeî sale eraü destule ca să

Pe când
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lucreze cu putere asupra unei fiinţe de o natură 
plina de energie şi cu un caracter trufaş.

Mina era prea natural sä se revolte in contra 
nedreptăţilor ce suferise... Ea, aşa de buna şi 
îndatoritore, care ’şî a dat singura eî cămăruţa 
aceleia ce avea nevoe pentru căutarea sănătăţii 
sale, ea care trăise din copilăria eî şi pân’atuncî 
uă viaţă singuratică, fără nici un ajutor de ni- 
căerî de cât acela al munceî sale neîntrerupte, 
ea, care era în ajunul de a începe uă viaţă mai 
fericită unindu-.se cu omul ce o iubea şi pe care 

. îl iubea şi densa, ce crimă făcuse ea ca să fie 
acum închisă pentru un prepus neîntemeiat ce'l 
atrăsese din partea celor ce sunt cftiemaţî a face 
dreptatea, dar cari n’aü fost în stare să cunoscă 
pe adevăraţii culpabili !...

Iată cea ce póte face adesea a şovăi virtutea 
şi a înăspri caracterul cel maî blând şi cel mai 
onest!...

Multe dile maî trecură dup’acăsta, când Őrö
déi si cu Mina fura judecaţi pentru prepusul de 
furt ce se comisese în casa celei din urmă...

Mina fu achitată.
Orodel, de şi nu se constatase faptul asupra 

lui, dar fiind-că declarase că cunoscea pe acela 
ce-’l a comis, urma, după dreptatea de atunci 
sa maî stea în închisore până se va descoperi 
autorul furtului, spre a se vedea daca nu era 
şi el in complicitate cu densul.

Mina în loc să se bucure de libertatea eî, 
plânse amarü vëdênduse despărţită de Orodel !...



— 29 —

fiindmângâiere ce o simţea era, ca,^
să mijlocescă achi-

smgura
liberă acum, va putea cerca 
Iar^a acelui june nefericit, asupra căruia, după 
totă instrucţiunea ce se făcuse, nu s’a putut 
constata nici cea mai mică vină.

Mina fiind nevoită a se despărţi de Orodel 
îşi luă diua bună. de la densul între doue şiroe 
de lacrime ce ’î umplură ochii..

Ea observă cu tóté astea un fel de recelă din
partea aceluia pe care ’l părăsea şi cu care. nu 
era să sc vadă póte mult timp...

Pe când era înecată în plânsul eî, ochii lui 0- 
rodel erau uscaţî... mâna luî pe care ea o strân
gea cu atâta frăgedime într’ale eî, era fără sim
ţire, ca mâna unui mort... cea ce mai da un 
semn de viaţă într’ensul era numai fruntea pe 
care o încreţea şi sprincele pe cari le încrunta 
din ce în ce mai mult la mărturisirile de iubire 
ce i le arăta fata...

Ea nu ’î dise nimic, nu voi së’ï impărtăşescă 
temerile ce ’î coprinseră inima la acea repede 
schimbare ce i se păru în purtarea amantului eî.

Mina eşi din închisore cu sufletul sfâşiat în 
prada unei presimţiri fatale... Cu tote acestea 
se duse drept la femeea judecătorului, care era 
de curând în torsä de la cura eî. ca se mijlo
cescă ertarea luî Orodel.

Ea cădu în genuchî înaintea aceluia care cu 
câte-va sëptëmânï maî na iute se arëtase aşa de 
bino-voitóre către densa.

— Ertare ! cerii ertare pentru mirele meii ! 
clise ea ridicând mâinele în sus.

El nu s’a găsit culpeş întru ^
Acela care a cutezat să intre in casa, P°

nimic.
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când eu am lipsit un minut, se scie cine este 
el e căutat de omenii car murei cari 
întârdia de a’l descoperi..

D-ta poţi să’mî faci acest bine...
Aï rlis că vrei să m’ajuţî la măritişul meu, 

nu voiü nimic, nici un fir de aţă, dar ceea ce 
te rog este de a scăpa pe nefericitul Orodel 
care zace pe nedrept în închisore... Scapă-mVl 
în numele cerului, şi Dumneçleü să’ţî dea sănă
tatea ce o doreşcî şi să’ţî lungăseă dilele !...

Drept or ce răspuns femeea judecătorului clăti 
din cap cu un aerű supărat, apoi vădănd stă
ruinţa fetei în rugămintea ce ’î o făcea :

Să te mulţumescî cu atâta, i dise ea ; şi daca 
astăzi ţi s’a dat drumul a fost după mijlocirea 
bărbatului meű care e aşa de bun, dar era să 
fii trântită în temniţă unde are să claca acel 
păcotos la care nu sciű ce aï vădut de ţi 7l aï 
ales să-ţî fia de soţii...

— Orodel va fi dar pus în temniţă? întrebă 
disperata fată sculându-se în piciére.

— Până se vor găsi lucrurile furate sau a- 
cela care dicî că le a furat.

— Şi ce e de vină sărmanul Orodel în tóté 
Nu cum-va le-a furat el ? saü péte c’a 

fost înţeles cu cel-alt !...
— Nu sciű... nu mă privesce asta pe
— Aşa dar nu e nicî o dreptate în ţăra 

asta !...
— Nu vorbi ce nu se 

vr’una maî bună şi să $icî : de unde mî-a ve
nit şi asta !

— Prea bine dacă e aşa ţlise Mina făcend 
doî paşi spre uşe... Am creçlut să găsesc îndată

nu vor

I

astea !

mine.

cuvine, să nu capeţi



— 31 —

suflet creştinesc dar.in inima omenésca un
— Eşî afara! strigă soţia judecătorului cu

manie.
Mina eşi cu turbarea în suflet... Ea umbla 

câte-va minute rătăcită pe strade, apoi se în
dreptă spre casa cârmuirii... Ceru să vorbescă 
cu cârmuitorul, dar a trebuit s’ascepte mai bine 
de trei ore pene să-î vadă înalta faţă.

— Ce vrei ? o întrebă el când i de te voia să
intre la densul.

Mina că^u în genuchi şi i repeţi rugămintea 
ce o făcuse soţiei judecătorului

Cârmuitorul puse să o dea afară cu brânci...
— Ce lume e asta!... Ce fel de omeni trăesc 

intr’ensa ?... cugetă fata care trăind pànë aci in 
singurătatea ei nu putuse se ’şi facă uă idea 
dreptă despre societatea ómenilor cu cari se 
puse în contact.

Mina mai umblă de colo penë colo plină de 
îndoială despre cea ce i rămânea de făcut, şi 
negăsind nici un mijloc de a se împăca cu si- 
tuaţiunea cea tristă în care se afla, eşi din oraş 
cu sufletul amărit de atâtea nefericiri ce i se 
întâmplase de uă data...

Sórele începea se apuiă când ea sosi la locu
inţa ei9

Intrând, ea zări un om care i eşi înainte.
— N’ai grije de nimic, ’i <Jise el apropiindu-se 

de fată; nu ţi-a perit nici un lucru din casă; 
eu am îngrijit de tóté ; capra ’ţi e sánetósá, 
paserile sunt tote; în per, legumele ţi le-amu- 
dat la timp, şi florile la care ţii aşa de mult, 
adăogă el survend şi uitându-se în ochii fetei cu 
uă privire amorosă, sunt în starea cea mai frumosă.
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Acela care vorbea ast-fel era un tiner ea de 
vr uă doue-decî şi doi de ani al căruia portret 
ne am 
nost re

cercat se 3 schiţăm la începutul istoriei 
El purta la brâü doue pistele lungi şi 

un cuţit lat: uă căciulă negră de óiéi acoperia 
capul pusă pe urechea dreptă... Un cepchen alb 
de aba cusut cu şireturi negre, uă legătură ro
şie care, înfăşură gâtul şi de la care atârnau . 
căpătîî lungi uă pereche de ci oriei asemenea 
albi cu cusături albastre şi cu cişmele de tele- 
tin aï căror carâmbi se perdeaű in poturi, éta 
costumul acestui personagiu... In casă el mai 
avea uă carabină ghintuită şi uă tolbă încăr
cată cu muniţiunî.

Mina se uită la densul lung, pe când el vor
bea, apoi aducêndu’sî aminte ca prin vis de fi- 
sinomia lui :

— N’aî fi tu Căline? dise ea începând sa tre
mure din tote vinele.

■—Nu me cunoşcî? clise el; eu te cunosc de 
mai bine de o lună... chipul tëü e întipărit a- 
dânc în inima mea şi nu Le pot uita aşa lesne... 
şi dacă nu ’ţî am vorbit nimic pene acum de 
cea ce m’aî făcut să simt pentru line, a fost 
numai pentru că vedem pe Orodel umblând se 
’mï ştergă bucăţica de la gură, dar am dis aşa : 
lasă că mai curând sau maî târdiü ’şî va veni 
ea la cunoscinţă şi va vedea cine e Orodel.

— L’aî mâncat fript, sărmanul ! esc!ama Mina 
cu un ton care făcu pe Călin a se retrage 
un pas înapoi.

— Eu l’am mâncat fript? dise el după ce i tre
cu ântêia imprésiüne ce i produsese tonul cel aspru 

Mina pronunţase vorbele eï dm urmă.

cu

cu care
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— Dar cine altul? dise ea.
— Şi cum çlicï că l’arn mâncat fript?
— Pentru că dacă nu furai sculele şi banii 

cuconeî care a stat la mine, el nu era să zacă 
astă-dî la ínchisóre.

— Asta e tot ? respunse Călin rîçlênd cu 
hohot şi schimbând căciula sa din dreapta 
pe frunte; dar eu stric daca este aşa de 
prost?...

— De ce-1 faci prost?
— Pentru c’am vrut së fac un om dintr’êusul 

şi lui ’î-a plăcut mai bine së remâiă cea ce a 
tost şi să n’ajungă unde sciî.

— Şi ce fel de om erai să faci dintr’ênsul ? 
întrebă Mina cu un aer batjocoritor, un tîlhar 
de codru ?

— Un haiduc, nu tâlhar, respunse Călin cu 
mândrie.

— Haiducii nu fură şi eî ?
— Nu e vorba de furat : fură eî şi boeriî 

cei mari,- fură totă lumea, de la mic până la 
mare, dacă nu era furatul nu se făcea legea 
care să’î pedepsescă.

— Şi cu ce sunt mai buni haiducii de cât 
cei alţi hoţi ?

— Hoţul fură pentru ca să fure... fură pen
tru dânsul.., fură pentru că ’ï e lene să mun
cească saű n’are nici o meserie din care să 
pdtă trai... de multe ori fură numai din deprin- 
dero de a fura... El e mişel cu cei mai tare 
de cât densul şi crud cu cei maî slabi... haidu
cul daca se duce în haiducie, nu .o face pentru 
că nu póte trăi alt-fel sau pentru că nu ’î place 
să muncească, ci o face pentru că nu maî póte

a
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suferi nedreptăţile ce ’î se fac; dacă ’ţî e fe- 
meea frumosă, n’aî parte de ea, ciocoiu a pus 
ochi pe dânsa şi ’ţî a şters’o; dacă eşti clăcaş 
pe moşia ciocoiului, ’ţî ia noue piei din spinare 
şi când nu vrei să’î dai şi p’a decea, te bate 
şi te chinues.tç ca p’un câine străin... Gând 
se umple paharul de tóté astea şi de altele 
meni, ’ţî eî lumea in cap şi te ducî se trăeşcî 
cu fiarele în munţii ceî ripoşî şi în codrii ceî 
iară lumină, şi când îl veî prinde pe ciocoiű 
in largul teu, ’i facî şi tu ce ’ţî a făcut el, ’î 
intorcî, cum am dice, faptă pentru faptă cu 
aceaşî măsură, şi apoî îl puî să plătească chel- 
tuelile judecăţii.

— Ba i si omorî !..,
— Ei, da, când vine asupra ta ca să ’ţî ri

dice viaţa, atunci eşti dator se’ţî aperi pe a ta 
cum te veî pricepe.

Mina tăcu

ase-

Miî de cugete rătăceau. prin 
mintea eî, miî de simţiminte se desceptaü în 
sufletul eî, dar tóté o lăsară ameţită şi neotă- 
rîtă... Sórele scăpătase de mult... nóptca ’şî în
tinse aripele eî cele negre d’asupra pământu
lui şi puţinele stele ce începuseră să răsară se 
perdura şi ele în norii caii se înălţaţi de la 
apus cu iuţeala ce le o da vântul care batea din 
ce în ce cu uă furie crescândă.. Plóea s’atşepta 
din moment în moment..-

Am $is că Mina se afla neotărită... La în
ceput îî venise de douë ori să se arunce ca uă 
Jeoică asupra aceluî care fusese causa . neferi- 
cireî ce asuferit’o, apoi judecă cu mintea eî că 
ântâiul eî îndemn în loc să ajungă la un scop 
mântuitor, ar fi stricat tot fără nici un folos...

• • •
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Dar cum să scape de acel om care ’ï cerea cu 
atâta stăruinţă inima eî pe care nu putea nici 
nu voia a o da altuia, de óre-ce era coprinsă 
de acela pe care ea ’l iubea şi nici uă puteri 
omenescă nu ar fi fost în stare să sfărâme sim
ţirea care o lega aşea de strâns cu cine a sciut 
să’şî aşeze tronul într’ensa !... Pe de altă parte 
ceea ce ’î spusese Călin despre nedreptăţile su
ferite de unii omeni ce şe vëd nevinovaţi a se duce 
in haiducie nu'i rechema .ore starea în care se 
afla şi ea în acele momente şi nu o făcea să 
simtă şi ea nevoe de a’şi răsbuna pe aceia ce o 
făcuseră să sufere pe nedrept !...

In mijlocul acestor cugete ;sfâşi itère ea nu s’ar 
ii descoperit mult timp încă, daca plóia cea re
pede care începuse să cadă de uă dată nu o fă
cea să re vie in simţirile ei... Ea intră in casă 
şi aprinse uă luminare la un tăciune pe care 
’l găsi ardênd încă pe vatra ei 
după densa şi se aşerlă pe un scaun.

Mina se u;Li împrejurul eî..
— Unde e dulăul meu? întrebă ea; nu fam 

veri ut nici in curte nici în casă : ce s’a. făcut 
el ère ? Ursu ! Ursu ! strigă ea apoi.

— Nu’l mai chema în deşert, <Jise Călin ; nu 
mai el lipseşte din tot ce aï avut.

— Şi ce s’a făcut?
— Opt rlile după ce v’aţî dus d’acilea n’a 

mai vrut nici să mănânce nici să bea/ ci a 
stat mereu cu botu pe labe plângând până mai 
de una-çlï când a murit.

— Bietul Ursu ! ţlise Mina cu un glas plân
gător şi cu o durere simţită, unde maî găsesc 
altul ca dênsul care să’rnî fie aşa de credincios!..

Călin veni )
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— Me veï avea pe mine mai credincios şi 
mai supus de cât un câine, răspunse Călin. 

Mina tăcu.
— Nu te mulţumeşti s’aibî un om in locul 

câinelui ce l’aï perdut?
— Dute a casă că voiü să me culc şi eu acum, 

çlise fata.
— Eu n’am venit aci pentru ca să më duc, 

$ise Călin schimbând din noii posacăciuleî sale 
în drépta ca mai ’nainte.

Eşcî cu minţile întregi? sau cum vorbescî?
—Sunt cu minţele prea întregi şi vorbesc 

cea ce simţ, şi simţ ceea ce aï vrut së më faci 
a simţi. Eu ’ţî am pâçiit casa de nu ţi s’a ri
sipit nimic, cum veçlï, ce eram dator să fac a- 
césta daca nu te iubém?... Şi acum vreî să me 
goneşti ? Nu judecî că aceasta nu se péte ? Eu 
când iubesc nu më daü în lături, fiă dinaintea 
orî-căruî om şi orî-căreî ameninţărî... Më veçlï 
ce sunt?... Cu baniî ce am prins după sculele 
cucónei tale ’mî am cumpërat arme, ’mî am 
întocmit voinici şi astà-çlï sunt căpitan de hai
duci. Veçlï flueraşul acesta ? adăogi el scojênd 
un fluer ce ’l avea ascuns în brâul sëu, n’am de 
cât să fluer de trei ori într’ânsul şi intr’o clipă 
vei vedea douë-zecï de inşi năvălind la o chemare 
d’ai diee că au eşit din pământ din iarbă verde, 
gata să mi se supuie şi să facă ori-ce Ie voiu 
çlice eu, să trecă prin apă şi prin foc fără să 
me întrebe măcar pentru ce le am cerut acesta. 
Tabăra nostră e în munţi. Aci am venit numai 
de câte-va <JiIe fiind-că ’mî am adus aminte că 
’ţî a rămas casa singură şi am vrut sä ’ţi-o 
păzesc... Te aşteptam cu patru ochi să te în-
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torcï ca sa ’ţi spui ca te iubesc şi ca trebue 
sä fii a mea, numai a mea, më înţelegi ? iar 
nu a altuia... Dacă nu me vei urma de bună 
voia eü voiű fluera de treï orï, şi omenii meï 
cari sunt respândiţi in crângul acela din faţa 
nostră vor alerga îndată, te vor lua pe sus şi 
te vor duce unde me voiű duce şi eű, şi de mine 
tot nu scapi.

— Ba să nu faci aşa că nu e bine, dise 
Mina cu ochii înecaţi în lacră mi.

Nu voiű face aşa, dacă nu me vei depărta 
de lângă tine, respunse Călin şi scoţend din 
tolba lui o ploscă plină cu rachiu trase jumă
tate dintr’ensa fără să resufle.

Posiţia Minei era destul de critică... Cum 
să scape din ghiarele acelui om care pe lângă 
patima cea smintită care’l orbea, adăogise şi o 
mare parte de beţie!... Nici un act de violenţă 
nu’i era permis... ea, o fată cu mâinile goale, 
şi el un om armat de sus până jos... Apoi şi 
omenii ce ’i-ar fi chemat în ajutoru’i !... Toate 
acestea ’i ameninţa capul, şi după ce străbătu 
de câte-va.ori lungimea şi lăţimea încăperei 
sale, căţlu pe marginea patului cu un gemet 
profund. Apoi întorcendu-se către Călin care o 
urmărea cu ochii ca o fiară gata să se arunce 
pe prada sa :

— Eű nu sciű ce să cre<J din tóté câte le 
spuseşi până acum, ţlise ea; tu care, erai ca un 
frate cu Orodel...

— N’are ce căuta Orodel aci, întrerupse Că
lin ; unde sunt eű nu póte fi el nici ori-care 
altu. Daca dici că nu scii ce să cre^i crede că 
te iubesc, şi atunci va fi pace între noi. Şi hai-

îi
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ducul se legăna pe scaunul sëü ameţit, de bău
tură şi întorcêndu-sï căciula când inlr’o parte 
când mtr’alta.

— Vai î ce veţi ! strigă de o dată Mina scu- 
lându-se repede din locul eî şi retrăgendu-se 
intr’alt loc mai depărtat.

— Ce ai ved ut de te-aî speriat aşa tare? o 
întrebă haiducul silindu-se să-sî-regăsescă eclii- 
libru pe scaunul’sëü, de óre ce strigătul copilei 
îl făcuse să îl peiţlă.

— Acea carabină... resimacă de perete, dise 
Mina arătând cu degetul spre partea unde Călin 
’şî lăsase carabina.

— Şi de ce ’ţî era frică de ea ? o întrebă 
Călin.

— Cată să fie încărcată.., şi aşa resimată 
cum se află ea... poate s’alunece peste nópte şi 
să se descarce tocmai când voiű fi adormită.

-— Nu te-aî teme să nu se descarce sin
gură asupra ta?

— Dracu n’are de lucru !...
— Me faci să riçi cu copilăriile tale...
— Nu rîde,: ci mai bine lasă-me s’o puiű

culcată jos cu gura spre terestră, ast-fel voiu fi
maî liniştită.«

— Ha I ha ! ha! rise Călin căutând plosca se 
maî bea de óre-ce ’î se făcuse eră sete.

Pe când el scotocea prin tolba lui, Mina se 
strecură binişor pe lângă carabină, o luă re
pede în mână şi întinçlênd’o spre Călin :

— Să* stai locului $ise ea ; să n’aud nicî un 
strigăt, să nu vëçl nicî o mişcare, că te culc 
îndată la păment!

— Eî, eî !... aşa e vorba! respunse haiducul
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siiindu-se se se scóle de pe scaun şi ca<Jênd éra 
în locu-i. Dacă e aşa... apoi së vedem care pe 
care ! şi puse mâna pe unul din pistólele lui de 
la brâu, dar mai iute de cât mişcarea ce o 
făcu el, Mina trase asupra lui şi ’lü nemeri 
drept în frunte. Calin că<Ju grămada cu scaun 
cu tot. Atunci Mina se repeçli la densul. îl des- 
brăca îndată de hainele lui, îl desbrăcă de tóté 
hainele pe cari le aşeţlă pe scaun lângă patul 
ei, scóse din tolbă o hârtie în care găsi câte
va sute de galbeni înfăşuraţi, apoi târî cada
vrul afară şi ducendu’l în fundul gradinei ' din 
dos îl puse lângă gard ascuns 'între bozii de 
unde nu era chip să fie lesne vëçlut.

Mina se întorse apoi in casă şi luând fiue- 
raşul lui Călin suflă de^ trei ori într’ensul din 
pragul uşei sale.

In mai puţin de cinci minute, doue-deci de 
haiduci eşind din ascunçlëturile lor, umplură 
curtea şi casa.

La vederea lor Mina le eşi înainte şi începu 
së plângă şi să se vaete.

Ce este? ce s’a întâmplat? unde este căpita
nul nostru ? întrebă unii din ei.

— Ce să fiă, respunse Mina neincetând din 
plânsul ei, căpitanul vostru, care e şi soţul meu, 
eşind până afară, d’o dată se vëçlu împresurat, 
de poteră... el a vrut să strige, dar ei nu’i aii 
dat pas, ci legându’l cu funii ’l aü pus pe un 
cal şi a pornit cu densul în fuga mare spre 
oraş. Când eşii după dênsul vëduiü şese călă
reţi cari mi’l luară de lângă mine !

— Bine ’i spuneam eü că nu era lucru înţe
lept să slea aci atâtea ţjile, ţlise unul din hai-
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duci, dar n’a vrut să m’asculte, şi éta acum !
— Ba nu aşa, çlise al doilea haiduc, noi cari 

’î jurasem credinţă şi supunere, ar fi cu drept 
se ne ducem să’l scăpăm din mâinile potereî.

— Dar eî sunt călări şi voi sunteţi pe jos, 
<Jise Mina ; e mai bine să nu facem lucru co
pilăresc... să lăsăm să trecă nóptea asta ; voi 
intôrceU-vë la locul vostru iar mâine până în 
diuă së vë duceţi in oraş ascunçlênd armele 
vóstre ca să nu vë cunoscă cine-va. Acolo să 
vë siliţi să aflaţi cam câtî ostasî se află de

« * « 4

pază în închisôre... vë veţi împrăştia câte doî 
câte trei, iar nu toţi grămadă la un loc ; apoi 
după ce se va înopta bine, veţi da foc maî în- 
tâiu unei clăi de fên care se află pe lângă graj
dul cu cai 
geţi focul
veţi da năvală în încăperile închisoreî, veţi 
scăpa pe căpitanul vostru şi vë veţi întorce in 
munţii voştri. Eű voiü vorbi cu voi mâine în 
oraş spre a vë da ajutor la fapta asta.

— Dacă se va amesteca uă femeie in între
prinderile nóstre mai rèu ne va încurca şi nu 
ne va merge bine, observă unul din haiduci.

— Më voiü îmbrăca bărbătesce cu hainele 
soţului meu şi më voiü arma cu armele lui, 
dise Mina.

— Ura IL strigară cei maî mulţi dintre hai
duci, să fii dară căpităneasă până vom scăpa 
pe căpitanul nostru !

— Me primiţi dară ast-fel? întrebă fata a- 
dresându-se la mulţimea celor ce o împresuram

— Primim, primim! respunseră eî!
— Atunci pe mâine băeţî !

voi veţi alerga in urmă să sti,n- 
în învëlmâséla care \a fi atunci'

• • •
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— Së trăescî căpitănesă ! çiise cel mai betrau 
dintre haiduci, care nu vorbise pën’atuncï; dacă 
soţul d-taie, urmă el, ar îl avut atâta minte 
câtă aï d-ta, astă-^î nu era së fie între mâinele 
po terei.

Apoi se depărta toţi.

* *
Mina remâind singură încuiă uşa, stinse lu

minarea şi se culcă cugetând la Orodel pe care 
era se'l scape a doua ţii în locul căpitanului 
de haiduci.

Inchisórea în care se afla Orodel era aprópe 
de bariera Câmpineî.

Ea era uă çiidire veche, învelită cu şindrilă 
pe care crescuse un muschiű verde de mai mulţi 
anï. Douë-spre-çlece ferestre, zăbrălite cu fiare 
gróse, aduceaü lumina d’afară şi trei uşi fere
cate eraü puse la trei distanţe, după care se 
înţelegea că didirea avea trei despărţituri. De 
jur împrejurul închisorii «se întindea uă curte 
largă ocolită cu un gard de nuele care se în
trecea despre vechime cu locui închisorii pe care 
pretindea së’l apere. In faţă se vedea o poartă 
mare de scânduri care era tot-d’auna închisă şi 
a cărei cheie era dată în păstrarea unui portar 
ce’şî avea locuinţa chiar alături cu porta. In
trăm parte a curţii se aflaü câte-va încăperi 
unde sedeaű poteraşiî de gardă;; in partea stângă 
eraü grajdurile cu caii acestora, şi între ele şi 
gard era un loc unde se ţinea fânul pentru 
treţul cailor.

Inoptase mai de mult şi în oraş domnea li- 
niscea cea mai adâncă, când omenii din ceata

nu-
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lui Câlin, acum comandaţi de Mina, se vëçiurà 
dând ocóle împrejurul închisorii, la o mica de
părtare de densa, şi asceptând, înfăşuraţi în 
umbra nopţii cea întunecosă, realisarea planu
lui pe care veniseră a’l pune în lucrare.

Asceptarea lor nu fu lungă. — De uă dată 
se vëdu uă flacără înălţânduse d’asupra clăeî 
de fân, care se comunică pe grajdurile înveci
nate şi ameninţa s’ajungă localul închisorii, ur
mând bătaia vântului care sufla spre partea 
aceea... Toţi gardianiî închisorii şi ostaşii aflaţi 
acolo de pază se deşteptară coprinşî de o spaimă 
forte naturală... tulburarea şi învălmăşela fu în 
culme la vedarea spăimântătoruluî element care 
se vedea crescând cu uă mare repeziciune.... 
unii umpleau. aerul cu strigătele lor repetite 
chemându-se în ajutor, alţii alergaű dintr’un 
loc într’altul nesciind, în ameţeala lor, ce së 
facă şi ce mësurï mai nemerite së iea... Por
ţile cele mari fură deschise şi o parte din omenii 
de serviciu se repediră s’aducă apă de la uă 
fântână din apropiere... Câţî-va vecini după îm
prejur veniră să dea ajutor la stingerea focului, 
pentru ca së’sï apere casele lor ce se vedeaű 
espuse a deveni şi ele prada flăcărilor... Printre 
aceştia din urmă ’şi făcură loc şi haiducii së 
intre din preună cu aceea care’i conducea.

Dar tot ajutorul din întru şi din afară nu 
putu opri focul d’a să întinde... el coprinse în- 
velitórea închisorii... încă puţin şi era së arçlâ 
nefericiţii arestanţi cari se aflaű în închisore şi 
cari scoteaű ţipete sfăşiitore la vederea perico
lului ce ’i ameninţa... Nu mai era de stat la 
îndoială, îngrijitorul dete ordin së le deschiZă

;

i

,
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uşile... Eî eşiră cu cârdul căutându'şî refugiul 
în locurile cele neatinse încă de foc.

Mina care observase tóté mişcările acestea, 
se repede Intr’o clipă la uă cofă ce o găsi golă, 
o ia intr’uă mână şi cu alta scoţând un vel de 
mătase, ce’l avea in sânul eî se strecoară pe 
lângă grupa arestanţilor şi descope;ind pe Őrö
déi iî dă cofa çlicêndu’ï cu autoritate:

— Ce stai şi nu dai şi tu mână de ajutor!
— Na, îi şopti la urechiă dându’î velul de 

mătase, înfăşoră-ţî capul să nu te cunoscă şi 
fugi, de óre-ce Mina a venit să te scape.

Orodel făcu ce i se <Jise, apoi eşi pe portă 
cu cofa în mână fără să atragă cel mai mic 
prepus asupra luî, şi se făcu nevëdut. In acel 
moment eşeau şi haiducii...

Mina încredinţată că Orodel va veni acasă 
la densa, ’şî îndreptă şi ea paşii spre locuinţa 
eî, ne mai îngrijindu-se de sorta celor-alţî hai
duci, care nu era să întâi zic ze d’a veni să gă- 
sescă pe căpitanul lor pe care’l credeaű scăpat.

Era încă nóptea adâncă şi norosă ca în ajun, 
când sosi Mina a casă... Ea ’şî batea capul 
acum ca se găsescă ce minciună se spuiă hai
ducilor când vor veni şi vor vedea pe altul scă
pat în locul căpitanului lor... Dupë mai multe 
resgândirî, ea Yi alese se le spuiă că temên- 
du-se së se intorcă într’un loc de unde fusese 
prins chiar în ajun, căpitanul a luat calea mun
ţilor şi că a însărcinat’o pe dênsa a le <Jice ca 
së se ducă fără întârziere după dânsul; 
dată scăpată de eî ea ’şî-âr căuta un loc mai 
sigur în care së se retragă cu Orodel spre a fi 
la adăpostul resbunăreî acelor omeni când vor

Uă• « •
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descoperi că aü fost jucaţi de dânsa.
In momentul acela sosiră şi haiducii!.. Mina 

eşi înainte ca se le spuie cele ce combinase 
ea, când unul din eî nelăsându-î timpul de a 
vorbi :

— Cine putea crede una ca acésta? dise el 
c’un glas dureros; şi ce stricăm noï dacă fără 
scirea nostră şi fără voia nostră a fost prins 
căpitanul, ca së se mânie ast-fel pe noi, şi acum 
së nu mai voéscá să au$ă de numele nostru!

Era atâta adevărată durere în tonul cu care 
haiducul ţjisese aceste cuvinte, în cât Mina avu 
uă presimţire tristă în ceea-ce o privea pe densa 
şi acéstá presimţire devenea şi mai amară când 
se încredinţă că Orodel nu se afla în mulţimea 
acea, de şi eşise înaintea lor din localul închi
sorii. -

— Dar ce s’a întâmplat? întrebă ea în fine 
pe nemulţumitul haiduc.

— Apoi, rëspunse el, daca ne-am dus spre 
căpitănul nostru ca să ne întorcem împreună 
cu toţii aci, văzurăm că apucă pe alt drum. 
Noi ’î am spus că a greşit drumul şi ’j arăta- 
răm pe cel adevărat pe core trebuia. s’apuce, 
dar el nu vru să asculte de noi şi ’şî urma 
drumul înainte cu paşi iuţi.

-— Dar bine, căpitane, nu ne cunoscï? ’î di- 
serăm noi ; suntem aï d-tale, venirăm së te scă
păm, şi acum nu mai vrei së sciî de noi!..

— Duceţi-v0 la dracu şi më lăsaţi în pace ! 
rëspunse el cu mâniă.

Dar soţia d-tale care ne a adus aci ca să’ţî 
înlesnim scăparea, vrei s’o laşi plânsă şi amă- 
rîtă !...

./

/
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El nu mai respunse nimic, ci se depărtă îu 
fuga mare până când il perdurăm din ochi. Oare 
înţelegegi d-ta ce însemnează purtarea asta? a- 
dăogi haiducul.

— Nu cum-va l’am dat noi pe mâna pote- 
reïj? dise un altul.

— Daca ne da semnalul fluerand de trei ori, 
am fi avut destul timp s’alergăm şi l’am fi scă
pat îndată, adăogi un al treilea.

La tóté astea, Mina nu răspundea de cât prin 
lacre mele eî... De prisos ’şi bătuse ea capul ca 
së cárpéscá minciuna când vor descoperi hai
ducii că aű scăpai pe altul în locul căpitanului 
lor.... Dar bine că aü luat ei pe Orodel drept 
cel-alt I cugetă ea. Ceea ce învenina însă sufle
tul ei era purtarea cea neînţeleptă a lui Orodel 
care nu mai voia së sciă de densa... Atâta rë- 
celă şi atâta nerecunoscinţă pentru densa care 
?l iubea şi care 'şi pusese viaţa în joc ca së’l 
scape din închisore !.. La ce s’atribue acestă 
schimbare neasceptată !... Este adevërat că pe 
când urmaü cercetările ce se fäceaü lui Orodel 
spre a se descoperi culpabilitatea saű complici
tatea lui cu adevăratul autor al furtului obiec
telor preţiose ale femei lui Dinicu Graur, câr- 
muitorul îl supusese la mai multe bătăi şi chi
nuri barbare pentru ca së’l facă să mărturisescă 
adevărul, dar el nu lăsase nici uă dată pe Mina 
së inţelâgă aceste maltratări ce le suferise el, 
mândria caracterului sëu nu’i erta acestă măr
turisire a umilinţei sale degradatóre... el se 
mărginise a tăcea şi a ascunde ruşinea lui de 
ochii ei, dar simţea un fel de ură care se năs
cuse in peptul sëu în contra aceluia care fusese
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causa, de şi involuntară a tuturor relelor ce le 
suferise el.

Dar Mina, care nu scia nimic din tóté acestea 
şi care ’şî vedea inima aşa de rèu resplătită 
de către acela ce ’1 iubea aşa de mult, şe afla 
in culmea durerii sale... Nevoia de a’şî resbuna 
în contra nedreptăţilor ce le indurase începu se 
tune în sufletul eî, minţile ’î se turbură şi to
tul într’ênsa anunţa isbucnirea unul foc pe care 
în deşert se cercase al ascunde în inima sa.... 
ar fi çlis cine-va că un cer senin care dupe o 
lungă linisce secetósa, vëdêndu-se de o dată 
năpădit de negura norilor cari vin së’l turbure, 
începe se’î sfâşie cu săgetele lui de foc şi se’i 
spargă cu vânturile ce le asmute in contra lor 
până ce’í împrăştie sau ’î silesc së caţlă în pioiă...

Mina fu . smulsă din cugetele eî absorbitóre 
prin glasul unuia din haiduci care veni s’o în
trebe ce rămânea acum de făcut cu dênsiï...

. Acest glas o găsi încruntată, dar cu ochii 
uscaţi... Durerea cea mare nu are lacreme... 
Ea se intórse atunci către mulţimea haiducilor 
şi, plină de ultima otărîre ce o luase, le vorbi 
ast-fel :

— Ascultaţi băeţî, dacă nu mai voesce că
pitanul vostru să fie cu voi, eü vroiu së’i iau 
locul. Pô te mai târçliü, cine scie, el ’şî va lua 
séma şi se va întorce eră între voî ! .dacă nu, 
eü voiu remâne căpitanul vostru. Aveţî destula 
încredere in mine?

Haiducii se consultară un minut intre dênsiï, 
apoi strigară în unanimitatè :

— Avem tóta încrederea în capitánésa uostră,
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de óre-ce veduram cà e plină de inimă şi de 
înţelepciune.

— Dacă ve încredeţî în mine, atunci se ple
căm fără întârziere din aceste locuri şi se ne 
aşeclâm unde ni se va părea mai bine feriţi de 
ochii celor ce ne ar urmări.

— La munţi! la munţi!, strigară toţi hai
ducii.

— Fiă la munţi ! dise Mina, apoi puse pe 
haiduci se prindă tóté paserile eî ce le avea 
intr’un coteţ din curte, spre a avea pe drum 
de mâncare, şi recomandă capra ei unuia dintr’- 
ânşiî ca se ’î o ducă viă la locul ce ’şî vor a- 
lege pentru retragerea lor.

Mina incuiă casa şi luă cheia la dânsa, apoi 
trase porta dupe dânsa, o propti cu un par, 
puse cuiul de lemn la locul seu, şi clătind din 
cap, ca cum ar ii vrut a dice că eraü de pri
sos tóté măsurile acestea, porni cu câta eî spre 
Câmpina urmând uă cale lăturaşe şi destul de 
cunoscută de haiducii eî.

* *
Gând se depărtară cale ca de vr’uă fugă bună 

de cal, începu a se reversa de Zori... Gerul era 
tot noros, drumul limpede... Pe câmp nu se ză
rea nicî un om, de óre-ce câmpul era cules de 
semănăturile lui, şi acum nu înfăţişa de cât un 
luciu îngălbenit şi uscat, lăsat corbilor ca se’l 
spicuescă pe unde a niai rëmas câte uă sâmînţă 
retăcită, sau berzelor cari staü din distanţă în 
distanţă într’un picior şi cu spatele umflat aş
teptând se zărescă vre un şerpe ca së’l inhaţe 
cu ciocul....

Pe la amiază ajunseră la Câmpina Mina
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çiise ómenilor eï së’sï ascundă armele, apoï vë- 
çlênd uă pravăliă unde se vindeaü diferite o- 
biecte de fierărie, se opri şi cumpërà douë-decï 
de cóse pe cari le împărţi haiducilor ca së fie 
creduţî de cositori tocmiţi să cosescă uă livede 
care era mai înainte de acolo.

Haiducii se miraü de prevederea fetei şi de 
drépta eï judecată. Intre dênsiï se afla unul 
mai ales care de la început părea aşa de în
cântat, atât de bunele mësurï ce scia së ia că- 
pitănesa lor la orî-ce împrejurare, cât mai ales 
de frumuseţea eî cea rară....

Acesta era un om ca de vr’uă treî-decî şi 
duoî de ani, de uă taliă de mijloc, dar îndesat 
şi de uă tărie estra-ordinară ; avea ochii crăpuî 
şi cam mici, dar plini de vioiciune, faţa ocheşâ, 
nasul puţin borcănat, përul negiu şi creţ, gura 
largă, fruntea mică şi mustăţile lungi şi sub
ţiri, sprîncenele îmbinate şi un aer tot-d’a’-una 
serios.

Boilă Stroil era de peste Olt şi purta constu- 
rn'ul mehedinţen care era al judeţului unde fu
sese născut. Caracterul sëü original şi forţa cea 
rară de care se bucura îl făcuseră iubit de tó ta 
céta haiducescă, şi adesea el suplinea pe căpită- 
nesa, care avea cea mai deplină încredere în 
bărbăţia şi priceperea lui...

Céta ajunsese a doua <;li în munţii de dincolo 
de Breza.... Mina ’şî alese un loc care’î se păru 
mai bun pentru adăpostirea ómenilor eï... Acest 
loc era pe uă înălţime ocolită de stâncî şi de 
piscuri ascuţite, a vend de desubtuăvale adênca ; 
în fund curgea Prahova repede şi spumegătore, 
la spate se desfăşurafi maî multe şirurî de munţî
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plini de păduri umbróse şi de isvóre reci... Uă 
potecă numită pasul căpriorei, fiind-că era pe 
uă costă petrosă şi rîposă, ducea la poiana unde 
haiducii aşezară tabăra lor... Mai mulţi braţii 
uriaşi mascaű acea poiană de ochii trece lorilor, 
şi grămada bolnavilor, respândite în diferite 
locuri, le putea servi, la uă împrejurare, ca un 
zid de apărare, din dosul căruia ar fi putut 
trage focurile lor. fără a fi atinşi de ale pote- 
rei când s’ar cerca vre uă dată së’ï atace.

Mina puse să facă câte-va bordee în preve
derea ernei ce nu era prea depărtată şi se în
griji de cele trebuincios© pentru hrană, la cas 
când timpul cel reu. saü alte cause neprevëçlute 
‘ï ar pune în neputinţă de a ’sï procura pe 
calea ordinară. '■V-

Pe când Mina intra în noua viaţă care ’i fu
sese scrisă de ursita ei, Orodel scăpând din în- 
chisóre şi luându’şi óre-cum séma de rëcéla pur
tării sale către aceea căreia datora liberarea sa
se intórse din calea ce apucase, luă uă cărare 
piedişă şi cunoscută de el, ca să dea pe la 
Mina şi se’şi împace conoştinţa care îl mustra 
pentru nerecunoscinţa cu care se arătase.

Era încă nópte, şi când ajunse cam în drep
tul oraşului de unde fugise, zări focul arçlênd 
încă şi auţli glasurile cele amestecate ale ómé- 
nilor cari se luptaü în deşert în contra elemen
tului ce se întinsese şi asupra altei părţi din 
oraş.

Ajungând la locuinţa Minei, Orodel găsi porta 
închisă ; el vîrî mâna prin deschizătura porţei, 
trase cuiul, împinse parul de care era proptită

4
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şi deschifjend’o intră în curte. Venind apoi la 
uşa tindei şi găsind’o încuiată cu cheia, bătu 
în fereastră, strigă de mai multe ori pe Mina, 
dar nu primi nici un respuns.

— Ce së fiă asta?... unde së se ii dus ea! 
Nu vë<J nici câine nici capră... Fără îndoială ea 
nu e acasă !

El se pregătea dară să plece, temêndu-se să 
nu’l apuce diua acolo şi së’l descopere cine-va. 
când ’î se păru de uă dată că uă umbră albă 
care se apropia cu paşii înceţi ţiindu-se cu uă 
mână de gard şi cu alta de cap... Orodel se 
opri în loc, câte-va fiori reci trecură prin sân
gele lui la vederea acelei arëtarï ce se mişca 
ast-fel în cămaşa sa cea lungă, cu piciórele 
gólé şi cu capul descoperit pe care ’1 ţinea me
reu cu mâna sa.... apoi vë$ênd că venea spre 
densul, el se dete în lături, făcu trei cruci şi 
’şî scuipă în sin... Cu tóté astea umbra înainta 
spre densul, şi fiind-că '1 vôçlu că se tot depărta 
către portă :

— Ori cine vei fi, <Jise ea cu un glas mai 
stins, nule depărta de mine.... nu më lăsa së per !

Şi după ce şovăi câte-va secunde, caçlu lun
git în mijlocul bătătureî.

Orodel nu se mai îndoi că era un nefericit 
care avea nevoiă de ajutorul sëû, şi ducêndu-se 
spre densul ’î ajută së se ridice pe piciére, apoi 
’1 duse pênë la prispă, îl aşe$ă acolo cu capul 
rezimat de zid şi ’l întrebă ce are de şi ţinea 
fruntea cu mâna.

— Ce aud! ţlise el, Orodel! nu eşti Orodel?
— Călin! strigă acesta cu mirare; dar ceti 

s’a întêmplat ?...

• • •
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— Mi s’a întâmplat... dar cautăîntêiu puţină 
apă rece să’mî spăl rana de pe frunte, çiise 
Calin.

Orodel căutând prin curte găsi un hârb de 
strachină, strângând puţină apă de plóe dintr’un 
sgiab de unde bea capra altă dată, o aduse 
iui Călin. El ’şî udă fruntea de câte-ve ori, 
apoi întorcându-se către Orodel:

— Mai curge sânge? întrebă el.
— Nu mai curge nimic, răspunse acesta după 

ce pipăi cu degetul fruntea lui Călin.
Rana de care se plângea el nu era de cât uă 

sdrelitură a pelei... glonţul nu pătrunsese osul 
de óre-ce mâna care descărcase arma asupra lui 
tremurând de turburarea ce o simţise, a trecut 
pierişi şi lovitura n’a avut alt efect de cât a’l 
ameţi şi mai mult pe lângă ameţeala ce o sim
ţise după bëutura rachiului cea nemăsurată, 
încă două trei stropituri de apă, şi Călin .’şî 
veni îndată în simţiri... El scóse un gemet a- 
dânc ca cum ar fi vrut se’şi uşureze inima de 
uă greutate ce o apăsa. 5 -

—Orodel, dise el apoi, unde este ea?
— Care ea, Mina ?
— Ei, da. .
— Nu sciü 

pe nimeni
cuiată... Am strigat de ;mai multe orij,, dar nu 
mi a respuns nimeni.. Nu înţeleg ce s a: façut...

— Dar hainele mele !.,, armele mele... banii 
ce ’i aveam în tolba mea 

— Şi cum? întrebă Orodel plin de mirare, 
ce au căutat aci hainele tale si, tóté câte le 
■spuseşi ?

J I i ? îi j'i !
când am venit aci n’am găsit 

porta închisă..;; uşa de la; casă în-• •I
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— Aşa e... tu nu scii, căci n’a avut cine 'ţî 
spune... Dar pe când ea s’afla închisă, eű am 
venit aci şi ’î am păţlit casa să nu se risi
pească... Am stat până s’a întors... eü me cul
casem să dorm şi hm am lăsat hainele şi ar
mele d’uă parte, dar am uitat să íncuiű uşa, 
când ét’o şi pe densa viind şi vëdêndu-më aci, 
nici una nici douë, se repede la carabina mea 
şi drang !... să më omóre !... Më simţii lovit ca 
d’un trăsnet şi... nu mai sciu ce s’a intemplat 
în urmă, că më trediï abia de câte-va minute 
ameţit sub nisce burieni din dosul casei... Cine 
scie cât voiü ii zăcut acolo !... puteam să mor 
fără së më sciă nimeni...

Călin minţea, era învederat... Orodel asculta
se cu îndoială la cele ce’i spusese el. Cu ce 
drept venise el să păzescă casa aceleia pe care 
abia o cunoscea?... Oare ea së’J. fi trădat pentru 
Călin?... Dar atunci pentru ce să tragă cu ar
ma într’ênsul, de óre-ce a vrut să’l omóre şi ’1 
a aruncat in burienele din dos unde zisese el 
că a zăcut... Or şi cum a fost, lucrurile nu ’î 
se păreau tocmai curate... Apoi armele şi banii 
de cari vorbea Călin nu probau indestu) că el 
fusese autorul furtului sculelor damei care fu
sese la Mina ?

Orodel ar ii putut se’l ţie cu vorba până a 
doua $i, şi atunci së’l denunţe la cea mai de 
aprópe autoritate, dar nu i venea s o facă fi- 
ind-că şi el era, cum am 
căciulă şi s’ar fi descoperit c a iugit din inchi- 
sóre, si daca se achita ca nepărtaş la furtul ce 
s’a comis, dar era să sufere penalitatea de fugar 
din mâinele autorităţii. El a credut mai nemerit

elice, cu musca pe
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së plece şi së lase pe Călin în plata Domnului.
Unde te duci ? îl întrebă acesta vëflêndu’l că 

. se gătea de ducă.
— Ce vrei să fac şi aci ! respunse Or odei. 
— Dar trebue së deschidem acea uşă cu or-ce

preţ.
— Deschide daca aï cu ce.
— Atunci trebue s’o spargem; nu înţelegi 

că ’mi am tóté lucrurile acolo? cum së es în 
lume numai în cămaşă?...

— Remăî së faci ce şeii, Căline, respunse 
Orodel, dar nu mai pot sta un minut aci, de 
óre-ce më tem să nu vie potera së më prindă... 
Tu sch cam fostü închis şi am scäpatü numai 
cu fuga.

— Da, sciü că aï fost închis dupe urma mea, 
dar dacă ’mï voiü găsi baniî ce ’î am lăsat aci 
în casă ’í voiü împărţi frăţeşte cu tine, numai 
se’mî ajuţî së deschidem acea uşă.

Orodel, se mai îndoi un minut, dar vëdênd 
stăruinţa luî Călin, care ’1 ţinea cu amêndouë 
mâinele ca së nu se ducă, se înduplecă pênë în 
cele din urmă. Uşa împinsă de puterile întru
nite ale celor doî inşî sări din ţiţîne. Călin intră 
şi căută pretutindine lucrurile, dar nu găsi ni
mic. Turburarea luî nu mai avu margini... Nicî 
un blestem şi nicî uă ameninţare nu i a rëmas 
pe care së nu le pronunţe în contra aceleia de 
care s’a vëçlut prădat cu atâta cruzime I Din 
parte’î, Orodel nu putea să înţelegă acéstá pur
tare a Minei... Ea, aşa de bună, aşa de înţe- 
lépta, aşa de virtosă. s’ajungă a se degrada 
pênë la crima de ucidere, şi apoi pênë la acea 
de fur !... Câtă desamăgire pentru dênsul !... Dar
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ore să fia ast-fel cum i spusese Călin, şi nu ara 
vre un alt cuvânt, necunoscut de dânsul, care 
făcuse pe acel om s’arunce o ast-fel de pată 
pe fruntea bietei copile ca s’aducă o rècéla 
între el şi dênsa !... Or care ar fi adevărul, a- 
mintirea Minei nu se mai înfăţişă in ochii lui 
Orodel sub farmecul cu care i a apărut uădini 
óra... «Póte numai timpul să më facă a uita 
tóté aceste Împrejurări cari nu sunt de natură 
a më mai apropia de densa, cugetă el.

ţ)ioa începu între acestea să apară. Orodel, 
’şî luă ziua bună delà Călin şi i arătă dorinţa 
de a ’l mai întîlni acolo unde şcia elü uădini- 
oră că ’l va putea găsi... Călin clăti din cap cu 
un surîs amar şi nu respunse nimic.

Remâind singur, el ’şî aduse aminte de ome
nii lui ce ’î lăsase în crângul din vecinătate, 
puse doué degete în gură şi scoase trei şuerăturî 
haiduceşcî... Nimeni nu se vëçiu viind la sem
nalul sëû... Ei se hotărî să se ducă singur in că
utarea cetei sale... străbătu tot crângul; cercetă 
tóté locurile după împrejur, dar nici un semn 
despre fiinţa lor nu găsi pe nicăieri...

— Aşa dar m’au părăsit şi eî Í urlă el bă- 
tendu-şî capul cu amêndoï pumnii, apoî se de- 
părtă cu paşii iuţi, mergend ca un nebun fără 
a sei unde se ducea şi ce i rëmânea de făcut.

★
* *

Trecură şese luni de când Mina s’aşeţlase cu 
céta haiducilor eî în munţii ce’î arătarăm mai 
sus...Earna fusese grea şi puţin producëtôre ^ de 
câştiguri, ceea ce făcuse pe unii din haiduci së 
se*plângă de crisa de bani ce o suferiseră. Cu
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tóté acestea Mina s’arëta tot d’auna nemulţu
mită când auçlea că omenii eî prădau pe trecë- 
torî fără osebire, atât pe cei avuţi cât şi pe cei 
cu puţine mijlóce... Era înţeles că nu dorinţa 
d’a se înavuţi făcuse pe Mina a se oţărî la viaţa 
ce’şî alesese, ci numai desgustulpe care i ’l în- 
suflase societatea ómenilor şi setea de a ’şî res- 
buna în contra acelora de la care suferise atâ
tea rele.

Pe lângă aceste, Mina ’î oprise d’a vërsa 
sângele acelora cari cădeau, in mâinele lor saű 
a scote banii de la dânşii prin chinuiri barbare 
şi neomenóse, nici a lua mai mult de 'jumătate 
din cea ce găseau asupra lor.

Tóté aceste restricţiunî nu prea eraü de gustul 
haiducilor dar eî jurând ascultare şi supunere că
tre căpităneasa lor trebuia să urmeze după vo
inţa eî.

— Las pe mine, rliceaBoilă Stroil, când vom 
pune mâna pe vre unul pe care ’l vom mirosi cu 
céfa grosă i vom cere banii cu împrumut şi i 
vom plăti la sfântul asceptă.

Haiducii rîseră.
— Şi dacă nu va voi să ne împrumute ? în

trebă unul dintr’enşiî.
— Ursul jocă şi cu voie şi fără voie, respunse 

Boilă, i vom arăta gurile carabinelor nóstre, cari 
sciîi să vorbească mai bine de cât gurile nóstre 
şi n’are ce să mai <Jică atunci.

Mina ’şî întoarse capul ca să ’şî ascunză su- 
rîsul.

Era pe la începutul luneî luî.Maî,,. érba cres
cuse mare şi fragetă cum să vede în timpul 
primăvereî, copacii se îmbrăcaseră cu frunzele
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lor ; natura tótá ’şî manifesta reînvierea prin 
mişcarea cea vesela care se simţea pretutindinea, 
cocorii şi rândunelele se întoarseră de mult la 
căminele lor şi omenii începuseră a se da la 
munca câmpului a-şî vedea de interese, sau 
călătorii pe unde eraü chemaţi de trebuinţele 
sau de plăcerile lor.

La uă distanţă nu prea departe, de unde se 
aflaü haiducii aşezaţi, se afla uă cârciumă i- 
solată, loc de adăpostit pentru călătorii întâr- 
diaţî saü pentru cei flămânziţi în drumul lor, 
care nu putea să şi’l urmeze nóptea prin acele 
locuri pline de pericole şi de neajunsuri pe acei 
timpi, mai ales că se lăţise vorba că în văile 
învecinate se adăpostise de câteva luni uă ceată 
de haiduci care da spaima p’împrejur...

In acea cârciumă venea adesea să bea vin 
saü rachiu câte un haiduc trimis într’adins, 
pentru a se informa dacă s’aştepta vre un că
lător să treacă în curênd, or să se întorcă de 
unde s’a dus, saü dacă era vre unul care a mas 
acolo să petreacă nóptea,dar maieu séma daca 
se au$ea cum-va despre aşceptarea vre unei po- 
tere pornită în goana lor. Cârciumarul era, în- 
tr’alte cuvinte, poliţia secretă a haiducilor şi 
adesea ascunzătorul lucrurilor furate dedănşiî. 
Ei aveaü tot d’aunanevoiă de un asemenea om, 
atât pentru asigurarea lor cât şi pentru înles
nirea întreprinderii lor. Nici uă temere şi nici 
uă îndoelă despre credinţa acestui om, care scia 
bine că la cea mai mică trădare ce s’ar desco
peri din parte’î, capul sëü ar peri sub sabie şi 
averea sa ar fi prada flăcărilor...

Cârciuma de care vorbirăm se afla pe uă costă
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aprópe de dramul cel mare sad drumul cărău
şilor ; ea avea doue încăperi mari cu paturi şi 
aşternuturi îndestulătore, şi o tindă cu uă vatră 
în fund... In dosul cârciumei era un grajd pen
tru cai şi uă şură pentru trăsuri, 
puteaû găsi aci de mâncare, de bëut, precum 
şi fin si grăunţe pentru caii lor. Totă familia 
cârciumaruluî era uă femeiă tênërà cu care se

Câlëtoriï

cununase de curênd şi un nepot care era însăr
cinat cu serviciul curţii, adică cu îngrijirea fe- 
nuluî şi orduluî, de câte orï câlëtoriï aveau ne- 
voiă pentru caii lor...

Intr’uă seră, doi din haiduci întorcêndu-se de 
la cârciumă, aduseră sei rea că sosise tocmai a- 
tuncî un boer care venea din Ploescî şi că avea 
së petrécá nóptea acolo, fiind prea târziu pen
tru a-şî putea urma drumul înainte. Dupë in- 
formaţiunile date de cârciumar, care cunoscea pe 
acel boer, el era Diniou Graur, care ’şî dusese 
nevasta la băile din Transilvania şi acum se 
întorcea la postul sëù de judecător din Ploescî 
Ei avea ua trăsură cu patru cai, cu un visitiü 
ţigan pe capră şi un arnăut in coda trăsureî ; 
arnăutul era armat cu douô pistóle şi un iata
gan la brâu afară de uă puşcă lungă ce 
petrecută dupe umeri.

— Pëcat că nu e şi ea ! <;lise Mina cu ochii 
schînteitorî de o bucuriă satanică dupë 
cultă raportul celor doi haiduci.

Boilă se uită în ochii Minei silindu-se së ghi- 
cescă cugetul eî.

— Cât së ’î cer 
pitănesă.

— Së nu i ceri

• • •

o avea

ce as-

împrumut ? întrebă el pe că- 

nimic, <Jise ea, dar aş vrea
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sa daű ochii aci cu dênsul, şi aceasta ar ii sin
gurul preţ cu care m’asî mulţumi de la tine. 
Boilă se sculă din locu?Î şi ’şî căută pistólele 
să va<Jă dacă erau încărcate, apoi le vërî la 
brâul seu cel lat ca se nu sezărescă, luă cuti- 
tul sëü de venătore pe care ’1 ascunse în sin şi 
gătindu-se să plece :

— Viû saü mort? întrebă el pe Mina.
— Să mi ’l aduci viu, dise acesta, de óre-ce 

am o vechiă socotelă de răfuit cu densul... Oh ! 
dar aş ii vrut maï bine së fîă femea lui în lo
cul sëu ! Apoi întorcendu-se către Boilă :

— • Te duci numai singur, Boilă? dise ea.
— Eü şi cu mine facem doi, şi el e numai 

unul, respunse Boilă ; dar las’ pe mine că de 
vom fi mai mulţi şi încurcătura e mai mare.

— Dar aï uitat, mai e visitiul şi un arnăut?
— Visitiul va fi pe lângă caii lui în grajd, 

iar cât pentru arnăut, ’ï voiü roşi nasul şi ochii 
până Toiü face së semene cu capotul sëu şi ’l 
voiü vedea alunecând sub masă. Las pe mine.

Si se lăsă iute pe vale în jos, ca cum ’l ar 
fi luat cine-va în gonă.

Gând ajunse la cârciumă, găsi pe cârciumar 
stând de vorbă cu arnăutul in pragul uşeî, de 
unde priveau amêndoï luna înălţându-se de un 
cer senin şi finiseit.

— Câştig bun, çlise el cârciumaruluî când 
s’apropiă de el.

-— Së te auçlâ Dumneçleü 1 Bine aï venit, res
punse cârciumarul.

— Mergeam së më culc şi uitasem că ’mï e 
fóme, ba încă şi sete, că iTam beut de când 
era sórele pe la amé$ï. Adu’mï dară maï iute
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cu ce së’mï dreg fómea şi së’mï sting setea, că 
nu te vëçl cu ochii.

— Numai puţină răbdare până va mânca bo- 
erul, ’ï a dus muerea în casă de mâncare, apoi 
ea va îngriji şi de d-ta.

— Eî, dacă e aşa, <Jise Boilă aseçlându-se la o 
masă care era în tindă, adu-mî de uă cam dată 
o sticlă de vin.

— S’aducï douë, çlise arnăutul.
E al nostru, cugetă Boilă, apoi scoţând uă chârtie 

din brâul sëu, se puse s’o citéscá încet, dar cu 
un aer de mirare ce atrase luarea aminte a câr- 
ciumaruluî care venea cu vinul cerut.

— Ce aï găsit în chârtia aceea care te pune 
in aşa mirare? îl întrebă el.

— Cum să nu më mir ! respunse Boilă, am 
trimes un butoiü de rachiu omenilor mei pe cari 
’ï am pus să plivéscâ via ce o am în Délul-Mare, 
şi éta ce’mî scrie nevasta pe care am lăsat’o acolo, 
că ducendu-se omeni să dea cep butoiului, fiind 
aprópe de luminare, de óre-ce era nóptea, s’a a- 
prins rachiul, a plesnit butoiul şi a omorit doi 
bieţi creştini, vecii d-ta, intimplarea dracului ! 
Nu’mï e de rachiu cât îmi e de omenî. ■

— In cotro cade via d-lale? îl întrebă arnă-

• • •

utul.
— Cam în valea Oriei...
— Pe lengă a boeruluî nostru, întrerupse ar

năutul.
— Care va să clică suntem vecini! ’mî pare 

bine, (Jise Boilă, dar atunci së bem câte o litră 
de rachiű pentru cunoscinţă.

— Daca vei da rachiul, eű voiü da vinul, că 
aşa e mai cu drept, clise arnăutul.



— GO —

— Cum va fi plăcerea d-tale, eü nu me daû 
în lături, si adresându-se către cârciumar :

— Dă-ne câte uă litră de rachiu, çlise el, dar 
rachiu, mă, nu ţuică dë cea moleşită care ’ţî 
lasă un gust de leşiă amestecată cu oţet.

— Atunci lasă că sciü de care se’ţî daû, çlise 
cârciumarul, şi se întorse peste un minut cu 
rachilu, cel mai tare pe care’I avea în câr
ciuma sa.

Bëu haiducul, bëu şi arnăutul, cam strâmbând 
din nas.

— Ce clici despre asta? întrebă cârciumarul.
— E bun, respunse Boilă, plescănind din 

limbă, e destul de tare, dar pote că d-luî nu’l 
suferă aşa de tare, adăogi el arëtând pearnăut.

— Ba, ce vorbă, ce vorbă! çlise acesta, atins 
óre-cum In amorul sëu propriu, eu su fer cât de 
tare... Maî adu uă litră cârciumar!

— încă douë, dise Boilă.
In timpul acesta eşi femeea cârciumaruluî să 

dică arnăutuluî să nu facă sgomot, de óre-ce 
stâpânu-sëû s’a culcat së dormă.

— Aideţî mai bine din colo, çlise Boilă case 
mâncăm şi să bem în ticnă.

Cârciumàrésa le aduse de mâncare la amêndoï 
în cea-alta încăpere, pe când bărbatul eï aseçlà 
mai multe sticle cu vin şi cu rachiű înaintea 
lor ca să le aţîţe plăcerea de bëut.

— Aş bea pe întrecute, dise haiducul, dar 
n’am cu cine!...

— Plătesc! mâncarea şi bëutura totă daca te 
voiu rëmânea? <Jise arnăutul.

— Las pe mine că plătesc, dar më tem că 
nu ’m! am găsit stăpânul până acum care së
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më intrécá, şi-am béat cu alt-fel de ómeni !
— Ţiu. prinsórea, çlise arnăutul, care voia sä 

susţie onórea naţionalităţei sale.
— Uă oca la doue! strigă arnăutul.
— Uă vadră la doue! clise haiducul cu un 

suris răutăcios.
— Bine, bine, eu nu fug de acea ce am clis. 

S’aducă vadra de vin şi vom vedea.
Yinu fu adus... amendoi luptătorii se între- 

ceaü care mai de care, së bea mai mult. Re- 
măsese ca la vr’uăjumătate oca de vin in fun
dul celei in care se adusese cel după urmă vin. 
Boilă ridică cofa cu o mână şi aducend’o la 
gură :

— La uă parte, christóse, din calea beţivu
lui, çlise el, şi deşertă şi acel rest de vin.

— Ce mai bem acum ? ’l întrebă arnăutul 
după ce tuşi de cate-va ori.

— Cred că nibi uă băutură nu e mai bună 
după vin ca rachiul.

— Dă-ne rachiu, clise arnăutul.
— Eu nu mai beau, çlise Boilă, de óre-ce n’aşi 

vrea să te fac să plăteşci prea mult.
— Asta nu se scie pên’acum cine are să plă- 

tescă, dar daca te dai de învins, atunci încetăm.
— Eu învins ! mă faci să rid, pe sântul Pri- 

toc ! Apoi intorcendu-se către cârciumar :
— Mare’ţi e butoiul de rachiu? întrebă el.
— De cel bun nam mult, dise el, abia ’mî-a 

rămas ca la vr’uă două oca.

t.

— Adu-le incoa, dise haiducul.
Arnăutul mai tuşi, se mai îndreptă pe scaun 

de óre-ce era într’un rând. să clea pe spate 
scaun cu tot

cu
Rachiul fu adus; ei mai băură



— 62 —

ciocnind paharele; mai închinară pentru tóté 
némurile lor ! până când remase un singur pahar 
plin.

— Cine bea cel din urmă pahar, acela este 
învingătorul ! dise Boilă întinçlênd mâna către 
pahar.

Arnăutul vru şi el să ia paharu, dar fácénd 
uă mişcare strâmbă alunecă de pe scaun şi cădu 
sub masă, unde remase lungit făr’a se putea 
mişca din loc. Peste un minut el adormise sfo- 
răind ca un cal care simte apropierea lupului.

— L-a furat sântul ! dise Boilă, dar las pe 
mine că nici eű nu sunt mai breaz.

Şi întindendu-se pe pat începu să sforăe 
prefăcându-se că dórme.

Gârciumarul eşi să tragă zăvorul de la uşa 
•din afară, apoi se întórse să se culce şi el ală
turi cu femeia lui care adormise mai de mult 
pe uă rogojină.

Trecu aprópe uă oră, când Boilă deschise ochii 
şi trase cu urechia ca să se încredinţeze daca 
toţi dormeaü... Nu se auçiea de cât sforăiturile 
celor trei adormiţi împrejurul seu... El se sculă 
binişor, se îndreptă spre uşă, o deschise fără 
sgomot, eşi în tindă, încuiă uşa pe din ■ afară, 
deschise pe Cea de la drum, apoi se duse la 
uşă încăperii unde dormea Dinicu Graur, 
un piétol dirî: brâul seu • deschise uşa> şi intră în 
vârful degetelor până la patul aöestuia, acolo 
se opri un minut; scóse iiă'sfórá grosă de câ
nepă ce o avea ascunsă în sînul sëu, ’i făcu un 
ochiu şi: sé pregăti să lege pe acel nefericit pe 
când încă dormea... D/uă dată* el tresari' din 

' • somn,’ când se simţi atins de mână haiducului,

scose
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dar pên’a nu avea timp să çlica uă vorbă, acesta 
i astupă gura cu palma sa cea largă, şi ară- 
tându’î pistolul la rada luneî care bătea în te
restra.

— Să nu cârcnescî saű să faci vre uă miş
care, ’î <Jise el, că te lungesc la pământ !

— Ce vrei cu mine ? întrebă Graur spăîmen- 
tat silindu-se să cunoscă pe acela care ’l ame
ninţase ast-fel.

— Vorbesce mai încet şi vei afla îndată ceea 
ce voiu cu tine. N’am venit să’ţî fac nici un 
reü, dar voiü să te strîng în chingi cu ştrengul 
acesta ca să nu’ţi ca$ă séoa pe drum, şi apoi 
să te duc unde té aşteptă doi ochişori şoimuleţî 
cari doresc să te vaţlă şi să te mângâe cu focul 
lor cel dulce... Nu te mira, când ’î vei vedé ’î 
vei cunósce.

— Dar nu poţi să me duci nelegat ? ce însem- 
neză ?...

— Nu, că ’î e frică să nu sbóre puiul cu 
teiü tocmai când va fi temeiű.

— Şi cine e aceea care i s’a făcut dor de 
mine şi eü nu sciü nimic ?

— Hopa I <Jise haiducul aruncând pe Dinicu 
legat pe largii sei umeri.

îndată vei face cunoscinţă cu densa, adă
ogi el.

Şi eşind cu densul în cârcă apucă pe calea 
muntelui iuţind paşii ca s’ajungă mai curând.

— Dar unde vrei să më duci ? Cercă să mai 
întrebe nefericitul Graur, când ve$u pe răpito
rul sëü suind muntele cu dênsul.

— Nu’ţî spuseiu uă dată că te duc* la doi 
ochî cari doresc să te vaclă?

i
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— Sunt doi ochi cari doresc sä me varia le
gat !... Nam mai vëçiut aşa iubire priponită cu 
frînghii ! çlise judecătorul în culmea duioşiei sale.

Trecênd pe lengă o şipotă, Boilă se opri să 
bea apă, de óre-ce simţea că i s’aprinsese setea 
dup’atâta băutură de vin şi de rachiu ; el de
puse sarcina sa pe ërbâ, şi după ce bëu càt beu 
’şi umplu pumni de apă şi veni la Graur.

— Na, bea şi tu daca ’ţi e sete ; e rece ca 
ghiaţa, i çlise el.

— Nu voiû sä beau. nimic, respunse Graur 
privind cu desgust la manele cele negre ale 
haiducului.

— Cum ’ţi va plăcea, <Jise acesta spălându-şi 
mâinele cu apa din ele, apoi luându-şi eră sar
cina în spinare 'şi urmă calea înainte.

— Se luminase de diuă când ajunse Brilă 
înaintea Minei. Ea ’1 asoepta nerăbdătore în uşa 
bordeiului ei, din care se vedea flacărea unei vă- 
paiţe licărind încă în umbra cea dósa a acelei 
visuine unde lumina dilei nu străbatea nici iui 
dată.

— Să trăesci căpităneasă ! dise Boilă oprindu- 
se în faţa Minei, ’ţi am adus venatul pe care’l 
doreai. Éatà’J, e gras ca un mistreţ hrănit cu 
ghindă.

— Venatul ei?... vor dară să më mănânce 
nespălaţii aceştia ! cugetă Graur infiorându-se la 
astă ideie.

Mina s’apropie de el şi privindu’l în faţă :
— Aşa e ! çlise ea, dar aş fi vrut mai bine 

să fie femeia lui... Më cunoşti ? îl întrebă ea 
când îl vëdu pus în piciére resemat de trun
chiul unui copac.
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—Nu te cunosc, respunse Graur. Dar ce vreţi 
cu mine, ce v’am făcut eu de m’aţî adus aci ?

Toţi haiducii veniră, împinşi de curioşi ta te, 
s’asiste la scena ce era së se petrécâ.

—Nu cunosc!, urmă Mina, pe acea care, 
sunt câte-va luni, venise së róge pe femeia ta 
së scape pe soţul eî din inchisóre unde $ăcea 
închis de florile mëruluï, fără së fi făcut nici 
un rëû, şi drept respuns, a fost dat afară cu 
neomeniă? Nu sunt eü care mî-am dat casa so
ţiei tale pentru căutarea sănătăţii sale, şi drept 
resplată m’aï pus şi pe mine la inchisóre, cea 
ce m’a făcut să’mî năpustesc şi casa şi tot ce 
am muncit din copilăria mea şi pên’atuncï? Më 
cunoscî acum?

—’Ţî voiü plăti casa şi tot ce <Jicî că aï 
perdut, dar daţi’mî drumul d’aci.

—Nu’ţî cer nici uă despăgubire pentru câte 
m’aî făcut să sufer... De vei cheltui totă ave
rea ce o aï, nu veï rescumpëra fericirea pe care 
am perdut’o cu soţul meii din preună.

—Dar atuncî, ce vreî ?
—Voiü së’tf întorc cruzime pentru cruzime, 

voiü să se afle în lume cum trebuesc pedepsiţi 
toţi aceia cari n’au inimă şi suflet, ca dórá se 
vor îndrepta de frică daca nu din aplecarea fi- 
réscá spre bine.

—Vreţî dar să më ucideţî ! urlă Graur. Dacă 
aveţî acest cuget, lăsaţi-mă maï bine së’mï res- 
cumpër viaţa cu aur. Cât cereţi-pe viaţa mea?

—Viaţa ta pentru mine nu face nicî uă lăs- 
oaiă. Daca viaţa unuî mişel s’ar preţui cu aur, 
cu ce s ar plăti óre viaţa celor buni şi cu frica 
hiî Dumnezeii!

5
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—Atunci faceţi cu mine ce vreţi ca să m’a- 
leg uă dată într’un fel, £ise Graur perçlêndu-sï 
răbdarea.

—Cea ce aşi face cu tine, respunse Mina, ar 
fi se te ţiii la uă închisore atâtea <Jile câte a 
stat soţul meü şi cu mine pe ne drept, daF fiind
că nu găsesc aci un loc aşa de reu in care să 
te puiu, voiu $ice ómenilor mei să te scuipe in 
faţă şi apoi, să ’ţi dea drumul.

—Ertă-me, $ise Graur lăsându-se se cadă 
in genuchî.

—Nici uă ertare pentru cei ce n’a voit să 
erte ! şi făcând un semn haiducilor, eî veniră 
pe rând s’aplice pe faţa acelui nefericit insulta 
cea mai ruşinosă şi care e mai crudă şi de cât 
mórtea.

Graur fu în urmă deslegat şi ’i se dete voia 
să se íntórcá de unde fusese adus.

* *
Când ajunse la cârciumă, Graur cătă pe arnă- 

utul sëû, dar el se afla tot adormit sub masă 
und,e fusese trăsnit de somnul beţiei sale... strigă 
pe cârciumar, care î respunse din camera sa 
că nu ppte veni fiind uşa încuiată pe din afară ; 
el ’î deschise uşa şi află de la densul şi de la 
femee aşa că un necunoscut, pe care nu’l mai 
vëçluse până într’acea $i, venise in ajun şi după 
ce a beut cu arnăutui mai tótá nóptea, a ascep- 
tat până ’ï a vë^ut pe toţi adormiţi, apoi a 
eşit fairă să plătâscă şi a încuiat uşa pe din a- 
fară, dar ce va fi făcut d’aci înainte nu mai 
scia nimic, fi^nd adormit şi cu uşa încuiată.

—Bine, voiü găsi ace pentru cojócele tu-
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tulor când me voiü íntórce acasă, respunse el.
—Câte-va minute in urmă, el.se puse în tră- 

. suia sa şi plecă eră spre Ploescî.
Mina după ce asceptă së se depărteze Graur 

din tabăra eï, prevë<Jênd resbunarea acestuia, 
care ar fi provocat fără indoelă trimiterea unei 
puteri armate in contra celor ce 1 batjocoriseră 
cu atâta cruzime, credu de cuviinţă să paraséscá 
îndată acele locuri şi să caute un adăpost mai 
departe in care să se potă feri de orî-ce ur
mărire.

Chiar în çiiua aceea haiducii ’şî strînseră 
borfele lor, ’şî ascunseră armele şi luându-şî in
strumentele de cosit plecară peste munţi, cău
tând pe cât era putinţă, căile cele mai lăturaşe 
şi mai puţin umblate de omeni.

—Unul la numër, <Jise Mina în sine după ce 
eşi din munţii eï; mai sunt încă duoî... cârmu- 
itorul şi... ea suspină neputênd pronunţa nu
mele lui Orodel... Dacă scia, biata fată, era 
s’adaoge şi numele lui Călin, dar nul trecea 
prin minte că el mai trăia pentru păcatele eî...

Pe când se petreceau cele mal sus descrise, 
Orodel, după ce a umblat forfota mai mult timp 
prin locurile cele maî ascunse, ferindu-se. de ur
mărirea celor ce ar fi umblat să’l prindă, ajunse 
in cele din urmă in starea cea. maî păcăţosăşi * 
cea maî de plâns care putea să fiă. Nemâncarea 
şi rëul .traiü ce 1 dusese până atunci il slăbi
seră intr’atâta în cât ne maî putend lupta în con
tra suferinţelor şi trăsurilor ce le cercase, că$u 
sdrobit de oboselă, la marginea unei păduri care 
se lega atunci cu nemărginita pădure a Vlăsiei, 
atât de renumită uă dinióra pentru nenumăratele

■
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tâlharii ce se petrecea sub umbra cea întune
coasă şi nestrăbătută a copacilor eî seculari...

Orodel căţlu dară la marginea acelei păduri', 
alături cu drumul cel mare dintre Bucureşti şi 
Ploescï... El nu scia unde se află.... nu mân
case de trei tjile, şi apa era cam rară prin lo
curile acelea... el ar ü băut şi din urma vite
lor, dar nu pioase de mai multe dile şi pămen- 
tul era uscat de atâta secetă...

—Cu faţa trasă şi galbenă, cu ochii în fundul 
capului şi mai ştinşi, cu piciórele goale şi ră
nite de ţepi, cu o cămaşe sdrenţuită pe densul, 
Orodel semăna cu un ostaş cădut în bătălie care 
îşi da sufletul după ce fu despoiat de mâinele 
inemicului...

In această stare duioasă, el ’si aduse aminte 
de trecutul sëü... Gând viitorul fuge din nain- 
tea ochilor unul nefericit el ’şi întorce ochii 
spre trecut cerendu-1 ultima mângâere

Mina cea frumosă, Mina pe care el o iubise 
aşa de mult, de care fusese şi el iubit odinioară 
unde este ea!... Mai cugetă oare la densa?... 
El se cunoscea destul de greşit către densa şi 
se mustra amar pentru că n’a sciut să preţu- 
iască'un suflet aşa de simţitor, uă inimă aşa 
de fragedă şi credincioasă, care înfruntase toate 

‘ pericolele pentru ca să "1 scape din ínchisóre, 
biată copilă!... şi el s’o părăsească fără nici un 
cuvănt, fără nici o mustrare de cuget, tocmai 
pe când eî ’şî fáceaű cele mai frumoase pro
iecte pentru un viitor fericit!... Să fi fost toate 
astea un vis, care a fost urmat de o deştep
tare aşa de tristă, aşa de amară!... .Daca n’a 
fost vis, ce s’a făcut ea?... De ce a perit din

• • •
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lume lăsându-sî casa in voia întâmplări şi. du- 
cându-se să se ascundă de ochii oamenilor până 
unde n’ar putea pretinde eî !... Adevëraf să iîe 
oare că Mina s’a pus in fruntea haiducilor lui 
Călin şi s’a închis cu dânşii in munţii cei mai 
nestrăbătuţi?... Apoi amintirea lui Călin, pe 
care ’l găsise in uşa Minei şi ceia ce ii spusese 
el despre dânsa, veniră să! turbure minţile, să! 
răscolească sufletul ; îndoiala cea neagră ’i co- 
prinse inima... el închise ochii ca cum n’a fi 
vrut să mai vadă trecutul seű spre care se în
torsese cu atâta farmec... Ochii lor se umplură 
de lacreme, peptul lui se umplu de suspine, pă
rea ca un om în agonia morţii pe care n’a che- 
mat’o el, dar de care nu voeşte să fugă cu toate 
acestea...

Pe când Orodel se svârcolea ast-fel intre di
feritele simţimente, ce se ciocneai! în sufletul 
sëü, se au<Ji o bandă de lăutari care se apropia 
de locul unde se afla el... un cântec de veselie 
însoţit de mai multe chiote voioase îi făcără să 
se deştepte din letargia lui... el vru să se de
părteze, dar cercările lui de a se scula din loc 
nu’l ajutară intru nimic. Un minut dupe aceasta 
Orodel vëçiu trecând dinainte! o grupă de flă
căi si de fete în costume de sărbătoare—era o *
di de Duminică,— în mijlocul grupei eraü duoî 
tineri, mirele şi mireasa ţinându se de mână, 
surîflându-şî unul altuia, amândouî strălucind de 
veselie, amânduol juni şi frumoşi, gătiţi cu flori 
şi cu hainele lor cele scumpe... După dânşii ve- 
neaü părinţii lor din prexmă cu alţi bătrâni şi- 
cu un preot care avea o barbă lungă şi albă... 
Mirele era fiul unui locuitor cu dare de mână
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din satul Otopeniî, iar mireasa era din satul Bă- 
neasa, amândôuë satele în apropiere de capitală.

Când ajunse convoiul nuntaşilor până în drep
tului Orodei, unul din bătrâni vëçlêndu.T în a- 
cea stare de ticăloşie şi de suferinţă, se întoarse 
către preot şi îî dise :

—Ce e lumea asta, părinte! pe când unii se 
bucură, alţii gem şi se vaetă!.. şi mirama-şi 
dacă nu e aproape să’şî dea sufletul sărmanul 
tîner care zace întins colo pe iarbă! şi arătă 
cu mâna în partea unde se afla Orodei.

Preotul îşi arătă privirile asupra acelei ne
fericite fiinţe, se uită lung cu o căutătură cu
rioasă, apoi fiind-că ’l împiedica lumina soarelui 
d’a vedea bine, puse mâna d’asupra ochilor şi in- 
credinţându-se că nu s’a amăgit :

—Mergeţi înainte că vë sosesc şi eu îndată, 
çlise el acelora pe cari ’i însoţea, şi el se îndrep
tă către Orodei cu paşii pripiţi.

—Tu escî, Orodei ? îl întrebă preotul când se 
apropie de densul.
Orodei deschise ochii şi se uită cu o privire 

rătăcită la acela ce îî vorbea.
-—Ce, mă, nu më cunoşti?... Uită-te bine la 

mine... Dar ce e asta p‘e capul tëü ! NiTmî 
spui ce ţi s’a întâmplat de aï ajuns în starea 
în care te găseşti?... Scoalăte maî iute de acolo 
şi ăi acasă la unchiul tëû... Nu sunt eu frate cu 
răposatul tată-tëü? sau nu vreî să iii nepot?

—Nu më pot mişca, unchiule, respunse Oro
dei după ce a încercat în deşert să se scoale.

—Aşteaptă dacă este aşa şi alergând spre ceata 
nuntaşilor ceru ô ploscă cu vin, se întoarse la 
nepotul sëü şi îl făcu să înghijă câte-va sorbi-
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turï... Aceasta îï dete puţină vioiciune şi, aju
tat de preot care, cu toată bătrâneţea lui avea 
încă destulă putere, se sculă în picioare.

Satul Otopeniî, de unde era preotul şi către 
care se indreptaű nuntaşii, se afla la vre-o sută 
de paşi de dênsiï. Apropiându-se de acel sat, pre
otul scoase un inel de argint ce’l avea în deget 
şi dându’l luî Orodel:

—Ţine inelul acesta, îï <Jise el, şi dute cu el 
acasă la mine, în curtea bisericeî, arată’! preo
tesei care poate nu te va cunoaşte, că nu te-a 
vëçlut de mult. Ea e pătimaşă de picioare şi o 
vei găsi acasă... Gere’î să-ţî dea de mâncare şi 
o haină să te îmbraci, dupe ce îl vei spune cine 
eşti. Aide, dute curând... pe^la toacă me întorc 
şi eű.

Preotul se duse apoi să se întrunească cu 
nuntaşii cari ’1 asceptau la părinţii mirelui cu 
masa şi cu lăutarii.

La întoarcerea Iul, găsi pe Orodel mal între
mat şi mal vesel ; el spuse toate întâmplările 
lui, de la început şi până s’a întâlnit cu un
chiul sëü. Preotul cumpëra de la un sătean un 
rând de haine noul şi îmbrăcă pe nepotul sëü de 
sus până jos.

—Şi acum ce al să faci? îl întrebă după ce 
’1 a vëçlut îmbrăcat.

—Ce să fac!..., nici eu nu ştiu... Ţi-am spus 
că sunt fugit din închisoarea de la Ploeştî şi 
më tem să nu umble după mine să me prindă, 
respunse Orodel.

—Stă! aci la noi, dacă ’tt e frică să nu fii 
prins, dise preoteasa.

—Aci nu pot sta, de oare-ce sunt chiar în
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drumul lor Mai bine m’aşî duce în vre-un ju
deţ mai depărtat unde să nu fiu cunoscut, de 
cât, ce să fac şi acolo dacă n’am mijloace ca 
să me apuc de ceva.

—Şi cum vrei să’ţî seim de rost dacă te voi 
depărta de noi?

—Ve seriű aicea câte o scrisoare din când

• ••

în când.
Bine dicî, tată-teu, Dumnezeu să’l erte ! te a 

pus la carte, vrênd să facă un om cum se cade 
din tine, dar n’a apucat bietul, să-şî împlinească 
dorinţa, fiind-că chiar în anul acela a fost luat 
la oaste şi a murit bătându-se cu turcii... Tu aï 
remas mic, băiat de vre-o 7 ani numai si nici 
mama ta nu trăia ca să te îngrijească, ci aï 
crescut maî mult prin mâinî streine. Eü când 
te-am căutat să te iaű la mine, fiind-că nu mi-a 
trăit nici un copil, tu erai dus în lume. Sunt 
acum doi anî de când te-am întâlnit aproape 
de Ploeştî cu încă un flăcău de seama ta, dar 
atunci nu vreaî să vii, ci ţi-a plăcut să trăeştî 
maî mult cu dânsul. Eată unde te-a dus nada 
cu ast-fel de om stricat!

—Vëd şi eű unchiule, că aï dreptate, dar ce 
a fost n’are să maî fie, numai dacă m’aî ajuta 
să scap de starea în care m’aî găsit şi să pot 
face ceva ca să me căpătuesc şi eű într’un fel, 
saü să sciű încaltea că nu e lumea făcută pen
tru mine şi atuncî

—Nu vorbi aşa, întrerupse preotul, că păcă- 
/tueştî, fétu mëû. Dumnedeű nu lasă pe nimenî să 

peară.. Bine că te-a scos înaintea mea. Eu îţi 
voiű fi ca un părinte... De o. cam dată, urmă el 
scoţând un suspin profund şi deschizând o ladă

• • •

: •
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verde legată cu şine de fer, de o cam dată... şi 
preotul, întors cu spatele la nepotu-sëu, numëra 
câte-va monede în palma sa, silindu-se pe cât 
putea, a le face să nu sune, ţine aceşti bani, 
ce’î am pus în hârtia asta... Védi, strânge’i bine 
să nu’î pereli!... Cu eî te poţi duce ori unde creclî 
că vei putea fi mai ferit de cei ce te urmăresc, 
şi tot o dată te poţi apűöa de ceva să’ţî faci 
vre-un rost. M’aï audit?... Fii cu minte dacă 
vrei să m’aibî ca pe. părintele tëû.

Orodel sărută mâna unchiului sëu şi preotesei, 
apoi îşi luă çiiua bună de la dênsiï.

— Nu stai să petreci noaptea la noi? îl în
trebă preotul.

— Nu, unchiule, fiind-că noaptea pot umbla, 
diua më tem să nu fiii cunoscut. Şi se depărta.

Gând se vëçlu singur, se dete la o parte şi 
numără banii ce’î primise... erau treï-çlecï de gal
beni de aur.

—Asta e o avere ! clise Orodel în sine... Bie
tul meû unchiû. . eù îl şi uitasem daca mai trăia 
pe lume!..

El merse cât-va timp tot cugetând la mica 
sa avere şi fácénd mii de proecte despre chipul 
întrebuinţării banilor sfeî, până când vëçlu că 
noaptea era prea înaintată pentru ca să poată 
merge mai departe... Unde să doarmă el, mai 
ales când se scia şi cu banii la densul!... Se 
uită împrejurul sëü şi vëçlu o lumină la o casă 
ce nu părea prea departe de locul unde şe afla 
el... Se îndreptă spredênsa... Era o cârciumă..... 
el intră într’ânsa şi ceru să i se aducă o litra 
de vin. Pe când se aseçla pe un scaun ca să-şî 
bea vinul, el auçli douî oameni vorbind intr’o
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încăpere d’alàturï... Eî şedeau la o masă mica 
unde mâncaseră şi acum stäteaü de vorba între 
două sticle de rachiű.

De o dată Őrödéi se opri din băutura sa... EI 
recunoscu glasul unuia din acei doi convorbitori 
şi acum trăgea cu urechia ca să asculte la aceia 
ce vorbeaù. >

Eacă ce diceau er :
— «Eu nu cre<J să fi părăsit eî locul unde e- 

reaü aşa de bine ascunşi, dicea unul.
— «Cârciu marul din vale, unde se ducea eî a- 

desea să bea şi să mănânce, respunse cel-l’alt, 
m’a încredinţat că sunt <Jece çlile de când nu s’a 
mai vë<Jut nici unul dintr’ânşiî pe la cârciuma 
lui, ba încă mai spunea că a doua di, după cele 
întâmplate judecătorului, ’î-a întâlnit nişte săteni 
îndreptându-se spre locurile astea.

—«Călin! dise Orodel în sine. Dar ce va fi 
căutând el p’aci?...j|Cine să fie cel-l’alt?...

—«Şi câţi oameni aî, căpitane? întrebă a- 
cesta.

—«Patru-clecî de poteraşî, rëspunse întrebatul, 
dar mi s’a dat voe să ridic satul tot daeă va 
li trebuinţă.

— Călin, căpitan de poteră ! Ce minune sălile 
asta! cugetă Orodel.

Cei doi convorbitori ’şî reluă şirul vorbei.
— «Şi unde sunt oamenii, că nu’ï vë<J p’aci? 

întrebă acela ce nu era cunoscut lui Orodel.
—«Sunt în curtea din dos. respunse Călin, le 

am dat voe să se culce, fiind-că aű umblat toată 
<Jiua astă-ţli şi mâine am să’î scol pe la rëvër- 
sâtiil zorilor ca să ne punem pe lucru.

—«O vom împresura, o vom tăia, iî vom da

-
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foc, nicï eű nu sciu ce vom avea sä facem, dacă 
nu vom putea pune alt-fel mâna pe eî.

— «Greű, căpitane !
—«Pentru ce çlïcï cä e greű?
—«Pentru că după cum spun unii alţii carî

cunosc lucrurile mai bine, eî aű în fruntea lor 
o femeie de căpităneasă, care e numai [dracul 
gol, plină de deşteptăciune, de prevedere şi de 
bărbăţie, apoi, ce mai e de însemnat, este că e 
dresă, cum am audit.

— «Dreasă! rise Călin; când n’aşî cunoaşte-o 
de aproape aşi crede şi eu câte se clic despre ea,, 
dar se chiamă că ne cunoaştem, şi încă cum!...

—«O cunoşti dar aşa de bine?
—«E aşa de frumoasă că eram aproape 

să-mî pierçl viaţa pentru densa, îintr’o seară 
când am găsit’o singură acasă la ea.

Orodel ’şî simţi inima pătrunsă de un fer ars..
—«Dar ea n’a fost măritată nici o dată? în

trebă cel-ralt.
— «Nici o dată, respunse Călin.
Acest respuns încurcă minţile celui ce îl primi.

El scia, că Mina, dupe cum spusese ea, era fe
meia lui Călin, pe când acesta era căpitan de 
haiduci, cum dară acela care era soţul eî spu
nea acum că ea n’a fost nici o dată măritată !...

Eî maï vorbise despre alte lucruri, mai bă
ură câte un pahar, apoi fiind-căera târziu, stre- — 
inul se sculă, chemă pe cârciumar, plăti chel- 
tüéla tótá şi întorcêndu-se către Călin:

—cS’auţJim de bine, căpitane, <Jise el.
—cSërut mâna, părinte, respunse Călin, şi 

se întinse pe un pat d’alăturî să se culce, de 
óre ce era învins de somn şi de beutură.

Streinul care eşi din camera lui Călin era

i
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de uä talia de mijloc, alb la faţă, cu barba şi cu 
mustăţile ras de curând, cu un nas lung pe care 

*’l mângâia mereü cu mâna, ast-fel că ar fi dis cine 
va că i era temă să nu cadă şi să silea să’l ţie 
loc, ochii lui erau ascunşi după nisce ochelari 
Terţii forte mari, pe cap purta uă pălărie negră 
rotundă cu marginele in torse pe amândouă tem
plele lui, îmbrăcămintea lui era a unui preot 
•catolic, cu un toiag intr’o mână şi cu nisce 
mătănii de os negru intr’alta.

Vëelêndu’l Orodel se uită lung la densul si- 
lindu-se să’l cunoscă, dar nu ’şi aducea aminte 

-să’l mai fi vëçlut vr’uă dată... Din parte’], stre
inul, intrigat de curioşitatea cu care ’l privea
Orodel si temêndu-se ca nu cum-va să’l fi cu- »
noscut acestea :

— De ce te uiţi aşa la mine? il întrebă el.
-— Më uit, respunse el încet, fiind-că te am 

-au$it vorbind cu cel-alt nisce lucruri cari m’aü 
pus in mare grije.

Streinul dete din umeri şi se pregătea să 
esă.

— Ia nu te duce încă, dise Orodel, te vëd 
după port că eşti un om curios, şi asta më în- 
démnâ să ’ţi vorbesc fără sfială.

— Şi ce ai să ’mi spui?
— Aï cu mine pênë afară, ţiise Orodel în- 

•dreptându-se spre uşă, aci nu putem vorbi, de 
óre-ce më tem să nu m’auţlă cine-va.

Orodel vorbise cu atâta mister, fisionomia lui 
părea aşa de turburată, in cât streinul se inte
resă s’audă cea ce avea să’i spue el.

Amândoi eşiră afară şi, dupë ce se depărtase 
vcâti-va paşi pe drumul cel mare :
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— Acum spune’mï mai curênd că më gră
besc, ţlise streinul.

— Vream să sciu daca acea care este capi— 
tănesa haiducilor se afla în adevër în pădurea 
Vlăsieî cu céta eî.

— De unde vrei să sciű eû de ce më întrebi ?
Dupë cele ce spuneai celui-alt, pare că scit.
— Şi ce te face să vrei să afli daca haiducii; 

sunt în Vlăsia saű nu?
— Nu ’mi e de haiduci, ci de căpitănesa lor,, 

respunse Orodel.
Streinul îl privi lung în tăcere.
— Póte că te férései de mine, urmă Orodel 

vëçlênd indoéla streinului, dar n’ai la ce teferi, 
n'am nici un cuget rëü.,. m’aş putea jura pe 
sánta cruce... ba încă dacă aşi sei unde se află 
ea, m’aş duce acum îndată s’o încredinţez despre 
cea ce o ameninţă pentru $iua de mâine.

— Mâine, cine scie de nu va găsi în pădure 
numai iepuri si vulpi, respunse streinul cu un 
ris batjocoritor, şi se depărta cu grăbire.

Orodel se uită după dênsul pênë când îl perdu 
din vedere, apoi se íntórse la cârciumă unde- 

să i se dea un loc de culcare numai peceru
séma lui, fiind-că nu voia să dea ochi cu Călin.

★ ★

A doa ţii, pe când potera, cu căpitanul ei în
frunte, se ducea să calce pădurea şi să prindă 
pe haiduci din preuhă cu Mina căpitănesa lor, 
Orodel deşteptându-se din somnul sëu, care fu
sese întrerupt de mii de temeri şi turburat de 
mii de vise ürîte, şi vëÿônd ca nu mai remă- 
sese nici unul din aceia de care nu voia săfiă



— IS —

vëdut, plecă şi el, fără să scie unde se ducea 
dar negreşit nu spre partea unde vëduse că a- 
pucase potera.

După ce umblă mai bine d’uă oră şi jumătate, 
,se vëçlu în faţa unui oraş mare... D’uă dată se 
-opri in loc... Oare nu era Ploesciî la care se 
întorcea el fără să scie!... Pe cine să întrebe!... 
Mai făcu câţî-va paşi înainte, se uită împre
jurul sëu, când éta un om călare venind în 
buestru calului despre partea locului.

— Măi nene, ce oraş este acela de unde vii ? 
îl întrebă Orodel.

— Bucurescî, punga scuturescï. ’î respunse 
călăreţul şi se depărtă.

— Respunsul ce’l primi Orodel nu prea era 
de natură a ’1 încuragia să intre într’un oraş 
care ’1 va scutura de bani, cu tóté acestea el
se mulţumi că nu era Ploesciî de care se te- 
,muse şi oţărî să mergă înainte.

— Bucuresciî e un oraş mare, cugetă el ; a- 
colo nu cunosc pe nimeni şi nimeni nu me va 
.cunósce... Apoi, cine scie, póte voiü găsi ceva 
de făcut ca şă pot trăi prin acea lume multă! 
şi intră în capitală.

El găsi stradele pline de omeni, circulând în 
tóté părţile, bărbaţi, femei, în diferite costume. 
Toţî treceau pe lengă densul fără a’şî arunca 
ochii asupra lui, cea ce ’1 făcea să se mire de 
atâta nepăsare din partea lor, pe când se scia 
că avea treï-çlecï de galbeni în chimirul sëü şi 

îmbrăcat într’un port nou, d’abia de erî 
cumpërat... Dar mulţimea trăsurilor îl cam în
curca adesea şi ’l împedica d’a umbla pe unde 
.voia el... După un umblet destul de. lung, el se

era
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simţi cam ostenit şi se uită să vaçlà vre un loc 
de seçiut... La drépta sa era uă bancă dinaintea 
unei case cu câtï-va tei de curând sădiţi... S’a- 
propiă de acea bancă să şedă, când aruncandu- 
şî privirea in întru, vëdu mai mulţi omeni aşe- 
claţî la câte-va măsuţe şi bend din nisce cescî 
pe cari le aducea dinaintea lor un băiat însăr
cinat cu acest serviciû. Orodel creçlu că era uă 
cârciumă şi intră şi el să céra de beut..

— Nu ţinem vin aci, ’î respunse băiatul la 
care se adresase; aci e cafenea; dacă vrei să’ţî 
aduc o cafea saü o dulcâţă, dar vin nu se gă- 
sesce la noi.

— Atunci dăm un paharű cu apa că nu mai 
pot de seté7, dise Orodel.

— Apă fără dulceţă nu se dă, respunse bă
iatul.

— Adu’mî dar cum se dă, dacă nu se póte 
alt-fel.

Băiatul ’î aduse uă dulceţă şi un pahar de 
apă. Orodel bëu apa şi plăti dulceţă făr’a se 
atinge de ia.

— Bre ! dar scumpă maî e apa în acest oraş, . 
se mira el ; şi cu tóté astea am au$it că Dâmr 
boviţa il înecă de multe ori cu prisosul a- 
pelor eî.

— D-ta nu eştî d’aci? îl întrebă cine-va care 
sta alături la o altă mesuţă şi care avea ae
rul unui negustor de a treia mână.

— Sunt de la ţară, respunse Orodel; astă-$î 
am venit pentru înteia 6ră aci. . ^

— Pute că aï vr’uă judecată cu cine-va? îl 
întrebă negustoraşul.

— Ba m’a ferit sântul! Am venit să cerc
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daca aş putea întreprinde ceva ca să’mî ţiu 
viaţa.

—• Ga ce lucru aï vrea să faci ?
— Nici eü nu sciü bine... ori şi ce... voiü 

să muncesc ca să trăesc cu munca mea... m’aş 
pricepe la ori ce m’ar pune cine-va... saű m’aş 
apuca de vr’uă speculă... Am auçlit că cine 
s’apucă de vr’uă negustorie se umple de bani.

— Este prea adevărat, numai să fie cine-va 
deştept şi cu credinţă şi să n’aibă darul beţiei.

Astea nu scrie la mine... voiü să muncesc 
cu omenie şi să fiu in tot-d’auna cu faţa cu
rată ... numaî d’aşî găsi, d’aşî sei ce să fac...

— Sunt multe de făcut, bunioră, ătă... mie 
’mî ar trebui un om aşa ca d-ta pentru uă 
speculă ce voiü să fac.

— Ce fel de speculă?
— Am vre uă cinci sute de capete de porci 

îngrăşaţi pentru văndare... Dacă aï vrea să te 
tocmeşti la mine ca se mi’î ducî la Braşov, a- 
colo cumpărătorii sunt gata, cum veî sosi, banii 
ţi se vor număra îndată. Dar fiind-că póte nu 

. sciî bine séma, mă veî ascepta cu eï la Predăl, 
aprópe de vamă; eü voiü veni îndată, ne vom 
duce împreună, şi orî ce câştig vom prinde din 
văn^area lor, a patra parte va fi a d-tale.

— A patra parte ! atunci suntem învoiţi, 
$ise Orodel cu un aer mulţumit.

— Remâne numaî un lucru de împlinit, mai 
’nainte d’a începe Întreprinderea nóstra, $ise 
negustoraşul.

— Care lucru?
— De, nu trebue să te superî, dar fiind-că 

nu te cunosc bine.» de şi vorbele ’ţî aü fost
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destul de frumóse, însă nu e de ajuns aceasta 
pentru ca să ’ţî încredinţez uă marfă de mai 
multe sute de galbeni.

— Dar trebue să fac pentru ca să aibî în
credere in mine că nu te voiü înşela?

— Daca cunoscî pe cine-va, cum am elice 
un negustor de frunte saü nn proprietar, care 
să stea bun pentru d-ta, atunci ’mî ar pieri 
orî-ce frică, orî-ce îndoelă. Aşa e regula pe la 
noi.

— Dar pe cine să am ? nu cunosc pe nimeni 
aci... sunt cu totul strein...

—*'Mî pare destul de rëu... Dar ore 
dem... póte că ar fi chip să facem 
teri.

să ve-

Lc.__:j
U c U P G B— Gând aï avea niscaiva bani cu cîtrr-sir^^

— Şi cum ?

m’asigurî dându-mi’î in păstrare până voiü veni 
să te găsesc la Predeal, şi atunci, fiind-că ne 
vom duce împreună, ţi’î voiü înapoia îndată ce 
voiü sosi acolo.

— Am vre uă treï-çlecï de galbeni, respunse 
Orodel, care nu voia să perţlă frumósa ocasiune 
ce i se înfăţişa, dar am stricat numai unul ca 
să plătesc mâncarea mea de ieri.

— Treizeci de galbeni ! clise speculantul, ca 
cum ar fi vorbit în sine... Treï-çlecï de galbeni 
ca s’asigurî uă marfă de treî-ţlecî de ori mai 
scumpă !... Dar ce să clici ! fiind-că nu aï mai 
mult de cât atât, fiă... ’ï aï la d-ta ?

— 1 arn la mine, çlise Orodel scoţând din 
brâul sèü uă chârtie cu doue-decî şi noue de 
galbeni şi câte-va bucăţi de argint. Apoî 
mërând monedele de aur în palma speculantului,

nu-

G
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opri pe cele de argint şi le puse la loc in brâui 
seu. —Am oprit numai cât să’mî ajungă de 
cheltuélá pe drum, adăogi el.

— Cheltuélá drumului më priveşte pe mine, 
<Jise speculantul puind banii în posunarul seu. 
Dar acum éta ce ë de făcut ca să nu perdem 
timpul, fiind-că aşi vrea să pleci chiar de astă
zi cu porcii... Unde să te găsesc ?

—Viu cu d-ta, respunse Orodel sculându-se.
— Aşa... e mult mai bine cum ţlicî... Atunci 

me duc să’mî ieaü căruţa din dos şi viu să te 
iau să mergem împreună acasă la mine unde 
’ţî voiü da porcii in primire cu nurner ca să 
sciî câţi al primit... Lucru curat şi lămurit. Nu 
e mai bine aşa ?

— Ba e mal bine.
— Asceptă-me dară că viu acum.
Şi çlicênd aşa el eşi pe uşă din dos ca să s c 

ducă la căruţa ce (Jisese că o avea acolo.
Orodel remâind singur începu să socotescă in 

mintea lui banii cari avea sa î câştige... El mal 
ceru un pahar de vin, dar băiatul ’î aduse un 
pahar de apă şi uă a doua dulceaţă.

— La dracu ! <Jise el în sine, aci de câte ori # 
ceri vin tot apă ’ţî aduce; se vede că nu creşte 
viele prin locurile astea, ori că păstreză vinul 
pentru când se grijesc.

Trecu aprópe uă oră de când plecă negustorul 
de porci, şi el nu se întoarse încă... Orodel se 
uita la toţi câţi intra în cafenea creçlênd să 
vadă pe acela ce’l ascepta, dar el nu se vedea 
încă... Timpul înainta, sórele începuse să sca
pete şi nici uă vorbă despre întorcerea specu
lantului... Orodel ’şî perdu răbdarea. Oare-cari

I
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temen începură sa’í coprinză... sä n’o fi pätit’o 
cu omul acela, care 1-a şters banii şi acum nu 
mai vine?... Dar să më încreţi aşa lesne intr’un 
om neşciut şi nevëdut pënë în diua de astădi, 
ba încă fără să’î cunosc nici numele nici locu
inţa!... El strigă pe băiatul din cafenea... acesta 
alergă îndată cu o dulceţă,şi cu un pahar de 
-apă.

— Fugi cu apa, că’mî gâlgâe şi acum'în gât, 
’i dise Orodel ; te am chemat numai să te în
treb daca cunoşcî pe acel cu care m-aï vëdut 
vorbind adinióra la masa asta.

I

— De unde să cunosc eu pe toţi câţi intră 
aci in cafenea ! dise băiatul cam cu tóne.^

— Acela, mă, cărei am numërat nisce bani?...
— Daca ’1 voiu mai vedea vr’uă dată se face 

duoë cu asta, respunse el şi se depărta.
Nemulţumit de acest respuns, Orodel mai întrebi 

pe vro duói saű trei alţi pe cari ’îvërlu jucând 
cărţi la uă masă.

Nimeni nu ştia de cine voia să întrebe păcă
litul tiner, şi ei se retrase intr’un colţ mus- 
trându-se amar de greşala sa.

Orodel maî asceptă până ce inoptă de tot, 
apoi plecă să’şî caute un loc de dormit. A doua 
di îndată ce se desceptă din somn, eiseintor^e 
eră la cafenea, se uită la toţi omenii ce’ï vëdu 
intrând unui dupe altul, dar nici unul din ci 
nu era acela pe care ’i căuta el... Mai asceptă 
până la amézï... până la tócá... până sera, dar 
el nu se mai ^ëçlu de loc. Acum nul re- 
mase nici uă îndoială despre mârşevia acelui om 
care ’l a pus la mână cu atâta dibăcie cura 
ou’şi putea închipui nici- uă data... Tóté proitc-
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Nici un ajutortele lui périra ca uä nălucă 
de îndreptare....

Cine să’l mai ajute in starea in care ajunsese 
éra?... Unchiul sëu?... Dar cu ce curagiu era 
să se mai înfăţişeze înaintea lui şi cum să’î 
spue neertata greséflá ce o făcuse, uşi u rin ţa cu 
care se încre^use într’un om vëçlut pentru în- 
têia oră de dênsul ?... cu tóté acestea altă scă
pare nu’ï mai rëmânea.

El se duse dară la bătrânul preot din Otopenîy 
’î spuse totă împrejurea şi cáíjéndu’i în ge- 
nuchi :

• • •

— Tată unchiule, ’î clise el cu lacrămile pe 
ochi, ucide-më, spânzurâ-më, dar nu më lăsa că 
sunt perdut, şi alt sprijin nu maisam după 
Dumnedeu,

Iar bine că bunul preot s’a intîmplat së aibă 
un suflet bun compătimitor ! îndată ce audi 
nefericirea întâmplată nepotului sëu, el gemu 
din adâncul inimei sale, ’i făcu câte-va mustrări 
părintesc!, apoi creçlênd şi rugămintelor preo
tesei, care nu înceta d’a striga clin fundul pa
tului ei :

— Eartă’l, părinte ; e un copil încă... ce strică 
el claca ’1 a dus pëcatele së intre în mâinele 
unui pungaş !... Nu scii ce sunt Bucureşcii ? care 
s’a dus acolo şi s’a întors téfár?... şi altele ase
menea.

— Scolă-te şi sărută mâna preotesei şi ’Î 
mulţumeşte pentru că m’a rugat să te iert, dise- 
preotul lui Orodol care sta încă îngenuchiat.

Orodel făcu ce ’ï ţlise.
Atunci unchiul deschise încă uă dată lada sa 

cea verde şi mai numără încă trei-deci de gal-
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benï nepotului sëü ; apoi puind mâna sa uscată 
şi ososă pe umerul acestuia :

— Deschide-ti ochii bine, ’ï dise el că daca
te vei mai lăsase te înşele unii şi alţii ca p’un 
nàtërâû, nici së te mai cerci së vii la mine că 
nu mai vroiü nici së sciü, nici s’auçl că ’mi escî 
nepot.

— Uă dată, cine nu se póte înşela în viaţa 
lui ? respunse Orodel, dar a doua oră nu më mai 
prinde, fiă dracul măcar,

Preotésa făcu trei cruci şi ’şi scuipă în sin 
când aurii numele necuratului. Orodel sărută 
mâna eî şi a preotului şi eşi otărit a’si îngriji 
singur de viitor d’aci înainte fára a se mai în
crede in nimeni altul.

Së’l lăsăm a’şi căuta sorta cum se va pricepe 
şi să ne intórcem la Mina şi haiducii ei.

* *

Omul cel îmbrăcat in costum de preot cato
lic, despărţindu-se de Orodel în nóptea când eşi- 
seră amêndoï din cârciuma unde lăsaseră pe 
Călin cu céta poterasilorsèïse îndreptă la casa 
unui säten din marginea Otopeniior ; acolo bătu 
în portă care ’i se deschise, ’şi deslegă calul 
legat de un par de la gard, dete uă monedă şa
tenului, s’aruncă pe cal şi se duse in fuga mare 
spre pădurea Vlăsiei, care era la uă mică de
părtare d’acolo.

Ajungend până )a uă distanţă óre-care din 
pădure, el puse doue degete in gură şi făcu să 
s’audă uă şuerătură lungă şi ascuţită... D’uă 
dată se simţi uă mişcare în pădure... Câţi-ya 
haiduci se vëdura alergêndla semnalul ce li se

'
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dăduse... apoî alţii urmară după ceï d’àntêiu 
Intre aceşti din urmă se audi un glas de femeia 
Întrebând.

— Ce mai noii ne aduci, Boilă ?
— Când ar fi numai noué, n’ar fi nimic, dar 

sunt patru-deci şi noué astă dată. respunse a- 
cela care purta numele de Boilă şi care nu era 
altul de cât cel îmbrăcat in port de preot ca
tolic.

. — Va să $ică nu e de glumit? repeţi acei 
glas.

— Dacă n’aî cu cine ! Ei nu prea sofii de 
glumă, dupë cum 'i simţii', şi sunt de părere se 
ne cam strângem catrafusele, dacă n’om vrea 
să ne jucăm mâine dimineţă d’a calda cu dânşii 
şi cu alţi vr’uă sute de săteni cari ’i vor în
soţi.

— Atunci, pe drum, băeţi ? clise Mina care 
se grăbi se’şi ia armele şi capra de unde era. 
legată.

— Câte-va minute după acesta, ceata haidu
cilor eşea din pădurea Vlăsiei şi luă calea spre 
Argeş.

Ei merseră ast-fel mai multe dile, saű, ca să 
çlicem mai bine, mai multe nopţi, de óre-ce diua 
staű ascunşi, care pe unde putea, şi numai nóp- 
tea umblaû dupe ce se liniştea lumea împreju
rul lor.

Eraű aprópe de monastirea Curtea de Argeş, 
când unul din Haiduci, remas în urmă ca să 
privegheze mişcările poterei de eare se temea 
să nu fie urmăriţi, veni într’un suflet s’aducă 
scire că a vëdut cu ochii lui potera eşind din 
oraşul Curtea" de Argeş şi se ţinea dupë dânşii

í
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së’l ajungă după socoteala lui, ea putea să 
fie numai la câţî-va paşi depărtare de dănşiî.

— Iuţiţi pasul la monastire! dise haiducésa 
făcănd la dreapta împrejur spre locul arătat.

Ei ajunseră în cele din urmă la porta măre
ţei monastirï a Curţeî de Argeş... Porta era în
cuiată, de óre-ce era aprópe de meçlul nopţeî 
Gerul era întunecos şi nici o stea nu se vedea, 
fiind peste tot acoperit de nori... Mina bătu de 
mai multe ori în portă până auçli portarul şi 
veni să întrebe cine batea la acea oră înaintată.

— Suntem nisce călători, respunse Mina, dar 
deschide-ne mai curând, fiind-că suntem urmă
riţi de nişte făcători de rele care s’au luat du
pă noi şi vor să ne prade.

— Mă duc să spuî părintelui econom, çlise 
portarul.

— Du-te mai curând şi nu întârzia, că sun
tem perduţî, adăogi Mina.

Economul însciinţat de portar, veni îndată 
şi făcu pe haiduceasa së’ï repete aceleaş vorbe 
ce le dise portarului. In acel timp se auçli sgo- 
motul unor paşi de ómen! cari se apropia de 
monastire ţiind câte uă torţă aprinsă în mană 
ca să’şî lumineze calea.

— Iî veçlï părinte cum vin! clise Mina: eî 
vorbău între dănşiî ca să prada şi sânta mona
stire.

Egumenul dete ordin se deschidă porta. .
— Ascundeţî armele 1 şopti căpitănăsa hai

ducilor eî. Eî ’şî le ascunseră şi intrară pe rând 
până la cel din urmă... şi Porta fa abea închisă 
când éta şi potera sosită... Căpitanul eî bătu şi 
el în portă cerând se i se deschidă.

■ • •
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— DepartaU-vë d’aci, <Jise economul din do
sul porţii ; voi nu sunteţi omeni buni si nu vë 
deschid.

— E potera ! respunse cel ce a bătut în 
portă. Am venit să prindem uă câtă de haiduci 
pe care ’î am vë<Jut intrând aci în întru.

— Haiduci I strigă economul uitându-se cu 
spaimă la cei ce intraseră.

— Nu’î crede părinte, çlise Mina, eî sunt 
tâlharii, iar nu noi, dar umblă së te amăgească 
pentru ca să te facă să le deschizi şi când vor 
intra, să dea foc monastireî cu torţele ce ’şî 
le au aprins pentru acel scop.

Economul nu scia pe cine să creadă... Vr’uă 
cinci saü sease câlugërï cari së aflaű in mona- 
stire desceptându-se din somnul lor la sgomotul 
ce’l auriră, veniră să vadă ceea ce se întêmpla.

— Ve$i, părinte, să nu te căeştî, repeţi că
pitanul potereî ; suntem omeni ai stăpânirii 
trimişi së prindem pe haiducii pe care ’i aţi 
primit In monastire şi nu se cade să ne faci 
vre uă împedicare.

— Ori cine veţi fi, eû nu vë pot cunoşte 
acum, respunse economul. Aşteptaţi până la diuă 
ca să putem alege neghina din grâu la lumina 
mare, dar acum şi părintele episcop e dus la 
Bucureşti şi nu pot face mai mult de cât am 
făcut.

— Aşa e, aşa e, «Jiseră vre o duoi din călu
gări.

— Aceasta e respunsul cel din urmă pe care 
ni’l dai părinte ? întrebă căpitanul potereî.

—• V’am spus tot ce puteam spune, respunse 
economul.



— 89 —

— Bine dacă e aşa; vom vedea ce are să fie 
la urmă, çlise căpitanul, şi plecă cu ceata lui 
ca să ocolească monastirea de jur împrejur spre 
a vedea dacă se află vre un loc mai bun de ur
cat în curtea monastireî. Alt loc nu găsiră de 
cât ferestrele caselor de jos, dar ele eraü întă
rite cu fiare groase ; se puseră cu tot dina
dinsul să le scoată din loc... Atunci se dete a- 
larma că tâlharii se cearcă să intre cu forţa pe 
ferestre... Călugării năvăliră in casele de sus cu 
petre şi cu buturugi pe care le asvârliră în ca
pul acelora ceî credeaű de făcători de rele... Mi
na puse doi oameni la poartă ca să nu lase cu 
nici un chip s’o deschidă cine-va şi să intre po
tera in monastire, apoi luând pe ceî-alţî intră 
cu ei în camerele de sus şi de jos pe unde cer
cai! poteraşii să intre, şi comandă foc asupra 
lor...

Poteraşii neaşteptânduse la atâta cutezare 
din partea haiducilor, şi fiind cu toţii grămădiţi 
sub ferestre ocupaţi cu scoaterea fearelor, văzu
ră mai mulţi căluţi dintr’ai lor şi se retraseră 
să-şi apere viaţa... Era vre-o un-spre-^ece cei 
căluţi până atunci... Aceasta îndârji pe căpita
nul lor şi el ordonă oamenilor lui să respunrlă 
şi ei prin focuri

De o parte şi de alta focul începu viu şi bine 
întreţinut ; el ţinu mai bine d’o oră ; dar pote- 
raşii dau în ziduri, pe când haiducii trăgeau în 
carne vie şi făceaţi a se împuţina din ce în ce 
numărul adversarilor lor.

— Am rămas puţini de tot căpitane! çlise u- 
nul din poteraşi arătând cadavrele cari zäceaü 
împrejurul său.
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— Câţi mai sunteţi? întrebă căpitanul.
-—Din treî-deci abia am rămas un-spre-dece 

cu d-ta împreună.
— Al dracului lăudăros ! dise în sine Boilă 

care auçli vorbele poteraşilor ; el spunea că a- 
vea patru-deci de oameni cu densul.

— Na ! încă patru s’a mai dus ! strigă pote- 
raşul ; dacă vom mai sta aci perim cu toţii fă
ră nici un folos.

— Spurcaţii! urlă căpitanul,uitând că cu pu
ţin mai nainte .... Fusese în fruntea ace
lora pe care acum îi făcea spurcaţi.

Şeapte inşi mai rămâneaii în stare să se lupte 
cari eraű de trei ori mai mulţi la număr de cât 
dênsiï !

Căpitanul potereî scotea spume de turbare 
dar văijănd neputinţa d’a urma o luptă aşa de 
smintită, se retrase cu rămăşiţa oamenilor lui...

Liniştea se restabili îndată după plecarea po
teraşilor... Călugării umblaű forfota de colo pâ
nă colo, întrebându-se între eî cari să îl fost din 
acele două cete a haiducilor şi care a poteraşi
lor, la care eî nu respundea de cât inălţânddin 
umeri ca să arate neştiinţa lor.

Cu tóté acestea Mina dete ordinele cele mai 
aspre oamenilor eî să nu se atingă de cel mai 
mic lucru d’ale sfântului locaş, dar fiind-că unii 
din eî s’adresară la un călugăr ca să ’i ceară 
puţină apă de băut, acesta se duse şi le aduse 
două cofe pline cu vin, drept mulţumire că le 
au apărat monastirea de făcătorii de rele cari 
ameninţaseră s’o prade... vorbă să fie !

începu a se face $iuă... Haiduceasa rămase 
încremenită când îşi aruncă ochii pe‘fereastă şi

• • •
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vecia mulţimea cadavrelor zăcând sub zidurile 
monastireî... Nici o temere prin urmare nu pu
tea s’o mai ţie închisă acolo... Ea îşi luă ciiua 
bună de la econom şi de la cei alţi călugerî 
mulţumindu-le pentru primirea ce le-a făcut sub 
acoperemântul lor şi după ce dete câţî-va bani 
economului ca să’i împarţă la călugării cei să
raci. eşi pe portă şi se duse să’şi caute un alt 
loc de adăpostit.

După plecarea haiducilor, unul din călugerî care 
nu se putea mira îndestul de purtarea acestora :

— Eu m’aşî prinde, părinte econoame, dise 
el, că aceşti omenî nu pot ii făcători de rele.

— De! ce să die ! respunse economul încre- 
tindu’şî fruntea cu un aer cugetător, n’am au
dit nici un drac să fi făcut vre-o biserică, dar 
am vedut mulţi păcătoşi aprindênd câte-o lu
minare la icône.

Trecură aprôpe doî ani de când Mina îmbră- 
ţişeso viaţa haiducească, trăind, precum văzurăm,, 
prin munţi şi prin codri fără nici un scop d’a 
se înavuţi şi făr’a cugeta încă să se intorcă în 
societatea ómenilor din lume de care ea se des
părţise póte pentru tot-d’eauna. Haiducii eî nu 
prădau, ci, după cum spune Boilă, luaü cu îm- 
prumutaie, uă împrumutare forţată, ce edrept 
dar fără chinuri şi mai ales fără ucideri, eî nu 
ucideau de cât numai când se vedeaü atacaţi şi 
nu puteau tace într’alt chip.

Ast-fel numele Minei haiduceseî se lăţi în 
Iotă ţara... Nimeni, nu mai vorbea de cât de 
dânsa, de faptele eî, de purtarea eî care nu se
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asemënase cu a nici unui dinhai ducii cari au 
trăit înaintea eî.

Gu tóté acestea, ruşinea ce o păţise de la 
dênsa Dinicu Graur aprinse aşa de mult setea 
resbunăriî în sufletul acestuia în cât se duse 
îndată drept la Domnitorul ţerei, şi cădendu’î 
la piciére. ’1 rugă să ia mësurï pentru pedep
sirea acelei cutezătoare ce’şi a rîs cu atâta cru- 
dime de un boier ca dênsul care se bucura de 
înalta favóre a Măriei Sale prin postul de ju
decător ce ’ï încredinţase... In urma acestei plân
geri, capul haiduceseî fu pus la preţ... Uă mie 
de galbeni eraü otărâţî pentru cine ar fi prins’o 
şi ar fi dat o în mâna autorităţii vie saű mortă... 
Mai mulţi doritori d’a câştiga, acest preţ mare 
cercaseră tóté mijlócele d’a ajunge la acest 
scop, dar tóté cercările lor se perdeaű ín vént 
înaintea măsurilor preveclătore cu care Mina 
scia să nimicească planurile lor.

Intre aceşti din urmă erau patru mai ales cari 
neputênd reuşi fie-care în parte, se otăriră a’şi 
întruni poterile şi a lucra într’un comun acord 
pentru realisarea scopului lor... EÏ urmăreau 
dar pe haiduceasa pas la pas de cât-va timp, 
ori pe unde se ducea ea, pândea momentul fa
vorabil ca să potă pune mâna pe ea.

Era tocmai a cincea Zi după sângerosa întim- 
plare de la Curtea de Argeş, pe când căpitanul 
poterii se întorcea cu sfărămăturile cetei sale 
ca se urmărească de departe mişcările hăiducilor 
şi se descopere locul in care se duceaû së se 
adăpostească, de óre-ce să mai cerce vre uă 
luptă cu dênsiï, aceasta nici că ’i trecea prin 
minte cu uă mână de omeni ce ’i remăsese...
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Câlin ar il putut së cérá alte ajutore de 
braţe de la stăpânire daca nu făcea nebunia 
de a’şî espune céta lovirilor haiducimiî care tră
gea ca dintr’uă cetate asupra ómenilor lui aflaţî 
in mijlocul câmpului fără cea mai mică apărare. 
El dar ’şî bătea capul cum së găsescă 
midloc d’a îndrepta greséla ce o făcuse şi care 
1 costase perderea celui mai mare numër al os
taşilor lui.

Preocupat de aceste griji, el se întinse pe 
malul Argeşului, la umbra unui anin stufos, cro
ind planuri peste planuri, pe care le lepăda 
spre a face loc altora fără ca së se oprescă la 
nici unul din ele... Apropierea unor omeni ce 
venéü spre densul ’1 făcu să tresară în miijlocul 
cugetărilor de carî fusese absorbit... Eraű cei 
patru urmăritori aï Minei, cari vë$ênd pe Călin 
întins pe erbă cunoscêndu’l venéü së’l întâl- 
néscá.

— Eşti singur, căpitane? dar unde ’ţî sunt 
omenii ? întrebă unul dintr’ênsiï.

— Sunt la pândă... ’îam trimis in urmărirea 
haiducilor să descopere ascunçlëtôrea lor, res- 
punse Călin.

— Daca nu sciî încă unde s’aü retras eî, 
atunci ’ţî vom spune noi, d’aceeane am abătut 
p’aci când te am vëçlut.

— Şi sciţi voi unde se află eî?
— Uă împrejurare neasceptată ne-a făcut să 

aflăm fără voia nostră unde s’aü adăpostit eî 
d’uă cam dată.

vre un

i

— Cum de uă cam dată ! $ise Călin.
— Am çlis de uă cam dată fiind-că auclirăm 

doî omenî vorbind intr’uă cârciumă din dél că
!
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se ascépta së trécá astă-^li cârmuitorul din Pra
hova care se íntórce de la Craiova unde se du
sese së’si va<Jă părinţii...

— Cârmuitorul va trece, pe aci! întrerupse 
Călin îngălbenind la acéstá audire.

— Da, şi noi aşteptându’l se’l vedem trecênd, 
avurăm tot timpul s’auçlim cea ce vorbeaü acei 
doi omeni între dânşii.

— Şi ce spuneau, ei ?
— Ei vorbeaű forte încet, dar cea ce putu

răm au<Ji fu că unul elicea celuî-l’alt : „Aideţi 
së înştiinţăm pe căpitănesa despre trecerea câr- 
muitorului până mai este timp.“ Apoi se făcură 
într’uă clipă nevăzuţi.

— Şi n’aţi putut pune mâna pe dânşii, de 
óre-ce nu e nici uă îndoelă că trebue să fi fost 
din cé ta haiducescă ?

— N’am avut când, de óre-ce îndată ce ara 
înţeles ce fel de omeni eraü, pare că au intrat 
in pământ, aşa de iute périra din ochii noştri, 
şi aşa de grăbiţi se aretară ca së dea căpită- 
nesei lor de scire despre asceptarea câmuitoru- 
lui, ceea ce rie-a făcut së presupunem că ei tre
bue së fi şi plecat de unde se aflaîi, temându-se 
se nu fi au$it noi vorbele lor şi së descoperim 
ascun^ëtôrealor.

— Şi unde credeţi că se ţineau ei ascunşi?
— Fără îndoelă în pădurea din faţa cârciu- 

mei, fiind că alt loc nu mai e p’înprejur mai 
bun de adăpostit.

Pe când ei vorbeau ast-fel, unul din poteraşii 
trimişi de Călin la pândă, se întorse s’anunţe 
căpitanului sëu sosirea cârmuitorului de Pra
hova.
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— Pe unde ’l aï întâlnit? întrebă Călin scu- 
lându-se în picidre.

— S’a oprit în dreptul cârciumeî din dél ca 
së faecă popas şi să mănânce caii grăunţe, res- 
respunse poteraşul.

— Mai era cine-va cu densul?
— In trăsură era numai singur.
— Te întreb dacă mai avea ce\a omeni pe 

lênga densul?
— Mai avea doi călăreţi pe lênga trăsură şi 

fecior pe capră.
— Te-a vëdut?
— Nu creçlsë më fi vërlut.. nu s’a uitat la mine.
— Du-tedespunesicelor-aUïsë stea la uă parte 

penă va trece .. Nu trebue së vë va$ă că sun
teţi aci. M’aï audit ?

— Am au<Jit... Më duc së le ' spuï; şi pote
raşul se depărtă îndată.

— Nu înţeleg pentru ce aï luat mësura asta, 
dise unul din ceî patru nouî veniţî.

— Voiu së rnë feresc de a da ochi cu cârmu- 
itorul, respunse Călin, de óre-ce sunt doë luni 
de când cutreer ţera în góna haiducilor şi el 
când m’a făcut căpitan de poteră, fiind-că ’î 
jurasem că numaî eu sunt in stare së’ï prinrlî 
’mï a dis că daca într’uă lună nu më voiü în- 
tórce cù dênsiï prinşii, are să puia së më spân
zure ca unul ce’l am amăgit.

— Şi acum ce aï së facï numaî cu sépte ô-ï 
menî care ’ţî au rëmas.

— Acum etă care e planul meü, tocmai ’m, 
a venit ideea asta. Dar aideţî mai departe de 
unde are se trécá el. de óre-ce avem să stăm 
maî mult de vorbă.

j
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Şi dicênd aceasta, Călin se sculă şi urmat de 
ceî-alţî patru, se afundă într’o dumbravă de 
mestécânï ce se înălţa la spatele lui.

— Să’ţi au<Jim planul, çlise atunci acela care 
vorbise de la început cu Călin.

— Eată-1 care este, respunse acesta aşedându- 
se pe iarbă alături cu ceî-alţî, la umbra desă a 
copacilor. Dar maï ’nainte de a vH spune, urmă 
el, aş vrea së’mï juraţi că nuvë veţî atinge de 
viaţa haiduceseï ; maï târçliü vë voiü spune 
pentru ce vë cer acesta. Vreţi dară să’mi juraţi?

— Jurăm ! respunseră ei.
— Vedeţi că sunteţi patru şi noi suntem 

opt!... Daca voiü simţi cea mai mică trădare 
din parte-vë dau mâna cu haiducii şi atunci

— Dar nu’ţi mai strica jorbele de surda, ai 
uitat ce interes ne légá împreună ?

— Aveţi dreptate, dar eram dator së ve vor
besc ast-fel... Acum étá planul meu : Am dis 
că suntem opt şi cu voi ne facem doi-spre 
çlece...

— Aşa aï dis.
— Ne vom face o ceată de doi-spre-ţlece hai-

■
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duci
— Aveţi răbdare. Vom intra, îndată ce 

însera, în pădurea unde ţliceţi că se află ei spri
jiniţi

va
4 •• •

— Dar dacă vor fi plecat d’acolo, dupë cum 
presupunem ?

— N’aveţi gri je, sunt drăcii d’ale lor... Acei 
doi omeni pe cari ’i aţi auçlit în cârciumă că 
voiaü së se ducă së dea de scire căpitănesei 
despre venirea cârmuitoruluï, aü făcut’o cu scop 
ca să credeţi voi că ei vor fugi de frica aces-
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tuia, ca la întâmplare de a avea mai mulţi 
omeni armaţi cu densul, sä nu cerce sä calce 
in deşert pădurea, sciindu’i pe eî fugiţi.

— Nu e de mirare se fia şi aşa.
— Dar se lăsăm acestea... Eu, care vc vor

besc, am vertut multe şi am păţit multe... Spu-- 
neam dară că îndată ce va însera, vom intra 
in pădure ca haiduci şi vom umbla in tote păr
ţile pene vom da peste vre unul din ei. Atunci 
ne vom repedi la densul, îi vom pune la mijloc 
şi JÎ vom cere bani.

— Dar bine?...
— Am dis să m'ascultaţi cu răbdare.
— Urmeză daca e aşa.
— Daca nu va voi să ne dea, noi îl vom 

ameninţa cu armele... n’ar strica se mai dăm şi 
cate-va focuri în vént ca s’auçlâ ceî-alţî, dar • 
mai cu séma cel prădat de noi va alerga în
dată să încredinţeze pe căpitănesa cetei, care 
aflând cine suntem şi câţi suntem, nu se va sfii 
d?a veni cu omenii ei să ne vaçla şi póte së se 
înţelegă cu noi... Atunci noi ’i vom propune ca, 
de cât se haiducim unii într’uă parte şi alţii 
într’alta, ar ii mai nemerit se dăm mâna şi se 
ne unim cu toţii. Primindu-se acestea, cum nu 
me indoesc, vom ii cu toţii amestecaţi la un 
loc... arii aşea, mâine aşea, pene nc-o veni bine 
intr’uă nópte, când ei vor fi scufundaţi în som
nul cel mai dulce, — noi se nc prefacem a dormi,
— apoi iie-care se ucigă câte unul sau doui din- ' 
tr’enşii pônë vorn scăpa de toţi. Ce ţliceţi de 
planul meu?

— Ce se dicem ! respunse unul din cei patru 
streini cu un aer de îndoeală.

i
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— Eü vëd ca ve codiţi, dise Calin după ce 
observă acesta îndoială pe fisionomiele lor.

— Nu ne 'codim... dar dacă primirăm se'ţî 
dăm tot ajutorul nostru a fost pentru...

— Pentru preţul care a fost pus pe capul 
hai ducesei, nu e aşa? întrerupse Călin.

— Ba aşa.
• —Eî bine nu veţi perde nimic. Nu vë în
chipuiţi că dacă ’i vom- ucide omenii eh a tune; 
tóté averile lor vor cădea în mâinele nost re? 
Vom face dară cinci părţi din ele, din care 
patru vor fi pe séma vostră şi una va rămânea 
pentru mine, ceea-ce va face pentru fie-care 
mai mult de cât preţul dupe care umblaţi, şi 
fără ca să fiţi siguri că ’l veţi căpăta vre uă 
dată.

— Gu toernéla asta ne unim, respunseră ci.
— Daca vë uniţi, daţi mâna incoa.
Ei ’si deteră mâna.*
— Acum s’a otărât, disc Călin. Desérá vë 

ascept aci, chiar într’acest loc, din preună cu 
omeni mei.

— Vom fi câte şi patru aci.
— Eu voi ii românea la marginea pădurii, de 

óre-ce căpitănesa me cunósce şi n'aş vrea să se 
deóche planul nostru şi să stricăm totul... Daca 
vë veţi putea cortorosi chiar în nóptea asta de 
dânşii, cea ce ar fi mult mai bine, trimeteţi pe 
cine-va së me însciinţeze, ear dacă veţi vedea 
că lucrul, cere ore-care întârziere, ine veţi găsi 
la cârciuma din dél, unde voiû ascepta së vëçl 
ce aţi tăcut.

— Fia şi aşa, diseră cei patru inşi scu-
lându-se.r,

.
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întreba Câlin.— Uncie vë duceţi acum?
— Ne ducem së căutăm ceva de mâncare

pene va însera.
— Şi eu me duc së ’mî adun omenii dupe 

unde ’i am imprasciaţi.
— Şi se despartira unii de alţii.

'<v

★ ★
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Pe când Calin pregătea punerea în lucrare a 
planului sëü, de care părea aşa de încântat, 
cârmuitorul se plimba pe marginea drumului 
asceptând intórcerea ómenilor lui, cari se du
seră cu caii la adăpat, puţin mai la vale unde 
curgea Argeşul.

Surele era aprópe de scăpătat, când un ţeran 
oprindu-se înaintea sa ’şi luă căciula de pe cap 
şi dându’i ua hârtie sbircită şi cu pete de no
roi ű pe densa :

— Mărite stăpâne, ’ï dise el, fiind-că cl-ta 
scii carte şi cu nu pot citi, fă-mi atâta bine 1 
de ’mî spune ce scrie pe hârtia asta 
găsit’o la rădăcina unui pom, virită pe jumă
tate in pâment, cum o vecii, şi par’căaşî ghici 
eu ce trebue să fia

Ei, destulă vorbă acum. dacă vrei së ţi-o ci
tesc, dise cârmuitorul apucând chârtia d’un colţ 
între doue degete şi silind u-se a o citi cu ochii.

Ţăranul se trase la o parte oftând şi ţiin- 
du-ş'i mereu căciulă iu mâna cu capul plecat 
la pâment.

— Unde ai găsit hârtia asta? il întrebă câr
muitorul dupe ce o citi.

— Apoi aci la marginea pădurii, lângă un 
frasin, răspunse ţăranul.

--
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— Sciï tu ce e scris aci?
— De unde së sciu, sëracul de mine, cä daca 

sciam carte eram s’o citpsc şi nu te supërâm 
pe d-ta.

— Mă, aci e. vorba de# comóra, sciï tu?
— De ua comoră : se miră ţăranul cäscand 

ochii man, atunci tot bine ’mî spunea reposatul 
tată-meu când era pe patul moţii, adăogi el.

— Şi ce ţî-a spus el?
— Eată cum s’a intêmplat, respunse ţeranul 

după ce tuşi de câte-va ori : tată-meu a fost 
văcar pe m' şia asta... era tocmai pe când nă
văliseră turcii in ţeră de tăia şi jefuia lumea... 
Atuncî, stăpânul moşiei ’vrend së ’şî ascundă 
averea, care era mare, şi së nu cadă în mâi- 
nele Turcilor, veni să o ingrópe aci in pădure 
Ţavăflut dintr’un tufiş unde se ascunsese. Apoi 
boerul plecă d’acolo, plecă şi de la moşia şi nu 

. se mai vëdu nici până in rlîuade adî...* Pole că 
T au prins Turcii, nu putem sei, dar tată-meu 
vërlend că nu se mai intórce, a vrut să desgrópe 
el comóra, dar n‘a mai sciut sub care frasin 
era îngropată, de cât, când era aprópe së şt 
dea sufletul, me chemă pe mine şi ’mî spuse ce 
vë spusei şi eö, dar fiind-că nici eu nu sciam 
unde së găsesc acel afurisit de frasin, am lăsat 
lucrul baltă pêne când din intimplare, trecând 
acum pe lângă pădure, am dat cu ochii de 
pustia asta de chârtiă.

— Kata ce scrie ea, disc cârmuitorul, şi citi 
cuvintele următore:

«Ori şi cine vei ii tu, care vei găsi comóra 
»asta, ascunsă de mine sub acest frasin, te jur 
»pe credinţa ta să zidescî iui biserică, pe care

/à*
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»s’o închini sântului Vasile, fiind-că şi eu me 
»numesc ast-fel şi róga-te pentru sulistul meu

Ţăranul sgâi ochii şi surise cu un aer de uă 
veselie îndoită.. Amândoi se priviră unul pe 
altul fără a elice nimic, aşteptând fiă-care s’auda 
de la cel-alt cea ce era otărit să iacă... Ţă
ranul fu cel d’ânteiu care eşi din acesta tăcere.

—Oare ce me înveţi se fac acum? întrebă 
el pe cârmuitor: cum dice legea la asemenea 
Împrejurare?

—Legea... vom vedea mai târdiü ce dice ea, 
dar aş vrea se sciú unde e acel frasin sub care 
e îngropată comóra? e departe d’aci ?

—Ba e chiar aprópe de marginea pădurel... 
Câţî-va paşi... Dacă vrei së ie! ostenéla se vii 
până acolo să ved! singur şi apoi së o târăsc! 
cum e de făcut...

—Mergi înainte, eu viu după tine.
Şi cârmuitorul se luă după ţăran, fără a avea 

aerul că ’l urmăza şi cugetând la midlocul de a 
pune mâna pe acea comóra, a cărui însemnă
tate o esagerase ţăranul aşa de mult.

Ei merseră uă bucată bună fără să dea încă 
de frasinul ce’l căuta..

—Dar nu mai ajungem uă dată? întrebă 
cârmuitorul care, vădend că se înfundase prea 
mult in pădure începu a se cam îngriji.

—încă vr’uă sută de paşi şi vom fi acolo, 
respunse ţăranul.

—Spunea! că e la marginea păduri!..
—La marginea de dincolo, nu la ăsta.
Cum! se trec prin totă pădurea penă mă 

va scotă dincolo ! N’a! fost tu prost, ci eü care 
m’am luat după tine. Şi rlicend acesta făcu o

.»
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mişcare înapoi spre a se intórce de unde a 
plecat.

— Ce umbli se faci? 1! întreba ţăranul cu 
un ton aşa de spàimântàror, că toi sângele în
gheţa invincle bietului cârmuitor. El se uita Ja 
ţăran cu ochii speriaţi, cu faţa peri ta şi tremu
rând ca un prins de friguri. Ţăranul scoase un 
pistol si indreptându’l spre densul :

— Sä nu scoţi nici un strigăt, clise el, că nu 
mal eu răspund de viaţa ta!

— Dar ce vrei să faci cu mine? îl întrebă el 
cu un glas mai stins ele frica ce o simţea.

— Eu nu voiu să fac nimic, dar este ci ne-va 
care doreşte, să’ţi facă cunoştinţa.

— Vrei să mă ucidi pute?...
— N’am ce face cu pélra. la... d’aï fi vre un 

lup, să mai clic că nii-Tir ţine de ărna cald, clar 
in pelea ta n’aş vrea să fiu.

— Dacă vrei bani, spune’mî să’ţi dau indata 
şi apoi să’mi dai drumul d’aci.

— Dacă ar fi vorba de bani te uşuram de 
ei fără s’aştept să mi’i dai.

Bietul cârmuitor, nu înţelegea clar ce voia sa 
facă ţăranul acela cu densul, de óre-ce nici jje
lea lui nici banii lui nu erau in joc!... Ei fu ne
voit prin urmare să mărgă tot înainte, pe unde 
’î ţii cea conducătorul sëü s’apiice... la dreapta!... 

.la stânga!... până când audi cuvântul : «Opresce 
aci !»

Locul unde i se dise să op rés că era împresu
rat cu copaci uriaşi de curând tăiaţi .şi restur- 
naţî unul peste altul formând un fel de gard 
n falt şi arievoiă de pătruns. Mai mulle guri de 
carabine se vedeau înşirate de jur împrejur, cari '

!
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păreau a rinji printre crăpaturile gardului... fie
care purta mórtea In sinul eî.

Ţeranul scóse uă mică fiu eră tură şi îndată se 
vëdu deschidendu-sc un fel de portă, ca acelea 
ce opresc vitele d’a intra în vre uă grădină sau 
în vre un loc ce voesce cine-va se’l ferescă de ele.

—: Intră, clise ţeranul.
Cârmuitorul intră fără a mai dico nimic.
— Dumnéluï este care doreai să’l vedl, clise 

ţeranul adresând aceste cuvinte căpităneseî hai
ducilor cari se grămădiseră împrejurul noului ve
nit. privindtTl unii cu uă mirare sălbatică, alţii 
dându-şî côte la vederea lui şi alţii ascunclen
ci u-şî rîsul in palmele ce le ţineau la gura lor.

— Me miram eu se se întorcă Boilă cu mâi
nile gole! clise unul din ei.

Tăcere! strigă căpiţănésa, apoi viind în faţa 
cârmui torului :

— Bine aï venit, clise ea. Greci că nu m’aî 
uitat, şi ’ţl aduci aminte de aceea care a venit 
uă dată se’ţî cadă in genuchî, ca la icône, ru- 
gându-tc să’i faci dreptate, car tu, care eşti plă
tit ca să faci fie-căruia dreptate, aï pus së më 
dea cu brârigî afară! Aşa e că iTaî uitat acea 
purtare sălbatică către uă fată, care te ruga, 
care plângea rugându-te, care se tóra la pi ciu
rele.teile şi le umplea de lacrămile eî?...

— Daca vrei viaţa mea, iea-o mal curenţi, dar 
nu mc judeca pe când nu pot së më apăr, dise 
el de uă dată perçlend tóta răbdarea.

— Nu te voiu judeca eu, ci te las în judecata 
acestor omeni, să otărască el ceea cotise cu
vine, dise Mina.

* •.
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— Sa se spânzure! strigară vre uä câţi-va 
haiduci.

— Să i se dea uă sută de nuele la spete ! di- 
seră «alţii.

— Să se scuipe de către toţi noi ! fu părerea 
celor mai multi.

9

— Audi ce die ei? dise fata codrilor adre- 
sându-se către acela care asculta sentinţa sa, mai 
mult mort de cât viu.

— Ertare! ertă-me! respunse el cădend în- 
genuche, înaintea aceluia care se desfăta de umi
linţa sfârşietore a acelui nefericit.

— Ertare !... dise ea ; ’mi ai datV mie când 
_ ’ţî o ceream cu lacremile pe ochi! Aşa te a în

cetat së te porţi, cine ’ţi a dat puterea in mână 
pentru păcatele poporului, ce erai chiemat se’l 
cârmuesci ?

— Ertare... me voia îndrepta d’aci înainte, res
punse el cu un glas duios, dar cu un aer care fă
cea'së se cunósca turbarea ce ’i sfâşia sufletul. 

, Daţi’l cu brânci afară, cum m’a dat el pe mine, 
şi mulţumescă cu atâta! dise Mina către ome
nii ei.

Haiducii ’l îmbrânciră până .intr’un loc mai de
părtat unde ’l lăsară în mijlocul pădurei şi al 
întunericului nopţei care era de mult înaintată,

, si se întorseră la locul lor. Mina ’ï ascepta së le 
dea ordin de plecare. Prevedătorea copilă nu ro
mânea nici uă dată acolo unde comitea câte un 
fapt de acelea ce ar fi putut së atragă asupra 
ei uă vijelie în contra căreia n’ar fi avut destulă 
putere să lupte. Ea scia până unde se întinde 
puterea unui cârmuitor, de şi nu era din acel 

judeţ, şi profitând de întunecimea nopţei, eşi din

1
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pădure in mijlocul haiducilor ei, cari luară din 
noû calea munţilor.

Nefericitul cârmuitor, dupe ce rătăci cât-va 
timp căutând uă eşire din acea pădure bleste
mată, fu de uă dată isbit de mai multe glasuri 
cari făceau se răsune pădurea de cântecele şi rî- 
setele lor.

— Nu se póte së fie haiduci aceştia, cugetă 
el, de óre-ce eî n’ar face atâta sgomot care ’iar 
descoperi îndată, dar cată să fie niscai-va mun
citori întârziaţi, care se întorc de la munca 
câmpului .. Gând m’aş duce înainte ca să pot 
eşi cu dânşii din îndrăcită asta de pădure!...

Şi ei înainta spre partea de unde ’î se păru 
sgomotul acelor cântece şi risete.

Abia făcu vre uă cinicî-decî de paşi şi se 
simţi apucat de un,braţ ţepăn care ’1 ţinu 
în loc.

Cine escï ? me sugrumi, nu ine strânge aşa 
tare ! strică el când se vëçlu cu gâtul strâns de 
acea mână de fer.

— Bani ! strigă unul la urechea lui.
— Ce ! eră voi sunteţi ! Me credeam scăpat 

din mâinele vóstreL.
— Din mâinele nóstrel Zise unul din céta 

cea veselă; da când aï mai fost în mâinele 
nóstre?

— Ce fel! nu sunt nici douë-çfecï de minute 
de când m’aţî judecat ca pe Cristos, şi abia v’aţî 
îndurat să’mî daţi drumul.

— Cine eşti? îl întrebă eî.
— Sunt... un călător care ’mî am perdut dru

mul prin întunecimea asta, şi acum nu sei ii pe 
unde să es.
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— Dar bine ce cauţi in pădure ca së te ră
tăcesc! ?

— Eï, ce căutam î pe naiba ;1 am căutat şi 
pe naiba ’l am găsit; dar faceţi bine de me scó- 
tetï de aci, daca suritetî niscaï-va omeni buni.

— Së’ï.dam pace, dise unui din ei către cei 
alţi; nu vedeţi că nu e cine credeam noi; c un 
păcătos care nu scie nici drumul pe unde să iasă. 
Apoi întorcăndu-se către cârmuitor:

— Caută’ţi de drum, ’ï dise el, dar du te mai 
curend se nu ţi se intemple vre un neajuns.

— Se me duc... asta vroi ii şi eu, dar de unde 
sciu pe unde s’apuc?

— Eată apucă pe cărarea asta din stânga şi 
mergi pe ea drept înainte, că te scote tocmai in 
drumul cel mare.

El mulţumi şi se duse pe cărarea ce’i se arăta. 
Dar şi aci sorta lui ’i păstrase uă altă surprisă... 
In adevăr, abia ajunse la marginea pădurii când 
vedu pe cine-va eşindu-i înainte şi tăindu-i drumul.

— Ce aţi făcut? îl întrebă el, v’aţi cortoro- 
sit de denşiî ?

Şi altul acuma! dise cârm ui tor ul tragèndu-se 
înapoi de spaima ce’i făcuse acel om neasceptat.

— Dar nu’mi respunçlï la ce te am întrebat? 
adăogi necunoscutul apropiindu-se de. el. .

— E, ei!... pre legea mea... par’ca aşi cunósce 
acest glas care’mi vorbesce! ţlise cârmuitorul, 
viind în faţă acelui om pe care se silea sa’l dis
tingă mai bine:

Nu esci tu Călin, acela pe care ’l am făcut 
căpitan de poteră? adăogi el.

— Eü sunt, respunse acesta, neputênd së se
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ascundă dinaintea càrmuitoruluï care ’l recu
noscuse.

— Dar unde’ţî sunt ómenii, de óre-ce abia 
am scăpat din viaţă din mâinele haiducilor pe 
cari te aï legat se’ï prinçlï ?

— De capul lor më ţiu de atâtea dile, şi în 
noptea asta cred că’mî va ajuta Dumneçleü să puiu 
mâna pe denşii, după măsurile ce le am luat, 
respunse Călin nesciind cum să se îndrepteze.

Cărmuitorul dete din cap cu un aer de nemul
ţumire si Vie puţină încredere ôe’ï insuflau cuvin
tele iui Călin, apoi întorcendu-se către densul ’î 
dise cu tonul cel mai aspru şi cel mai hotărât :

— Dacă de astă-dî până în dece clile, nu’mi 
vei aduce pe acea îndrăcită de haiducesă în fere 
atunci să sciî că vei respunde cu tatăl teii pentru 
neindeplinirea* datoriei tale !...

Nici uă vorbă mai mult ! adăogi el vëdônd pe 
căpitanul de poteră îngânând câte-va cuvinte de 
apărare. . ’ ..

Cinci minute dupë acesta, el se aruncă în tră
sura sa care ’l ascepta de cu sera cu caii înhă
maţi, şi porni spre Pitescî in fuga mare a cai
lor SGI. . ; -

li
!

Ameninţările càrmuitoruluï cădură ca un trăs
net în sufletul lui Călin... Să prinţlă pe Minaşi 
së 'i o ducă in fere !... dar acesta ar senîënasë 
o dea in mâna călâului !... şi el .care credea că 
pute cu timpul se va întorce Inima fetei cu iu
bire către densul !... Toţi ce iubesc se legănă de 
asemenea credinţa, şi Călin tiu percluse încă de 
tot pe a sa. Dar acum ce fel era së împace el
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dorul inimeî sale cu cea ce-î ceruse cârmuitorul 
intr’un mod aşa de otărîtor şi nestrămutat î... 
Pe Mina saü capul seu !... Posiţiunea lui era din 
cele mai critice, şi nu’i remânea de cat uă sin
gură cale pentru ca së ésá din acest impas ...

> Călin nu se îndoi nici un minut d’a pune mâna pe 
densa.

Acesta cale era acea care ’l conducea la Mina 
ca së’ï propue astă dată o sinceră unire între 
céta sa şi a eî... Cu chipul acesta el ar forma 
uă trupă de haiduci mai numerosă, care ar ii 
otărîtă a’şi vinde viaţa cât de sump, la cas de 
a fi ameninţată din partea urmăririi ce le ar 
veni de unde-va.

Cu alte cuvinte, Călin propune o capitulare, 
la capătul căreia nu era së lipséscá respectiva 
împlinirii dorinţei sale. Cât pentru cei patru 
aspiranţi la preţul ce se puse pe capul haiduee- 
séï, ei ar fi găsit cum să mulţumâscă lăcomia 
lor de bani ; nu remânea de cât cei şeapte po- 
teraşi, pe care Călin era sigur că’i va lega de 
sorta lui, mai ales când le ar face cunoscut otă- 
rîrea cârmuitorului de a’i spânzura şi pe ei dacă 
se vor întorce înainte de a sfărâma céta haidu- 
cescă.

întărit de fericita idea, ce ’i o inspirase po
siţiunea sa, Călini se întorse în pădure, strebătu 
uă parte dintr’ensa, căută pretutindeni, la lu
mina dilei care începuse să pëtrunçla din mai 
multe părţi, adăpostul haiducilor, dar nu găsi 
de cât locul împresurat cu trunchi! copacilor 
taiaţi •••

Aci este ascudëtôrea lor, çlise el; dar unde 
pot fi e!I...vNici a! mei nu se vëd ! Apoi începu

■, /
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!să tinere de mai multe ori, dar nu primi nici un 
respuns, nu se vëçlu nici un suflet de om

Călin inainlă fără a sei unde se ducea... Câţi
va săteni intraű atunci în pădure cu carele lor 
ca să taiă lemne... Călin se duse înaintea lor se’î 
întrebe dacă nu s’aű întilnit cu vre uă semă de 
omeni . în drumul lor. Ei respunseră că s'aü în
tâlnit cu câţî-va cositori, dar câţi erau şi unde 
se duceau nu ’î-au întrebat.

— E mult de când ’1 aţi întâlnit? întrebă 
Călin.

— Ba nu e mult, abia dacă se vor fî depăr
tat de uă fugă de cal.

— Pe care drum aii apucat?
— Calea munţilor, çlise sătenii riçlênd intre el.
Călin nu mal stătu la vorbă; plecă, tur

bând de mânie, pe calea ce’î spuseseră sătenii, 
sigur fiind că nu puteau fi. alţii aceia ce ’î aii 
întâlnit el de cât haiducii, pe cari Mina nu'î lăsa 
să stea mult la un loc.

j
li

1

Câte-va rlile in urma celor ce ârătârăm mai 
sus, un-spre-rlece inşi intrau intr’uă cârciumă din 
satul Dragoslavele, care e in apropiere cu Rucărul 
in Muscel.

Cârciuma se afla pe drumul cel mare şi era 
întreţinută de un cârciumar şi femea^ sa 
<Jend pe ceï un-spre-çlece inşi care intrau la den
sul, negreşit ca să’î ceră de mâncat şi de băut, 
cârciumarul se bucură.

—v Astă-dî ’mï a eşit cu plin, clise el suridend.
— Pentru ce dicî că ’ţi a eşit cu plin?U in- 

trebă unul din nuoiî veniţi.

VS-
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— Pentru că abia eşiră acum vre uă două
zeci inşi, cari mân cară şi băură, par’că u’aű mân
cat şi n’aü băut de o săptămână, aşa de ilă- 
mâridî erau, şi éta acum că veniţi şi d-vostră, 
apoi nam dreptate se die că ’mî-a şi t cu plin?

Cëïtm-spre-çlece inşi se uitară unii la alţii dar 
nu diseră nimic... Ei cerură să mănânce şi se 
bea... Cârciumărul eşi să le aducă vin din piv
niţa, pe când cârciumăresa se duse să le tacă ceva 
de mâncare.

Remâind singuri, unul din acei un-spre-dece 
inşi se íntórse către ceî-l’anţî şi le dise ast-fel :

— Nu se póte ómeni mai nebuni in Iota lu
mea asta de cât noî ! .

Şi eü die tot aşa, respunse un al doilea.
— De când am dis’o şi noî ! <Jise al treilea şi 

al patrulea.
Ceî-alţî şeapte, care se aflau aşedaţî la uă masă 

mai depărtată, nu lua parte la convorbirea ce
lor patru de mai sus.

— Dacă toţi dicem că suntem nişte nebuni, 
urmă cel d’ânteiu, nu sciu pentru ce n’am face 
cum e mai bine şi së nu maî umblăm după icre 
verçlï cum umblarăm până acum !

— De mult voiam së me întorc acasă şi se’m i 
caut de sărăcie, Pârvule, dar asceptam së vöd ce 
faci şi tu, (Jise cel d’al doilea.

— Eü ’ţî am spus părerea mea, respunse Pârvu, 
şi alta nu pot avea în starea în care ne găsim 
astă-dî. Aî tu vr’una maî bună, Mericene ?

— De unde vrei să am? respunse-Mericénu ; 
dar atunci de ce nu o punem in lucrare maî cu
rând, de óre-ce abia ne a remas cu ce să plă
tim mâncarea de astă-clî, şi mâine vom fluera cu
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degetele în gura... Şi băeţii aceştia cari aû re
nias pe spinarea nostră!... adăogi el arëtând 
cu degetul tot pe ceï sépte poteraşî d’alături.

— Greü, dise Pârvu ; nu vë spuneam eu că nu 
era de făcut nimic cu planurile lui Călin ? Eată 
că Mina, la care ţinea el aşa de mult, de nu 
voia së 5î atingă nici un fir de per, s’a dus în 
lume.'.. Noi ne am ţinut după ea până aci, şi 
acum dacă s’a închis în munţii de peste Rucăr, 
unde cată neapërat së se fi dus, pas’ de o des- 
cuibeză d’acolo saii pune în lucrare planul cel ne
săbuit al lui Călin !... Nu e mai bine cum Mi
ceam ? suntem un-spre-dece voinici, avem destule 
arme, munţi şi codri sunt de ajuns în totă ţara, 
care viaţă e mai dulce de cât viaţă de haiduc !...

Pârvu abia termină aceste cuvinte, când un 
om de o statură înaltă, mustăcios si cu perul 
roşcovan, îmbrăcat îfitr’uă uniformă ostăşească, 
intră în cârciumă pe neasceptate. El aruncă o 
uitătură fulgerătore asupra lui Pârvu, ale cărui 
cuvinte părea că le a auçlit, tuşi de câle-va ori, 
apoi eşi până în pragul uşei şi se uită neclintit, 
ca cum ar fi aşteptat venirea cui-va. Aceiâ pe 
cari ’i aştepta el nu întârziară de a’i sosi; el era 
uă nouă cetă de vr’uă sése-çlecï de poteraşî, al 
cărora căpitan era el. îndată ce se apropiară de 
cârciumă, acesta le făcu semn së oprescă şi le 
detc ordin só inconjóre cârciuma şi së nu lase pe 
nimeni së intre saü së ésâ dintr’ônsa.

Dupe ce luă aceste disposiţiunî, căpitanul se 
în torse şi adresându-sc către aceia ce’i creduse 
de haiduci, dupe vorbele ce’i aurise vorbind:

— Daţi armele îndată ! le dise el, sau de nu, 
voiu pune omenii mei să vë măcelărescă pe toţi!
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Ei cerca së îngâne câte-va cuvinte de apărare, 
dar ele nu fără ţinute in semă, şi se vedură ne
voiţi a’şi depune armele în mâinele celui ce’i so
mase.

In timpul acesta unul din cei şepte poteraşi 
cari stau la uă parte, se sculă şi viind în faţa 
acelui căpitan ’î făcu un salut militar çlicêndu’ï:

— Së trăesci căpitane, noi nu suntem hai
duci, ci suntem, precum ne vecii, ostaşi ai ţerei.

Din care cetă sunteţi? ii întrebă semeţul
oii cer.

— Din çéta căpitanului din Ploesci.
— Unde e căpitanul vostru ?
— Nu seim, ne-a lăsat de mai multe rlile şi 

s’a făcut nevăzut.
Vreţi voi să intraţi in céta mea ?

— Vrem, së trăesci, căpitane, fiind-că nu mai 
aveam ce mânca şi umblăm rătăciţi prin aceste 
locuia necunoscute.

—Cei patru remaşi in intru căclura atunci 
in genuchi şi rugară pe cel ce’i a désarmai së'ï 
primescă şi pe ei în rindurile lor, jurându-se 
că ei nu erau haiduci, dar că voiau së se facă 
ast-fel numai ca së câştige preţul ce era pus pe 
capul ei.

Nu se póte sei până la ce punct vorbele lor 
fură crezute de căpitanul poteiei, dar el ave ud 
nevoiă së mâréscà numërul ostaşilor lui îi înrola 
şi pe denşii pe lângă cei-Falţi ; apoi ’şi aşezară 
tabăra în acel sat, unde asceptaü së le vie uă 
altă cetă de poteraşi din Pitesci ca së pornescă 
cu toţii din preună in descoperirea haiducilor ce 
se credeau adăpostiţi în munţii de prin prejur.

Femeia cârciumarului remâind numai cu bar-
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bătui ei, şi simţindu-se coprinsă de spaima hai
ducilor ce se elicea ca se aflaű în vecinăta
tea lor.

— Domne! Domne! ce o mai ii şi asta? clise 
ea cu un aer de învederată îngrijire.

— Trebuia së te aştepţi la asta, respunse 
soţul eî.

— De ce să më ascept?
— /Apoi, ieri când am fost în oraş, etă ce se 

vorbea p’acolo, că mai de una-çlï trecênd câr- 
muitorul de Prahova pe drumul dintre Câmpu- 
Lung şi Pitescï, a fost prins de nisce haiduci 
dintr’uă pădure d’aprópe, cari ’l aii bătut, ’l aü 
chinuit şi ’l aii jefuit până în piele, şi că în
dată ce a scăpat din mâinele lor s’a dus la 
Pitescï şi s’a plâns la cârmuirea d’acolo şi a 
mai scris şi la cea din Câmpu-Lung, după care 
apoi s’aii luat mësurï şi s’a pus la cale së tri
mită câte o poteră şi unii şi alţii ca să scape uă 
dată ţara de răutăţile ce le suferă, de duoî ani 
aprópe din partea acelor nelegiuiţî.Eatăce mai spuse 
un negustor din oraş ieri când me dusesem së 
cumpër butoiul cel noii de vin.

Convorbirea lor fu întreruptă de venirea unui 
ţăran, care aducea cu densul un şoim viii, legat 
cu uă sfórá de piciére şi de aripe... era tocmai 
in momentul când se pregătea cârciumarul să 
închidă uşa cârciumeî sale, fiind-că înoptase mai 
de mult şi vorbele ce se răspândiră despre ve
cinătatea haiducilor nu’î inspiraii vre uă sigu
ranţă, cu téta puterea armată care se afla îm
prejurul sëü.

— Ce şoim frumos ! dise cârciumăresa ; unde- 
te duci cu el ?

8
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— Vreaü së’l duc càrmuitoruluï, respunse të- 
ranul, de ôre-ce am aflat că a luat mësurï së 
ne scape judeţul de blestemaţii de haiduci cari 
s’aü pripăşit de câte-va çliie p’aci, şi sein că ’ï 
place vênatôrea cu şoimi.

— De mult il aï prins? întrebă cârciumarul 
viind şi ei să privescă selbatica pasëre.

—Acum pe sub séra ’1 am prins, şi îndată 
am şi plecat cu el, dar çlicém së rëraâiü nóptea 
asta aci, şi mâine până în cliuă së pornesc spre 
oraş, că më tem së umblu nóptea, së nu më 
întâlnesc cu vre unul din acei lepădaţi de lege 
cari ţiu drumul călătorilor.

— N’aibî nicî uă frică, în satul nostru sunt 
peste uă sută de poteraşi cari au venit astă-dî 
în góna haiducilor, çlise cârciumarul.

— Sciu... am aflat, respunse ţăranul, dar 
totă paria e aci in sat şi ea nu se póte întinde 
la uă depărtare mai mare.

— Aşa este.
— Dacă este aşa, şi fiind-că me primiţi să 

petrec nóptea asta la d-vóstrá, daţi’mî să beau, 
şi dacă va fi şi ceva de ros n’ar strica de ioc, 
că tótá <Jiua açlï n’am mâncat umblând dupe 
afurisita asta de pasëre până am prins’o.

Cârciumarul ’î aduse uă bucată de pastrama 
si uă oca de vin.

— Biiie v’am găsit sănătoşi, clise ţăranul 
inălţându-şî paharul plin de vin şi umplend cu 
mâna căa-l’altă duoë pahare pentru cârciumar 
şi femeea Jur.

Eî mulţumiră şi deşertară paharele lor, cari 
fură din'noü umplute.

__ Dar nu înţeleg, $ise ţăranul de uă dată,
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nu înţeleg de ce a tabărit potera aci şi nu se 
ducea mai bine së tăbărască Ja Rucăr, una cà 
era sá fie şi mai aprópe de locul unde se crede 
cä s’aü adăpostit haiducii, şi alta că acolo arii 
fost mai trebuinciósá înfăţişarea lor, fiind-că 
tot se mai găsesc căte-va case de omeni cu 
dare de mână cari ar fi atras lăcomia acelor 
jefuitori, pe când aci e sărăciă lucia, sunt toţi 
nisce suflă in pungă, nu’î sciu eiiî

— Póte la Rucăr së fia cum çlicï, respunse 
cârciumarul care se simţi óre-cum atins in 
partea ce’l lega cu satul sëu natal, dar eű me 
prind că toţi chiaburii din Rucăr nu fac cât 
unul singur din Dragoslavele pe care îl cu
nosc eű.

De cine vrei së clici? întrebă ţăranul rîçlênd 
cu hohote de laude ce o făcea, cârciumarul sa
tului sëû.

— De preotul nostru d’aci, respunse el.
— Popa?...
— El, da, popa Stan. II cunosc!?
— Care sédé...
— La spatele bisericeî sale.
— Intr’uă căsuţă
— Cu uă portiţă roşiă şi cu uă fântână in

tre duo! braçlï peste drum de portiţă.
— Jigăritul acela së aibă el atâţea bani câţi 

nu se găsesc la toţi Rucăreniî ! ha ! ha ! ha ! 
mal auriii una şi astădî : rîse ţăranul cu un 
aer batjocoritor.

— Să scit d-ta, çlise cárciumárésa, care vë- 
clênd pe soţul el că se depărtăză cam supărat, 
rëmase ca să susţiă onórea persónei ce o lău
dase până aci.
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— Popa Stan e un bancher dara, după cum 
spuneţi ! clise ţăranul mai golind un pahar 
de vin.

— De patru-decî de ani de când îl sciű bă
trânii noştri! de aci că se află preot la bise
rica din Dragoslavele, el a tot adunat, ’şî-a 
făcut case, ’şî-a cumpărat via, ’şî-a luat moşie 
pe care o lucrăză singur, cu totă bătrâneţea 
lui. Nu veçlï d-ta ce póte strânge un om in 
patruzeci de ani, care munceşce cât cleceşi nu 
cheltuesce nici cât unul !

— Dar omul acesta nu mănâncă, nu bea, 
n’are femee, copii pe cari să’î hrânăscă şi să’î 
imbrace 1 Ce stai d-ta de ’mî spui mie !...

— Nimic din câte aï <Jis, el trăesce singur 
singurel, preotăsa ’î-a murit de mult şi copii n’a 
avut nici odată ; de mâncat mănâncă pe la unii 
şi pe la alţii ; earna dorine fără foc şi nu se 
îndură să aibă măcar uă umbră de om pe lân
gă el pentru vr’uă împrejurare de bălă sait... 
maî sciî ce se póte întâmpla unui om ?

— Fiă, că şi aşa viaţă canonită, maî bine 
lipsă de toţi banii luî ! clise ţăranul, care aflase ; 
maî mult de cât dorea să afle ; apoî intindendu- 
se pe laviţa pe care şeţluse penă atunci ’şî câ
tă de somn.

— Te las să te culcî, fiind-că vëçl că ’ţî e 
somn, ţlise cârciumărăsa retrăgăndu-se şi ea să 
se culce.

— Somn uşor, lele cârciumăriţă, clise ţăranul 
cu ochii jumătate închişi.

Uă oră după acea, ţăranul auclind sforăitu
rile cârciumaruluî şi a femeeî sale care dor- 
meaű într’uă cămăruţă din fund, se sculă bini-
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şor, deschise uşa din fată şi eşi, după ce avu 
îngrijirea să tragă uşa dupe el la loc.

La vr’uă cincï-çlecï de paşi de la cârciumă, 
ţăranul se opri lângă un şanţ, d'asupra căruia 
se înălţa un gard acoperit cu mărăcini şi din 
fundul căruia doui oameni pitiţi intre buruenile 
cele mari cari eraü crescute până în faţa dru
mului, eşiră îndată ce se încredinţară că acela 
ce se oprise acolo era dintr’ai lor... Ei le făcu 
semn să vie după dânsul... Ei îl urmară în tă
cere şi silindu-se să facă cel mai puţin sgomot 
cu paşii lor... Acela ce’i conducea stătu d’uă 
dată in loc să se orienteze, apoi zărind turnul 
bisericei făcu semn cu mâna celor-alţi doi să 
se ia după densul... Ei mai merseră o bucată 
până ajunseră la acea biserică... conductorul lor 
o, ocoli, şi găsind căsuţa cu portiţa roşie.

— Aci este, şopti el.
Totul era liniştit în jurul lor... nici umbră 

de om nu se vedea, nici un lătrat de câine nu 
se auçlea de nicăeri...

Ei cercară portiţa, dar găsind’o încuiată, se 
duseră pe la spatele casei... Acolo era un gard 
de nuele care împresura uă livede de pruni 
Ei sărind gardul trecură prin livede, intrară 
în curte şi se opri la uşa casei... ea era aseme
nea încuiată, dar uă feréstrá d’alături fiind li
pită cu hârtie, ei o deslipiră şi verând mâna 
pe din-întru deschiseră feréstrá şi intrară unul 
câte unul in tindă.

— Unde o fi dormind el? se întrebară ei 
încet ; apoi puind urechea la uă uşă din drépta 
auçlirâ un sforăit de om... şi uşa asta era în
cuiată... p.iza preotului nu era prostă! Cu tóté
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acestea pèrxa aci iï fusese şi lui... Geï treï iudi- 
vidl temêndu-se să nu simţă preotul, daca eî 
ar intărdia cu lucrarea lor, otârâră să nul dea 
pas să strige şi să scólc satul care ar sări să’î 
prindă.... Eî împinseră dară uşa cu putere şi 
scoţând’o intr’o clipă din ţâţâne, se repediră la 
preot care şe gătea să sară din pat, ’î astupară 
gura ca să nu strige şi îl ţinură ast-fel până 
când îl legară ţepăn de piciorul patului cu 
brâul sânţieî sale.

— Să nu sufli părinte, ’ï dise atunci unul 
dintr’ânşiî, că iată ce te aşteaptă ! şi ’î arătă, 
la lumina candelei, un cuţit lung şi lat, care 
făcu pe bietul preot să clipească din ochi.

— Lăsaţi-me că nu fac nimic, dar ce vreţi 
cu mine! dise el.

— Am venit să ne daî nescare-va bani cu 
împrumutare, că am audit că aï mulţî, respun- 
se eî.

— Dar eü n’am dat nici uă dată bani cu 
împrumutare, respunse preotul uitându-se lung 
la dânşii să varia daca nu’î cunoşte.

— Daca n’aî dat nici uă data să daî acum 
şl cât de curând iîind-că nu putem aştepta.

— Precum înţeleg voî vreţi uă împrumutare 
cu d’asila !

— Aide, iute nu ne ţine cu vorba, că me 
jur pe barba sânţieî tale că nu’ţî voiu da pas 
să maî cârcneştî o vorbă măcar, dise cel ce 
juca cuţitul pe dinaintea lui.

— Luaţi ce veţî găsi daca e aşa... cheia e 
sub pernă colo... lada e lângă pat... Luaţî şi 
vë suturaţî de munca şi de sudorile altuia...

Durnnerîeü să vë ţiă faptele in sémá, rlise
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preotul gemând cu cea mai via durere pe care 
a simţit’o vre uă data.

In acest timp, cei trei meseriaşi de nópte 
scotociră prin lada şi luară tot ce găsiră în 
vre-o cinci săculeţe pline de diferite monede, 
apoi mai strânseră legăturile preotului ca së nu 
potă mişca din loc, ii legară gura bine spre a 
nu striga şi încuind uşa pe din afară luară cheia 
si se făcură nevăzuţi.

A doua cli fiind o çfi de serbătore şi nevëçlênd 
pe preot să vie ca tot-d’a-una la biserică, das
călul alergă la densul să vadă ce are, dar gă
sind uşia încuiată şi aurind gemetele lui chiemă 
vre uă câţi-va omeni din sat, carî sparseră uşia 
şi’1 găsiră în starea în care ’l lăsasară despuiă- 
toriî lui... El le spuse atunci cele întâmplate şi 
se duse să înştiinţeze pe căpetenia poterii că 
l’aü călcat in nóptea aceea trei haiduci şi ’ï au 
luat tot fără nici uă temere de puterea lui.

Cutesarea celor trei bandiţi, carî nu s’au sfiit 
de o poteră aşa de numerusa ca să viă sub ochii 
eî să calce casa preotului şi să’l jefuiască, în
tocmai cum ar fi făcut’o într’uă pădure saű în 
vre un loc pustiu, acesta cutesare era privita 
ca uă batjocură din partea căpeteniei poteraşi- 
lor... Un huet mare se ridică în tot satul... fie
care se îngrijea de viaţa şi de averea sa, şi ve
niră cu grămada înaintea casei căpitanului...

— Oh ! Domne, <Jise cârciumăresa vorbind cu 
uă vecină a ei, dar eram mai bine feriţi de a- 
semenî călcări, înainte d’a veni potera së ne pă- 
descă, şi acum că s’a umplut satul de densa, 
eată ce se întâmplă.

Cârciumarul aretă şi el căpitanului potereî
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că in ajun venise un ţăran la densul cu un 
şoim, pe care çiicea că vrea să ’l ducă cârmui- 
toruluî, şi că remâind së petrăcă nóptea în câr
ciuma lui, s’a sculat, pe când el dormea şi fe
meia lui asemenea, şi a fugit lăsând acolo şoi
mul, dar fără să plătăscă mâncarea şi bă
utura sa

Tóté acestea făcură pe căpitanul potereï a 
oţărî ca, îndată ce ’i va sosi ajutorul ce ’l as- 
căptă, să plece fără nici uă amânare in urmă
rirea acelor fără-de-legî.

Sătenii fură nevoiţi a se mulţumi cu acesta 
promisiune şi se retraseră care pe unde avea 
să se ducă.

■k k

Pe când căpitanul potereï ascepta ajutórele 
ce eraû së’ï vie do la Piteşti, raărginindu-se de 
uă cam dată în trimiterea câtor-va omeni mai 
aleşi din căta sa, ca să descopere Jocul în care 
se aflau haiducii adăpostiţi, Mina. însciinţată 
de oamenii eî, aceia ce prădaseră pe preotul 
din Dragoslavele, despre puterea armată ce se 
concentrase la uă distanţă nu prea depărtată 
de unde se aşezase ea, făcuse tote pregătirile 
putincióse pentru a se apăra in contra năvă
lirii lor.

Positiunea ce ’şî alesese haiducăsa oferea tote 
avantagele unei defensive îndelungate. Ocolită 
pretutindeni de munţi rîpoşî, de stânci locuite 
numaî de şoimi şi de vulturi, împresurată de 
pădurî uriaşe şi dese, de unde căta ei putea să 
descarce mii de focurî, să rostogolăscă mii de 
bolovani şi de trunchiuri de copaci fără a fi
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veduţî şi atinşi de poteră, ea se credea ca intr’o 
cetate Întărită, de unde era mai fără putinţă 
a o descuiba ...

Cu tóté acestea, ea se simţi, pentru ântêia 
oră póte, coprinsă de un simţământ nu de frică, 
ea nu cunoscuse frica pene atunci, dar de un 
Început de desgust pentru uă viaţă care nu era 
făcută pentru densa... Mai multe amintiri din 
trecutul eî veniră să se desfăşure înaintea ochi
lor eî... Ce fericită fusese ea uă dinioră In că
suţa ei intre pomii şi florile eî, în societatea 
caprei şi a păsărilor eî cari ’î ţineaţi de urît, 
şi a câinelui eî care o păzea cu atâta cre
dinţă !...

Ce plăcute ţlile eraű acelea pe cari le trăia 
in pacea consciinţeî sale, într’uă singurătate 
pe care scia s’o umple cu năluci încântătore 
pentru viitorul ce ’şî 11 pregătea în Închipuirea 
eî jună şi incredetóre!... Amintirea luî Orodel 
nu se stinsese din sufletul eî... Orodel june şi 
frumos care o iubise, pe care îl iubea şi ea, 
care ’î jurase că o va lua de soţie, care o fă
cea se uite lumea intregă în momentele pe când 
sta cu dênsul sera de vorbă pe prispa cj, la 
lumina luneî care mângâea chipurile lor copilă- 
rescï, la recórea sereî înstelate care săruta cu 
adierea eî cea dulce frunţile lor pline de cuge
tări amoróse, sau, dimineaţa, pe malul Prahovei, 
în cristalul căreia se oglindeai! adesea cu un 
farmec nespus, făcând malurile eî së rësune de 
dulcile lor şopte sau de suspinele lor fugitive !.. 
Apoî ’şî aduse aminte de acea femee, care ve
nise se’î ocupe casa, căreia ’î se furaseră sculele 
şi banii... Inchisórea luî Orodel şi a eî... Im-



— 122 —

petrirea sufletelor acelora pe cari se duse se’î 
rége pentru ertarea mirelui eî... Calin; îndră- 
citul Călin, care o silise să facă un omor pen
tru ca se’şî apere onórea şi credinţa ei către 0- 
rodei... Liberarea acestuia din inchisóre cu ri- 
sicul eî de a’şî perde viaţa... nerecunoscinţa lui, 
care a părăsit’o póte pentru tot-d’auna, iiind-că 
cine ar încredinţa-o că el mai trăesce. că nu 
s’a cununat cu alta!... şi când ar ii chiar in 
viaţă şi ar mai cugeta Ia densa, ’i ar mai ii 
cu putinţă se dea ochi cu el?... Când? Unde? 
Ea, fugită din lume, ducend o viaţă ca de fi
ară sălbatică, ce s’ascunde diua de lumină şi de 
omeni şi ese numai nóptea se’şî caute hrană, 
păcătosă, udată de sânge... Cât are să mai ţină 
viaţa asta, care a început s’o obosescă din ce 
în ce mai mult? ....

Pe când ea cugeta ast-iel aş éclata pe o stâncă 
de unde privea undele Dâmboviciorei, rostogo- 
lindu-se la piciórele ei intre doi munţi înalţi, 
care o închideau, ca intr’e doue ziduri uriaşe, 
omenii ei se ocupau. împrejuru-i cu lucrările lor 
de întăriri, dupe cum se pricepea fie-care. A- 
ceste lucrări cari ’î sileau adesea să trecă pe 
lengă dânsa, ímpedicaű şirul cugetărilor la cari se 
detese cu un farmec atât de ne învins. Ea 
simţi nevoia d’a şi le urma încă intr’o linisce 
neîntreruptă-de nici un lucru care să’i amintescă 
presentul... Mina se sculă din locul ei şi făcu 
câţî-va paşi înainte... In dreapta eî se afla uă 
potecuţă ca un fel de scară cu trepte formate 
din lespezile de petră ce erau grămădite unele
peste al tele_Ea se coborâ pe acele trepte care
o conduseră intr’o vale îngustă ce se întindea
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pe malul cel neregulat al Dâmbovicioreî 
ua dată Mina, de când îmbrăţişase viaţa haidu- 
cescă, nu
gură şi departe de cela eî...Ea umblă câte-va 
minute pe malul cel rîpos al rîuluî cercând se 
reia şirul amintirilor ei de mai nainte... D’uă 
dată simţi ea . nişte paşi cari veneaü dupe 
densa... ’şî intórse capul, dar nevëçlênd pe nimeni 
’şî urmă calea ’nainte... Abia se depărta puţin, 
şi ’i se păru iară acelaşi sgomot de paşi, ca de 
cine-va care calcă pe uscături saű pe un petrişî.. 
Mina se mai uită dar nici astă dată nu vèçlu 
nimic... Cu tote acestea stătu puţin in loc şi 
se căuta la brâu se vaclă dacă ’şî avea pistólele 
la densa.... găsi doue pistoale în drépta şi alte 
doue in stânga ascunse in cutele brâuluî şi aco
perite de chepengul ce’l purta pe dênsa...

„ Dacă ar fi vr’uă fiară care’şi ar pune mintea 
cu mine, am cu ce me apëra“, cugetă ea, şi 
merse eară... Pentru a treia oră ea simţi sgo- 
motul de mai ’nainte, însoţit de acela ce’l face 
cine-va când depártéza crăcile unor copaci ca 
së’sï Iacă drum së trecă... Mina se uită împre
jurul eî şi nu ţi ari nici acum pe nimeni... In 
drépta eî era un suişî care conducea într’o pes- 
ceră, ea se urcă pe acel deal, de unde credea că 
va putea vedea mai bune pe cine o urmărea,- 
om sau fiară... Lăsându-şî ochii în vale, ea vëçlue 
pe Boilă mergând liniştit pe costa cea altă.

— Ar crede cine-va, Boilă că ’ţî e temă de 
mine să nu fug şi së vë las, ’i clise haiducésca 
când îl vëdu apropripiindu-se până în dreptul eî

— Laşa capi tanúsa, respunse haiducul, 
eu nu me tem de ce clici cl-ta, dar am un

Nici

cugetase së facă o preumblare sin-
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miros de copoiü care m’a pus pe urmele unui 
urs aci de vale, şi dëü aş crede ca m’am născut 
sub o stea fericită când ii aşi întâlni... Earna 
trecută m’a cam sgârcit frigul, şi acum as vrea 
së më îngrijesc de o blană pentru cea viitóre.

— Să’tî ajute Dumnedeü! dise Mina, apoi îna
intând spre pesceră.— Bietul Boilă, dise ea, si 
un suspin eşi fără voia eî din adâncul inimeî 
sale.

Surele nu apusese Încă, de şi nu se mai vedea 
în dosul unui munte care ’1 ascunsese de ochii
Minei... Ea maî avea destul timp să vadă acea 
pesceră lăudată pe care n’o vëduse încă... Intră 
dară in pesceră şi vrea să înaintede, când i se 
păru ca o umbră care se mişca alături cu densa, 
’şî intőrse ochii spre partea unde zări umbra şi 
Îndată scőse un ţipet înfiorător, vëdêndu-se faţă 
în faţă cu Călin... Călin, pe care ’l scia mort, 
de óre ce îl ucise ea cu mâna eî, Călin, des
pre care era convinsă că era de mult, putredit 
şi despre care nu maî audise vorbindu-se de 
douî ani aproape, de óre-ce chiar haiducii eî cari 
’l recunoscuseră pe când cu lupta de la Curtea de 
Argesü, nu voiseră se’l descopere haiduceseî, te- 
mêndu-se së nu intre eară pe mâinele lui şi së 
penjă pe căpitănesa lor la care ţineau aşa de 
mult, acel Călin se afla acum înaintea eî, ful- 
gerând’o cu privirile lui înflăcărate de un ames
tec de amor şi de rësbunare, înfiorând’o cu ri- 
sul cel drăcesc care încreţea budele lui învine
ţite arëtându’i chipul sëü uscat şi galbene, ca 
céra, care ’l făcea së semene ca eşit dintr’un 
mormênt.

Fără îndoială, nu putea fi Călin în viaţă, de
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óre-ce tótá înfăţişarea lui era ca de un stri- 
goiű... Eatä ce făcuse pe Mina să scotă acel 
ţipet la vederea cea neasceptată a acelei aretări.

— Te aï speriat de mine aşa de tare ! Ï çlise 
Călin. Oare m’aî creţi ut că sunt mort pentru o 
sgâriitură ce ’mï aï făcut la frunte, şi care mNă
meţise dinpreună cu rachiul ce’l bëusem? te aï 
amăgit, Min o, dacă aï creţi ut aşa; eată-me in 
carne şi in oase, după ce te-am căutat prin 
toţi munţii şi prin toţî codriî ca să te găsesc 
şi se’ţî spuiu că ’ţî este capul pus la preţ şi că 
acum escî ameninţată se cadî in mâinele pote- 
reî, care vine într’un mimer de peste uă sută 
de inşî să te prindă via saű mortă, şi că nu
mai eu sunt in stare se te scap, dacă veî oţărî 
astă dată së fii a mea, sau de unde nu, atunci 
am se’mî resbun pentru tóté relele câte ’mî-a 
făcut să sufer... Nu te cerca să faci nicî uă 
mişcare sau să chemi pe cine-va in ajutor; oa
menii meî sunt aprópe d’aci... tó veï perde fără 
nicî un folos. Vin’o dar cu mine care te iubesc, 
fiind-că ar ii păcat de tinereţele tale dacă veî 
face vro uă nebuniă care se te coste viaţa. 
Vino, adăogi el făcând un pas spre densa spre 
a o lua de mână.

— Nu m'atinge! dise Mina retrăgendu-se din 
naintea acelui om ; pentru mine escî mort, şi 
veî ii mort cât voiü trăi eu.

Mino, dise Călin cu un ton prin care 
pătrundea un început de disperare, sunt aprópe 
douî anî de când umblu dupe tine... m’am făcut 
hoţ, pentru casă strâng o cetă de haiduci cu banii 
ce’î am furat şi pentru ca s’adun avere cu care 
sé te fac fericită... Tu aï vrut să me omorî • • • -
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apoï ’mï aï luat tot ce aï găsit la mine, şi m’aï 
asvêrlit ca p’un câine sub gardul grădineî tale... 
puteam să per acolo, daca nu se găsea un creş
tin ca se’mî ajute să scap.. pe urmă 'mi aï 
luat voinicii meî şi ’mï îî-aî înstreinat de mine... 
Am fost nevoit să me fac căpitan de poteră ca 
së me pot apropia mai uşor de tine... Te am 
urmărit un timp îndelungat pas la pas, până 
’mï a ajutat Dumnedeű së descoper urmele tale, 
dar cum te găsesc? in loc së ’mï fiï recunoscë- 
tóre pentru că te-am ertat, după ce aï vrut 
să me omori, in loc së fiï mai simţitore la a- 
tâta iubire ce ’ţî am arătat, tu stăruescî în 
crucii mea ta cea selbatică de mai ’nainte. Ce te 
face să iiî ast-fel? Daca eredi că Orodel rnaî 
visedă Ia tine te amăgescî. Unde este el? De 
ce nul ved alături cu tine? Mai sciţi ceva unul
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de altul? Nimic! Uitare, recela, nepăsarea, 
eată cu ce te resplătesce el! iubirea, nebunia, 
turbarea, eată ce m’aduce la piciórele tale pe 
mine, care me vëd aşa de despreţuit in inima 
ta!... Mino, să sciî că ori cât de mare e focul 
pe care ’l aï prins in inima mea, orî cât 
de nebună e patima care m’a orbit, orî cât 
de nevindecat va ii dorul meii daca te voiü 
perde şi acum, tot aşa de mare simţ că ’mï e 
setea de resbunare, daca me voiü vedea şi acum 
respins cu atâta ură de tine... Ascept darsă’mî 
spuî cel după urmă cuvent, ca se sciü daca ’mï 
vorbesce Dumnedeu saű. dracul prin gura ta.

Nu amesteca nicî pe Dumnezeii nici pe 
necuratul, acolo unde omul e singur stăpân pe 
voinţa sa, respunse Mina. Tu scifcă inima mea
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e de mult dată altuia, şi dacă acela care ’mî 
a câscigat’o nu o mai voesce, atunci ea va ii 
dată morţii, iar nici uă dată altui bărbaţi... 
Póte că daca te întâlneam înainte de a întâlni 
pe Orodel, aş fi rëmas cu tine şi nu aş mai 
visa la densul, dar s’a întâmplat alt-fel, şi nu
mele tëü na fost scris in cartea ursitei mele. 
Verii dară că e de prisos a mai stărui in pa
tima care te orbesce, iiind-că e cu neputinţă a 
me schimba din ceea ce sunt.

— Acesta e cuvântul tëü din urmă ?
— ’Ţî am spus.
— Escî tâneră, Mino, şi ar fi pëcat să ’ţî 

chemi singură mórtea...
— Nu me tem de ea, de ore ce am înfrun

ta t’o de mai multe orî şi de óre-ce ascept s’o 
întâlnesc la fîe-care pas, in fie-care minut

— Mino... încă uă dată 'ţi die... ia séma 
bine...

— Destul, şi lasă-me in pace sa me duc, că „ 
nu mai pot sta aci cu tine, dise haiducésa fă
când un pas spre gura pescereî.

— Pe viul Dumneçleü, nu te voiu lăsa să eşî 
d’aci ! urlă Călin puindu-se in faţa eî şi scoţând 
din sinu-î un lung cuţit de venătore. Aï vrut 
să’mî ridici viaţa, urmă el, acum ’mî vei plăti 
cu capul teu pentru ceea ce ai vrut se’mî faci.

Şi făcu duoî paşi spre Mina care se retrăsese 
într’un colţ al pescereî, unde se pregătea se’şî 
scotă armele spre a’şî apëra viaţa, dar de uă 
dată Călin se simţi strîns cu putere între duoë 
braţe de fer, carî luându’l de mijloc şi ridicân- 
du’l in aer îi lăsară să carlă în fundul unei ro
vine adinei, la uă distanţă de câţî-va paşi mat
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jos de pesceră. Era credinciosul şi devotatul 
Boilă, care audind ţipătul Minei de la început, 
alergase la densa, de óre-ce înţelesese că se alla 
ameninţată de un pericol mare, şi acum sosise 
tocmai la timp.

El se întorcea acum la pesceră ca să ia pe 
haiducésa -şi s’o ducă la locul eî, sub paria cre
dincioşilor ei haiduci, când la cotitura unei po
teci umbrită de câţi-va copaci deşi, se simţi 
rănit într’uă costă din drépta de un pistol ce 
fu descărcat asupra lui de uă mână nevedută... 
Boilă căclu fără simţiri... Mina audind detona
rea armei ucigătore, alergă îndată să vadă ce 
s’a întâmplat, dar patru inşi eşindu-i înainte şi, 
fără a’i da pas să cugete la vr’uă apărare, pu
seră mâna pe densa, ’i legară gura ca să nu 
cheme vre un ajutor şi intrând cu dânsa in pă
duricea în care fuseseră ascunşi, deslegară patru 
cai ce’i aveaü legaţi de un pom, puseră pe Mina 
încremenită pe un cal, pe care îl încălică unul 
din ei şi făcând şi cei alţi trei asemenea, ple
cară in fuga mare, ajutaţi de întunericul nopţei 
care sosise de mult şi de singurătatea acelor 
locuri neumblate de omeni într’uă asemenea
oră,

Trecură ca la vr’uă duoe-<Jecî de minute, când 
Boilă ’şi veni puţin in simţiri după rana ce o 
primise... Ei se simţi plin de sânge, se sculă 
cum putu, se cobori la rîu, ’şî spălă cu apă 
rece locul rănit şi’l legă cu mănecele pe cari 
le rupse de la cămaşa lui, apoi se duse la locul 
unde erau. adăpostiţi haiducii şi unde credea că 
va găsi pe Mina întorsă.
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— Căpitănesa nu e aci, respunseră haiducii 
la întrebarea ce Ie-o făcuse Boilă.

— Cum se póte! çlise acesta în culmea mi
rării sale, şi fără a considera starea în care se 
afla, se intórse repede la pesceră, o căută pre
tutindeni, o strigă de mai multe ori în deşert 
şi vëçlênd că nu primea nici un respuns, luă 
drumul care duce spre Rucăr, de óre-ce uă pre
simţire urîtă ’i spunea că Mina era răpită de 
oamenii pe cari Călin Jî ascunsese în pădurice 
şi cari au tras asupra lui së’l omóre.

Pe când el se ducea ast-fel, fără să sciă unde 
putea să găsescă pe capitănesa lui şi cum era 
să facă spre a o scăpa, ea ţlări de departe, la 
lumina dileî care începuse a se ivi uă mulţime 
de potcraşî cu căpitanii lor în frunte, cari în
aintau spre cuibul haiducilor... Boilă se ascunse 
după nisce bolovani şi ’î lăsă să trécâ, apoi ’şî 
urmă drumul.

Să lăsăm pe credinciosul Boilă să mergă în 
descoperirea căpităneseî sale şi să asistăm la 
lupta ce era să incepă între poteraşî şi céta 
haiducilor, acum remasă fără căpetenie şi fără 
sprijinul celui maî curagios şi mai.vitéz dintre 
denşiî.

La vederea poterei, care se apropia într’un
ii u mer aşa de mare, haiducii se pregătiră a’î 
primi cu armele încărcate. Poteraşiî începură, 
să urce délurile pe maî multe poteci, uitându-se 
pe tóté culmele munţilor ca să záréscá pe ad
versarii lor. Aceştia ’î lăsară să maî înainteze, 
apoi rostogoliră câţî-va bolovani de petră asu
pra lor, cari făcură să ca$ă mulţi dintre dênsiï,. 
sdrobiţî de acele mase carî teraű şi altele după.

9
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ele... Acesta aduse óre-care desordine între po- 
teraşî.

— înainte baeţî ! strigă atunci căpitanul lor, 
care tocmai sosea şi el cu uă parte din ostaşi.

Poteraşiî năvăliră din tóté părţile... Gâte-va 
focuri de carabine culcară la păment pe cei 
d’ântêiü cari cutezară să înainteze, dar nimeni 
nu cugeta să dea dosul... Eî mai urcară un 
dél... Alte focuri iî acoperiră şi aci, fără ca eî 
să fi descărcat nici uă armă până acum. de óre- 
ce haiducii stau pitiţi după bolovani şi după 
copaci şi nu se puteaű vedea... Eata’î acum 
ajunşi pe culmea muntelui, luându-se după fo
curile care ’ï aü condus la ţinta lor... Eî îm
presurară totă poiana aceea care era ocolită de 
grâmeçlï de petre şi de copaci, din dosul cărora 
se ţineaii haiducii, şi le strigară de trei ori să 
dea armele. Drept respuns haiducii rnaî deşer
tară un rînd de pistóle şi de carabine, apoî 
eşind din ascunçlëtorilé lor, năvăliră cu paloşele 
în mână şi cu chiote asurzi tőre asupra potera- 
şilor. Uă luptă crâncenă începu atunci între po- 
teraşi şi haiduci, luptă turbată şi sângerosa, în 
care nici unul nu se mulţumea când putea să 
ránéscápe adversarul séü, ci nu’l lăsa din mâini 
până nul vedea mort.

Dar în cele din urmă, puţinii haiduci ce mai 
remăseseră in piciére aü trebuit să cedeze nu
mărului mult mai mare al poteraşilor şi a le 

' lăsa un triumf, care cu tóté astea ’i a costat 
aşea de scump. Eí se íntórserá mândri de biru
inţa lor şi mulţumiţi că aü putut sfărâma céta 
acelor'bandiţi, cu cari nici unul, înaintea lor, 
nu putuse să se mësôre pân’atunci. Singura lor
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părere de rëü era că n’au putut pune mâna pe 
căpitănesa lor, nu sciaú încă ce s’a făcut şi pen
tru prinderea căreia se asceptaű la uă resplată 
mai mare din partea guvernului ţârei.

* *

Gc făcea Mina in momentele acestea?
Nefericita copilă, îndată ce răpitorii eî ajun

seră aprópe de satul Rucăr, pe un drum lăturaş, 
de óre-ce eî se feriseră de întâlnirea poterei 
care se ducea intr’acolo, ea vru să vorbésca. 
Unul din răpitorii eî ’i deslegă gura.

— Ce aî să vorbescï ? ’ï çlise ei ; vorbesce maî 
curând că ne grăbim.

— Unde me duceţi? întrebă ea cu un aer 
rătăcit.

— Ce ’ţî pasă, vei vedea când vom ajunge 
acolo, respunse unul dintr’enşiî.

— Eii sciu unde vreţî să më duceţî, <Jise 
Mina : dorinţa d’a câştiga preţul care e pus pe 
capul meu v’a îndemnat la fapta asta.

Mare va fi câştigul vostru când îl veţî împărţi 
între patru inşi ! Dar daca capul meu preţuesce 
ceea ce credeţi că veţî lua pe densul, apoî re- 
mânea cine dă maî mult pe el! Sunt în mâinele 
vóstre şi vreaû să me rescumpër cu îndoit preţ. 
Ce diceţî despre acésta?

Ceî patru înşî se priviră intre denşiî, ca cum 
ar fi vrut să aile unul de la altul de ce părere era.

Nimeni nu respunse nimic... nu scia ce să res- 
punrlă... Pe de uă parte lăcomia de a câştiga 
uă îndoită sumă ’i ar fi îndemnat să primésca 
tocméla ce li se propunea dar pe de alta, se

i



— 132 —

îndoia de sinceritatea vorbelor Minei. Acesta stă
ruia să ’î se dea un respuns otarit. Atunci unul 
din ei se trase la uă parte şi făcu semn celor- 
alţî a se apropia. Ei seaşedară la umbra unui 
carpen, puţin mai departe de captiva loi', pe 
care nu o perdeaü din vedere, cu tóté acestea, 
’şi ţinură între denşii următorea convorbire cu 

glas încet, spre a nu fi auriţi de densa.
— Ce clici tu, Pârvule? întrebă unul din ei* 
— Eü aş dice ce aş dice, respunse Pár vu, 

dar daca nu ne vom duce cu ea la stăpânire, 
atunci cine ne mai scapă ? cu căpitanul pot erei 
nu mai putem da ochi, de óre-ce, când ’î a ce- 

' rut Călin să’i dea câţi-va oameni ca să răpescă 
pe haiducésa, dicêndu-ï că scie de bună séma 
unde se află ea, noi ne-am a re tat inimoşi ru
gând pe căpitanul să ne dea pe noi, acum daca 
vom înşela şi stăpânirea, când va alia că am 
dat drumul haiducesei din mâinele nóstre, cum 
mai remâne cu noi ?

— Ei, negustorul fricos...
— Nu perde nici uă dată, întrerupse Pârvu.
— Dar nici de câştig nu are parte.
— Nu çlic alt-fel, Mericene, dar ia stăi să 

mai spuiű una.
— Ce lucru?
De unde suntem încredinţaţi că ea se va pu

tea ţine de cuvent ? fiind- că daca ’î ar avea la 
dênsa, atunci cine ne opresce de a’i lua noi şi 
pe lângă ei să nu perdem nici preţul ce e pus 
pe capul ei.

— E bună părerea ta, Pârvule ; aideţî să pi
păim lucrul mai de aprópe, şi ridicară infama, 
lor şedinţă.

un
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— Ei bine? dise Mina cerând eï se întôrsâ 
spre densa.

— Aï banii aci ? o întrebă Pár vu.
— Aci, unde? cum aï crezut să port la mine 

patru mii de galbeni, cum ar purta cine-va uă 
mână saii duoe de bani !

— Dar unde ’ï aï?
— Nu sunt departe, numai să ne învoim mai 

’nainte.
•— Di că suntem învoiţi, cum să facem atunci?
— E prea uşor : să se ducă unul dm voï sè’ï 

ia de unde ’i am ascunşi şi să’î aducă aci să’î 
împărţim ; cred că trei bărbaţi, cari vor remâ- 
nea, sunt destui pentru ca să păclăscă uă femee.

Pârvu cugetă un minut, apoi întorcăndu-se 
către Mina :

— Aide, spune mai curând, daca e aşa, unde 
sunt banii ascunşi, dise el, că vëd că ne trece 
timpul numai cu vorbe.

— Cine se însărcinăză să’î aducă? întrebă
Mina.

— Ori şi cine... Me duc eu, respunse Pârvu.
— Atunci iii cu omeniă, am çiis jumătate şi 

jumătate; nu uitaţi că sunt patru mii de gal
beni...

— Două şi două, dar nu ne aï spus unde 
sunt.

— Voî aţî trecut pe lângă un stejar cu icóna 
maiccï Domnului bătută într’ênsul... e ca uă 
fugă de cal d’aci până acolo... cura mergi, pe 
mâna drăptă.... Mă pricepeţi unde <lic ?

— Cu uă cruce acoperită alături ?... (lise 
Pârvul.

—
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— Intre crucea aceea şi iconă, dacă vei săpa 
numai de o palmă, vel găsi intr’uă óla legată 
cu piele banii mei. Ia óla cu totul şi te întorce 
mai curând cu ea.

Pârvu dete să plece, dar intorcendu-se eară :
— Dar dacă nu voiü găsi nimic? întrebă el 

cu óre-care îndoială.
— Dacă nu va fi precum am spus, capul meu 

să mi se ia când te vei întorce. Sunt în mâi- 
. nele vóstre.

Pârvul se depărtă.
Duoë minute trecură abia după plecarea lui, 

şi Mina începu să se vaete şi să se lovească cu 
pumnii în cap.

— Uituca de mine ! dise ea, par’că am fost 
ameţită, smintită nu sciû cum să die! Jnchipu- 
iţi-ve că uitasem că acuma uă lună mai bine, 
am scos banii de unde spuseiu că’i ingropasem, 
de óre ce aflasem că era să se facă un puţ chiar 
pe locul acela, şi ’i am ascuns tocmai peste 
drum, alături cu un copac trăsnit ! O să creadă 
că ’1 am minţit, că ’l am purtat cu vorbe... 
Cine scie !... Daca n’are cine se duce să’i spună 
până a nu se întorce, că ’mi am pus capul în 
joc, săraca de mine !

— Nu e nimic, remâneţi voi duoi şi me duc 
eű să’l însciinţez despre acesta, çlise Merişenu ; 
dar pe respunderea vóstrá, adăogi el către cei 
alţi duoi. Eu m’arunc pe un cal ca să nu în- 
târziez.

Şi aruncându-se pe deşelate pe unul din cei 
patru cal ai lor, o porni în fuga mare.

Mina remâind numai cu duoi din răpitorii ei, 
trase într’uă clipă duoë pistóle ce le avea as-
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cunse la brâul eï, şi le descărca in capetele lor, 
pe când eï se uitaű după camaradul lor care 
fugea cu calul înainte.

Când ’ï vëçlu căluţi pe amândoi, ea dispri- 
poni unul din caii remaşî, sări pe densul şi a- 
pucă drumul munţilor unde credea să găsescă 
pe haiducii eî, dar abia se depărta de unde 
plecase, când se întâlni cu Boilă în drum.

Boila plin de pulbere, cu faţa aprinsă de atâta, 
drum ce’l făcuse, cu sudórea curgând de pe frun
tea lui, d’abia umblând şi ţinându-se cu mâna 
de costa lui rănită, vëdênd pe Mina şi recunos
când’o :

— Unde mergi? ’î strigă el.... te am căutat... 
dar lasă că ’ţî yoiü spune altă dată, acum ai- 
deţî înapoi, adăogi el întorcând calul de dârlogî.

— Dar haiducii noştri! întrebă Mina cu mi-

Nu mai întreba de eî... sunt pitiţi cu toţii, 
dar s’aü bătut bărbăteşte, şi atâta mângâere ne 
a re mas.

— Biata mea capră ! şopti ea. Şi acum unde 
ne ducem? adăogi Mina. Eu abia am scăpat 
de duoî din răpitorii mei, şi mai sunt încă duoî 
cari më vor căuta fără îndoială...

— Las’ pe mine, căpitănesă, <Jise Boilă abia 
suîlând de ostenélà şi de. durere, dar de uă cam 
dată aideţî la Rucăr că e mai aprópe.

— Urcă-te pe cal cu mine că te vë<J prea 
obosit.

— Më voiü urca numai ca s’ajungem mai 
curând.

Peste cinci minute eî se aflau în Rucăr; Boilă 
dete drumul calului să mérga in voia lui, apoi

T

rare.
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se duse sä cumpere de la uă femee un costum 
pentru Mina şi dupe ce o vëçlu îmbrăcată in 
portul ce se cuvenea sexului eî :

— Acum eatăte eră aşa cum te am vëdut 
pentru ântêia oară în căsuţa d-tale de pe ma
lul Prahovei, ’ï dise el.

— Şi câte întemplărî grozave au trecut d’a- 
tuncî şi până acum peste capul nostru ! respunse 
Mina intre doue suspine dureróse.

— Dar nici una mai grozavă, întâmpină Boilă, 
de cât acea când te am crezut perdută pentru 
tot-d’auna.

— Şi ce erai să faci daca allai că eram intr’a- 
devër perdută ? întrebă Mina fără a ’şî da séma.

— Ce eram să fac! şi ce ’mî remânea de 
făcut de cât să më urc într’un veri de munte 
şi să me prăvălesc in fundul unui pripor unde 
să’mî sdrobesc capul cu viaţa dinpreună!

— Grozavă morte, Boilă! ’mî o inchipuesc 
şi ine ia ííóre.

— Aşa ţi se pare, dar până s’ajungă cine-va 
jos el e mort mai din ’nainte şi nu mai simte 
grozăvia cădereî sale.

Mina tăcu; ea cugeta la vorbele iui Boilă; 
apoi vëçlendu’l că i se tăiau puterile din ce in 
ce mai mult :

— Dar tu suferi asa de tare de rana ce aï *
primit’o că abia mai poţi umbla, bietule Boila, 
îî çlise ea.

— Laş’ pe mine, căpitănesă, că dóra ’mî o 
numai fiind-că începe să însereze, ar ii 

bine să găsim o casă undeva să petrecem nóp- 
tea asta până mâine.

• trece...
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Şi çlicend acestea, Boilă ’şî aruncă ochii asupra 
unei femei tinere care sta la uă parte şi privea 
la dênsiï.

— Ce frumosă ’ţî e surata! dise ea când eî 
se apropiară de densa.

— Nu’mî e surată, respunse Boilă, dar e uă' 
biată* creştină, care nefiind d’aci şi necunos- 
cênd pe nimeni, caută un Ioc unde să se adă- 
postescă n op tea asta.

— Să vie la mine, ca am destul loc s’o pri
mesc, dise acea femee, şi invită pe Mina să in
tre la densa.

— Atunci te las aci, şi mâine dimineţă viu 
să te iau ca să te duc la casa d-tale, $ise Bo
ilă către Mina.

— Aşa vei face, respunse ea, şi intră cu fe- 
meea cea teneră in casă.

Nóptea veni ; óspea Minei chemă, uă fată, pe 
care o avea in serviciul eî, şi ’i çiise să vaţlă 
de masă, apoi se puseră amândouă să mănânce. 
La masă ea întrebă pe Mina daca era măritată.

— Nu m’am măritat, respunse ea, më tem 
de bărbaţi.

— Eii sunt măritată numai de trei luni, şi 
mi se pare că sunt numai de treï çlile d’atuncî.

— Se vede că iubescî prea mult pe soţul 
d-tale.

— Oh! da, prea mult.
T— Şi densul?
— Me perde din ochi... Uă çli daca lipsesce 

de lângă mine ’ï se pare că a trecut un an... 
Şi eu pentru ântèia oară m’am despărţit ierï de 
densul... pare că më tem că n’am să ’l mai .

■
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ved... E aşa de tênër şi frumuşel, că me uit la 
densul ca la lumina só relui.

— Şi unde e dus de ieri şi până acum ? în
trebă Mina ca să ţiă vorba.

— S’a dus cu potera să prindă nisce haiduci 
care s’aü pripăşit aci în munţi ele câte-va luni 
de <Jile... Bărbatul meu e unul din căpitanii de 
poteră, adăogi ea cu óre-care simţiment de mân
drie Dar ce aï, că ’ţi a perit faţa? óre te 
simţi că ’ţî e rëü? adăogi ea vedencî pe Mina 
îngălbenită şi încetând d’a mânca.

— N’am nimic, respunse acesta, dar vorbeai 
de haiduci, şi sunt cam fricosă de felul meu.

— N’aî pentru ce să te temi, astădî am pri
mit scire de la bărbatul meu că cea maî mare 
parte din haiduci sunt ucişi şi vr’uă cinci cari 
remăseseră vii sunt prinşi şi au să’î aducă le
gaţi în fiare.

— Şi când are să se întorcă soţul d-tale ? 
întrebă Mina cu óre-care temere de care nu’şî 
putea da séma.

Dacă nu la nópte, dar mâine până în <Jiuă 
îl ascept negreşit.

Ele maî vorbiră câte-va minute, apoi se des
părţiră spre a’şî vedea de culcare.

Mina remase să se culce în încăperea unde 
mâncase cu oaspea eî. Ea se întinse pe un pat as- 
ceptând să viă somnul, care nu se lipea de 
ochii eî. Evenimentele trecute, nesiguranţa eî 
pentru viitorul ce o ascepta, mii de alte dure- 
róse amintiri veneau necontenit să’î turbure re- 
paosul şi s’alunge somnul departe de densa.... 
Chipul luî Orodel se amesteca şi el din când in 
când in cugetările ce o preocupau... Apoi adu-
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cêndu-sï aminte de acea femee care o primise 
cu atâta bunătate în casa eî :

— Biata femeie! cugetă ea, aşa de teneră şi 
frumuşică, şi ce suflet bun şi îndatoritor la 
densa!... Şi cum ’şî iubesce bărbatul?... Fără 
îndoială ca şi el cată s’o iubescăl... Gât de fe
ricită e!... Ce fericiţi sunt amândoi! Şi cu tóté 
astea ce nedreptă e sorta pentru unii omenî şi 
cât de aspra e legea aceea care a ursit pe unii 
să fie fericiţi şi pe alţii să sufere mii de chi
li urî şi miî de rele nespuse ! cum aşi dori şi 
eu să fiu odată la casa mea, dar să trăesc cu 
densul, de óre-ce uimenî altul n’ar fi în stare 
să ine facă fericită!... Boilă ’mî a spus uă dată 
că ’1 a întâlnit apropo de Bucurescî.., se întor
cea de la un unchiü al sôu care l’a ajutat cu 
bani... De m’aş duce la densul... aşi îngenuchia 
înaintea lui, ’î aşi spune ca şi eű am fost fată 
de preot... El m’ar vede* că sunt tênëràsifru- 
mósa, că am şi eü uă casă cu tóté cele trebu- 
incióse intr’ênsa, şi nu më indoesc că va primi 
să më cunune cu nepotul sëü!

In mijlocul acestor vise plăcute, acestor pro
iecte încântătore, Mina scóse un suspin dulce, 
apoi închise ochii şi adormi.

Somnul'eî fu neîntrerupt până despre <Jiuă, 
dar nu se luminase încă bine, când un sgomot 
ce se auţli în tindă o făcu să se deştepte... Era 
cine-va care venea... Cine altul póte fi de cât 
soţul acelei femei care era aşteptat să vie! cu
getă ea. Apoi ’î se păru ca uă sabie sdrăngă- 
nind pe pardoséia din tindă... Uă uşe . se des
chise... Se auçli doue glasuri intêmpinându-se 
intre ele... Pe urmă sunetul a douë scrutări

• • •
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dulci... apoi uşa se deschise eară şi nu se mai 
au<Ji nimic.

— Negreşit e bárhatul seu... bine am judecat 
eül dise Mina, şi fiind-că acum sórele începuse 
se răsară, ea se sculă şi se îmbrăcă iute.

Câte-va minute dupe acesta, oaspea Minei intră 
la dênsa şi o rugă se nu plece încă.

— A venit bărbatul meu, ’ï dise ea, şi më duc 
së’ï îngrijesc de mâncare, fiind-că spunea că n’a 
mâncat de erî dimineţă

Vei sta se mâncăm împreună, ca se vecii şi 
d-ta ce frumos ’mî e soţiorul.

Mina făcu óre-cari greutăţi de a primi invi
tarea, dar vëçlênd multa stăruinţă a óspei sale, 
oţărî să rămâiă. Ea ’î mulţumi şi eşi sprintenă 
ca uă căprioră ca să vadă de dejunul soţului ei.

Acesta aducêndu-sï aminte că împuşcase în 
ajun doue turlurele pe cari le pusese in tolba 
-sa, şi fiind-că audise gura femeeî sale în came
ra d’alături, veni së’ï aducă acei vénát, dar in 
Jocul femeeî sale, el găsi pe alta... Femeea lui 
nu’î spusese că mai era uă streină la densa.... 
El recunoscând pe Mina, remase ca un trăsnit.

— Orodel! strigă d’uă dată Mina vrênd së 
se arunce în braţele acestuia.

— Nefericită copilă ce vrei së faci ! sunt în
surat, çlise el intinçlênd braţul spre a opri aven- 
tul care îmbrâncea pe fată câtré dênsul.

— însurat ! strigă Mina ca eşita din minţi ; 
tu Orodel, însurat cu alta!... şi eű care am su
ferit, care am părăsit lumea pentru tine, care 
te am asceptat un timp îndelungat desmerdân- 
du-te in visele mele şi puindu’mî totă fericirea 
în tine ; care ’mî am jucat capul de atâtea ori

• ••
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pentru tine, te găsesc acum însurat! Oh! 
fii blestemat de ceruri şi blestemat de toţi ome
nii, cobe rea a vieţii mele !

Uită tot şi érta-më, dise Ororel cădend în 
genuchi şi plângênd. Te credem perdută, pen
tru tot d’a-una... Am plâns... era să ’nebunesc 
de dorul teű...

— Mişel ule !
— Eram së’mï daü mórtea singur...
— Ticăloşiile !
— Dar in cele din urmă am dis aşa: ce a 

înţeles ea dacă me voiii omorî, ce bine ’i aşi 
tace cu asta !

—Suflet de câine! binele pe care mi l’aï fă
cut a fost ca se’ţî calci jurământul şi să eî pe 
alta de soţie? inimă de tiară!

In momentul accsta; uşa se deschise şi soţia 
lui Orodel intră pe neasceptate. Ea vëdu pe so
ţul eî ingenuchiat înaintea Minei şi pe densa 
stând ca o statue a mustrării, in faţa lui :

— Ce va să clică asta ! întrebă‘ea [inêndu-se 
de spatele unui scaun ca să nu ca$ă, de turbu- 
rarea ce o simţi la acesta vedere- neascep- 
tată.

— Asta va se clică, respunse Mina, că soţul 
d-tale, până a nu se însura, ’mï a jurat, mie 
credinţa sa şi apoi a călcat’o in picidre. Acum 
s’a căit de ceea ce a făcut, dar căinţa lui e 
târclie !... Earta-më, surióra mea, pentru supăra
rea ce ’ţî am facut’o, dar a fost fără voia mea. 
Şi acum remâî sănetosă şi... fericită !

Mina dupë aceste cuvinte, eşi repede din casă.
Soţia lui Orodel plecă şi ea cu lacrămile pe
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•ochi să se plângă la părinţii eî, cari se aflau 
inti*’acel sat, de purtarea soţului eî.

In acel minut sosea şi Boilă. El Întrebă de 
Mina, şi Orodel ’i spuse tot ce s’a petrecut şi 
cum â- plecat ca o nebună din casa lui.

— Oh ! acum înţeleg unde s’a dus ea ! dise 
Boilă, dar dacă aï un suflet, ajuta-më s’o scăpăm.

Orodel plecă cu Boilă, fără a judeca daca tă
cea bine se’l insoţescâ şi se dea rnaî multe prepu
suri femeii sale.

Eî merseră iute, întrebând pe câţi iî întâl
neai! daca au vëçlut pe acea ce o căutau eî şi 
în cotro a apucat.

Unul care o întâlnise spuse că a vëdut’o ur- 
cându-se pe muntele cel maî înalt din prejurul 
satului, şi le aretă muntele cu mâna.

Boilă alergă în fuga mare intr’acolo.
Orodel îl urma şi el cu grăbire.
Eî ajunseră la pólele muntelui şi erau gata 

să se urce dupë fugară, când li se păru ca sgo- 
motul unui vultur care bate ventul cu aripele 
lui când se repede in sbor de pe o culme înaltă 
pe o pradă ce o zăresc.e în vale.

Amânduoî ridicară d’uă dată ocliiî în sus, şi
ceea ce vôdurà era uă femeo cu përul fâlfâind 
in aer şi căţlend intr’o prăpastie adâncă!

Boilă scóse un urlet selbatec şi rupând legă- 
turele de la rana sa, lăsă së’ï curgă sângele şi- 
rose, apoi că$u şi el fără suflare.

Orodel vërsa câte-va lacreme, dupe care se 
intórse acasă.

• • •

Acolo găsi pe soţia sa intorsă şi pe părinţii eî. 
El le spuse duiósa scenă ce se petrecu su b 

ochii sëï, şi totul remase aci • • •

mi
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Mórtea acelei nefericite copile făcu pe soţia 
lui Orodel se uite durerea geloşieî sale, şi con
vicţiunea lor numai fu turburată in urmă de 
acesta amintire tristă.
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