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După primele victorii

Omul harnic şi de valöre impune stimă, res
pect şi admiraţiune chiar, adversarilor sei, chiar 
acelora pe spinarea cărora, şi-a dat la iveală va- 
lôrea sa; meritul nu se comandă, nici se inspiră 
prin simpatii, şi afecţiuni, ci.se impune în mod 
involuntar, imperios, absolut ori cui are ocasie 
rsă’lii opreţieze, chiar duşmanului celui mai învier- 
şunat. La acestă lege firească, imperiosă, ne abătută 
fură nevoiţi să se supună chiar Turcii.şi să admire 
fără de voia lor pe Mihaiu, de şi îndurară de la 
el cele mai crude înfrângeri, cele mai singerose 
umiliri. Turcii aü fost în tot-d’a-una şi sunt chiar 
açlï din lire energici, sinceri şi bravi ; eî iubesc cu^ 
pasiune faptele cele mari, faptele resboiniceşi adoră 
cu fanatism şi idolatrie pe eroi,, chiar când sunt în 
rândurile vrăşmaşilor lor..

Fatalist! cum .sunt eî, fiinţe care -cred în pre- 
destinaţie şi in hotărirî divine, care decide de mai 
nainţe asupra conducereî şi desnodămâiituluî e- 
venimentelor,,. eî vëd in omul superior o fiinţă 
supranaturală, un trămis al luîD-rleu, un instrument 
predestinat d’a săvârşi anumite fapte, fie spre gloria
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şi mărirea lor, fie spre pedeapsa şi smerirea lorr 
după cum eî aii mulţumit saü mâniat pe Alah..

Vëçlênd că Mihaiü cu o mână de ômenï a săvîrşft 
nişte fapte atât de extraordinare, nisce fapte ne as- 
ceptate, uimitoare şi chiar imposibile, vëçlênd că 
ostile ^sale învingea armii îndoite şi întreite, 
armii "admirabil disciplinate şi desăvârşit echi- 

v pate, vëçlênd că dinaintea armatei sale de adu
nătură fugeaü mâncând pământul, fără să cuteze 
a se bate, ieniceri îmbătrâniţi în lupte, care in 
mai multe rînduri smulsese in vîrful armelor lor* 
victoria din mijlocul duşmanilor lor aprôpe birui
tori, vëçlênd töte acestea, Turcii începură să vadă 
in Mihaiü o fiinţă supranaturală, un trămis al Iul 
D-çleü, un braţ rësbunâtor ursit ca să pedepsească 
vre-o faptă săvirşită de ei care n’a plăcut Celui 
de sus. Căpeteniele marelui devlet începură a îm
părtăşi şi eî credinţa în general împrăsciată între 
Turci şi a ’şî exprima într’un mod făţişiu ideia 
cum că ar fi mult mai bine ca marele imperiu,, 
prin conducătorii sëi, să intre în tratative de pace- 
cu Mihaiü, de cât de a se resboi cu imposibilul,, 
căci mal bine şi mai înţelepţesc lucru este să. 
aibî amic în loc de duşman pe un om de o va- 
lore atât de mare, care în schimbul amiciţiei sale- 
nu ’ţî cere alt de cât să ’1 laşi în pace să stăpâ
nească poporul sëü în coprinsul hotarelor sale.

Această părere care'era împărtăşită până şi de 
marele vizir, până chiar şi de sultanul, care ar fi 
dorit în fundul inimeî sale să aibă pe Mihaiü a- 
liat contra Nemţilor în loc de duşman, ar fi pu
tut să fie adusă la îndeplinire cu multă înlesnire' 
şi spre mulţumire tuturor, daca nu s’ar fi întâm
plat să aibă loc nisce evenimente foarte secundare,, 
care însă să aibă darul d’a înăspri animositatea 
unuia din cei mai mari demnitari aï Porţii 'con-
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tra lui Mihaiü şi d’a-1 face din indiferent în duş
man de morte.

După sângeroasa bătălie de la Rusciuc, Mihaiü 
fu nevoit să se întorne în ţeră unde era che
mat de trebile ţerei, fără să ia şi cetatea care încă 
sta in picioare, şi lăsă în jurul eî ca s’o coprindă 
prin foame pe Unguri, pe Cazaci şi pe o parte din 
Români sub comanda Juî Albert Kiraly. Pe când 
Mihaiü intra în Bucureşti, unde populaţiunea ca
pitalei de iarnă a ţerei îi făcu o primire dintre 
cele mai strălucite, pe când după aceia cei dece 
mii ostaşi români ce’l însoţise, îşi împărţea în 
bună pace prada care fu förte bogată, în cât în
avuţi pe cel din urmă soldat şi’î dădu ca parte 
cel puţin o .haină de mătase, pe când Banul Mi- 
halcea, trămis de Mihaiü ardea şi pustia din 
noii Silişira, şi apoî mânca o înfrângere strajnică 
şi sângerosă în preajma Brăilei de la nazêrul a- 
celeî cetăţi şi de la Muza ceauşul Dobrogeî. care 
căzuse asupră’i fără veste cu vr’o 4000 de omeni 
os te aleasă; pe când şpătaru Preda şi comisul Radu 
fraţi Buzescï repurtaü o nouă victorie la Hârşova, pe 
care o dădu iarăşi pradă focului, într’acest timp Al
bert Kiraly care era un viteaz de frunte şi care nu 
putea suferi să mucezească în prejurul unei dă
râmături de cetăţi, pe când fraţii sëï de arme 
îşi încingeai! frunţile cu laurii gloriei, ca să nu 
rămae mai pe josul camarazilor lor şi în acelaşi 
timp. să nu înfrângă ordinul şefului sëü suprem, 
răşlui o parte din trupele sale fără ca să bage 
de seamă Turcii din cetate, se puse în fruntea a- 
cestor colône resleţe, şi împreună cu ele îşî roti 
fulgerătorele sale arme mai prin totă Bulgaria, şi 
dădu pradă jafului şi focului : Şiştovul, Cernavoda, 
Rasgradul, Babadagul şi Obluciţa (Tulcea de aţii), 
•după ce nimici mai întâiü mai tote garnisönele
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ce lé apărau. Vëçlênd că opera sa de distrucţiune 
era încoronată cu un succes desăvârşit şi că ni- 
căerî nu întâmpina o resistenţă serioasă, el se 
întinse până la Dunăre şi până la mare, pustii 
Varna, apoi. trecu munţii, devastă Burgas, dădu 
pradă focului a doua capitală a imperiului : An- 
drianopolul, şi se apropiă chiar de capitala impe
riului, mèreü pustiind, arçlênd, prădând şi fugă
rind ceţe ne numerate de Turci şi Tătari, care- 
daü dosul de îndată ce audeàü de numele de Ro
mân. Cu chipul acesta el ajunse ca la treî-spre- 
dece stadî depărtare de Constantinopol, dar nu 
merse mai departe căci nu dispunea de prea multe 

- oşti, şi se intorse la Rusciuc încărcat cu multe 
prădî, fără să fi încercat niscaî-va pagube simţi
toare.

Curând după aceia, tot în luna lui Ianuarie 
anul 1595, o ceată de Români aflând prin spi
oni că' Sinan paşa, generalisimul armiei turcescî 
care se lupta cu Nemţii în Ungaria, se1 înturna 
de la Belgrad spre Constantinopole, însoţit de o mică 
escortă, dar încărcat cu multe bogăţii răpite de 
la creştini, nu mai de cât trecură in Bulgaria pe 
unde se plimbau ca în ţara lor fără ca să cuteze 
cine-va a li se împotrivi, atât de mult îngrozise 
Românii pe Turci, înaintară până in munţii Bal
canilor din apropriere de Sofia, şi ajungând a- 
colo, se puse Ia pândă printre stâncele Dragoda- 
nului d’a lungul căii dintre Sofia şi Filipopoli.

Sinan mergea în linişte şi fără de nici o grije 
ca în ţâra lui în care era atot puternic, când se 
pomeni isbit fără de veste. Sinan vëçlêndu-se a- 
tacat nu se mai gândi de loc la avuţiele ce’l în
soţea, ci numai la viaţa sa, care era foarte rëü ame
ninţată, pentru că numărul agresorilor era cu mult 
mai superior ca al apărătorilor lui şi ca să scape cu
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ţlile, ei lăsăbogăţiele sale în prada Românilor, şi dădu 
• dosul împreună cu escorta sa, puindu-se pe o fugă 
nebună cu caii lor cei arăbesci. In urma acestei fugi' 
neasceptate scuteluiciî Români lacomi de câştig ca 
ori ce oştean de adunătură, fură îndestul de nerodi 
ca să’i lase în pace şi să’se năpustească spre bogă- 
ţiele lor, pe care le luară în stăpânire, şi începură 
să le împartă. Aceşti Români îndrăsneţi dar ne 
chibzuiţi, daca ar fi fost bine conduşi de către un 
om cu cap şi cu vederi mai largi şi daca ar fi 
reuşit să piardă pe Sinan sau să pue mâna pe el,* 
ar fi schimbat cu totul mersul evenimentelor ; sân- 
gerosa bătălie de la Călugăreni nu ar fr mai avut 
loc, duşmanul lui Mihaiii cel mai înverşunat n’ar 
fi mai fost în fiinţă, şi n’ar fi mai putut ca prin 
sfaturele lui să împedice o apropiere între Turci 
si Români, şi pacea şi alianţa între- aceste* doue 
popôre viteze s’ar fi transformat de la începutul 
conflictului în realitate şi ar fi dat rôde folositôre 
ambelor părţi. * ,r:-

Această mână de Români, după ce’şi împărţiră 
prădile, ne fiind prea numeroşi, începură' a se re
trage spre Dunăre, dar. întâlnind în cale o ceată 
numerosă de Ardeleni comandaţi de căpitan Gesti 
Ferenţ, care venea în ajutorul lor, se uni cu 
denşii, se înturnară înapoi, trecură munţii Rodo- 
pului şi ai Traciei, şi înaintară pe altă cale până 
la porţile Constantinopolului, pe care de sigur 
l’ar fi luat, căci grosul-armatei turcesc! era tă
băcit peste Dunăre în Ungaria, daca Românii ar îy 
numărat cel puţin atâta ôste cât avusese când ata
case Rusciucul, adică vr’o 20000 de luptători cu 
artilerie îndestulătore.

Ferenţ vëdênd că s’a depărtat prea mult1 de ‘ 
baza de operaţiune a . armiei sale şi că se găsea 
în neputinţă să atace şi să coprinclă capitala im--



periuluï. otoman, începu a bate în retragere şi a 
se înturna spre Ţera Românească încărcaţi de 
prăţli atât de bogate şi de numerose în cât cu 
multă greutate o puteaü duce cu eî. Pe drum ei 
se întâlni cu un corp de vr’o 12000 de Tătari, 
care yëçlêndu-ï atât de puţin numeroşi, în loc de 
a da dosul ca cele alte cete turcesci câte întâl
nise Românii în cale, cutezară să ’Ï atace ; hotă- - 
rirea lor însă . nu le fu de bine, căci Românii, de 
şi puţini erau îndrăsneţi, aveau inimă bărbată şi pe 
lângă aceasta duceau cu ei pră<Ji bogate ; ei se 
luptară ca leii şi în scurt timp sparse şi puse pe 
goană pe ; Tătari. 1 •

Vëçlênd nisce minuni de vitejie atât de strelu- 
cite,. popoarele cele apăsate din imperiul otoman, 
şi mai cu semă Bulgarii, îndrăsniră să se revolte, 
să ia armele, să formeze un corp de vr’o : 2000 
de ţărani, să coprindă Sofia, capitala sangiacului 
local şi s'o dea pradă jafului şi focului. Incura- 
giaţi de acest succes, şi mai cu seamă de cele 300 
scuçlï ce yeni parte fie-cărui din prada Sofiei, ei 
se îmulţirăj lăsară oraşul ce coprinsese în pără
sire, se împrăsciară în ţără, prădară tot ce pu
tură prăda de la locuitorii turci, prădară un 
numër mare . de care, cămile şi ca la 40000 
de vite ce se mânau spre tabăra turcească 
din Ungaria, ucise ca la 2000 omeni din ex- , 
corta ce însoţea acel convoiü, şi pe când Ro
mânii se înturnaü ne supăraţi spre ţăra lor, ei, 
Bulgarii, se îndreptară spre Constanţinopole şi 
merse până la o depărtare de trei <Jile, de acest 
mare oraşiu. Ajungênd acolo frica îi opri pe loc 
şi ’Ï sili să se împrăscie şi să së întôrne fie-care 

% pe la casa sa.
Intr’acelaşi timp Mihaiü repurta alte succese pe 

alt câmp de lupte; el îşi mutase câmpul activită-
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ţii sale în Moldova. Aron Vodă, precum seim, de îndată 
ce se aliase cu Mihaiü, îsî dădu la iveală inimiciţia sa 
contra Turciei, atacând cetăţile din Basarabia o- 
cupate de garnisöne turce. Pe când se pregătea 
să intre. în. această expediţie, cam pe la mijlocul 
luneï lui Decembre, află că vr’o 14000 cazaci sub ' 
trei steaguri ; unul cu vulturul nogru, altul cu 
vulturul roşiu şi altul cu vulturul alb aü intrat 
în Moldova sub căpetenia lor şi au năvălit cu a- 
tâta iuţeală, in cât laşul fu cuprins pe dată 
şi dat pradă focului şi jafului, fără să apuce cine
va sa T apere, iar. Aron Vodă a scăpat din el nu
mai cu doï boerï aï sëï. Cazacii rămâind stă
pâni pe ţeră, jefuiră din ea 26000 cai, 600 
fete tinere, şi o mulţime mare de lucruri pre- 
ţiose, luară cu eï o mare parte din cele 70 tu
nuri ce găsise în Iaşi, iar pe cele rămase le în
fundară, şi pe urmă, ne mai găsind ce jaf ui, tre
cură in Polonia ca s’o prade şi pe ea.

După ce scăpă din mânele Cazacilor, Aron scrise lui «. - 
Mihaî şi Batori cerându-le ajutor, îşi adună şi el 
tote ostile ce putuse- strânge, şi după ce dobândi 
do la Batori un număr öre-care de oste sub co
manda lui Becea Andraş, să duse să atace Ben- 
deru, dar fu respins cu mari pierderi, de Mira 
Ahmed, comandantul cetăţii. După aceia se duse 
saşi cerce norocul la Chilia şi la Cetatea Albă (A- 
ckerman) şi începu să le bată cu. tunurile. Co
mandanţii cetăţii, vëdënd că garnisonelé aü înce
put să slăbească, cerură ajutore de laGhazi Ghi- 
rai hanul Tătarilor, şi acesta trămise pe: Adil 
Gheraï cu un numër mare de* Tătari, care sosi 
tocmai când garnisöna era gata să se predea. In 
faţa unui numër atât de mare de duşmani, Aron 
nu mai cuteză să continue lupta, ci se înturnâ 
în grabă în ţera sa.
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Tătarii cre^ênd pe Aron Vodă slab se luară'; 
după el, intrară în Moldova. începură să o prade 
după învăţul lor, adică fără îndurare, şi căzură <•'. 
prostesce in cursa ce le întinsese Aron. Domnul; 
Moldovei in faţa mareî primejdii ce’l ameninţa, 
ceru din nou sprijin şi protecţiune din partea tu- : 
turor amicilor sëï, şi după ce vedu că’! sosi aju
tore de pretutindeni, că ţâra se armase pan la 
cel din urmă bărbat valid, că o mulţime mare 
de mercenari, atraşi de făgăduiala unor lefuri grase 
şi a unor praçlï bogate, venise în număr mare să 
se înroleze în armata moldovenească, că o mare 
parte din Cazaci ce se în turnau din Polonia in
trară în serviciul lui Aron, şi ça Mihaiü Vodă care 
plecase din Bueurescî împreună cu nevasta, copiii 
şi flörea armatei sale; a sosit la hotarul Moldovei şi 
a vestit pe Aron despre sosirea sa, atunci începu să 
prinçla din . noü curagiu si se ia măsuri dă ofensivă. v t 

îndată ce’ş! vădu tot rostul pus la cale după 
dorinţa inimeî sale, Aron se repedi la Focşani pen
tru a da ochi cu Mihaiü, şi după aceia, în urma 
unei consfătuiri ce avu loc între cei doi domnitori,
Aron vodă, de şi dispunea de oşti superiore Tătari
lor, începu a se retrage dinaintea duşmanilor şi’! lăsă 
să înaintrze, prelacânduse că s’ar teme de eî. Tătari! 
fură păcăliţi, se luară fără de socotinţă după densul, . 
şi-merse înainte până ce se găsi între ostile Moldo
venesc! şi'cele Muntene. Atunci Românii luară ofen
siva, Muntenii isbiră pe Tătari în faţă, Moldovenii îî 

«(atacară pe la spate şi în costă, şl după o luptă 
înverşunată, şi după trei atacuri respinse cu des
perare/Tătari! în cele din urmă fură înfrânt! şi 
risipit!, 12000 Tătar! afară de feme! şi de copi! 
căzură morţ! pe câmpul-bătălie!, un mare număr 
din e! fură răniţi, -mai totă călări mea fu nimicită, 
si chiar fiul hanuluî fu isbit de morte. După a-
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césta victorie strălucită, peste 4000 creştini scăpa
ră din robie, peste 4500 cai ungureşti fură redaţi 
stăpânilor lor, şi o mulţime de care pline cu pro
vizii, pusei, steaguri şi muniţii fură prada birui
torilor. Această înfrângere precum şi cea de la 
Serpetescî şi Putinei costă pe- Tătari mai bine de 
72000 de omeni, în cât din 80000 abia se întur- 
nară la vetrele lor vr’o 8000.

După această victorie strălucită, principii români 
se grăbiră a vesti pe Sigismund şi a’î cere aju- 
tore pentru a’şî desăvârşi maî curând opera şi a 
se face stăpâni peste litoralul Dunărei, Batoriînsă 
nu avu vreme să se gândească la asemenea între
prinderi mântuitore, care T punea la adăpostul 
năvălirilor Turcilor, ci şî vedea în linişte de nunta 
sa cu Maria Cristina de Austria, fiica- arhiducelui 
Carol, unchiu împăratului, precum şi da trămite 
la Viena ambasadori care cereau împăratului să-î 
acorde lui şi urmaşilor sei avantagiî mari în pa-- 
guba aliaţilor Tor care ’şî versau sângele pentru 
siguranţa sa.

Intr’acest timp principii Româm, ? vëdênd că din 
Ardeal nu le mai sosea nici bani nici soldaţi, ci 
numai vorbe seci, fâgăduelî late şi amânări fără 
de sfârşit, îşî pierdură răbdarea, şi .pentru ca sa 
’şî asigure rodele victoriei ce repurtase, căutară 
a se folosi de spaima-ce însuflase în rândurile 
vrăjmaşilor şi d’a trage din acest avantagiü töte 
folösele putinciose.

Aron Vodă se scoborî cu armata sa spre • Du
năre*-trecu rin 1 tot pe ghiaţă, căci iarna dintre 
anii 4594 şi 4595 a fost atât de aspră în - cât 
marele fluviu • a stat îngheţat până pe la finele 
luneî lui Martie, coprinse Măcinul; şi răsculă totă 
Dobrogea cu cea maî mare înlesnire, ipentru că 
locuitorii acestei provincii, compuşi în mare parte
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din Români şi Bulgari, uraü atât de mult pe 
Turcî în- cât nu asceptară de cât ivirea mol
dovenilor pentru a se ridica ca un singur om şi 
a extermina pe apăsătorii lor. După ce doue es- 
cadrône moldovene bătură o ceată însemnată de^ 
Turci şi T-iuară două stindarde, aste escadrone 
se uniră cu Dobrogenii, trecură din noii Dună
rea, luară cu sila Chilia şi Benderu, tăiară în 
bucăţi pe beiul acestei din urmă cetăţi, şi vr’o 
600 Turci, şi se duse după aceia să înconjore din 
noü Cetatea albă. -Ajungând acolo arse töte. îm- 
prejurimele sale, risipi numerösa oste turcéscà 
care se afla stabilită afară din cetate, şi măcelări 
şi aci pe Turci cu atâta cruzime în cât scăpă 
numai beiul şi vr’o şepte căpitani, lăsînd în ma
nele biruitorilor töte stégurile, tobele, trâmbiţele 
şi mai töte armele şi muniţiuneie osteî sale. .

Intr’acelaş! timp Mihaî coprinse Ismailul, unde 
tăia peste 1000 Turci şi luă vr’o 70 tunuri de 
cetate, dintre care două purtau marca împăratu
lui Ferdinand şi doue p’a Regelui loan Humade ; 
aceste patru tunuri fură trămise in dar lui Ba- 
tori principele Transilvaniei. După aceia Mihaiü 
lăsa acolo, o garnisonă de vr’o 2000 ômenï, trecu 
Dunărea, pustii oraşele turcesc! câte mai rămăsese 
în Bulgaria, şi apoi se reîntorse in grabă spre Bu
cureştii ca să trăcă Dunărea îndărăt mai nain te de 
a desgheţa. Cu tötä : graba sa la trecerea peste 
marele fluviu tot înfruntă o mare primejdie; fu
sese . surprins de o plöe torenţială care pusese 
d’asupra gheţeî o apă ca de trei palme de adâncă ; 
cu töte acestea vităzu căpitan nu stătu o clipă la 
îndoială, şi ca să nu fle suprins de desgheţ din
colo de Dunăre, trecu prin acea apă cu totăoştea, 
artileria şi prăţlile sale, şi avu parte ca ghiaţa 
dintre doue ape să’l ţie şi să nu se scufunde.

I
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Ajùngênd la Bucurescï, află că bèglerbegul Gre
ciei a sosit in fine cu Ştefan Bogdan noul orinduit 
în Silistra, şi că ajungend acolo, a trămis o parte 
din oştea sa împreună cu capigi-başa şi fa însărcinat 
pe acesta ca împreună cu paşa Silistri să trăcă Du
nărea însoţit cu. multă oştire de ieniceri Turci şi de 
Tătari care să alunge pe Mihaiü după tron şi să sue 
pe Ştefan în locu-î. Tot atunci află . că un mare nu
măr de Tătari a năvălit în Moldova. Cum află a- 
ceste scirî, mai. anteiü trămise spre Silistra pe vi- 
tézul Albert Kiraly cu o sămă de-, oştire ; româ- 
născă, şi acesta cum se isbi cu duşmanii în çliua 
de 3/j3 Martie, îî bătu de la prima isbitură,. le 
sparse falangele, şi după ce-î puse pe gonă, trecu 
împreună cu eî Dunărea tot pe ghiaţă, căci ge- 
ruise din nou, luă cetatea Silistra, pe care o cru
ţase până atunci, şi o risipi până la temelie. După 
aceia se duse fără de întârziere la Turtucaia, oră
şel depărtat cale de . o Zi de Rusciuc, îl aprinse 
şi pe el, ucise şi aci un număr mare de Turci, şi 
apoi se înturnă fără zăbavă spre Bucurescl plin de. 
glorie şi de prăZî.

Intr’acelaşî timp Banul Mihalcea se dusese.spre 
Brăila ca să ’şî spele ruşinea ce păţise cu ocazia 
primei asediărî, înconjură cetatea care era împre
surată cu ziduri grose de piatră întărită cu păli- 
mari de pari, şi împreună cu Albert Kiraly care 
după victoria repurtată la Silistra şi Turtucaia 
fusese urnit de Mihaî în partea locului, începu să 
bată cetatea cu un număr mare de tunuri, şi cu 
ajutorul celor 20000 omeni de care dispunea, .des
chise şi duse spre cetate şianţurî de apropiere din 
trei părţi, şi începu s’o bombardeze din noile posi- 
ţiî ce ’şî făcuse prin ajutorul acestor şianţurî.

Turcii ne mal putînd suporta focul potopitor ce 
căZu peste eî în decurs de 16 Zile, fură nevoiţi să
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céra a se preda cu condiţii. Mihalcea de o cam 
dată se împotrivi şi nu le acordă de càt voia de 
a eşi împreună cu femeile şi copii lor, lăsând tot 
avutul lor pe mânele biruitorilor, însă după ru- 
găciunele luî Casa Giauş Mohamed bei şi Mustafa 
ciauşî, delegaţi trimişi de populaţiunea din Brăila, 
comandantul oştilor române consimţi să dea voe 
Turcilor ca eşind din cetate să ia cu dinşî orî-ce 
vor voi, şi le îngădui să treacă dincolo peste Du
năre cu familiele şi avutul lor; Acest eveniment 
se petrecu in ziua 29 Martie ,(7 Aprilie) 1595.

Sinan paşa ruşinat şi despuiat de către Ro
mâni în munţi Balcani sosi in Constantinopole 
maî o dată cu scirea ne asceptatelor şi uimitöre- 
ior fapte săvîrşite de Mihaiü. Sultanul al Ill-lea 
fiul sultanului Amurad care se suise pe tronul rê- 

; mas vacant în urma morţii tatălui sëü la 3/]6 Ia
nuarie şi care abea apucase să se stabilescă bine 
pe scaunul- părintesc; de o .cam dată nu crerlu că 
ar fi fost cu putinţă ca un domn Român, ca un 
biet creştin care dispunea numai de cel mult 
•20000 de omeni, a putut să fie în stare să bată 
decimî de mii din ostile sale cele maî alese şi să 
se facă stăpîn peste două-ţlecî şi patru de cetăţi şi 
oraşe întărite, şi a nume Oraşul de Floci, Brăila, 
Rusciucul, Turnu, Isaccea, liărşova, Măcinu, Si- 
listrai Ismailul, Chilia, Benderu, Cetatea Albă, 
Şiştovul, Cernavoda, Obluciţa (Tulcea), Rasgradu, 
Provata, Dobricea, Zagora, Turtucaia, . Nicopole, 
Yidinu şi Vracëa, in mai pucin desése lunî. După 
ce se încredinţă însă chiar prin marturî oculari 
vrednici de credinţă, cum că Mihaiü era în ade
văr un adversar forte de temut, sultanul se înfri- 
•coşiă atât de tare, în cât dădu singur ordin înde- 
plinitoruluî cu funcţia de mare vizir în lipsa luî 
Sinan paşa titularul, care încă nu ajunse în Stăm-
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bal, ca să intre în tratative de pace cu Domnul 
Român şi să încheie cu el un tractat de amiciţie, 
chiar cu ore-care sacrificii, numai să nu dea răgaz 
şi vreme îndestulătore acestui hain ca să intre în 
înţelegere cu împăratul German şi să pue imperiul 
sëü între douë focurï primejdiôse.

Sosind în Gonstantinopole şi audind de: astă ho- 
tărîre a Sultanului, şi convingêndu-se că ea era 
împărtăşită şi de Chehaiaoa funcţiune! de mare vi
zir şi de înnalţiî demnitari aï regealului, Sinan 
paşa se mânie foc şi se duse intr’un suflet la sul
tanii ca să împiedice la timp aducerea la îndepli
nire a acestei hotărlrî. El era vocea cea mai au- 
torisată şi mai autoritară a imperiului, pentru că 
era considerat ca sabia cea mai ageră, căpitanul 
cel maî însemnat, oştenul cel mai capabil, eroul 
mahomedanilor. El nu spuse nimuluî că dênsul, 
eroul, vitézul vitejilor, sabia cea ne biruită a semi- 
luneï, a fost ultragiat în modul cel maî ruşinos şi 
maî înjositor de către Români, a fost jefuit şi pus 
pe gonă chiar în momentul în care se înturna de 
la cîmpul de rësboiü apröpe ca un triumfător, ci 
recurse la ialte mijlôce pentru a schimba părerile 
consilierilor Coronei. Ca să ’şl rësbune într’un mod 
teribil şi să spele în torente de sânge afrontul ce 
i se făcuse, el se duse fa palat unde era adunat 
întregul Devlet sub preşedinţa »Sultanului, se puse 
aescita amorul propriu şi fanatismul compatrioţilor 
sëï, care până atunci nu fusese' de nimeni înfrint, 
şi ceru de la Sultan, nu iertarea rebelului şi o pace 
ruşioasă cu beiul revoltat, ci o pilduire stajnică, o 
armată puternică cu care să sdrobescă pe rebel, şi 
prin exemplara luî pedepsă să împiedece şi pe alţii 
de a-1 imita. El se rosti faciă cu Padişiahul cu 
atâta <violenţă,- îngâmfare şi ton autoritar în cât 
Sultanul, în loc de a’i .da ascultare se supără pe

:
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el. Contra tuturor aşteptărilor sale; încercarea sa 
nu dobândi efectul dorit,- şi Sultanul, fiind cap
tivat de Ferhad paşa rivalul lui Sinan şi a- 
micul lui Mihaiü, care se înturnase din esil numai 
delà suirea pe tron a noului sujtan, nu priimi propu
nerea lui Sinan, ci din potrivă în diua de 4/13 
Februarie îl destitui din funcţia de mare vizir şi 
de generalism al oştilor, şi puse în locu-i pe Ferhad, 
căruia îî dădu depline puteri de a face orî-ce va 
găsi cu cale, fie prin puterea armelor, fie pe cale 
de împăciuire, iar pe dînsul îl trimese în exil la 
Malagara.

CAP. II.

Puterea femeii

Pe când se petreceaü aceste scene sângerose, 
eroii acestei nuvele îşi petreceaü timpul departe 
de patrie în manele Turcilor. Maria sta închisă 
în haremul luî Garaiman Paşa la Andrianopol, iar 
fidanţatul sëü Mărzea se sbătea în ghiarela lui 
Ţicalidi.

Patru luni stătu Maria în haremul luî Caraiman 
Paşa fără să vaţiă pe înfricoşatul sëü tiran şi fără să 
potă gusta un minut de pace şi de odihnă în colivia sa 
d’aurită. Intr’acest timp së cercase de mai multe 
ori să fugă prin gratiele de la ferestrele temniţei 
sale,, coborându-së jos în grădină prin ajutorul maî 
multor pânze înodate una de alta, şi de multe orî rătă
cise prin un adevărat dedal de arbori şi de alee, fără 
a putea să-’şl ajungă scopul, fiind-că mulţimea 
servitorilor care o* pă$ea şi o pândea, o găsea 
rătăcind prin acea grădină mare încunjurată de-

>
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töte părţile de ziduri inalteş o reîntorcea în in
ch isörea ei ; de mai multe orî cercase a muri 
de foame prin nemâncare, dar imboldurile naturel 
o sili să renunţe la ast-fel de sinucidere şi să se 
decidă a’şî suferi sorta cu maî multă supunere, 
asceptând hcrtărirea ursitei.

După ce se mai potoli puţin, întră întreite 
griji; i së păru nenaturală acea nesupërare ce’1 
acorda răpitorul sëü, şi începu să se gândească 
la vre-o cursă ascunsă care s’o dea în manele 
inimicilor sëï nemişcată şi fără nici o putere 
mai cu séma după ce’şî aduse aminte că odată în, 
copilăria sa, crescătorea sa, între maî multe basme 
şi poveşti, îî spusese că Orientalii, şi mai cu sémâ 
Turcii, erau foarte dibacî în compuneri de bëu- 
turî adormitöre. Cum îî dete prin cap asemenea 
gânduri, nu maî voi să guste din feluritele bucate 
saü bëuturï ce’î punea înainte servitorii sëï, ci le 
arunca pe töte pe fereastră, de şi eraü förte fru
inöse la vedere şi cu bun miros, ca să nu - aţâţe 
bănuială cuî-va, şi se mulţumea a mânca numai 
pâne şi fructe şi a bea numai apă curată.

In urma împlinireî celor douë luni, într’una din 
filele lunii lui Ianuarie auçli în curte un sgomot 
mare de tropăituri de cai şi alergâ numai decât 
la fereastră şi o deschise, creçiênd un moment că 
acea ferestră da în curte, dar scöse un lung of
tat vëçiênd înaintea sa înfăţişarea pustie a grădineî 
şi aducându-şî aminte că ea se afla într’un harem 
turcesc, în care femeia este cu totul oropsită de 
restul lumii ! Vëçlênd unele ca acestea sărmănica 
càçiu pe un scaun în prada unei descurajetôre 
melancolii. Adierea vcntuluî primâvëratic ce pă
trundea în întru, parfumul arborilor ce începuse 
a- îmboboci, cântul pasărilor ce se jucaü printre 
frunzele născânde, töte aste frumuseţi ale naturel

2



— 18 —

# reînoiate îî făcură mult bine şi îi alină ore cum 
durerile ce 1 copleşea sufletul;

Pe când sta ast-fel adâncită'In fel de fel de cuge
tări, iată că uşa camerei sale së deschise fără sgo- 
mot, un om apăru în pragul eî, întră în intru, 
së opri in mijlocul oameriî, privi câte-va momente 
cu mirare pe juna prisonieră, şi ne mai putêndu-se 
stăpâni, strigă în limba *omână :

— Pe Alah ! tu escî cea mai frumosă din töte 
odaliscele pamên tulul!

Maria aurind limba părinţilor sei, pe care-n’o 
mai audise de când plecase din Bucureşcl, intörse 
înapoi capul cu spaimă, şi Rărind pe acela ce 
rostise cuvintele de mai sus, tresări, së sculă re
pede de unde era şi së ghemui într’un unghiü 
strigând :

— Fugi, depărtează-te, lasâ-më demone.
— Tu më gonescî din casa mea ? răspunse Ca- 

raiman — căci el era noul venit—; më gonescî 
adause el cu un ton dulce şi desmierdător, apro- 
piindu-se şi mai mult de locul unde se refugiase 
Maria, o ! tînără creştină, pentru binele teu şi a 
neamului tëü nu fu atât de căinosă.

— Fugi că më îngrozesc!, strigă Maria acope- 
rindu-şî privirea cu manele, depărtează-te, depăr- 
teză-te mal iute, şi dacă aï nevoe de sângele meu, 
vino cu omenii tëï şi poruncesce-le să më ucigă, 
dar de mine nu te atinge, nu te apropia, fii om 
de omenie, aibî o scântee de milă!...

— Pentru ce te sperii atât de rëü de mine 
dragă fată? replică Garaiman oprindu-se în loc şi 
silindu-se a-şî ascunde sub masca unei prefăcute 
blândeţi, firea sa de Turc, care nu e deprins cu 
împotrivirile, te rog nu te teme, căci nimeni nu 
vrea să’ţî facă rëü.

— Dacă nu’mï vrei rëul, de ce më ţii închis
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aid déparé de ai meï de atâta vreme ?dă’mî dru
mul să me duc acolo de unde m’aï luat, du-më 
înapoi in oasa părinţilor meï şi lângă fratele meii.

— Să’ţl dau drumul? să më lipsesc de vede
rea frumuseţii tale? nu ’mî-ar fi cu neputinţă.

— In numele a tot ce ai mai scump te rog, 
trimete-më în ţara mea, fă-mî acest mare bine 
dacă vrei ca să te bme-cuvinteze tot neamul meü 
în veci.

— Ceea ce’mî cert ’ml este cu neputinţă, răs
punse Caraiman plimbându-se prin cameră poso
morit ; tu nu stil, adăogă el cu aprindere stând 
in loc şi uitându-se la ea cu o privire arçlatôre, 
tu nu sciî, copilă fără minte ce eşti, că eu te 
iubesc cum n’am iubit pe pământ pănă acum, şi 
me mai rogi să’ţî dau drumul ? dar asta ar fi mai 
pre sus de puterile mele.

— Me iubescî!.... şi vrei să më ţii închisă fără 
voel strigă fata cu o ironie amară; më iubescî!... 
si vrei să më faci nenorocită?.... më iubescî şi 
më faci să më culc plângênd, së më scol plângênd 
şi să nu simţ nici plăcerile nici dulceaţa
nopţii?.... adevërat iubire turcéscà!....

— Ce vrei să fac ca să te încredinţez că în 
adevër te iubesc? spune-mî... cere-mi, şi comorile 
mele sunt ale tale.

— Nu së dobândesce iubirea prin bani, răs
punse juna sculându-se în piciöre şi aruncând a- 
supra Turcului o privire despreţuitore.

— Pote că aï dreptate, răspunse Caraiman ple
când fruntea în jos ; aşa trebue să fie căcî până 
acum eü prin mulţimea banilor*' ce am chel
tuit nu am putut dobândi alt decât o nesimţitore 
supunere la tote voinţele mele, fără să sciü încă ce 
este măcar o mică scântee de dragoste curată şi 
neinteresată venită numaî din inimă.
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— Prin răpire şi cumpărare nu vei găsi. Paşeo, 
aceea ce dorescî, măcar de ţi-aî cheltui töte co
morile tale şi ţî-aî petrece totă viaţa căutând.

— Dacaeaşea, dacă-vrei să-mi faci un mare bine, 
te rog şi te juruesc, pe tine singura fiinţă ce am iubit 
din inimă de când sunt pe pâment, pe tine sin
gura femeie ce aï subjugat rieîmblândita mea inimă, 
pe tine aceea ce m’aî învăţat a iubi, învaţă-mă cum 
să fac ca să fiü iubit.

— Nu voiu putea eu nicî-odată ^ să te învăţ 
aceia ce-mî ceri câtă vreme vei avea inima ce aï; 
nu te pot învăţa să simţî că un om, ca un creş
tin, pănă ce tu nu veî înceta d’a fi turc, răpunse 
cu öre-care cochetărie fiica Eveî, căreia îî trecu 
într’acel moment prin minte o viclenie.

— Cere-mî, cere-mî orî-ce jertfă veî voi, şi veî 
vedea cu ce grabă mă voiü supune ca să-ţî do
vedesc că te iubesc ; numai nu-mî <Ji că vreî să 
maî piecî, că dorescî să te desparţî de mine.

— Ah ! ce ’tî-am făcut eü ca să’tî însuflu acăstă * *
iubire, isvor a töte nenorocirile mele?

— Ce ’mî-aî făcut? te-aî uitat la mine şi m’aî 
robit cu frumuseţea ta cea îngerăscă, cu vitejia 
şi bărbăţia cu care a’î sciut să’ţî aperî viăţa şi 
neatêrnarea, în sfărşit cu netemerea de morte. Când 
te-am çlërit pentru ântêia oră, te-am găsit frumosâ 
peste măsură şi am hotărât ca cu orî-ce preţ sa 
te prenumăr între odaliscele saraiuluî meü, dar 
pe urmă, când am vëçiut cu ce bărbăţie te aperi, 
mî-am adus aminte de fiicele A rabieï, suriörelenöstre, 
care se luptă alături de iubiţii lor şi împarte îm
preună cu eî slava biruinţiî séü môrtea pe câmpul 
de luptă, şi am çiis în fundul inimeî mele : o a- 
semenea femeie este vrednică de Caraiman Paşa.

— Ohl nenorocită frumuseţe, oh! iscusinţă în 
arme şi maî nenorocită ! strigă sora luî Radu

;
:
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înecându-se în suspine; voi pe care altă dată vë 
credeam podöbele şi darurile mele cele mai scumpe, 
astärli vë blăstem, căci voi sunteţi pricina neno
rocire! mele.

— Nu mai plânge, îî çlise Garaiman cu o . voce 
blajină, luându-i o mână intr’ale sale şi mângăind’o 
cu bunătate, te rog nu maî plânge căci eu nu am gând 
să’ţî fac cel maî mic rëü ; din potrivă aş voi să te 
vëçl cea maî veselă şi cea maî fericită dintrefemeî.

— O paşeo! în zadar te încerc! ca să më în
dupleci să primesc de buna voie aceia ce-mî ceri 
o 1 nu, nu vei isbuti nicî-odată.

— Nu-mi răpi nădejdea, nu më face rëü din 
bun cum m’a făcut dragostea ta; căci desnădăj- 
duirea m’ar face fiară spurcată, fără inimă şi ju
decată. . ■

— Ce vreai să-ţî fac? întrebă cu naivitate 
Maria, aruncând asupra gâdeluï sëü o privire maî 
blajină.

— Insuflă-mî öre-care nădejde dacă vreai să în
cetez d’a- fi Turc cum îmî $iceaî adineaori.

— Singura nădejde ce-tî pociü da este aceea d’a 
te ruga să aştepţi, d’a lăsa să tréca vremea, d’a 

' da voe inimeî mele să e liniscită, pentru ca să potă 
a se supune* fără siluire unor firesc! înrîurirî.

— Nu înţeleg ce vreaî să çlicï.
— Silesce-te a înţelege.
— Adu-ţî aminte că sunt Turc, şi vorbesce-m! 

turcesce, adecă fără ocoluri, ca să te pot pricepe.
— Dacă vreî să’ţî vorbesc fără de ocoluri, iată ce 

’ţî cer : respecteză nevinovăţia mea întocmai ca p’a 
sorii tale, pentru ca inima mea să se pôta deda 
cu înfăţişarea ta, să priceapă dragostea ta, să 
recunoscă bunătatea ţa şi să preţuăscă maî bine 
darurile tale. ,

— Să'ascept!.... să ascept! dar pană când?



:— 22 —
;

— Până ce voiü înceta d’a-mï mai fi frică de tine ; 
atunci pote voiü începe să te iubesc.

— Pöte că nu më vei iubi nicl-odată.
— Ce femeie pote să nu iubéscâ o inimă bună 

şi îndatoritore?
— Fermecatôre Mario ! tu më faci să uit că 

sunt turc înfuriat şi nerăbdător ca şi o fiară săl
batică şi më îndupleci a face o faptă care n’aş 
fi făcut pentru ori ce femeie, cât de frumösa ar 
fi fost.

— Dacă $icî că më iubesc!, fă şi tu pase aceia ce 
fac pe la noi toţi aceia ce în adevër iubesc ; as- 
tâmpără-ţt nerăbdarea, înfrânează-ţî patima, şi din 
leü schimbă-te în miel.

— Iată că më învoesc ; îţi primesc cererea, îţi 
daü o lună de dile de gândire şi linisCe ; in astă 
vreme poţi fi sub acoperământul casei mele sigură 
ca şi sub al fratelui tëü.

— Iţi. mulţumesc, Garaimane, rëspunse Maria 
luându-î cu repeziciune mâna şi sërutându-i-o cu 
recunoscinţă.

— Te las sănătosă, Mario, rëspunse Garai man ; 
când vei voi să-mi spui ceva trimite să më cheme, 
şi voiü veni numai decât; eü nu voiü mai da pe la 
tine căci ml-e greü a te vedea fără a mi se aprinde 
capul meü cel de sëlbatic.

Garaiman plecă şi Maria cum îl vëçlù eşind câçlù 
în genunchi şi Zise:

— Mulţumescu-ţî, Domne, că mî-aî dat în gând 
ca prin bine şi linguşire să domolesc astă fiară 
sălbatică. Intr’o lună bun este D-Zeü!.... .

Trei Zile Măria trăi forte liniştită cum nu trăise 
pănă aici de când căZuse în ghiarele Turcilor ; ea 
së încreZuse in cuvintele turcului căci, pe atunci 
credinţa turcească era proverbială, şi-I făcu mare 
bine acea încredere.

I
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A patra <Ji Caraiman apăru in camera el ne
chemat şi-i dise:

— Me iartă că am venit, şi nu më învinovăţi 
că nu mî-am ţinut cuvântul. Plec chiar açlï într’o 
lungă căîetorie, spre care me pornesce porunca 
celor mai mari.

— Unde te duci? Întrebă Maria cu grabă.
— La rësboiü, rëspunse Caraiman. Ghiauriï din 

părţile de jos ale împărăţiei s*au răsvrătitşi s’aü unit 
ca şi cei de un neam cu tine împotriva stăpânului, şi 
eu sunt trimis ca să-î pedepsesc şi apoi să sbor 
cu un minut maï curênd lângă frumôsa mea Marie.

— Câtă vreme vei întârzia?
— Nu së scie ; Cel de sus are cunoscinţă despre 

scrisa muritorilor; pote cât de curând, pôte iarăşi 
că nici nu më voiü mai întôrce.

— Du-te sanëtos şi....  întôrcete înapoi.
— Atunci îţî vei aduce aminte de ce mî-aî fă

găduit? o întrebă Turcul cu o voce linguşitôre.
— Atunci nu, ci peste o lună după întôrcere.
— Iţi iaî vorba înapoi? întrebă Caraiman cu 

un ton întărâtat.
— Din potrivă, më silesc a nu më abate nici 

cu o iotă din ceea ce ţî-am făgăduit ; ce ţi-am 
çlis eu ? lasâ-më să më dedaü cu înfăţişarea ta, 
să pricep dragostea ta, să recunosc bunătatea 
ta şi să preţuesc mai bine darurile şi bunele 
însuşiri ce aï ; cum voiü putea a më deda cu tine 
şi. a-ţî cunôsce însuşirile, pe câtă vreme nu vei 
ii aici, în ochii mei?

— Aï dreptate, rëspunse turcul convins, fa- 
căţi-se şi astă voe; pentru soţia ce iubeşte este 
dator şi musulmanul să facă ce face aï voştri, a- 
decă să së jertfésca maï mult de cât pentru sine 
însu-şî, şi maï cu sémâ de cât pentru rôba ce cum- 
përà ca pe o marfă. Rămâî cu bine, trăeşce liniş-
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tită şi fără de temera, dar nu te cerca să fugi, 
căci cercarea-ţî va fi zadarnică, töte uşile şi fe
restrele ce aï în juru-ţî aü ochi ca să te vaţjă 
töte zidurile ce te incunjură, urechi ca să te audă, 
şi töte cărările grădineî piciöre care să te urmă- 
răscă şi mânîj care sa te prindă şi să se gră- 
băscă a te aduce înapoi.

— Nu voiü face nici o cercare, răspunse Maria 
înfiorându-se de astă. înştiinţare, însă' incredin- 
ţându-şî speranţa în voinţa a celui Atot-putinte.

A doua çli Garaiman plecă şi întârzie mai mult 
• de cinci luni de çlile pe ţărmurile Arhipelagului 
şi Mediteraniî, răsboindu-se când cu Grecii, când 
cu Egiptenii.

III ;

OSMAN
In lipsa lui Garaiman Maria îşi petrecea timpul 

preumblăndu-se totă fliua prin diferitele camere 
ce compuneaü apartamentul sëü şi prin grădina 
de Ia spatele lui, care era întrăgă reservată pentru 
ea, fără a vorbi cu nicî-una din sclavele ce erau 
puse la disposiţiunea sa, de şi învăţase multe cu
vinte din limba turcă, şi fără a da voie cuiva să 
o întovărăşăscă saü s’o conducă. ^ -,

lntr’una din primele <Jile ale lui Iulie, junapri- 
sonieră eşi din camera sa favorită şi intră in sala 
te baie care era o minune de frumuseţe şi de ele
gantă orientală; ajungend acolo^incue uşa, şi ui- 
când să lase jos perdelele de la unica ferăstră ce 
da în grădina sa, să desbrăcă de uşurelele sale 

.vestminte şi singură, singurică, dete drumul la ro
binetele de apă rece şi caldă, lăsă apa să curgă 
pană ce ce umplu basinul cel de alabastru ce se 
afla în acea cameră pardosită cu mosaic de marmură
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multicoloră, şi după ce aruncă in vaporosele şi 
cristalinele unde cu apă încropită mai multe fla- 
cöne de esenţe parfumate, intră în acest noian 
călduţ şi aromatic, cufundă nenumăratele tesaure 
ale corpului sëü în apa pe care esenţele o tran
sformase într’un lapte alburiii şi îmbătător, şi în- 
cepù a se juca prin apă întocmai ca un peştişor 
rumeor. După ce se sbegui mai bine de o jumă
tate de oră într’acea undă fumegindă, eşi din bae, 
îşi invăli frumosul său corp în fulardùrï de India 
subţiri ca gazul pe care singur le pusese pe o 
măsuţă lângă bae, incălţii delicatele sale picioruşe 
cu nisce papuci numai catifea, aur şi mărgăritare 
împletite cu măestrie, să apropie de mölea şi e- 
leganta sofa ce să afla aşezată în fundul camerei, 
în faţa mai multor oglindi de Veneţia cu plăcile 
de argint sclavisit şi lustruit,, să aruncă pe densa 
cu o moliciune de adevărată Orientală, să învăli 
cu o pânçla mole şi delicată şi rămase cât-va timp 
într’o plăcută nemişcare. Peste o oră şi ceva se 
sculă in piciöre, lăpădă după sine töte vălurile ce 
o acoperea, rămase golă, golişoră şi incepù a se 
uita cu cochetărie şi mulţumire spre gentilele sale 
forme, care întreceaü în albeţe pânzele ce zăceau 
la piciörele eî, şi după aceia se puse a pipăi şi 
mângâia cu mâna pelea corpului eî, care se făcuse mal 
môle ca puful lebedei. După ce se admiră in destul, 
îşi aruncă ochii spre oglindi ca să să admire şi 
prin oglindă. Ce vreţi? deşi era educată ca un 
bărbat tot era fiică a Ever. /

Insă când îşi arunca ochii în oglinçlî, scöse un 
ţipăt de grözä, se aruncă pe sofa uimită şi ruşi- 
nosă şise grăbi a se înveli cu tot ce găsi în juru-î 
tremurând ca varga. Ce credeţi că să întâmplase? 
nimic alt decât văzuse ârătându-să în oglinçlî îm
preună cu răpitorul său corp şi capul unui bărbat



i

— 26 —
î

;
june şi frumos care se zărea printre zăbrelele de 
la feréstrâ. După ce-şî ascunse corpul şi chiar capul 
în pân^ăturile după sofa, stătii mai o jumătate de 
oră nemişcată, ţiindu-şî chiar respirarea ca să nu 
facă sgomot, şi pe urmă vëçlênd că într’acel timp 
nu se auzi în camera sa nimic, cuteză a ridica 
capul în sus, së uită mal ântêiü prin cameră, după 
aceea in oglindă şi apoi spre feréstrâ prin care së 
zărise acel cap misterios, şi nevëÿênd nimic luă 
îndrasnélâ a së ridica în sus, a së da jos după 
sofa înfăşurată în pânzeturi, după aceea cuteză 
a se apropia de feréstrâ şi chiar fu îndestul de 
bărbată ca să se uite în grădina în care răspundea/ 
acea fereastră, dar nu voçlù nici de astă-dată nimic.

1— De bună sémâ mi s’a părut, murmură ea 
reţiindu-şî un suspin fără de voie, şi numai decât 
lăsă jos perdelele ferestrsî, se îmbrăcă iute cu 
hainele sale şi să duse să së încue în camera 
sa, unde stătu două <Jile fără să iasă din casă.

Tocmai a treia $i îndrăsni să părăsăscă închi- 
sôrea sa voluntară, şi cum eşi din casă, së scoborî 
în grădină, şi numai decât îşi aruncă ochii spre 
ferestrile băii ; dar vëçlêndu-le că eraü cu doi stânjinî 
d’asupra pământului şi neînvecinate de orl-ce soiü 
de vegetatiurre, se convinse că acel cap a fost nu
mai o nălucire, căci nimeni n’ar fi putut ajunge 
la aceea feréstrâ fără scară sau fără ghiare de 
pisică. După ce se linişti în asta privinţă, îşi roti 
ochii prin grădină şi îndată ce së asigură în destul 
că in adevăr era sub bună pază, îndrăsni să în
ainteze mai mult în acel paradis orientai şi să 
sbôre cu uşurinţa gazele! spre chioşcul eî favorit 
ce era umbrit de o pădurice de castani. Cum a- 
junse, acolo intră înăuntru, së aruncă pe un divănaş 
môle ca bumbacul ce se gătea în el şi rëmase nemişcată 
acolo mal mult timp, respirând cu o plăcere nes-

.!

•i

\
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pusă parfumata adiere a zefirului care pătrundea 
prin ferestrile ce eraü deschise şi së juca cu përul 
sëü de albanos.

Stând ast-fel adâncită într’o dulce şi lâncedă a- 
romire, i se parù că aude apröpe de sine un 
sgomot uşor ca cel produs de tîrîrea şarpelui, dar 
nu deschise ochii, nici nu së mişcâ, căci era aşa 
de mole şi fără de putere, ca cum un filtru miste
rios ar fi circulat în acel moment prin vinele sale; 
scose numai un lung şi dulce ottat şi râmase tot 
nemişcată.

Dacă ar fi deschis ochii, ar fi vëçiut ceva care 
ar fi fâcut’o să tresară, să së spăimânte şi să nu 
scie cum să fugă mai curând. N’ar fi ve<jut apro- 
piindu-së de sine vre-un şerpe veninos, nici vre-o 
fiară sëtôsâ de sânge, ci ar fi zărit mai întêiü tu
fişul de rododafinî ce înconjura chioşcul desfăcân- 
du-së şi apărând între frunzele lor un cap de 
bărbat june, brunet, bine făcut, sub fruntea căruia 
strălucea ca douë luminări nisce ochi mari, negri 
şi scânteetorî; ar fi vëçiut după aceea eşind din 
tufiş şi restul corpului bine făcut şi bine îmbrăcat 
al urnii tînăr, aï cărui ochï së uita în töte părţile 
së vaçla dacă nu va fi surprins de cineva ; pe urmă 
ar fi vëçiut pe acel june apropiindu-se încetinel de 
uşa chioşchiuluî, deschiçlênd’o ast-fel ca së nu 
deştepte nicî musca, şi apoi târându-se până lângă 
divan pe brânci întocmai ca pantera când voesce 
să-şî surprindă prada,’ şi în fine de töte, ar fi vë- 
dut pe acel june înghenuchind lângă divanul eî, ■ 
privind’o şi admirând’o cu lăcomie, şi după aceia 
remâind în estaz înnaint-î mai multe minute ; 
după aceia Tar fi vëdut apropiind buzele sale focöse 
de una din albele sale mâni ce atârna pe marginile 
divanului şi depuind pe ea un înfocat sërutat.

Daca n'a vëçiut nimic din töte asteai Maria
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simţi insä astă atingere arçlëtore, şi cum o simţi 
sari în sus ca cum ar li simţit ceva înţepător, dete 
la o parte sfuful de păr ce se despletise şi-î aco
perea figura sa ca cu un vëi negru de zăbranic, 
aruncă o căutătură sălbatică în jurul sëü şi vëçlênd 
îngenunchiat lângă divan pe necunoscutul strein, 
scöse un ţipăt de groză, sări întocmai ca'o tigroică 
şi strigă tremurând in limba părinţilor : ei : .

— Cine esci? ce vrei? •
— Nu te speria, hanîmă ceréscâ, răspunse ne

cunoscutul în aceeaşi limbă cu o voce dulce şi 
rugătore, tărându-se puţin spre dênsa şi arun- 
cându-i o căutătură duiosă.

— Fugi, fugi, departe de mine, răspunse Maria 
lipindu-se de peretele chioşchiului, fugi că chem să 
îmi vie ajutor.

— Pe Alah îţi jur că nu sunt un făcător de 
rele* strigă junele împreunând manile spre semn 
de rugăciune.

—- Dacă nu esci, lasă-mă sä es.
— Nu fugi, strigă el cu o vece de leü, făcănd 

o săritură şi pumdu-se in dreptul uşii, nu te mişca 
că sunt în stare să te ucid şi să mă ucid: te rog 
nu fugi adaogă apoi cu o întonaţiune nespus de 
dulce caçlênd din noü in genunche in pragul uşii, 
nu fugi, pănă nu mă vei asculta ; pe urmă poţi să 
asmuţi asupra , mea toţi eunucii haremului, poţi să 
mă dai morţii, poţi să te desfătezi privind chinu
rile ce mă vor face să sufăr omenii ce sunt puşi 
ca să te păţlăscă, căci: mie nu-mi va pare rău, nu 
te yoiü defăima, ci dimpotrivă te voiü binecuvânta 
că m’ai făcut să mor pentru tine şi m’ai scapat de 
o viaţă ce mi-a ajuns o povară.

— Ce cauţi aici şi ce voesci de la mine?
— Ce caut? caut să te văd, să mă îndulcesc 

privind frumuseţea ta şi aurind dulcăţa glasului
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tëü ; ce voesc? voesc së fiï bună şi blajină cu un neno
rocit care te iubesce mai mult ca lumina ochilor.

— Şi el më iubesce! oftă cu un ton dureros 
juna fată ; de bună sémâ că şi el uneltesce ceva rëû 
pentru mine.

— Voesc să nu më gonescî, urmă junele care 
în aprinderea ce’l cuprinsese nu putuse aurii of
tatul Mareî, voesc să-mî asculţi păsul meu şi pe 
cât poţi să më ajuţi.

— Ce pot eü să fac pentru tine? întrebă cu 
o voce domolită naiva fată, uitându-se cu milă 
spre junele strein care sta tot în genunche cu 
mânile încrucişate pe piept şi cu faţa înecată de 
nisce lacrămî ce curgeau şiroe din ochii sëï cei 
negri şi plini de foc.

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

— Eü nu pot së fac alt nimic decât să te plâng, 
dacă eştî nenorocit.

— Ba aï putere să më facî cel maî fericit din 
muritori, dacă n’aî ţine aşa de mult să fiî umi
lita robă a unuî Paşă neinfrânat, care după ce se 
va sëtura de darurile cu care te-a împodobit cel 
de sus, va pune pe unul din eunuch cu care te-a 
incunjurat să te pârască că i-aî călcat cinstea ; atunci - 
el se va face că crede, se va preface că este înfuriat, 
te va băga într’un sac, va lega sacul la gură bine, 
va atârna de el un bolovan greù, şi pe urmă te 
va arunca într’o luntre, va vâslui pănă la adânc,
şi acolo doî inşi vor lua sacul, în care vei fi viiă 
şi sănătdsă, şi-l vor prăpăstui în adâncimile mării, 
ca trupul tëü să piară mâncat de pescî şi sufletul 
să-ţî sbôre in lumea umbrelor mustrat de cuget 
că a vrut maî bine să fie roba unuî tiran decât 
soţia uneî fiinţe, care te va iubi maî pe sus decât 
partea luï ce-î este făgăduită în raiü.

i
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Aurind aceste cuvinte Maria nu se putu opri d’a 
se cutremura şi d’aşî pune mâna la piept ca să 

aline pulsaţiunile violenţi ce simţea într’acel 
minut; după un moment ea se mai linişti şi răs
punse :

— Eu. nu sunt odalisca, nicî roba lui Caraiman.
— Nu!.... esclamă junele împietrit, atunci esc! 

.soţia lui!..'.. îngână el cu descurajare.
— Nu sunt nici soţia lui.
— Ce escî dar? întrebă streinul din ce în ce 

mai cu mirare.
— Sunt Româncă şi creştină.
— Am priceput din minutul ce aï deschis gura 

şi mî-aî vorbit într’astă limbă.
— Sunt răpită de oamenii lui Caraiman din casa 

părintescă, care era. în vecinătatea Bucurescilor,
. sunt adusă aici fără voia mea, şi tot fără voia mea 

rstaü închisă în saraiul lui, însă îi amân din di 
în rli ca să pot găsi vreme cu prilej ca să fug de 
la el şi să trec în ţara mea unde më astéptà......

— O fiinţă iubită, strigă junele cu aprindere.
— Da, murmură Maria roşind şi coborând o- 

chiî in jos, fratele meu.
— Fratele tëû! Atunci poruncesce-mî ori în ce 

minut; vei voi, şi eu îţi voiü da mijlôce de fugă 
din acest cuib blestemat; aide să fugim chiar acum.

— Să fug? Să scap din mâna unui Turc ca 
să cad in mâna altuia? Să părăsesc un rëü cu
noscut ca să urmez unul necunoscut, pöte şi mai 
rëü? N! nu, maï bine rëmâï aici, îmï apër ne
vinovăţia prin bine cât voiü putea; când nu void 
maï putea, atunci void găsi destule mijlôce d’a më 

•scăpa de o viâţă atât de nenorocită.
— Deşi tăgăduesci, să vede însă că mai iubëscï 

•şi pe alt cineva afară de fratele D-tale în ţara 
-d-tale !— murmură junele suspinând.

î-se
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— Nu, rëspunse Maria, după ce se gândi puţin, 
nu mai iubesc pe nimeni.

— Nu? rëspunse junele ridicându-se în sus 
vesel de fericire, atunci ar fi cu putinţă ca să më 
iubescî pe mine, dacă n’aşî mai fi turc?

— Nu sciü, nu pot să’ţi spun nimic acum, pote, 
rëspunse Maria aruncându-î o căutătură care ar 
fi îmblânzit un tigru, necum un turc, dar mur
murând în fundul inimeï sale: Iartâ-më Dômne, 
că întrebuinţez minciuna şi prefăcătoria ca să 
scap din ghiarele celor rëî.

— Dacă e aşa, rëspunse junele palpitând de 
bucurie, încrede-te orî-când vrei în mine, fugi îm
preună cu mine ; eü te voiu duce neatinsă de cea 
mai mică suflare a vêntuluï la casa părinţilor tëï, 
voiûlëpâda această lege, care îmi este nesuferită încă 
de când am locuit în Bucureşcî pentru că învaţă pe 
om să fie rëü şi isbânditor* şi dacă voiü putea a më 
învrednici să-ţî însuflu puţină milă şi iubire, voiu pune 
la piciôrele tale viăţa mea şi comorile părinţilor mei.

— încă unul! murmură Maria în sine suspi
nând, şi apoi adause cu voce tare: Cine escî? de 
unde më cunosc! şi cum aï yenit aici?

— Më numesc Osman, sunt singurul copil al 
lui Servet-Paşa; mama mea a murit nâscêndu-më 
şi tatăl meu a périt cu sabia in mână luptându-se 
cu hainiţi! din Rumelia; cum veçlï sunt singur 
într’astă lume, stăpânul unei averi mari şi domn 
desăvârşit pe voinţa mea. Acum trei ani ara fost 
împreună cu tata în ţara d-tale, am petrecut acolo 
trei luni, am cumpërat de la un turc o robă creş
tină forte frumosă; .tata mî-a dat’o; mie, eu am 
adus’o acasă* m’am purtat cu ea ca cu o soră, căci 
era mică, delicată, tot d’-una. tristă, tot d’a-una cu
aţa- înecată în lacrămî; mie mi s’a.făcut milă de 

ea şi, după ce m’am cercat un an de dile ca s’o

I
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împac şi am vë<Jut că nu isbutesc, am dus’o sin
gur pănă la Giurgiu şi (Tacolo am încredinţat’o 
unui Român bătrân şi cum se cade ca s’o duca 
la părinţii eî. Ea m’a învăţat a vorbi limba pă
rinţilor d-tale şi a iubi legea creştinilor, care în
vaţă pe om a fi bun şi iertător, iar nu fiară săl
batică răsbunătore. După ce a murit tata, am plecat 
în lume, m’am dus prin ţara Ungurilor, a Nem
ţilor şi a Frâncilor, şi apoi m’am întors în ţara 
mea. Caraiman care era prieten de apröpe al ta
tălui med şi care de curând venise din Bucurescî, 
m’a înfăşişat lui Sinan-Paşa, acesta lui Mustafa 
Paşa, marele Vizir, şi Mustafa Sultanului Murad, 
care m’a primit cu mult bună-voinţă, m’a numit 
Paşă mimai decât, m’a încins cu sabie de muşir, 
mi-a dat o sămă de oştire sub povăţuirea mea şi 
pe urmă mî-a poruncit să plec a mă răsboi în 
Morea. Am fost, m’am luptat ca un leü, am do
bândit prieteşugul şi iubirea lui Caraiman şi m’am 

■ întors acasă biruitor ca să mă odihnesc de oste- 
nelele răsboiuliu care eraü nuoî pentru mine. Am 
fost cruţat de a doua osteneală şi am rămas acasă, 
iar Caraiman iarăşi a plecat. Casa mea este ală
turi cu a răpitorului d-tale, grădinile nôstre sunt 
despărţite numai cu un zid înalt şi armat în vîrf 
cu cioburi de sticlă şi piröne ascuţite. Intr’o çli 
stăm în foişorul meu din grădină cu ciubucul in 
gură şi vëçiuiü intrând în foişor o babă care-mî 
clise: — Efendi 1 dacă voescî să trăescî o nôpte 
dulce şi plăcută lângă o hurie care întrece töte 
frumuseţile pămăntescî, urmăză-mă. Era tocmai 
miedul (jileî ; am urmat’o mai mult de curiositate, 
am trecut mai multe potecuţe din nenumăratele 
cărări ale grădineî mele şi am ajuns în dreptul 
zidului de care era răzemată o scară lungă ; la un 
semn ce mî-a făcut am suit acea scară în urma
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babiï, am călcat peste o scândură ce aşedase ea 
în vîrf ca să nu' ine1 înţep in cioburi şi cue, am 
tras scara sus, am pus’o in cealaltă* partéj ne-am 
coborit jos, şi ajungând pe pământ, am trecut îm
preunai cit' dânsaf mai: multe - din potecuţele gra
dinei vecinului meu. După ce am’ mers câtă-va 
vreme p’acele potecuţe, am intrat' într’un chioşc 
asemenea acestuia şi am' găsit în el o femeie tî- 
nâră şi-fritmosă,1 care mî-a* spus !cà me iubesce 
şi că s’a îndrăgostit de mine de: când m’a vëçiut, 
din capul scăreî ce rădimase ea cu câte-va $ile 
maî nainte de zidul ce ne despărţea, cum më pre- 
umblam prin grădină. Fiind că era frhmosă; am 
spus şi eu că o -iubësc,; am ’ petrecut împreună 
cu ea in risurî ;şi nebunii doué césurf întregi, şi 
apoi am plecat cu baba, ca a doua ÿ la acelaşi ceas 
să viu nechemat tot! în acelaşi chioşc- şi-să pe
trec cu dânsa aceleaşi ceasuri. Eü că; tinër fără 
de minte nu m’am gândit că fac pe!o femeie să-şi 
insele stăpânul, căruia ii este datore credinţă^ ne abă
tută nici că înşel un prieten care me iubesce şDmî 
vrea binel'é,' ci! am venit de-maî multe'ori,' însă- 
odată am greşit drumul,s şi îxi; loc să intru- în 
partea- d’alăturî,1 care după cuni-se vede ' este orin- 
duită pentru röbe, am intrat înfcr’àcèsta! cate; după 
cum înţeleg, este deosebită^ pentru stăpână, am 
vëçiut Chioşcul care semăna cu cel alt, dar n am 
găsit iri el pe nimeni. Vëçiêtidîi-më singur; şi ' de 
nimenr turburat1,’■ am'7rătăcit11 multă; vreme prin 
grădină; ămj indrăsnit^ a më: apropia de .case, 
sciind bine că là asemëiiëa ceas şi pe asemenea 
căldură;: paza şb privegherea sunt: prea- slabe,- 
pe la noi prin -ţârsi Turcéscra, m’am uitat spre fe
restre şi am vëçiut priiv geamurile de sus un chip 
de femeie care se uita spre grădină1. Gum anii ijă- - 
rit’o mi s’a părut din depărtare că eră forte fru-u

3



— 34 —

mösä, şi numai decât m’am repezit la scara mea 
am adus’o sub feréstra m’am urcat şi am vëdut 
o privelişte . .care '’mî , ya rămânea în veci neş- 
tărsă în mintea mea.

— Tu aï fost! strigă;; Maria, acoperindu-şî cu 
manile obrajii roşiî de ruşine; va să (Jică nu m’a 
înşelat oglinda ? ■ ; . 'fr •

-— Cum am-vëçiut.câ m’aï zărit, m’am coborit 
iute jos, am luat scara, am pus’o la locul eî, m’am 
urcat pe zid şi am reintrat în chioşcul meii tre
murând ca varga de frică că vei fi chiemat eu
nucii tëï, şi aceia prinçlêndu-më, më . vor măcelări 
fără de cruţare. D’atuncî inima mea nu mai este 
la mine, ci neîntrerupt la tine ; d’atuncî chipul 
tëü este neîncetat în faţa mea, d’atuncî sciu ce 
este iubirea. Am uitat într’o clipă pe: acea fe
meie care era destul de frumosă şi mî-a spus 
delà cea d’întêiü întîlnire că më iubesce, am uitat 
totă lumea împreună cu tot haremul ce ’mî-a pre
gătit mama, cu tote că încă sunt un copil, şi nu mani 
gândit la alt-ceva decât la mijlocul de a te vedea, 
de-a te întêlni şi de a te face a më iubi puţin. 
Astâ-çlï am venit cu gândul d’a intra în casă, d'a 
înfrunta1 mörtea şi d’aţî spune păsul meü, dar din 
nenorocire pentru mine, te-am zărit -preumblân- 
du-te prin grădină şi am tresăltat. de o fericire 
cerească. : Cu toate acestea am. avut destulă' putere 
ca de o cam dată să më ascund. Tocmai după ce 
te-am vë^ut intrând în chioşc, atunci am eşit din 
ascunţlătore, m’am tîrît până lângă tine, şi când 
am vëçlut acea mână frumosă şi albă atârnênd pe 
marginea divanului, nu m’am: putut stăpâni, şi 
fără să vréü, fără :să ;sciü ce fac am lipit de; ea 
înfocatele ,mele. buze ; d’aci încolo sciî tot .ce s’a 
maî petrecut. Iată -cine sunt, iată ,istoria, mea, 
më urmezi?; • **\
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— • Na.
— Nu ! ofta junele cu durere, atunci chiarnă 

^slugile, tirano, căci eü sunt gata de morte.
— Nu am dis nu, pentru că nu te cred,, răs

punse Maria după o clipă de gândire, ci pentru 
că de aici nu vom putea scăpa fără a înfrunta 
mari primejdii. Caraiman are multe.străji ascunse 
care më spionează, aici, afară de aici, in Stam- 
bul şi chiar aiurea; de ce se cercăm o primejdie 
aprôpe sigură şi să nu pândim vremea cea cu mai 
bun prilej? îndată ce va sosi Caraiman el va 
pleca spre Dunăre cu oşti multe ; cred că si tu 
vei merge Împreună cu el; atunci putem scăpa mai 
cu înlesnire de astă priveghiere care nu sciü 
cum se face că dorme într’acest minut.

—r Fie şi aşa, murmură turcul oftând.
— Atunci îmi făgădueştî samă ajuţi?.
— Din totă inima, răspunse junele cu grăbire;
— Vei avea răbdarea ce am eu?
:—• Voiü avea dacă ’mî făgăduescî că vei priimi 

a fi doriana şi stăpâna mea.
— Iţi făgăduesc o vocinică recunoscinţă şi o 

iubire nefâţarnică.
— Asta e tot ce’mî trebue,
— Acum du-te ca să nu , cădi în vre-o pri

mejdie.
— Intr’acest minut, cel mai fericit din viaţa 

mea, nu mai mă tem de nici o primejdie. ;
— Faci forte rău, căci pentru tine pote mörtea în

tr’acest minut să fie o fericire, dar.pentru mine?
— Aï dreptate, mă duc; când ne mai vedem?
— Aici, nicî-odată.
— Prea > escî tirană. ..
— Pentru binele! amândorura trebuie .să.. fim 

răbdători şi cu băgare de seamă.

i

; “j «.*

; ; ';
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IV
Fuga

i-ïi n. * !• : if

Doue saü ’treï çlile după cele petrecute in chioşc 
mari şi variate evenimente se petrecură în capi
tala Osmanliilor; mai întâiu avu. loc > intrarea tri
umfală a oştilor de sub comanda lui Caraiman 
Paşa, care învinsese pe rebeli, după aceia abia 
peste câte-va ’ <Jile se întâmplă môrtea neaşteptată 
a Sultanului Amarat III-lea, şi în fine veni suirea 
pe tron a fiului sëü, teribilul Mehemed.

îndată ce intră în saraiul sëü, victoriosul Ca
raiman alergă nerăbdător, dar in acelaşi timp sfii- 
cios ca şi o fecioră nevinovată să dică seleam a- 
lekim iubitei sale prisoniere, iar orgoliosul Mehe
med, îndată ce se sui pe tronul părinţilor sëï, făcu 
mare vizir pe; redutabilul Seraschier Sinan-Paşa, 
şi porunci tuturor; căpeteniilor ca în fruntea tutu
ror armatelor sale de uscat ce pot fi disponibile, 
sepurcedăsub comanda personală a Marelui Vizir, 
spre Dunăre, ca să spulbere ca pleava din faţa 
vêntuluï, pe acel vasal care a indrăsnit să se ri
dice cu arme în potriva suzeranului sëü şi să 
ştărgă din cartea naţielor acea sumeţă mână de 
ômenï can se numesc Români.

± *

După ce se dete acest ordin, o sumă de aprôpe- 
douë sute de mii de oşteni se puse pe picior de 
rësboiü. Caraiman comanda un corp de armată şii 
Osman era locotenentele sëü.

Când intră Caraiman la sclava sa, ea tresări de 
spaimă şi îngălbeni vëçlêndu’lü, el insă oliniscicu 
un gest blând, şi iată ce vorbi cu ea;:

— Bine te-am găsit sănătosă, iubita inimii meler 
rlise Paşa apropiindu-se de ea cu sfială.

— Bine. ai venit sănătos şi biruitor, răspunse 
Maria Cu un torni dulce şi fermecător ; d’acurn
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■Încolo creţi n’ai sä mai fîï supërat, ci te veï bu
cura în pace de o odihnă trebuinciösä.

— Din potrivă, poimâine iarăşi plec, răspunse. 
Caraiman cu Întristare.

— Iară-şî ! ' esclamă Maria mirâhdu-se şi pre- 
făcându-se că’i ar fi părut rëü, dar bine încotro . 
te mai duci?

• — Spre Dunăre, spre ţera ta, :ca să astâmpă- 
răm pe cei de un neam cu tine.

— Oh, slăvite Domne, dacă în adevër simţi o 
■scânteie de milă, dacă nu de dragoste pentru mine, 
te rog, te juruesc, nu më mai lăsa singură ; uite 
cad in genunche la piciore-ţi, nu mar më ţine 
Închisă intre aste ziduri urâcioase. Ia-më şi pe 
mine;^ du-më unde te duci, fa-më să împărtăşesc 
chiar 'primejdiile tale, numai nu më mai lăsa iară-şî 
într’astă singurătate ca să mor de urît.

— Ce ţlici tu? esclamă turcul, ;incruntându-se 
şi aruncând spre sclava sa o căutătură bănuitore 
şi scurtătore ; ce spui?säteiaü cu mine? o! nu, 
nu vreau să te fac să înduri primejdiile şi gre
utăţile rësboiuluï; nu, nu, asta nu se pöte. 

— Scii bine că sunt în stare să le sufér!
— Se vede că vreai să glumesci ori vreai să 

cauţi prilej de fugă? - l ■ .
— Oamenii cari më păzesc aici pot să më păzescă 

•şi acolo.
— Femeile sunt oprite de legea nostra de a pe

trece la un loc . cu mai mulţi bărbaţi.
— Më voiü îmbrăca şi eü bărbatesce şi më voiü 

purta ast-fel ca nimeni să nu prieépâ cine sunt.
— Vei scoate sabia în potriva neamului tëü?
—1 Nu, nu’ţi făgăduesc o minciună, dar voiü rë- 

mênea în dosul câmpului de rësboiü ca să leg 
;pe cei răniţi.

— ’Mi este cu neputinţa ca să më învoesc.
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. — Bine, atunci sä sei! că më găsesc! mortă-
când te veï întôrce.

— Ge esc! copilă?
— Nu sunt copilă, dar simţ numai că dacă aşi 

rămânea încă, aici singură, n’aşî putea să mai trăesc 
căci îmi este grösnic de urît departe de tine!

— Oh, Mario, strigă Turcul cu furie, te rog,, 
te jur, mai poftoresce încă odată aste vorbe cu 
dulce viers,

— Şi dacă se va întêmpla ca să pot scăpa cu 
un pic de viaţă, urmă Maria, aruncând spre Ca- 
raiman una din acele căutături diavolesc! care în- 
furnică sângele în corpul omului celui mai împie
trit, să sciî că drept pedépsâ luna de çlile va începe de 
când te veï întôrce.

— Dar dacă te voi lua împreună cu mine ? 
strigă Tnrcul cu emoţiune.

— Va începe chiar de a<Jî.
— Atunci pregătesce-te de plecare.
— Më voiü pregăti. .
— Haine iţi voiü aduce eu.
— Bine. 5?*
— Şi te vôiü înfăţişa lui Sinan-Paşa sub nu

mele unui tînër ce avém sub poruncile mele, care 
a murit pe drum de rănile ce a primit.
---- Cum se numea acel tînër?

— Murad.
— Eï bine, de a<J! încolo nu më mai numesc 

Maria, ci Murad. •
— Fermecătore-o ! nu sciü cum faci că töte 

voile ţi le împlinesc. —
Caraiman îşi împlini promisiunea la çliua 

hotărâtă trimese iubite! sale un frumos costum de 
oficer de Spahi!, şi după ce ea se îmbrăcă cu dênsul 
figura sa se trausformă atât de mult, - în cât în 
trăsurile chipului e! frumose,: dar bărbătesc!, ni-

1 • ‘

i : •
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menu- nici chiar sclavele haremului eî, nu ar fi putut 
recunösce pe odalisca din ţiiua precedentă. Vëçlênd 
această transformare ne asceptată, Caraiman ' se 
minună forte şi se grăbi a o presanta Vizirului 
sub numele de Murad cu rangul de căpitan şi cu 
funcţia de adjutant al sëü. • o

Toţi oficeriî turci se minunară de tinereţea, fră
gezimea şi frumuseţea 'acestui necunoscut adjutant 
al lui Caraiman, dar nimeni nu intrase în ispită 
a bănui sexul sëü, din causă că dênsul călărea cu 
siguranţa şi eleganţa celui mai experimentat ca
valer; mâuuia sabia cu uşurinţa şi vitejia unui oş
tean îmbătrânit pe câmpul de luptă, şi se juca cu 
armele de foc ca copii cu jucăriile. Patru din cei 
mai credincioşi eunuci aï Paşii erau puşi la disposiţia 
sa spre a ’1 servi, însă în secret erau însărcinaţi 

. ca să-1 priveghieţle şi să-l urmărăscă la distanţă, 
înţeleaptă Maria se păţii d’a se dade gol pe drum 

prin cel mai mic pretext de prepus; ea cât ţinu 
călătoria în cursul ţlileî nu se deslipi maî de loc 
de generalul sëü, se purtă cu el cu\tot respectul 
ce se cuvenea unui superior, şi se recomandă prin 
faptele sale ca bărbatul cel maî ascultător şi maî 
desplicinat, iar în cursul nopţeî se retrăgea de cu 
vreme în cortul sëü şi ’şî îndeplinea singură töte 
nevoile personale. Faciă cu camarazii sëï de arme 
ea se purta cu acea sinceritate şi acel cavalerism 
ce sade aşa de bine soldatului, şi sciu a se pre
face aşa de biné, în cât toţî credură că junele 
Murad era cel maî perfect şi cel maî delicat cavaler. 
In acelaşi timp făcu pe Caraiman să creaţia că 
în peptul sëü a început să încolţăscă germenii a- 
celuî amor aşa de mult dorit. Vitézul general nu 

se putu opri d’a o iubi şi maî mult şi d’a o ad
mira, chiar vë<Jênd’o cu ce spirit şi dibăcie scia 
să’şî ascundă sexul şi cu o sinceritate şi - îndrăşnelă
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se purta cu. cei de un sex care nu era al sëü, 
şi care pentru o musulmană ar fi fost provocato
rul a o mulţime de ispite denunţătore.

Jntr’o sără, conăcind într’o câmpie şi remâind 
din Întâmplare numai singuri în cort, Caraiman 
il clise :

. . T-,Më minunez, ; nepreţuită Mariä ,de isteţimea 
cu care sei! a te preface; că eşti bărbat; .cel mal 
ispitit muritor n’ar putea ghici că sub hainele ăstui 
.vităz Spahiii,!,care scie aşa de bine să mănuiască 
o armă, se ascunde o femee,

T— Fac tot ce pot;ca sä te mulţumesc şisănu-ţ! 
pricinuesc neplăceri, răspunse .Maria cu o voce 
francă şi cu totul degagiată.

—- Faci mai mult . ca atâta, răspunse el luând’o 
cu gingăşie, de mână, îmi aperi viaţa, căci Şah- 
Islamul m ar osândi la morte, ori cât de Garaim.in- 
iPaşa sunt eü, îndată ce ar afla că am mânjit vest
mintele unui bărbat puindu-le pe un trup de femee, 

.că am dat. numele unui bărbat unei muerîşi,că am 
făcut să se preumble o femee printre -bărbaţi cu 
faţa descoperită.

— -N'am sciut că prin cererea ce. ţî-am făcut 
te-am.supus la asemenea primejdii, căci n’aşî fi 
mai cerut'o, saü mî-aşî,fi dat< şi mai mare silinţă 
d’a mă păţii.

Pădesce-te, fata mea, păzeşte-te căci ferindu-mă 
pe mine,. te feresc! ,însă-ţî pe tine ; păzeşte-te sau 
mai bin .urmează cum a! început,. că de unde nu 
.focul care rn’ar arde pe mine de viü, saü sacul 
care -m’ar arunca pe mine în mare, te-ar , arde 
saü te-ar .arunca şi pe tine.

;— Lasă-me de mină şi depărtăză-te, căc! aud 
păsuri prin prejur şi pöte veni ;cine-va, care să 
ne vaçlâ şi să ne bănuiască, răspunse Maria smâ- 

. cindu-s şi braţele Iu! Caraiman, care după ce’!

' ■!
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luase mâna tot vorbind, îî coprinsese talia şi voia 
s’o ia cu tot dinadinsul in braţe.

— Aï dreptate; era să fac o nebunia, tu eşti 
mai cu minte ca mine, răspunse Paşa supuindu-se 
şi depărtându-se puţin.

In acel minut intră in cort Osman.,
Osman şi Maria când se vëçlurà pentru prima 

oră, se prefăcură că nu se cunoscéü, şi nu se salu
tară şi nici nu schimbară vre-o căutătura. Ca- 
raiman nu bănui nimic şi când se găsiră odată 
amêndoï sub cort, iî presentă unul altuia.

— Pase, çlise el adresându-se către Osman, ti- 
nărul care este înainte-ţ! este Murad, fiul neno
rocitului Selim-Paşa de la Damasc, care peri sub 
urgia Ghiaurilor hainiţi. Era un copii când l’am 
luat cu mine după ce a rămas fără avere şi pă
rinţi, şi cu töte astea, in faţa - primejdie! nu m’a 
dat de ruşine. Veçli-1 cât este de tinăr, cu to‘.e a- 
cestea s’a răsboit în Morea sub ochi! mei ca cel 
maî vităz şi mai ispitit din oşteni ; el a vëçlut că- 
çlênd sub el trei ca! ucişi, fără ca să piardă cum
pătul Murad ; çiise el apoi adresându-se către Maria, 
îţi înfăţişez pe Seraschierul meu Osman-Paşa, pe 
-care te rqg să-l iubesc! şi sa 1 respectez! întocmai 
ca pe mine, şi să te .supu! Iu! ca şi bine făcăto
rului tëü.

De atunci ambii tineri in tot decursul călăto
ri!, or! de câte ori se vedeau, se salutau cu ră- 
călă ma! întâiü,. apoi începură a şe lua de mână, 
apoi a-ş! vorbi, apoi a fi maî prietenoşi, şi merse 
înainte pană ce ajunse a lega între dinşiî o strinsă 
amiciţie, pe care o mărea potrivirea etăţi! lor şi 

. întâlnirea ce o aveau unul cu altul in tot cursul çli- * 
le! pe drum şi in bivuacuri.

Osman intrând in cortul şefului său în çliua in 
care avu loc convorbirea de ma! sus, îngălbeni şi in-
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cepu să tremure veçlênd pe iuvita lui singură îm
preună cu răpitorul ei, dar iute se stăpâni, salută 
pe Garaiman în mod oriental, strânse cu cordiali
tate alba mână acid- hadarului Paşeî, şi pe urmă 
se în torse iarăşi către şeful sëü şi îï dise:

— Stăpâne; iată 6 carte' din partea Vizirului ce 
mî-a dato să v’o aduc în grabă.

Garaiman desfăcu ordinul vizi rial, îl ceti şi după 
aceea dise :

— Më chiamă Vizirul la sine, căci ţine sfat îm
preună cu töte căpeteniele; rămâneţi voi aici şi aş- 
teptati-më, căci eu më întorc îndată ce voiü scăpa..

Câraiman-plecă fără dé nici un prepus pentru 
că el era sigur că Osman nu' cunoscea secsul 
Măriei, fi lăsă pe amendoi în propriul sëü cort,, 
fără şă se gândescă măcar că Osman âr cunosce sexul 
adjutantului sëü, şi se duse drept la cortul unde 
se ţinea sfatul. îndată se plecă paşa şi se asi
gură că cei patru eunuci nu se zëreaü în jurul 
cortului, Osman se aruncă la piciörele Măriei şi’î 
<Jice :

— Stăpână diua cea mult dorită, $iua scăpărib 
se apropie. v- ‘ ' îi 5 : "’ ■' • • !

— Scolă în sus, şi vorbesce mai încet, îi<Jise ea cu 
grăbire, căci de multe ori întunericul ascunde nisce 
ochi nevëçlutf care vëd tot şi pote descoperi 
tot se vëd; fii înţelept ca şarpele şi răbdător ca 
cămila.

. Osman se supuse, şi sculându-se în sus, se a- 
şe^ă la o mică:depărtare de ea pe un mic scăunel 
de stil mauresc şi-Î vorbi in termenii următori :.

— Mâine pe sëra y om intra în Piusciuc, şi poi- 
mâne vom trece Dunărea spre a năvăli cu tote* 
ostile néstre în ţera ta ; odată ajunşi acolo, mijlô-, 
cele de scăpare devin mai lesniciose. Pentru a 
ajunge la acest scop am luat töte mësurile tre- -
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buinciôse ca să’mi îndeplinesc fagăduiala, arri tri
mis nn om mai dinainte ca să ne pregătăscă băii 
trebuincioşi şi töte mijloacele de fugă până la Tîr- 
govişte ; eşti gata a me urma? i;

— Da, răspunse Maria, aruncări dü’ï o căutătura 
plină de recunoscinţă. •

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

-— Ga în fratele meü, fiind că trebue să aibî 
o inimă bună, dacă o dată primesci a te pune în 
o asemenea primejdie pentru o nenorocită ca mine.

— Astă primejdie este prea mică pe lângă do
rinţa cc am d’a me jertfi mult mai mult ca să 
pot a te sluji după vrednicia.

— Cum vom face ca să scăpăm de priveghierea 
lui Caraiman şi a celor patru eunicî care me ur
măresc în totdăuna din depărtare întocmai ca 
nisce umbre.

—Voiü îndrepta aiurea băgarea lor de sămă, voiu 
pândi vremea cu prilej, şi când voiu vedea că ni
meni nu se va uita la noi; îţi voiü face un semn ; a- 
tuncî să fii gata.

— Ce semn vei face?
Gând voiü vedea că nôptea este mai negriciosă 

şi mal târzie, când voiü recunosce că priveghierea. 
va fi mai slabă şi strejuirile mai negrijitôre, atunci 

•me voiu retrage din cortul Iui Caraiman dicêndu-ï:
* Alah sâ te bine-cuvinteze ! O jumătate de ceas 
după plecarea mea să ceri voe de la Paşa, ca să 
te retragi şi tu în cortul teu,’şi numai decât să intri 
în el, să te închini, trăgend perdelele după tine, după 
aceia să stingi ori ce umbră de lumină şi să aş- 
aştepţi pănă vei auçli un ţipăt de cucuvae care 
va fi semnul că străjile dorm, tabăra este linis- 
cită, păzitorii înlăturaţi şi calea fără piedici. Atunci 
să tai binişor cu sabia fundul cortului, să te tî-

•r

• ;
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Ţiisci pe pântece ca să.eşî din el, şi sa mergi mai 
mult d’a buşele printre : corturi, indreptându-te 

ispre partea spre care te va. pov£iţui repetatele ţi
pete de cucuvea, şi să nu te oprescî pană nu va 
-înceta ţipătul-cucuvelei. Dacă veï auçli trei ţipete 
prelungite unul după altul, să te întorci cum aï 

. venit şi să te in.chiţjî ,în .cortul tëù, căci calea ne 
va fi oprită de vre-o primejdie, iar dacă va înceta 

facel ţipăt, să te ascunçlï cât vei putea mai bine 
şi. să aştepţi. Dacă il veji auçli reîncepând iară, să 
înaintezi până ce te vei apropia de el şi te vei 

.Întâlni cu mine;, dacă nu’l .veï auçli reîncepând 
cel mulţ, peste un căs, să te întorci la cort cu 
încredinţare că într’acel minut eu nu mai sunt în 

•rândul celor, vii, şi dacă vei întâlni tu vre-o pie- 
decă saü vei avea nevoie, de ajutor, vestesce-mă 

xrprin un semn ore-care.. .. .
— Yoiu cânta ca pitpalacul.
— Prea bine; eüatunci voiü alerga a te mântui; 

dacă însă vei.eşî din cort şi nu vei auçli nici un 
ţipăt în vreme de un sfert de căs, reintră in el, 
căci, precum ţi-am spus, eû atunci void fi perdut; în 
sfirşitdacă ie vei întâlni cu mine să sciî că aï scăpat 
de qrî-ce primejdie şi nimenï nu va mai fi care 
să. se impotrivăscă fugiï nqstre. JEscï in stare să 
dnfrânţî atâtea primejdii şi osteneli? .
.— Sunt, căci sunt deprinsă cu dânsele şi am 

mare dorinţă d’a scăpa de jugul acelor ce m’aü 
răpit de lângă fratele meu şi mă ţin prinsă.

După, aceea, după ce vei fi scăpată de pri
mejdie şi te ve veï vedea la loc sigur, spune^mî ho- 
tărit îţi veï aduce aminte de făgăduiala ce mî-aî dat ? 
. : — Da, murmură Maria abia din buze.

.— Astă dulce-nădejde mă face să înfrunt orî 
"•ce primejdie putinciosă şi să le biruesc pe töte'.



— 45 —

— Tăcere !... çiise Maria puindu’ï màna la gură,/ 
căci aud paşi apropiindu-se de'' cort.

Abia închise gura Maria şi îndată se dete per
delele cortului la o parte şi intră Garai man însoţit 
de patru oficeri pe carii îî concediă cii ăiri gest 
de la uşa cortului.

— Să ne gătim de drum, prietinilor, dise èl a--; 
micilor sei, după ce rămase numai cu ei, căci vom por
ni chiar în astă nopte, vom merge mâne totă diua, ' 
şi mâne sără, îh loc d’a dormi in Rusciùc; vom 
trece numai decât Dunărea şi vom tăbărî în drep
tul Giurgiului, ca a doua çli înaintea de răsărirea so- 
relui. să pornim spre Bucurescî ca să-l luăm fără 
de veste.

Aurind astă veste ochii lui Osman cu ar 
Măriei se întâlniră ca cum ş’ar fi çlis că ăsta scire 
le schimba planul propus în privinţa timpului şi 
că aveaü nevoe de öre-care explicaţiuni. Garaiman 
nu observă nimic fiind-că astă convorbiră mută nu 
dură mai mult ca o secundă.

— Aide-ti, mergeţi de vë pregătiţi, adăogă el. 
adresându-se către favoriţii sei, căci peste un ces 
pornim. ' '

— Mâne nopte să fii gata, şopti Osman Mă
riei trecând pe lângă ea. '

— Am înţeles din semne, răspunse Maria abiâ! 
din buze intrând* în cortul său.

— N’a mai: rămas mai mult de opt ţlile între 
adi şi <Jiua cea fericită când voiu dobândi prin 
voiă bună aceste comori de frumuseţe şi înţelep- - 
ciune, murmură Caraiman uitându-se în urma 
Măriei. Ah! iubire, adevărată iubire* iubire. eşită 
din inimă, cât. de mult schimbi tu pe muritori !
Gât de mult le îmbunătăţesc! firea, cum îi faci de 
blânzi, de miloşi, de îndurători, de drepţi şi de 
răbdători! Mai nainte eram o fiară selbatică, care •

: ••••-<

» ■
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nu cunoştea friü şi pedicï la îndeplinirea patimi
lor sale; acum sciu. sä me înfrên, sciü să rabd, 
sunt om fiind că iubesc. . : • f • ;

Pe când el ţinea. în vêrfui buzelor ast monolog 
şoptit, perdelele cortului sëü să detelaoparte înce
tişor, şi un om se strecură în lăuntru cu uşurinţa nneî 
târî tore ; acest om se apropie de Pase în vêrfui degete
lor, siaj ungênd apropede el, së lăsă binişor in ge- 
nuche, îşi inqruţişă mâinile pe piept, şi lovind ţărîna. 
cu fruntea sa, pronunţă cuvintele următore:

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

Auçlind acésta voce neaşteptată Caraiman tre
sări coprins de spaimă, işî aruncă o căutătură 
speriosă în juruî, şi vëçiènd pe cel ce pronunţa 
aste cuvinte, çlise cu un vădit aer de desgust :

— A!-tu escî, câne spurcat? mai făcut să më 
speriü. .

— Da, .eü, Amfilocbi Ţicalidi, cel mai credicios 
din supuşiî Măriei tale.

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

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

— Eî fie acum ce maî vreai ? ce maî cauţi pe la 
mine ?. i >'

— Am venit maî întâiu se aflu despre sănă
tatea Măriei tale, care ’mî.este scumpă ca lumina 
ochilor ; al doilea m’am înfăţişat ca să priimesc 
porunci de la Măria ta.

Nu maî am nevoe acum de tine ; fii buni
cel de te depărtăză dup*aci.

—;P6te că mai aî câte ce-va ? . .
. —/ Nu* nici. una.

Cine scie?:
• li-

•j : • 11 .*
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— Sunt sigur că nu mal voiü năzui la blăste- 
'fliatul tëu ajutor, căci am. găsit ce ./mi trebuia.

— Fetişora delà Afumaţi !? Tot o mai ţii?
.-7- Voiu ţine-o pană voiü muri!
— Tot o mai iubesc! ?
—- Mai mult ca ori când.
— Are haz= s’o. iaî de soţie?
— Să sciî că o s’o. iaü.
— A făcut multe nazuri pănă să së obicînuias- 

că a fi odeliscă de harem ?.
— Află. nenorocitule, că ea este neatinsă şi 

curată de ori ce prihană ca în diua in care spur
catele tale mâni o smulse din casa pârintésca.

— Să më îngropi! esclamă Grecul surprins ; nu 
glumesc! Paşeo ?

— Să sciî că nu.
— Vai de mine! Marele Caraiman Paşa îmi 

vorbesce saü un copilandru fără minte ?
— Eli îţi vorbesc, eu care am isbutit ca prin 

bine să înduplec o fiinţă căruia i-am făcut atâ
tea rele, a-nri făgădui de bună voe să më iubés- 
că şi să fie credinciôsa mea soţia.

— Ţe inşală, stăpâne, strigă Grecul din ce în 
ce mai surprins, fu încredinţat că te amăgesce 
mincinösa. ...

— Nu, nu më înşeală.
— Ea iubesce pe altul, pe un ghiaur.
— Minţi ; înceteză cu flecăriile dacă vreai să nu 

te pedepsesc după cum esc! vrednic.
— Iată răsplata. celor măr! ! strigă Grecul cu 

ciudă, apôï pas de mai îţi pune altă dată viaţa 
în primejdie, pas de mai născocesce fel de fel de 
tertipuri şi de curse ca să pu! mâna pe cel mai 
primejdios, din vrăjmaşii fericirii stăpânului, dacă 
voescî ca în loc de mulţumire, să auÿï înjurături 
şi îngroziri ! ; , ,
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' — Ce aï rnaï făcut? ce drăcii aï mai'uneltit ?'
— Nimic, răspunse Grecul arţăgos, eu nu sunt 

bun de nimic. ■
— Vorbesce să văd dacă esc! vrednic de pe- 

dépsa saü de răsplată; ce drăcii aï mai făcut?
— N’am făcut nimic alt de cât am răpit, prin 

o viclenie bine alcătuită, din mijlocul Rusciuculuî, 
care pe atunci era in* mâna Ghiaurilor, pe 
vestitul căpitan Mîrza, şi Fam pus la închisore 
unde zace şi acum, fiind-ca; am aflat că el este- 
iubitul Măriei şi o caută cu multă stăruinţă.

— Mârza este în manele tale! întrebă Paşa cu
mirare.

— Da stăpâne, răspunse Grecul cu mândrie.
— Nu minţi?
— Ferăscă D-çleü. . ‘
— El iubesce pe Maria ?
— Da, o iubesce.
— JJndé este închis ?
— In pivniţa unui seräiü din vecinătate.
— Bine ; ca să-ţî dovedesc că nu mă tem de el 

şi că sunt sigur de dragostea Măriei mele, iată 
că iţi dau poruncă să mergi numai decât să’î dai 
drumul din închisore, să-l laşb să să ducă la aï săi 
nesupărat, şi să-l ajuţî a trece Dunărea iar tu ip 
vei lua plata ca cum ar fi tot in obe<Jî.

Grecul salută până la pământ şi plecă murmu- 
când : ' ;

— Banii îî voiü liia, dar pe el nu’l voiü slobozi 
până ce nu void maï pune mână şi pe alţi bani 
de aï lui. • . J

A doua $i pe sără ostile luî ' Sinan Paşa intrară 
în Rusciuc, pe care Mihâî îl părăsise îndată ce 
aflase prin spioniï săî că a pornit spre dărisul bgtirî1 
turceşti nenumărate şi să convinsese că aliaţii nu 
maî soseau ca să ’1 susţie în posiţiile be ocupase-
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cu aşa--bărbăţie. îndată ce ocupară acest oraş iară 
cetate, fără garnisonă şi mai fără de locuitori,

. Turcii puseră la cale preparativele necesare pen
tru trecerea imediată peste ' Dunăre, adunară töte 
bărcile şi caicele pe care imprudenţii Români (e 
lăsase nearse, ca să nu sărăcescă pe bieţii- locui
tori ce se hrăneam cu pescuitul ; 1 aşedară barcă 
lângă barcă d’a curmezişul Dunării v hi direcţiunea 
Giurgiului care era pustiu, puseră scânduri pe 
d’asupra, legară luntre de luntre cu funii gröse 
şi împrovisară în câte-va ore un pod' destul de 
slab, dar în stare de a înjgheba, o comunicare 
lesniciosă de- la un mal la altul. După ce termi
nară aste pregătiri fără a fî împedicaţr de cineva, 
Turcii trecură tunurile şi furgönele de provisiunî 
precum şi călărimea pe pod, iar oştenii de pe- 
deştrime intrară în bărcile şi caicele ce mai re- : 
măsese în mod considerabil ne întrebuinţate la 
facerea podului, şi înaintară cu toţii spre malul 
opus. v y, .js-i • • »» •

Sinan rămase mai în urmă ca- să împiedece fuga 
codacilor şi să asigure paza podului de ori ce în
tâmplare; el nu părăsi malul turcesc de cât după' 
ce së Incredinţă că töte mergeau bine, că oştea a 
ajuns dincolo dé mal nesupărată'dé nimeni Şi că 
podul era bine pâçlit. După ce "se■- înerediriţă că' 
toate mergeaü bine, së pregăti şi el à Së- arunca1 în 
barca ce-1 aştepta,1 împreună ~cu=Mihneă Vodă Tui'-1* 
citul care-1 însoţea, dar când- să Se depărteze dé 
mal, dădu ordin vâslaşilor să opréascâ/ Câcï vë$usë" 
viind despre oraş o céta dé cavaleri careT' striga 
să stea. -O l ce mirare 1 coprinse când së apropiară ' 
cavalerii de dênsul şi recunoscu în fruntea lör pe 
Paşeaoa Vidinuluî şi pe Alexandru Vodă cari fugise

4
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din Ruşciuc în vremea pericolului într’un mod a- 
tât de mişelesc !
' —De unde vii, Paşeo? întrebă vizirul pe noul
venit cu un ton răstit şi cu o înfăţişare posomorâtă.

—-, Din pribegire, stăpâne, răspunse Paşiaoa des- 
călicând şi salutând pe Sinan cu umilinţă.

— Cum ’ţî aï apărat cetatea ce ’ţî-a încredin
ţată Padişahul? întrebă din noü vizirul cu un ton 
şi mai răstit.

— Cum am putut s’o apăr eü singur, părăsit de 
o ôste de fricoşi şi de fugari.

. —. Pentru ce n’aî- murit sub zidurile ce n’aî 
avut putere să aperi?

— Pentru ca să scap sfântul Sangeac al cre
dinţei ce se afla în păstrarea mea, pe care mî-l’a 
trămis Şah Islamul, ca să bag inimă şi vărtoşie în 
oşteni. • •

— Şi nai isbutit?
— Nu,- .
— Unde este Sangeacul ?
— Iată-1, răspunse Paşa, scoţând de sub largul 

sëü burnuz o flamură verde ornată cu o semi-lună 
de aur. . .

— Adu-1 încôce şi dute peste pod de te uneşte 
cu. ostile mele;, pe urmă ne vom lămuri în pri
vinţa nebărbateî purtări ceai avut. f

Mustafa salută până la pământ şi nu maï çlise 
nimic de temă să nu supere prea mult pe teribilul 
Vizir şi să’şî îngreuneze şi mai mult posiţia care 
deja era destul de neplăcută.

— Dar tu, Alexandre beiü ? unde aï fost pe 
când sprijinitorii tëï . muriaü apărându-ţî drepturile, 
şi cum te-aî luptat spre aï scăpa?

*.y
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— Am urmat pe Mustafa Paşa, care fugea şi 
striga: să- fugim căci nu mai este nădejde.

— Astfel iţi vei pă<Ji şi apăra tronul, pe care 
mila Padişahuluî voesce să ţi-1 harâçléscâ cu aşa 
mari jertfe?

Alexandru tăcu mile şi plecă după Mustafa.
Gând ajunse Vizirul dincöce de mal, tabăra era 

■aşezată, corturile întinse, santinelele la posturile 
lor şi oştenii în corturi gata a së arunca în bra
ţele somnului. După ce chemă pe şefii in jurul 
sëü şi convorbi cu eî o oră spre a hotărî planul de 
atac, së aruncă şi el pe un divan de . câmp îm
brăcat cum era, şi së învëli cu un bornuz gros, 
^ăcl noptea era rece şi întunecosă şi cădea pe 
pamênt o plôie a eăreî rëcôre pătrundea pe om 
pană în măduva ôselor.

Garaiman nu durmia, deşi trecuse patru ore din 
nôpte după césul turcesc, ci sta de vorbă în cor
tul lui, împreună cu ajutătorii lui Osman şi Mu
rad. După ce vorbiră multe şi de töte, Osman se 
sculă în piciore şi çiise lui Caraiman :

— Dă-mî voe, stăpâne, să më retrag în cortul

— Ce I ţi sa făcut somn somnorosule? întrebă 
Paşa surîçlênd.

— Da stăpâne, m’a ajuns ostenéla.
— Bine, dute şi dormi, căci mâne aï de lucru.
— Alah să te bine-cuvinteze, stăpâne, çiise Os

man sărutându-î mâna ca nici odată.
— Şi pe tine, fătul meü, respunse Paşa sërutân- 

du-1 pe frunte.
Când auçli acest semnal convenit, Maria tresări, 

dar se stăpâni dè témâ să nu fie descoperită de 
€araiman. Cum eşi Osmam r&pitorul eî se apro-

meü.

A*• ‘5V
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piă dedênsa, ii laă mâna inmâinele sale şi-î ţlise:
— Plânge-më, Mario, plânge-më, căci in potriva 

voiDţeî mele sunt silit a scote sabia în potriva 
fraţilor tëî. . *..;i .

— Nu te plâng, Domne, respunse Maria, căci- 
îţi faci datoria după cum trebue së facă ori care 
muritor pentru Jéra care Ta născut.

-pr- M.ov inimă de adevărat , oştean, çlise Paşa 
înduioşat, dar cu tote astea tot esci femeie : sân-, 
gele .îţi face rëü.si. më tem că nu me vei iubi 
din minutul ce vei, sei că mâinele mele aü fost. 
învăscuite cu sângele fraţilor tëï.

— Inima care a început să iubescă nu mai 
pôte să se intoreă înapoi, orî-ce piedici ar întâm
pina în cale., răspunse fiica Putoianuluî * cu băr
băţie.

—. Aï început să më iubeseï tu? Mario I strigă 
Caraiman nebun de bucurie.

— Pöte, răspunse fata cu o, voce apröpe stinsă-
— Şi vei priimf a fi. a mea? .
— Nu më întreba acuma, ci îndată ce va trece 

çliua ce ţî-am hotărât, . .
— Ah! pentru ce nu a<Jî? puntru ce nu In 

acest minut? .
— Pentru că femeia de inimă urăsce forte pe : 

omul care îşi calcă jurămen tul * şi ,eu nu ,voiü să 
te urăsc. • .

Aï dreptate,.fermecătore ce eşti; aide, dute, 
lipsesce din faţa mea, căci. mî-e temă de virtutea, 
mea, şi nu voiu să-ţi daü prilej d’a mă urD —

Maria eşi şi numai decât intră în cortul eî ca; 
şi o umbră uşurică, stătu intr’îusul. pe. intunerec 
cât-va timp..pană,:ce numai audi injuru-î nici un 
sgomot şi păna, ce aufli in depărtare. • un . cobi tor •.
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ţipăt de cucuvae, iar pe urmă, cam peste o oră de 
la intrarea sa în cort,-sfâşie cu sabia ce purta la 
briu fundul cortului, şi după ce se văd i afară, 
în mijlocul taberei, se uită îq^ juru-î e acel 
dedal de corturi răspândite fără simetrie pe un 
câmp umed de ploie şi forte alunecos şi stătu în 
loc puţin pană ce aucli într’o mare depărtare un alt 
ţipăt de cucuvae. Cum auçli acel ţipăt pleca spre acea 
parte, strecurându-se prin stradele de pânză şi pi- 
tulindu-se lapăment ori de câte ori trecea pe lângă 
un cort in care să mai afla lumină, saü tîrindu se 
prin tină ori de câte-orî se furişea pe lângă o 
santinelă ce dormita stircită în noroi, şi astfel merse 
înainte, merse mereü, urmărind ţipătul acelei cu
cuvae care din când în când se repeta şi din ce in 
ce se depărta.

Anevoinţa şi ostenăla ce cercă mergênd o oră 
întrăgă pe un pămănt clisos, prin plöia care din 
ce în ce se îndesa, printre corturi care nu să mai 
sfirşiau şi pe lângă santinele care se îndesau cu 
cât se apropia de estremităţî, este anevoe de des
cris. Pe lângă aste osteneli grele pentru o jună fată, 
ori cât. era deprinsă era ea cu viaţa dé soldat, fu silită 
să înfrunte şi diferite alte piedici ce întâmpina mai 
la fie-care pas. Acele pïedecï să compuneaü din 
şănţuleţe de scursôre şi din bârne gröse, otgône 
şi lanţuri puse d’a curmezişul drumului in diferite 
direcţiuni, menite d’a feri tabăra de un atac nop- 
turn şi de/> surpridă neaşteptată; aceste piedici 
pe care întunericul i-le ascundea, o făcu ca adesea 
să cadă în brânci în noroiü şi să să sgârie până 

. la sânge.
Töte le suferi, tô'te le răbda cu bărbăţie juna 

fugară, căci dorinţa! de libertate înfrânau slăbiciu-

~L-----
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nea şi oboséla, dar intr’un moment când încetă 
ţipătul cucuvăi sale mult dorită, când trecură mai 
multe momente şi nu maï.auçli nimic, fu în stare 
d’a perde tot curagiul, d’a cadé jos fără de cuno- 
scinţă, şi d’a së lăsa plină de desperare in voia 
sorteî. In minutul însă când era s’o părăsescă cu 
totul bărbăţia, auçli éra-sï ţipătul cucuvăi ceva 
mai apropiat, së umplu de bărbăţie, şi începu să 
alerge mai repede şi mai fără ferelă. Astă nesoco
tinţă era s’o piardă ; o santinelă pe jumëtate ador
mită, së desceptă tocmai în momentul în care 
juna fugară o rupse d’a fuga, şi vëçlênd’o strigă 
cu o voce sălbatică :

— Cine e acolo?
Aurind astă întrebare Maria tresări, dar nu se 

gândi mult, ci mai repede ca cugetarea, së nă
pusti asupra somnoroseî santinele, in mână cu 
un cuţit ascuţit ce scosese de la bviü, îl înfipse 
în peptu-î până la plăsele, şi după ce-1 vërlu răstur
nat la pământ, îl lăsă să së sbată cu mörtea fă
ră să scoţă cel maî mic gem-it, şi porni spre locul 
arëtat de cucuvae, al cărei Jipët së apropia din ce 

. in ce maî mult.
In fine eşi dintre corturi, maî căţlu încă de câ- 

te-va orî împicdecându-së de lanţuri, buşteni şi 
şanţuri, së mai sgârie puţin, dar dete slavă lui 
D-çleü căci së vëçlu scăpată. Insă după ce făcu 
câte-va çlecimï de. păsuri pricepu că s’a amăgit; 
înaintea ei era un zid compact de trăsuri şi care 
de bagage puse şi legate una lângă alta. Ajungênd 
în dreptul lor stătu puţin să së gândéscâ, şi după 
o repede cugetare îşi grăi sie-şî in modul următor:

— Dacă cucuvaea ţipă dincolo de aste căruţe, 
negreşit că Osman a găsit mijloc ca sa trecă prin
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ele ; dacă el a putut trece, trebue să pot trece şi 
eü; să încerc.

După ce’şî făcu astă închipuire, înghenuchiă în 
noroi, se puse pe brânci şi începu să se târască 
ca o şopârlă pe sub mai multe şire de care şi de căru 
ţe ; trecu astfel pe lângă un câne ce dor mia încolă
cit sub căruţa stăpânului sëü, dar care nu çlise 
nimic fiindu-î frig, să strecură printre mai multe 
posturi de santinele cari, conform obiceiului de 
moliciune turceseă, dormiaü duse înfăşurate pănă 
la ochi în cojöcele lor, fără să bage în sémâ plöia 
ce le uda cealmaua, trecu pe sub mai multe rîn- 
durî de furgone, şi în fine nu mai întâlni altă pie
dică decât un şanţ mare şi lat plin cu apă.

Ajungând pe malul lui cel înalt, care se scufunda 
sub piciörele eî, îşi făcu semnul cruceï, së avântă 
şi sări tocmai pe marginea opusă a şanţului ; a- 
colo iî eşi în nainte un om învëlit într’un cojoc 
negru ; era Osman.

— Acum suntem scăpaţi, çlise el plin de bucurie ; 
să dăm fuga spre locul unde ne aşteptă caii şi să 
mulţumim cerului căci n-am fost vëçlutï de ni
meni.

— Te înşeli, Osman, rëspunse Maria, uită-te la 
mânile mele.

— Sânge! strigă Osman îngrozit, aï fost Rărită 
şi rănită?

—- Ba nu, am întâmpinat în cale o strajă deş
teptă care îmi punea pîedecă, şi eü cu vîrful cu
ţitului din acésta téca, Tam înlăturat ast-fel ca să 
nu maî potă <Jice nici circ.

— Viteză şi curagiosă copilă! strigă Osman 
plin de admirare.

După o alergare de un sfeit de oră ajunseră
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într’o pădurice de sălcii, găsiră acolo caii ascunşi 
de cu ţjiuă, încălicară, dătură pinteni (‘.ailor, şi mer- 
şeră în göna mare şi fără a respira spre miadă- 
nôpte. Când începu cerul a se colora spre răsărit 
ca să se reverse gorile, se întâlniră cu o cétà de 
călăreţi Români, care vëçlêndu-le costumul şi luân- 
du-i drept Turci, întinse armele spre eî.

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

Oştenii aurlind aceste cuvinte şi limba lor proprie 
pronunţată fără accent strein, încunjurară pe pre
supuşii Turci ;şi’î duse înaintea comandantului lor.

VI

PREPARATIVELE DE RÄSBOIÜ
Mai nainte de a se desfăşura tote aceste perpiţiî 

şi acele ce vor urma, datori suntem spre a fi înţeleşi 
•ca să spunem în câteva cuvinte cele ce se pe- 
trecură în Constantinopole şi. în întrăga Turcie 
mai nainte de trecerea lui Sinan dincoa de Dunăre.

Precum am văijut din. capitolul precedent, Sinan 
paşa pornise spre Dunăre oştirea sa cea nume- 
rosă, dar nu apucase să pornăscă şi el, căci pur
tarea sa cca violenta de faţă cu Sultanul, şi in
trigile de tot soiul urnite de Ferhad paşea şi de 
amicii săi, reuşise a’l răsturna mai nainte de a porni 
şi el spre câmpul de rësboiü. Ferhad fu fericitul 
său urmaş.

Ferhat paşa reuşise a răsturna pe Sinan paşa 
şi a’ï lua funcţiunea de mare Vizir, dar nu pu
tuse să nimicăscă şi să risipăscă impresiunea ce
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produsese asupra sultanului şi a opiniuneî publice 
cuvintele sale. Turcul urăsceprin instinct pe creştin, 
el fi numesce ghiaur, adică câne, adică o fiinţă 
<■ "nuit mai inferiôrâ lui, prin urmare cu mare 
anevoinţa, în ultima estremitate, atunci când nu 
.va putea să facă amin teri, se înduplecă el a suferi 
jugul creştin, a reeunôsce într’un creştfn un om;' 
a’şî declara singur inferioritatea sa faţă cu creş
tinul,. şi a suporta greul lanţ al supremaţiei lui. 
Iată causa nenumăratelor rësboae ce repurtară eî în 
decursul mări mei lor contra creştinilor, iată ca
usa provocării chiar nedrepte a celor mai multe 
din ele.

Pe timpul lui Mihaiu Turcii nu mai eraü în a- 
pogeul putereî lor, el deja pornise spre povârnişiui 
decădere!, dar încă nu ’şî luase avênt în prăvălire, 
nu apucase să se rostogolescă cu iuţela cu care se 
suise, prin urmare mândria şi orgoliul lor emu 
în totă puterea lor, urmaşii lui Osman încă priveaü 
de sus şicu dispreţ spre creştini, care abia reuşise 
să le dovedească din când în când că şi crucea 
pöte să învingă semiluna, prin urmare Turcul tot 
era ţanţoş şi fudul ca pe timpul lui Baiazet II 
Ilderim. Succesele lui Mihaï, nu e vorbă, pusese pe 
gânduri într’un mod fôrte serios pe demnitarii 
marelui Devlet şi chiar pe Sultanul, şi exigentele 
combinaţiunelor politice îî îndemnase a se gândi 
la o apropiare, la o împăcăciune cu beiul ghiaur 
pănă ce vor sfîrşi rësboiul cu Nemţii, hrănind în 
gândurile lor intenţia d’a năvăli cu totă puterea 
lor imperială spre rebel îndată ce se va stinge 
focul despre apus, dar opinia publică, dar marea 
mulţime, dar habodnici! fanaticî, aţiţaţî şi asmuţiţi 
de hogi, dervişî şi softale, care nu pu teu suferi o

*
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dată cu capul ca să *şî mârturisésca inferioritatea 
lor faţă cu un ghiaur, şi să se împace cu el mai 
nainte a suferi o înfrângere simţită re, ea care 
nu scia tainele cele de sus, căci ca popor admi
nistrat de o putere absolută, nu avea representaţî 
care să ia parte în consiliul marilor regiali, ea 
opiniunea- publică îndată ce află că Sultanul şi 
marele vizir ar fi aplecaţi către o împăcăciune cu 
Mihail beiü hainul. începu să murmure, să vocifereze, 
să se agite şi să câştige în favörea sa mai multe 
.ortale de ieniceri, care nu asceptaü de cât un 
pretext, o scântee care să aprindă mânia, să’i pue 
în mişcare, să’i pornésca spre revoltă şi să’î facă 
să iasă pe stradă cu cazanele înnainte.

Ferhad paşa era amic al lui Ianacache şi prin 
urmare al ginerului sëü Mihai-vodă, el suferise 
exil pentru că îi justificase rescularea in sfatul 
marelui Devlet, el surpase pe Sinan~paşa încredin
ţând pe Sultanul că Mihaiü, Aron şi Sigismund 
Batori s’ar fi revoltat contra suzeranilor lor fiind 
numai împinşi de ura ce le inspira Sinan, care 
se purtase cu dînşii într’un mod barbar şi ne u- 
man, iar nici de loc că ar fi urât împărăţia tur- 
cescă şi pe Sultanul ei, dar nu putuse cu nici un 
preţ să împiedice pe Sultanul de a’şî porni ostile 
spre Dunăre ca să pedepsăscă în cbipul cel mai 
aspru pe Mihaiu, pentru că devletul, marele vizir 
şi chiar sultanul tremurau ca varga în seraiurile 
lor de frica ienicerilor, ulemalelor, softatalelor şi 
a tutulor dervişilor care formau opinia publică în 
imperiul turcesc.

Cu töte acestea nu era poreclit el de surda 
Characlan, adică şiarpe negru,/nici nu era el de 
giaba arnăut, adică,om şiret şi îndărătnic.
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El fiind crescut din mica sa copilărie în saraiul 
sultanilor, cunoscea pe de rost tötä obiceiurile şi 
apucăturile usifate în acest câmp strimt dar în
destul de vast pentru urzirî de intrige si uneltiri 
viclene. El era înţelept, prudent şi förte răbdător, 
scia să se prefacă la vreme de trebuinţă în modul 
cel mai perfect şi sä jöce rolurile cele mai grele 
cu plăsmuirea cea maî bine meşteşugită. Vëdênd 
că calea cea drépta nu ’î era cu putinţă să ur- 
mede, alergă la cea pîedişe, la calea prefăcătorilor, 
şi cu ajutorul eî reuşi de minune. EI era cunoscut 
de toţi ca omul cel mai vitéz şi maî iscusit în 
arta resboiuluî, care din nimic a ajuns la cea maî 
înnaltă demnitate a imperiului numai prin meri
tele sale ; el numai prin vrednicia şi însuşirile sale 
militare ajunsese pentru a doua oră la demnitatea, 
de mare vizir, prin urmare nu surprinse le ni
meni dacă se transformă într’un mod subit din 
adversar in partisanul cel maî înfocat al rësbo- 
iuluî ; nimeni nu se miră daca ’1 vëçlu că a cerut 
şi obţinut de la Sultanul tote cheltuelile necesare 
pentru a pune pe picior de rësboiü o armată dintre 
cele maî numerose, şi nimeni nu ’1 sud ui daca ’1 
vëçlu că s’a pus cu multă ardôre la adunarea şi 
organisarea acelei mari armate.

Ca să adoarmă cu totul îndoiala celor maî ne- 
încrerjitorî dintre adversarii sei, el. adună intr’o 
<Ji în divan pe toţi vizirii şi paşialele cele maî de 
frunte, pe muftiul, pe cadischerî, pe nisamgiul, ă- 
dică pe comandantul armatei de uscat, pe cei patru 
deftedarî, precum .şi pe agii ienicerilor şi a-î buluc
elilor şi începu a se sfătui împreună cu denşiî şi 
a-î întreba cum ar fi maî bine : să *şî îndrepteze 
armia maî ânteiîi spre Ţăra Românésca, ori §pr&

I
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Buda, ca să sfârşăscă mai ântêiu cu imperiul cel 
mare şi pe urmă să cadă peste micele principate ?

- Yëçlènd că toţi regialii in unanimitate fură de pă
rere să inceapă mai ântêiu. cu Dunărea şi apoi cu 
Buda, el în urma aprobării ce dobândi delà marele 
devlet, dădu ordin tuturor paşialelor din vecinătate 
şi după marginea Dunărei ca să puepe picior de răs- 
boiü töte ostile şi rezervele de care dispuneri, pe care 
apoi să le concentreze la Rusciuc, dădu asemeni 
ordini ca fie-care, pe lângă oştire, să concentreze 
acolo un număr însemnat de lucrători şi de mate
rial trebuincios pentru facerea unui mare pod peste 
Dunăre, şi în ; acelaşi timp inoredinţă comanda 
acelor , oşti şi paza acelui pod pană la sosirea sa lui 
Lala Mohamed paşa, begleibey al Anadoliei, care 
şi porni îndată spre Dunăre.

Ferhad paşa se arăta zelos, prea zelos chiar in 
îndeplinirea sarcinei ce’i dăduse sultanul, adică de- 
a strânge o armie , mare, mare de tot cu care să 
strivăscă pe Români, după aceia pe Unguri şi în 
cele din urmă pe Nemţi. El muncea cu neobosire 
tfiua şi nöptea pentru ca să aducă cu un moment 
mai curând la îndeplinire scopul său, dar vremea 
trecea, (Jilele se scurgeau, săptămânile se succedeaü 
şi oştea tot nu era gata. Se numeau comandanţi 
peste comandanţi, serdari peste serdari, paşiale 

, peste paşiale, dar numărul soldaţilor, dar luptă
torii, dar braţele de susţinut şi alimentat răsboiui nu 
cresceaü nici se inmuUéü de cât cu mare anevoinţă 
şi o proporţie numerică forte mică. Hasan paşa 
fusele numit beglerbeg al Anatolie! in locul lui Mo
hamed paşa fiul lui Sinan paşa ; el fusese trămis la Vi- 
din ca comandant al pieţei, cu ordin d’a pregăti în
tinderea unui pod peste Dunăre în partea locului ;
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alţi comandanţi şi demnitari fură trămişî în alte 
părţi cu alte misiuni, dar primă-vara sosise, Aprilie 

venise şi Ferhat paşa nu mai pleca împreună cu 
armia sa care nu mai crescea.

Inamicii sei care nu dormeau nici e! pe când. 
el veghia şi se sbătea pentru a aduce la îndeplinire 
planul sëü care nu se mar sfârşea, vëçlënd că ma
rele eroü prin întârdiërilé: salea perdut tot en-: 
tusiasmul- cu care fusese priimită de gură căscă nu
mirea sa, începură să spue în gura mare că el 
făcea mai mult sgomot de cât trebă, dinadins, că 
să afle din vreme duşmanii imperiului' de pregă- 
tirele ce se făceau la Constantinopolë, şi cheltuia 
un timp atât de îndelungat cu pregătirile pentru 
ca să dea răgaz duşmanilor ca să se pregătescă şi 
eî. Aceste acusaţiunî formulate fără de nici ô sßalä 
de către partisan!! lu! Si nan şi aï lui Gicalâ paşa, ait 
duşman de morte al sëü, provocàrâ o rescolă • între 
spahi! carë isbucni vîn çliua de 1l/.a: Aprilie 1595, şi 
care fu câtp’aci sa’lü rëstôrne şi chiar sà’ï răpună 
viaţa. Norocü că avea ban! mulţi şi că ianiceriî 
îî rămăsese credincioşi, căci cu ajutorul acestor 
douë sprijine, putu să înnabusésca rëscola şi să rë- - 
mâe la postul sëü.

Iu adevăr rămăsese mare Vizir,' dar la Gonstan- 
tinopole nu mai putea së fëmâe- daca1 vrea să ’şl';- 
păstrerle înnalta sa demnitate. Aşa dar de voe de 
nevoe plecă din Constanţi nopole cu măre olaiu înă 
çliua de joi 16/;6 Aprilie 1595 împreună < cu1 ţotă 
armata’ sa, şi tăbărî la Daut paşa. pece :mi!: ienicer!J 
comandaţi de' Zagargi paşă, câte-va baterii de arti-1 
lerie şi forte puţină cälärime tăbărî împreună cu ' 
el şi se adăposti sub corturile ce fusese întinse pe 
platoul de la Daut paşa cu câte-va <Jile mai nainte ; •

i
;
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iar mal tötä cavaleri ea lefegiilor şi cavaleria streină 
atât din aripa dreaptă , cât şi cea stângă rămase 
în Gonstantinopole ca să pă$escă pe sultanul. 
Cum vedeţi atâta ostăşime putea opune marele 
imperiu turcesc lui Mihaî, care singur şl fără aju-. 
torul aliaţilor sei, putea să le facă de petrecanie 
cu cea mai mare înlesnire, prin urmare expediţia 
era condamnată de la început la nereuşită.

Cu tote acestea ca să amăgiască pe Români 
şi să’î facă să credă că a pornit împotriva lor o 
armie formidabilă, Turcii porniră spre Varna dece 
galere încărcate, cu tunuri şi muniţie, care să in
tre în Dunăre pe la Sulina şi să se oprească ia 
Rusciuc ; după aceia se puse in mişcare pe uscat 
spre Balcani cu tötä oştea şi începură să înainteze 
forte încet dar producând în jurul lor un sgomot 
asurzitor. Mai nainte deapleeadinStambul, FerhacL* 
numise ca locotenent al seu şi indeplinitor al funcţiei 
de mare vizir.pe Ibraimpaşa, care în faţă i se a- 
rătă forte devotat, iar pe sub ascuns îşi da cotele 
cu duşmanii stăpânului sëü, şi plecând îi dădu or
din ca să urmeze cu mare activitate cu strânge
rea şi trimeterea de oşti spre câmpul de expediţiune. 
Ibraim din gură făgădui, dar în realitate, după ce 
pleci stapînul seu, nu numai că nu făcu nimic, 
dar chiar risipi tot ce bruma lăsase Ferhad la 
plecare în stare de formaţiune.

Peste patru çiile de la plecare Ferhad sosi la 
Ciorlu şi; începu a trămite la Constantinopole curier 
peste curier, prin care comunica lui Ibiam progresele 
ce făcea în mers şi ’Ï cerea într’una ajutôre peste 
ajutôre, într’acest timp Ibraim paşa nu se gândea 
la aducerea Ia îndeplinirea ordinilor primite deda
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stăpânul sëü, ci la mijlôcele şi intrigele prin care 
să înnegrească şi să rastôrne pe FerhadT

In toate scrisorile ce priimea Ibraim de la 
, Ferhad marele vizirii cerea cu insistenţă trămi- 

terea de ajutore pentru ca să încurajeze ostile ce ’i 
se încredinţase, care cu cât se apropia mai mult de 
Dunăre cu atât se supunéü mal pucin ordinelor 
sale şi seimpotriviaü mai tare de frica lui Mihaiü d’a 
merge mai departe într’un numer atât de mic şi atât 
de rëü înarmaţi. In adevër Turcii se temeaü se
rios de Domnul Român, pentru că "numai cu câte
va sëptëmânï mai nainte el bătuse şi slărîmase oşti 
îndoit mai numerôsa şi mult mai bine echipate 
şi împrăştiase o spaimă groznică între Turci, dar 
de surda fură töte cererile şi scrisorile vizirului !

Ibraim în loc d’a da ascultare şefului sëü, seduse 
la Sultanul, îşi dădu pe faţă inimiciţia sa contră 
lui Ferhad, şi ’î spuse padişahulu! categoric că nu 
frica de Mihaî ci ura şi neîncrederea ce le inspira 
Ferhad, fâcéü pe oşti să nu se grăbescă d’a se 
apropia de hotarele Ţăreî Românesc!. Pentru ca să 
fie crezută afirmaţia sa; el aduse ca mărturii pe 
marele muftiu Bostan Zadel, pe cadiascherulBahi, 
pe vizirii Gherah paşa, Hasan paşa şi pe fiul lui 
Gicală paşa, toţi partisan! aï lui Sinan sëü cumpă
raţi de el cu câte-va pungi cu bani, şi aceştia cu 
toţi! într’o voce mărturisiră că Ibraim paşa avea 
dreptate. Acéstâ mărturisire sdruncină mult cre
dinţa ce avea Sultanul în aptitudinea lui Ferhad, 
dar nu T opri de a-î trămite 1000 puşcaş! şi un 
numër öre-care de spahi! pus! sub comanda lu! 
Husein bei.

Ferhad ne sciind ce se pregătea la Constantino- 
pole în lipsa sa, continua a ’ş! juca, înainte rolul

3
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sëü de temporisare şi d’a merge sprè Dunăre agali 
agali : El ajunse la Şiumla pe la l0/20 Aprilie şi 
zăbovi acolo vre-o çlece çlile. Cât stetu în acel — 
oraşiu, el se pusese să facă pe grozavul şi să jupöe 
pe urs mai nainte de ’1 scote din pădure şi a pune 
mâna pe el ; asia dar ca să lingugescä vanitösa 
dorinţă a Turcilor, transformă principatele române 
(din gură se .înţelege) în ialelij adică în paşialicur! 
turcesc!, şi se grăbi a numi pe Giafer paşa fostul 
beglerbeg. al Savanulu! ca beglerbeg al Moldovei, iar 
pe Satirgi Mehemed paşa beglherbeg al Valahieî.
Nu se. opri cu imaginaţia sa organisatôre în sens 
turcesc numai pănă aci, ci numi pe Mehemed-beiü 
de la leni-Săgra deflerdar pentru ambele principate 
şi hotărî 12000 omeni cu lefuri grase ca să ocupe 
ca garnisonă acele douë principate, şi pentru ce 
nu ? imaginaţiimea nu costă nimic.

Intr’acest timp Mihaiü ;care abia sfirşise no- „ 
rocoşa expediţie din Moldova, . din Dobrogea şi de 
la Brăila, sta în JBucuresc! şi se ocupa fără de 
preget la organisarea mijloacelor prin care să com
bată şi să risipească acea furtună atât de îngro
zitor; preparată, ; care isbucnise atât de apröpe. de 
hotarele ţereî. . • . . ... ; ’ ‘ii

El ca tot-d’auna in timp de repays, se ocupa 
cu organisarea armate!,, cu strângerea unor glô- 
te maî. numerose, şi cu îmbunătăţirea resurselor 
ţăre! sale. Intr’acest timp unul din ; căpitan! sëï a- 
flând că un* convoiü forte bogat in bani, bucate 
şi în yite venea dim Constantinopole şi.se îndrepta 
spre Ungaria, i plecă în ,gona cea mai mare 
împreună cu oşteni se! .spre partea locului. • . ;

Lupta ţinu multă; vreme intre: Român! şi Turcii 
apărător! a! convoiului, norocul sbură pe rând când
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într’o parte - când într’alta, dàr în sfârşit Român! 
isbutiră a dovedi pe Turci, şi după: ee-î risipiră; 
puse mâna pe trei corăbii pline cu felurite bogăţii,, 
care corăbii tocmai1 terminase cu încărcatul, şi- se: - 
pregăteau să ridice ancora In momentul în care fusese 
atacate de Români. Acest atac"norocos avu- loc într’u- * 
nul din porturile • Ramei ier din apropiere’-de; Con- ;r- 
stan tin opole!i şi tocmai în momentul în care armie 
lui Ferhad paşa se pregătea a ocupa oraşul vecin 
şi împrejurimile sale. Românii aflase la timp ;de 
astă vecinătate atât de primejdiosă, dar nu se în
spăimântase de ea, nici fusese împiedicaţi de frica ‘‘ 
atâtor oşti ca să pue mâna pe atâta pradă şi s’o • 
ducă la loc sigur untr’unul din porturile Dobrogeî, 
care precum seim cădusede curînd în manele 
Românilor. •;

Turcii asemeni aflară la timp de acest ;atac *a- \ 
tàt de îndrăsneţ, dar nimeni nu se gândi nici cu- ; * 
teză să scotă un număr ore care de oştire şi s’o 
trâmită întru întâmpinarea Românilor spre a le 
smulge prada din mână.

Pentru ce atâta netemeré dintr’o parte şi atâta 
indeferenţă dintr’alta? pentru că succesele repurtate 
de Mihaiü băgase în Români atâta animoşie în 
cât nu se mai temeau de nici o primejdie, şi totace- * 
leaşî succese băgase în sufletele Turcilor atâtă spai
mă, în cât numai cutezaù a se mai isbi cu nisce fiinţe 
supra naturale, care de sigur ’î ar fi bătut ori-cât de 
puţini ar fi fost dânşii şi orî-cât de mulţi ar fi fost ei.

Graţie acestei superstiţii, Sigismund Batori care 
trămisese în Banat la Caransebeş pe generalul său 
George Borbeli cu un număr miede armată* avu noro- 
rocitul prilej să se facă stăpîn mai fără de luptă, peste 
două castelurî turcescî : Bocşa şi Yaroş. Turciî cre-

$

i j;-
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Zènd că ayeâü a face tot ca Români, fugiră fără a maî 
cuteza să se apere, dar după ce aflară că aveaü în 
faţa lor pe Ungari, se tnturnară înnapoi, se uniră cu 
garnisönele din Guila, Gsanad, Hipova şi Inău, şi 
cu töte că . George .Borbeli era cel mar mare şi 
mai vitéz dintre generali ungari, îl bătu ca pe el, 
îî făcu pusderiî o mare parte din ostile sale, îî luă 
oraşiul Iofo împreună cu şăpte sate dimprejur, pe 
care. le trecură prin foc şi sabie şi • năvăliră ca un 
torent furios în Ardeal. Aflând Batori de acăstă 
pierdere neasceptată, de frică să nu se pomenăscă 
cu Turcii în Alba Julia, trămise spre partea locului oşti 
îndoit maî numerose, care unind u-se cu restul oştilor 
lui Borbeli care se afla în preajma Făgetului, după 
cele maî mari şi maî sângerose opintiri, reuşi în 
cele din urmă să înpingă pe păgâni, să pue mâna 
pe beiu Giuleî şi Csanaduluî, să pue în gonă pe paşa 
Timişoreî şi să ucigă un marenumer.de prisonierî.

VII • :

CONSPIRAŢIA BOERILOR
Mihaiü nu rămăsese în necunscinţă despre ceia 

ce se petrecuse la Constanţinopole şi în jurul sëü 
în timpul formării şi urnireî mareî armii duşmane 
ce se pornise în contra sa; el prin ajutorul ami
cilor sei secreţi din Stambul şi chiar din se
nul marelui devlet aflase la timp tot ce se urclise 
şi töte disposiţiele ce se luase în contra sa, dar 
încrezător cum era el în steaoa sa protectöre, nu 
se spăimântă, nici îşi pierdu' firea, ci se puse cu 
stăruinţă şi cu sânge rece că să ia töte mësurele
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cuvenite pentru a preîntâmpina rëul şi a’i micşora 
consecinţele, daca nu va putea să le înlăture.

îndată ce află acéstâ noutate, el se grăbi a scrie 
aliaţilor sei şi a le cere ajutôre îndestulătore, insă 
în acelaşi timp se puse cu îndoită ardöre a ’şi 
strânge oştea şi glôtele sale, pe care le trămisese pe 
acasă ca să se odihnescă, şi a le chema innapoi 
sub steag. Intr’acest timp două crime greü de 
calificat se comise într’acelaşi timp, amendouă cu 
scopul de a zădărnici mësurele de apărare luate 
de Mihaî şi a primejdui existenţa patriei. Iată mai 
ânteiî descrise în câte-va cuvinte peripeţieie primei 
crime.

_ Dan Vistierul a fost in tot-d’auna. precum scimü, 
un duşman ne împăcat al lui Mihaî, fără însă a 
înceta d’a li unul din sfetnicii sei şi d’a păstra 
funcţia de mare vistier, pe care vodă *i o reînnoi 
la fie-care început de an, cu töte că scia bine 
că Dan nu ’i era prieten, însă decândi-se arsese 
casa cu ocasia omorîreï emirului turcesc, şi nu’i se 
mai restaurase, cu töte repetatele promisiuni ce’ise 
făcuse, duşmănia sa se schimbase într’o ură de 
morte. Banul Manta asemeni ura pe Mihaiu, insă nu 
îndemnat de uii interes personal, cipentru că, precum 
făcea mai toţi boerii invâsrtiţi din acele timpuri, nu 
împărtăşea ideile lui Mihaiu, nu avea încredere în 
puterea şi bărbăţia Românilor, nu Spera ca o mână 
de Români să poată isbuti a înfrânge până la 
sfîrşit cerbicea Turcilor, de şi vedeau cu ochii 
minunele ne sperate şi victoriele strălucite repur
tate de Români contra Turcilor.

Aceste două căpetenii ale boerilor bătrini, por
niţi, precum am dis mai sus, unul de ură contra . 
lui Mihaiü şi altul de frica de Turci, începură să
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semene între boerî săminţa zavistiei, aspaimeîşi a- . 
nenorocitelor împerecheri. In loc de a admira e- 
nergia şi alesele calităţi ale lui Mihaiü care I scă,-, 
pase de Turci şi de asupririle lor într’un mod' 
atât de grabnic şi de puţin sperat, eî începură să , 

v înfăţişeze, pe'domn înaintea celor fricoşi ca pe un 
ambiţios primejdios care âr vrea să calce pe ur- , 
mele foştilor Domnî : Mircea cel mare, Ylad Dracu 
şi Vlad Ţepeş, care ça şi el au, vrut şă .sdrobescă 
prin gloate puterea, supremaţia şi vechile privile
gii ale boerilor, pentru ca. să pue în locul putereî lor;a- 
tot puternicia domnésca întărită prin puterea.armată a-. 
gl o tel or, şi să înlocuiască actuala oligarhie printr’o 
domnie absoluta fără de nici un control, fără de 
nici un frîü.. \ .. "V-.- ....

EÏ începură să descrie celor alţi boerî în. 
culorile, cele mai negre primejdiele ce ’ï asceptaü 
în timpul cel mai scurt din partea Turcilor în çaz. 
când vor mai păstra credinţăiuî Mihaiü, eî le spuse şi- 
Ü încredinţară prin jurămînt că Poarta a numit domn . 
n locul lui Mihaiü pe Ştefan Bogdan fiul lui Ion 

j Sa su, care maî domnise încă odată, eî le destăinuira .
1 marele secret ce aflase prin nişce curieri veniţi, 

de curând din Constantinopole, , cum că deja a; 
pornit de acolo marele vizir în capul a- unei aiv. 
mii numerdşă ca nisipul mării, care se apropia cu 
mare iuţelă de Dunăre şi venea să pedepsescă se— , 
meţia lui Mihaiü, eî le enumerară în cele din urmă 
grösnicele pedepse ce’ï asceptaü în ca<j când vor maî.. ,
sprijini pe Mihaiü, şi bogatele recompense ce li 
se vor acorda în cas când îl vor părăsi şi vor conlucra . 
la peirea lui, eî în cele din urmă le spuse că paşa de
là Diiü (Vidin) era gata să tréça. Dunărea pe un pod 
d 3 vase ce putea fi întins de adî . până mâne-

. rj

!
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şi T îndemnară pe toţi să fugă de Ia curtea Iui 
Mihaiu peste Olt'. Ei lemaî spuse in fine că la Craiova 
-deja se făcuse pregătiri ca să să formelle din 
scutelniciî şi lefegiii Dănescilor şi Pârvulescilor o 
armată puternică, care impreunâhdu-së cu Turcii 
ce ;vor veni de la Diiu să nă văleseă dincoă de Olt, 

:,să coprindă Tirgoviştea, să pue pe tron pe Dom
nul orânduit de Poftă, şi apoi să pornésca spre Bu- 

•curesci unde se stabilise Mihaiu de la revolta sa 
- contra Turcilor, şi sâ-1 isbdscă despre apus, pe 

•când Turcii veniţî de la Rusciuc jl vor isbi des
pre miază-rli. ' 1 ' ' ' ..

Boeri'i la care se adresase Dan şi Manta nu ră
mase nesimţitori faţă cu propunerile lor, ci din 
potrivă le aprobară şi le încurăgiară, pentru că se 
potrivéü de minune cu părerile lor. Unii din eî fură în-, 
■demn aţi să ia acestă ho ta rire niai mult de frica ce le 

' inspira Turcii şi de teama că răsboiul început nu 
va fi tot aşa de norocos până la sfârşit; alţii, cei 

■ mai mari şi mai numeroşi, fură mânaţi de patima 
•invidiei, a âmbiţiuiieî persoriele, şi a urei ce simţăii 
pentru acest Mihaiu care ţintea să se perpetueze 
ja domnie şi să impue chiar pe urmaşii sëï mul- 
ţimeî prin îndrăsneţele sale fapte, care linguşea 

prostimea şi o. făcea şă se simtă mândră şi..fudulă 
.cu asemenea Dômn’vitéz. ^ j.

Aceste două facţiuni de boerî, de şi âyéuspopuri 
^deosebite şi doi candidaţi, unii pe alesul Turcilor, 
iar alţi pe unul din ei, totuşi îşi dădură mâna şi se 

?"uniră ca de o cam dată să doboare pé ,Mihaiu*şi să 
cheme pe Turci, iar pe urmă vëçlênd şi făcând. în
dată ce luară acestă hotărire, într’o nôpte unii 
din ei părăsiră Bucurescii, se duse la Craiova şi îşi 
dădură mâna cu ultimele rămăşiţe ale Pârvulesci- 
lor Dănesclor, care stau meretî la pândă in vechia
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capitală a banilor, fără a priimi.să ia parte la a- 
facerile statului, bunămi-te ore ca legitimiştiî din 
Francia în timpurile nôstre, şi asceptaü cu răb
dare momentul priincios de a pune mâna pe mult 
doritul tron, pe care îl credeaü că ar li firescul şi 
ne disputatul lor patrimoniu. Dan şi Manta râmase 
in Bucuresc! spre a nu descepta bănuiala lui Vodă.

Cum se vëçlurâ adunaţi la un.loc şi înţeleşi în pri
vinţa unui unic scop, adică răsturnarea lui Mihaiü, 
numai decât se cotisară, strânse bănet îndestulător, 
pentru că pentru fapte rele omul este mai bucu
ros să dea de cât pentru fapte bune, şi nu mai 
decât băgară în Craiova un corp de vr’o 5000 

' Serb! strânşi cu lefuri bune, şi imediat se declarară 
pe faţă ca duşmani aï lui Mihaiü şi ca partisan! a! 
Turcilor. Din norocire Mihaiü nu era cu totul aban
donat de către boeriï sèï ; ma! rămăsese mulţi, şi 
mai cu sémà în Oltenia şi Craiova, care ii păs
trase credinţa şi nu se învoise a se alia cu duş
manii se! ; aceştia cum simţiră şi vëçlurâ unelti
rile boerilor haini, numai decât se grăbiră a vesti 
pe Domn! prin curier special şi a ’1 îndemna cu 
insistenţă ca să trămită oşti. îndestulător© care să 
le taè mai din , vreme gustul de răşvrăţire.

Mihaiü nu prea era om care să lase lucrurile 
pe mâne; el cum află de hainia boerilor sei, nu- 

_ mai de cât trămise la Çraiova un corp puternic 
de armată, care isbi pe rebel! fără de veste, goni 
pe străini! din Craiova şi’! fugări pană ce’! sili ca 
de frică să trăcă Dunărea in not, iar pe boerî ii 
prinse pc toţi, î! legă cot la cot şi ’! aduse Ui Bu
curescî pe jos ca pe nisce vinovaţi. Intr’acelaş! timp 
Mihaiü, căruia i se trămisese din Craiova tote här- 
tiele ce găsise asupra res vreţi torilor, care hârtii
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dovedeaü cu prisos totă vina făptuitorilor,- precum 
şi numele tuturor conplicilor lor din Bucurescî 

• se duse in persoană însoţit numai de credincioşii 
lui Preda şi Stroe fraţii Buzescl, intrară in loca- 
şiul lui Dan în care.conspiratorii ţineai consiliü in tö
te,serile, ii găsi chiar ţiind sfat pentru ca să’l res- 
törne şi să’l dea pierzării, şi în loc de a pedepsi 
pe vinovaţi cu totă asprimea cuvenită; se măr
gini numai a’î mustra cu blândeţe, a le imputa 
lipsa de patriotism,! a se. pune la disposiţia lor sin
gur şi desarmat pentru ca să-l dea pierzării dacă 
il credéü vinovat, şi după. aceia rupse de faţă 
cu eî töte hârtiele comp romi ţătore, deschise tem
niţele şi deslegî lanţurile celor aduşi din Craiova care 
sosise chiar într’acea seră încărcaţi cu obeçlï, 
şi le dădu tuturor deplină ertare, ba încă nici nu 
ii scöse din funcţiile ce ocupaü. Acăstă purtare 
generösa şi cavalerească mişcă atât de mult pe 
Manta şi încă pe câţi-va boerî bătrîni, în cât iî 
făcu să ca<jă în genunchi la piciörele sale, să se 
jure că de atunci încolo ii vor păstra credinţă până 
la morte şi se vor schimba din duşmani în par- ' 
tisanil sei cei mai zeloşi. Chiar Dan fu mişcat, se 
jură şi el că ii va păstra in viitor credinţă, dar 
in fundul ânimei sale rămase tot duşman, tot slugă, 
necredinciosă şi rëü voitôre. Astă tactică iscusită şi 
eminamente politică, permise lui Mihaiu ca să se 
cortoriséscâ de duşmani fără vărsare de sânge şi 
să înmulţească într’un mod considerabil numărul 
partisanilor săi pe viaţă şi pe mörte.

Acăstă crimă uriciosă nu putea să rămâe sin
gură; alta nu mai puţin uriciosă veni să ’î ţie 
companie şi să îngreuneze şi mai mult situaţiunea 
îndestul de grea a lui Mihaiü. Farcaş, vităzul aga
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„ Farcaş, sabia cea mai - agera a lui Mihaiu, preotul 
din judeţul Romanaţl care depusese crucea pe 
altar şi încinsese sabia şi alergase pe câmpul de 
lupte ca să apere prin arme de nimicire de către 

. ' semilună,, sfinta cruce aga Farcaş die,- eaçiu victima 
... celei mal negre -trădări : o parte din boerr gra

ţiaţi cu atâta generositate de Mihaiu se jurară a 
. ’şi,. rësbuna in tot. chipul şi prin-' töte mijlöcele 

contra acestui Domn care îndrăsnise al ultragia 
-Jn modul cel mal sângerând prim umilitörea sa 

generositate, măcar de ar pune in primejdie chiar 
« existenţa ^patriei lor, t cât şi împotriva ^sfetnicilor 
. lor cel mal credincioşi. Aşa aü fost,:dn tot d’auna 

boerii noştri: rëu daca te-aî purtat către: el rëü 
. şi . aspru, reu. daca te-aî purtat? cu el intr’un chip 

îngăduitor şi ertător. -r ..
'• Aceştlhoerî casă’şl rësbune acest afront se hotărârâ

- să nimicescă câte unul- unul pe cel mal aleşi şi mai 
viteji dintre căpitanii Iul Mihaiu; virindu-î in câte 
o cursă in-care să găsescă peirea, el şi oastea ce 
aveau sub comanda lor. Gel mai ântëiu ales fu aga

- Farcaş, [pentru că' eJ - se brodise a ß mal apröpe 
^dedinşil, mal îndemâna: lor, tăbărât împreună" cu

oastea sa in apropiere de. Calafat, unde se oprise 
. caisă.•’şRodihnesOă' soldaţii după ce reuşise âdes- 
i presura , pe căpitan -Velicu şt ceata sa, că re pe 
când se Întorcea de la Babadal fusese isbită şi în- 
înconjurată la locul numit al Comisului de un pu
ternic; detaşament de Turci remaşl dincöa de Du
năre din corpul de păgînl ce trecuse ca să se uné- 
scä cu/oştile boerilor rebeli, corp pe care vitejii 
Iul Mihaiu îl bătuse, îl sfărimase;15 îl pusese pe 
gouă şi:îl gonise peste Dunăre. '

Ca să aducă la Îndeplinire planul lor trădător

5
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. -de.patrie, boeriï cumpărată cu 2000 de aspri doï 
soldaţi români puşi de santinela ca sä pădescă 
graniţa pe malul Dunărei, şi, .'! îndemnară ca prin 
vre-o minciună să atragă în o cursă de mal; nain te 

. pregătită pe fraţii lor de arme. Din nenorocire se 
găsiră doi miserabilî care : con simţiră.» ca pentru 
bani să comită cea mal negră . mişelie,; trădarea I 

. Aceşti miserabilî se duse la aga Farcaş şi ’î spuse 
că dincolo de Dunăre-la o; mică depărtare de riu 
trecea un convoiü forte bogat paçlil numai de vr’o 
sută de Turci. û'vO4."!*

. Farcaş .dispunea de ivr’o trei miî luptători aleşi 
şi setoşi de a se distinge prin o faptă strălucită 

.şi îndrăsneţă ; el credincios eseeutător al politicei 
Juî Mihaiü, care intr’adins işî împărţise armata in 
.mai multe cete îndestul de tarî .şi le imprăsciase 
în , deferite puncte după. marginea Dunării, ca de 
.acolo să shore cu înlesnire peste Dunăre, ori unde 
va afla că se afla pradă bună de jefuit şi victorie 
iesniciosă de repurtat; .acestea; to te pentru Ga pe 
.de o parte să întreţie spiritul. rësboinic intre Ro
mâni şi să bage spaima morţii Untre /fure!,*' iar 
pe de altă; şa plătescă cu produsul, acelor prădi 
defile soldaţilor şi să mai : strângă; şi -ceva' ban! şi 
producte pentru vremuri rele; .••!

;.Gurn află; acestă noutate, Farcaş nu . maî stătu 
nici măcar o clipă in cumpănă, işî puse- în miş
care ..ceata,, trecu împreună ca- ea Dunărea -in- a- 
propiere de Giupercenî, şi când se- pregătea îm
preună cu roşioriţ sëî sä.sé ia după convoiü, In 
goana cailor lor. de Siam Râmnic, ce! mal vestit! 
în iuţeiă dintre toţi cai călărimer Românesc!, ; de 
odată- se pomeniră -înconjuraţî de. un corp de 30000 
<le Turci. Noroc că se înoptase şi Încă nu • eşise



— :7i —

din o dumbravă de sălcii ce acoperea malurile- 
Dunărei.: ă v - •.

Romanii se luptară ca ttiséé lei; desperarea,, 
mândria şi amorul lor propriü rănit îî făcu 

. să . săvirşescă fapte.de vitejie né sperate; fie-care: 
se luptă de : odată cu deee duşmani, şi cu töte 
acestea fie-care-reuşi a culca la pamênt doi saü. 
mai mulţi pagini, dar în cele din urmă puterea, 
.omenéscà are un î hotar, se istovesce şi ea I atunci: 
când oboséla il copriuse, humërul duşmanilor 
începu a’î copleşi, şi puterea numărului îl făcu 
să se inmlădie şi în cele din urmă să caçla învinşi. 
Cu töte acestea nici unul din eî nu se lăsă a 
fi-prins ; toţi se luptară cu desnàdejdé • pană la 
morte, toţl.işl vândură scump viaţa şi nimeni nu ca- 
du fără: suflare mal nainte d’a lua împreună cu sine- 
măcar, un suflet de Turc. Mulţi căzură dintre Români, 
numërul lor sè numerar cu miile, dar nunierul 
Turcilor era a pro pe întreit. Dintre Români abia. 
scăpară• câte-va sute; in not; intre acestea fu şi 
Aga Farcaş şi încă patru că pitanî care purtau 
asupra lor făcut fâşii stégul regimentului lor, sté— 
gul-roşiorilor, : pe care reuşise să’l smulgă, de şi 
mutilat* din manele inimicilor victorioşi.

Scirea acestei infringer! fiind comunicată Iui 
Mihaiü amări forte mult pe eroul Român,; clar 

-nu. ’1 lăsă mult timp nemângâiat; desastru de la 
-Ciupercenî fu spălat în scurt-timp după aceia prin 
sângele turcesc ce fusese versat in strălucita şi 
victoriôsa luptă de la Brăiiă, despre care am vorbit 
mal sus, lupta ce fusese provocată iarăşi de o 
mişelie, de o trădare.

Curând după aceia o a treia mişelie veni să, 
pue virf celor alte doue şi să amărască până la-
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. descuragiare pe mult indrăsneţul Mihaiü ; acesta 
a treia, mişelie fu comisă de amicul şi aliatul sëü 
Sigismund Batori care găsi de cuviinţă a ’şi plăti 
prin-cea mal négrà ingratitudine anul liniscit şi 
ne bântuit de nici o primejdie ce'ï hărăzise Mihaiü 
prin expunerea de nenumărate ori a vieţii şi pa
triei sale.

S'o. descrim şi pe ea

VIII ..

VICLEŞIUGUL UNGURILOR
Graţie luï Mihaiü şi a uriaşelor sacrificii de 6- 

menî şi bani făcute de el, Sigismund Batori pu- 
tuse să trateze in linisce cu curtea Germaniei 
clausele căsătoriei sale cu arhiducesa Maria Cris
tina şi a se logodi cu dênsa. După aceia,, vedend 

. că membri Casei Austriei amânau într’una $iua 
cununiei, creçlênd că acea amânare provenea nu
mai din causa micului rang ce ocupa el printre su
verani, adică pe acela de Domn al unui principat mic 
şi vasal, ambiţiunea îl sili să se gândéscà la În
tinderea hotarelor statului sëü şi la schimbarea 
coronei sale de principe printr’una de craiü. Ne pu- 
tându-se face stăpân peste patria sa care gemea 
în mânele Turcilor, pe care nu se bizuia a’î goni 
dintr’insa, el creciu că ar fi fost mai lesne şi mai 
puţin primejdios daca ar încerca să’şi màrésca téra 
în paguba aliaţilor sëï Munteni şi Moldovenii; care 
nu putéü să i se opună, intr’un mod serios, pen
tru că se aflaü in rësboiü cu Turci. A plăti prin 
ingratitudine bine-facerile ce priimise de la Dom-
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• üiitoriï acestor principate şi a se tace rege al Daciei fă-
• : pa-vărsare de sânge şi fără de sacrificii, acăstă mone- 

;dă i se păru lui că ar fi plata cea maî leal şi mai în curs 
pentru, o fiinţă cu sângele şi inim e de Ungur.

r??» ;-Gâ să; aducă la îndeplinire acest Plan, el nu cu
teză sa .incăpă cu Ţăra Românăscă,pentru că cu 
Mihaiü nu se prea glumea, căci el nu scia de 
glumă şi pedepsea pe indrăsneţ cu o pilduire straj- 
nică; începu dar mai àntêiü cu Moldova, al cărui 
Domn, Aron II Vodă era urit de boeri şi de popor 
pentru liraniele şi hrăpirile sale din trecut, şi nu 
era înzestrat cu însuşirile lui Mihaiü, care pe lângă 
marea popularitate de.eare5 se bucura, impunea 
prin laptele sale respect şi admiraţiune chiar duş
manilorsëï cei maî invierşunăţî. •
:: El încep ii maî ântăiu să'aprindă focul urelor şi 

. împerecherilor;‘dintre Moldoveni şi a semăna bu- 
• 4* ui ana manier şi a- pismeî între boeri faţă cu 
: Domnii lor.* Aşa dar - chiar in momentul in care 
aflase:că ;Ferhat paşa reuşise in cele din urmă 
a, aduna şi1 a avea o armată formidabilă, că trecu
se cu.;ea; Balcanii- şi că se apropia' în grabă de 
Dunăre, tocmai în aceste momente critice ur<Ji cu 
ajutorul boeriior moldoveni' care nu putea să uite 

; tiranica purtare a luî Aron contră lor, intriga ceă maî 
uriciosă plăsmui nisce scrisori falşe care ar fi dovedit 
cum că ebs’ar fi aflat in- înţelegere cu Turciî şi cu car
dinalul Andrei Batori 5eare trăia în Polonia, şi în
dată ce puse mâna pe acest pretext, trăinise în 
Moldova: un :corp de -armată pus sub comanda luî 
Gaspar Gorniş şi Francise Daczo,1 şi ’1 porni să 
treacă graniţa ca duşman. Acest corp unguresc de 
udată ce trecu dincoa de munţi, îşi împreună pu
er ile cu ostile Ungare puse de maî nainte la dis-
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posiţia Domnului Moldovei, şi ajungând ajfrope de- • 
Suceava, făcură causă comuna cu ostile adunate- 
de boerii Moldoveni, care sa aflau sub bomandâ '1 
hatmanului' Stefan Rësvan, care did ţigări ajunsese- • 
prin extraordinarele sale calităţi militare Ja ceæ 
mai înaltă treaptă ostăşescă a Moldovei/ şn Gn toţii' • « 
năvăliră spre reşedinţa lui. Vodă. care pe atunci se j> 
afla în Iaşi. .

Aceste căpetenii năvăliră fără veste în Iaşi cu ostile- • 
lor în çliua de 13/23 Aprilie 1595, puse mâna pe - 
Aron vodă -împreună. cu nevasta şi cu fii lor, - îl tră- 
mise împreună cu familia sa în Ardeal sub pre- • 
text casă :şe des vino văţească faţă cu Sigismund de1 
para ce i se aducea, şi încredinţară în’-mod pro- 
visoriu administrarea Moldovei în manele lufRăsvan. > - 
Sigismund se feri de a.da pe Aron judecăţii şi d’a as- o 
culta desvinovăţirea sa,:-ci se grăbi -al arunca ■ 
unguresce, adică nejudecat în temriiţa cetăţii Vin-’:• 
tului, orăşel pe Mureş, nu departe de Alba Juliei 
uncie stătu până în Maiu 1597 când muri de mâh
nire şi de boala contractată în acea închisoare, de
şi nu avea mai mult de 50 ani. Averea sa cea- 
mare fu confiscată şi versată în tesaurele sale pentru 
a servi,elicea el, la acoperireac heltuelilor rësbomluï.- *» 
Familia şi partidanii së’ï fură pedepsiţi unii cu 
moartea şi alţii cu închisoarea şi Géï mâi mulţi • 
cu confiscarea averelor lor, iar tronul sëü:fu încre- o; 
dinţat intrun mod deGnitiv lui Răsvan, care' 
priimi a se pune sub suveranitatea sa şi a în- 
china ţera peste care domnea voivodului Ardealului 
sub nisçe condiţii foarte umilitoare pentru Moldova. : 
După ce dobândi într’un chip atât de uşor şi de- 
eftin supremaţia asupra Moldovei, Sigismund se 
hotărâ a o întinde şi asupra ţârei Românesci. El

r-iilÎJÏ '•î - ' î
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lasă pe - Turci şi se apropiâ de Dunăre fără să 
scoată la iveală cea mai mică pretenţie, dar în
dată ce află că Ferhad a trecut Balcani, şi îndată 
ce priimi de la Mihaiü o scrisoare trămisă prin 
■curier Intr’adins, prin care }i cerea grabnic ajutor, 
atunci răspunse eroului român că mai nainte de 
a trămite un singur ţechin şi un singur soldat, 
vrea a încheia cu Domnul României un tractat 
formal de alianţă ofensivă şi defensivă, care să 
stabilească intr'un mod clar relaţiunile dintre ei.

Pentru a ajunge cu un moment mai curând la a- 
cest dorit résultat, el invită po Mihaiü să trămeată 
fără de çlàbavà delegaţii căpuiţi cu depline puteri 
desăvârşite de a încheia un asemenea aci, fără 
să mai aibă nevoe de a cere deslegări ulterioare 
de la Bucurescï. Mihaiü înţelese că era la mijloc 
vre-o cursă, dar neavênd putere să o evite într’a- 
oele momente atât de cri Lice, fu nevoit să se su- 
pue necesităţeî, şi trămise la Belgrad o deputaţiuni, 
compusă din Eftimie Mitropolitul Ungro-Vlahieî, 
Teofil episcopul Râmnicului, Luca, episcopul Bu- 

- zeului, marii vornici Mitrea şi Hristea, marii lo
gofeţi Dumitru, Preda şi Borcea, visteril Dan şi 
Teodosie, postelnicu Radu Buçlescu şi Stamate şi 
cruceriî Radu şi Vintilă, care sosiră la Alba lulia 
in çliua de 3 13 Maiü, şi care după ce fu primiţi de 
Batori intrară , imediat in tratative cu Stefan Iojica 
sfetnicul şi cancelarul principelui şi cu George 
Ravadzi sfetnicul şi comandantul cetăţii Samos- 
Uivar delegaţi aï Ardealului.

Din lista de mal sus reese lămurit că, pe 
când Batori alesese numai doul delegaţi şi aceia sfet
nici al lui de taină, Mihaiü ca să împace toate 
pretenţiile şi: să nu jignească ambiţiunea nimuluî,
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Irämisese o deputaţiune compusa din 14 persoane, 
dintre care inimicii sei personali se gaseaü în ma
joritate. . Mulţumită nevoi în care se găsise Mihaiü 
de a compune deputaţiunea sa intr’acest mod, ré
sulta tul negoţiaţiunilor nu fu ast-tel cum dorise el, 
nu fu un tractat de alianţă, inegală prin care Mi
haiü se închina lui Sigismund, ci un act de su
punere desăvârşită şi de întruparea Ţării Româ
nesc! cu Ardealul, act care fu încheiat la 10/20 Maiü 
fi pe care Mihaiü fu nevoit mai apoi să’l rectifice 
ca să poată căpăta cu un moment mai curând a- 
jutorul promis. . , .

Iată un résumât clasuseleï acelu tractat :
1) Mitropolitul, episcopii şi boeri! împreună cu 

Mihaiü şi toată ţera îşi alese de domn stăpânilor 
pe Sigismund Batori şi pe urmaşii sei, căruia vor 
depune jurămint de credinţă şi îl vor recunôsce 
ca principe al lor.

2) Acest Domn ne putând reşede necurmat în
Ţera Românâscă, el o va cârmui printr’un vice 
domnitor ales de ţeră care să scie limba şi obi
ceiurile locale, căruia principele îi va trimite steag, 
buzdugan şi sabie, stemele domniei. -

3) Vice-Voivodul va alege un sfat de 12 boieri 
mai betrîni, între care să nu intre nici un grec, 
şi cu care să cârmuiască ţâra.

4) Veniturile principatului se vor impune de 
diata Ardealului şi se vor strânge de vice domni 
care nu se va mai numi: «Din mila lui D-deü» 
nici va numi oraşele ţârei ale sale, ci va funcţiona 
numai ca un slujbaş al Principelui.

5) Banii trebuitori Domnului pentru trebile ţâ
rei şi ale sale se vor libera din veniturile ter ei

?
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de către Principe in vistierile căruia se va'"versa, 
prisosul.

6) Tote actele publice se vor elibera numai în 
numelè Principelui şi se1 vor aduce la îndeplinire-' 
de vice Domnitor. Numai principele va avea drept r 
de viaţă şi de morte asupra boerilor, dreptul de
a face danii la pământeni, dreptul de à declara 
resboiu şi a1 încheia pace, precum şi acela de a 
tracta şi â încheia cu puterile străine ori-ce fel de 
învoeli1 de ori-ce natura. Vice-domnul nu va putea 
încheia nici un tractat fără prealabila învoire şi 
ratificare alterioră a Principelui Ardealului.

7) La dietele Ardealului se va tromite din Ţera 
Românésca un niimer öre-care de deputaţi, care 
vor lua parte la desbateri şi vor vorbi şi vota ca 
cei alţi -deputaţi ardeleni.

8) Religiunea ortodoxă va rămânea neatinsă. Li
bertatea şi veniturile clerului şi ale călugărilor vor 
remâne intacte ca şi mai nainte, cărora Principele 
îe garanta în totă întregimea lor tôle privilegiele 
de -mai nainte, iar juridiţiunea mitropolitului Un- 
gro-Vlahiei se va întinde peste tote bisericele româ- ' 
nescî ce.se aflau-sub stăpânirea Principelui.

9) Titlu ce se va dă de vice Domn şi de bocrr 
Principelui va fi : ’prea luminatul Domn Sigismund 
din mila lui D-deu Principele Transilvaniei, Mol
dovei si Valahiei transcarpatine şi al sacrului im-' 
periu roman, domnul părţilor regatului Unguresc 
şi contele Săcuilor «Domnul nostru prea milostiv» 
Vice domnul va fi numit de către Principe... Res
pectabilul şi magnificul Domn Mihaiu, voivodul ţe- 
reî nostre transcarpatine «credinciosul nostru iubit.»

10) Sigiliul oficial al Principatului Valahiei, va 
fi al Principelui.

?\ t ; » •
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,11) Vice domnul voeyod va face parte din con,-* 
şilieriî Principatului Ardealului.
;, 12) Pentru töte acestea . principele Ardealului se 

lega, el şi urmaşii sëï, a apëra cu töte mijlöcele de 
care ar dispune Ţera Românéscâ de ori ce vrăjmaşi.».

Mihaiü subscrise cu ânima sângerândă acest, trac- 
ţat, pentru ca să capete cu un moment ,mai. curînd 
clausa conţinută in arţ.12, dar chiar in momentul 
in care il subscrise, el făcu cel mai sţrajnic jurâmînt 
de a’i sfişia in timpul cel mai scurt putincios.cuas- 
cuţişiul săbiei sale, şi de.a’şi rësbuna în.modul cel 
mai teribil contra acestor insulte Xnjositöre.
... El era trist şi mâhnit, el era cătrănit.şi arnărît,; 
dar vlădicii şi boeriï ceï. bëtrinï -eraü veseli şi 
mulţumiţi, pentru că reuşise a’şi;, asigura şi aşi 
înmulţi privilegiele şi imunităţile lor* şi într’acelaşi 
timp reuşise a umili şi. micşiora pe Mihaiu, pe..; 
care, ei îl considerau, nu ca pe un patriot : .inflăr 
cărat de dorul mărirei patriei sale* ci ca. pe un 
orgolios şi ambiţios, ordinar, care dorea să şp în- 
nalţe d’asupra tuturor şi sa subjuge pe toţi.,?,Ei' 
nu şe gândéu nici de loc că patria lor, iar:,nu 
numai Domnul, a fost smerită şi. înfruntată când 
capul ţerei din Domn, suveran a fost scăzut ,;la< 
rangul de voevod vice domn,, dş lo,c, ţii tor ;dom-\. 
nesc,. de slujbaş unguresc, pl ; se bucurară, .numai 
pentru că duşmanul care nici odată nu le-a făcut• 
vre-un rëü, a ,.fost silit. să capituleze,. • să ?şubşcrie. 
singur un. act de înjosire. Dorul de -rësbunaçe, li 
îndemnă să comită- un act de. trădare naţională,, 
să . aruncß. patria lor,, sub .supremaţia oaţmnel .un** 
gureşei, duşmana cea m$ï veche ; ş\\ .mai .neimpăp. 
cată a .neamului româneşp, ^ă!;înjos0scă;(mqşia;lpP:; 
pârintéscâ.

6
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împreuna cu eî se bucură forte şi Sigismund 
Batdri-'care dobândisë fără multă bătae de cap un 
succes atât de neasceptat, şi pentru! ! ca să aducă 
la'îndeplinire cti uri minut măi curînd măcar un 
început de1 aservire a tronului românesc la cei 
ărdelenesc, se grăbi a trăiriifd împreună cu dé- 
pùtàüùnëà rbmânésca; când ease reinturnă în ţâră. 
pë "George Pălatici, sfetnicul Sëü, împreună cu o 
iscortă1 strălucită,1 care sa ducă lui Mihaiu semnele 
voivodatului;[ adică busdugan şi stég cu stéua ar- 
delenescâ',' şi sa priitnescà de la Mihaiü şi de la 
liôëriï éër jurământul de supunere prevë<Jut în tractat.

Mihaiü ăvii'1 curăgîul şi tăria de âniniă d’à prunii 
bine' pe delegathl ; unguresc; d’a priimi din mână-î 
cu măre solemnitate stemele noii1 sale demnităţi 
şi d’a! săvârşiJjurământul! pretins, însă în; acelaşi 
timp sé puse a lucra du multă ardöre là organisarea 
şi'lintărireâ' armatéï sale;1 cu ajutorul căria spera-şi 
speranţa °&â: ft’a: fost înşelată, cum vom vedea în 
o altă‘scriere ce'urffie'dä^ca odată să spulbere ca 
p’o movilă de praf totă clădirea alcătuită de Unguri 
şi de Jderii Români. Graţie acestor neobosite stă 
rüin{èj![el avu satisfacţiunea d’a Vedea legiönele 
sàléi0 sporind', * înmulfindù-sè şi într’armându-se 

, bine, şi1 d’à atinge numărul de mai bine de 10000 
ôstë de ‘ elită curat Vonîâhéscâ. '

‘Batori vëdînd'câ tote îMNeùsise de minune, că 
Valäliisr i se'* închinase'1 că' Moldova i se închinase 
că'înr 'çliua de ‘22 rMâîü 1 IùÜié încheiase cii;'de
legaţii 'munteni -tractâtul măi ’sus citât; şi că curtea 
imperială1-germană care păhă atunci àmânasë din o 
çtfîh altă âăvîrşireă căsătoriei sale cu arhiducesa Ma
riä’ Ană,' acum1 după ce vë^üëë că se ţinea după el cdr- 
gâridîfttr’una •iftâririle'Şi önörürile, începuse â fi mai

UiU U.'.i-,
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de înţeles, a se uita spre el ca spre o partidă cât se pöte 
de convenabilă şi a dă din 'hîâriï Ipêiîtrà ä'grăbi réà- 
lisarea acestui proect; vëçlênd asemeni că chiar 
Turcîî prin1 a'gaua cii'rţiî din'Gonstà'htinôpôlë şi prin 
Amat paèaüâ' Temi'şioreï! încëpus'é'sa' 'uVnble ‘dUpă 
el du propuneri1 de p'àce, :cù*: reburioscCr&P să'!ca 
craiü al Daciei cu totul independent;'! dâre să'-plă- 
tescă Porţii n'iimaî 5000 irilbc de 15000 ţec'hinî;!şf-că 
töte curţile europene Începuse să ’i dea titlâ ce''Sin
gur îşi alesese dé'Régè ăl Daciei si- Pifincipè J al 
Crailor Ardealului, Moldovei;1 Ţereî 'RomânescV şi' ăl 
sfintei împàrëtiî romane,; vëçlênd töte1 âdesteă Ba
ton începu à hü ’1 măi Iricâpëâ piëlë'âde mândrîe şi'fix- 
dulie şi a ' să ' crede; ■ ?maP cti; asupra dëcât ‘ b'ri-ce 
măsură. • !!

Mai ântêiu’începu să ridice tonul faţă cu îm
părăţia germană şi' să impue eîy cârë'pan ă| 'atunci 
prii mise eh ; supunere totil'ce i ëe propusese,Tcon
diţii siimeţe ‘împăiatului'pentru că3ă c'Oftsittiţă a lua 
de^soţie 'pfe vară^âTIâtă unele din'adele Condiţii: 
4i:lf) 'împăratul se1 obliga la 'eăs’ţPa vréal'a încheia 
pace cu:: Türciï,’ să hh' potă1 facd^ast'1 păs’defeat;cu 
consimţimentul ambelor; 'părţi,1 ,;şi in ' âdéstë ‘tratări 
să‘fië1 cöprinse atât' Transilvania; cât’ëiWalâhiâ şi 
Moldova, "care după voinţa’ Principelui * Ardêaluluï 
s’aü substras de curând de f sub - robia Tùfceâécâ.
- ‘!2);-Impërâtüï; în:'Calitate dë1 Rege ^ al fthgâîiei, 
se obliga ! a: lăsa liberă Transilvani a de1 sübf süzer 
ranitatea sa şi* ‘ â’i 'garanta ^dëplina1 sa’: 1 aütönömie. 
'y' 3) ^împăratul luæàhgajamëütül a consiinţiTă că
sătoria' principelui' Baton* ciPïma din arhidücësële 
iriipëriülüïr.1!!^; Mî ^ re-nonlm r-1 oh u<

4). împăratul se îndatora a depune în tesaurul de 
la Grapiaü acum imediat, şi de acum în fie-care an

norm j *■»>: O'ie.o unq SOS’!'
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câte 1.00000 fiorini pentru trebuinţele rësboiuluï co
mun.

5). In caş când s’ar pierde rësboiul şi Sigis
mund ar fi nevoit să părăsăscă ^principatul seü, 
Împăratul se, obliga, aŢ acorda adăpostire şi găs- 
duire în imperiul seu.ii:; ; : > .... 1 ... -,

Mai :urmăză' încă câte-va articole de puţină în- 
seninătate..j ... <• îj;... •
\j împăratul fiind strâns cu uşea rësboiuluï cu 
Turcia, şi priimind informaţii sigure, despre tra
tativele secrete, de ; pace şi alianţă .Qé,, se urmau 
înţre Ţurclşi Sigismund, fu silit ca şi Mihaiu să se 
execute, adică să liberele Domnului Ardelean o di
plomă prin care se obligă a urma înainte cu res- 
boiul cu Turci,a,. în schimbul angajamentului ce ar 
lua Batori de a.merge şi,el contra Turcilor, şi nu 
d’a încheia pace cu duşmanul de ,câţ.cu .conşimţi- 
măntul împăratului. Mai luă angajamentul d’arecu- 
nôsçe ca rege al Ungariei, autonomia Transilvaniei, 
cu. drept de, moscenire a familiei Bator.esciîor în linie 
coborîtôre bărbătăscă, iar la caz de stingere a ac eşteî 
li nil, = Transilvania să se alipésca de corona ungară..

fiuiri: '.vedeţr töte, ambiţiosele sale dorinţelefu- 
ş<eşeirealisate:; mal .rămânea de cât numai să aducă şi 
el la îndeplinire aceia cé făgăduise prin acte for
male atât lui Mihaiu. cât şi împăratului Germaniei, 
şi. a nume. de a’şî ■ trămite ostile spre câmpurile de 
luptă şi a, intra în răsboiu cu Turcii. Acăstă, parte 
iu, mai ; greu. de réalisai, pentru căj. Sigis.mund se 
obicipuişe ta lua numai fără a da, şi penţruua-şa 
se sustragă de la aducerea eî la îndeplinire, el da 
# peşte, di ţqt amănând’o şi; pcolind’p^^,’

y.)

î»

nmv?;! ni oifrjc - ;»i ■ )
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V: IX

BĂTĂLIA DE LA NICOPOLI
Pe când se trataü şi se încheiau aceste convenţii, 

ïsvorite mai mult din vanitôsa ambiţie a lui Ba
ton de cât din o dorinţă sincera şi seriosă din 
partea sa d’a opune resistenţă puhoiului musulman, 
care năvălea spre creştinătate pentru ca s’o înece in va 
lurile sale late şi adânci, vizirul Ferhad se apropia 
încet dar înspăimântător spre malurile Dunărei, 
pentru ca să trecă dincoa de hotarele nôstre şi tot* 
apropiindti-se, ostile sale se înmulţeau, se îndesau 
şi se ingroşiau întocmai ca un potop cotropitor. 
Asemenea şi Tătarii care priimise ' ordin de la 
Stambul ca să plece din stepele lor; se apropiaü 
întocmai ca o furtună întunecosă spre malurile 
Dnistrulul, pentru ca la un moment dat sa co- 
prinçlâ pe al noştri intre doue focuri, saü mal bine 
între doue potopuri. •

Nu e vorba Turcii şi Tătarii mersese încet, prea 
încet, forte încet, Ferhad dăduse îndestule doveçlï 
că nu de voe bună ci silit mergea in contra pro
tejatului sëü Mihaiû, cheltuise aprôpe doue luni în 
săvârşirea unei călătorii care, cu töte dificultăţile 
drumurilor dintr’acele timpuri, tot putea s’o facă 
în decurs de maximum douë-çlëeï de çlile, dăduse el 
lui Mihaiû tot răgazul dorit ca să se pregătăscă, 
să ’şl strîngă ostile şi reservele şi să cheme în 
ajutor pe toţi aliaţii, cu conlucrarea cărora nu mal pu
tea el să întemeeze ôre-care speranţe, stătuse el chiar 
în loc pe drum, bună-mi-te ôre la Adrianopole, dar 
în cele din urmă, neputênd face aminteri, fu nevoit

j:-;

J ! !
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să se apropie de hotarele ţereî Românescî şi să. 
ia mësurï de a trece Dunărea cu un moment mai 
curîud, mai) C,Ui séma ca avea în coda oştilor sale 
un pase orânduit să guverneze Ţera Românească 
ça p’p provincie,, turçésçâ, bez ; tr,eî pretendenţi, pe 
Ştefan. Bogdan: .Şurdu-, pe Mihnea turcitul şi pe 
Alexandru III, câte trei foşti Domnitori maziliţi, 
cărora le .promisese Porta, la câte trei de o dată 
tronul .aceleiaşi ten, pe care să’l ocupe şi să func
ţioneze in ;CQnformitate/cu.vechile obiceiuri. Aceşti 
patru .pretendenţi care mureaü de nerăbdare de a 
pune. mâna, cu un moment mai curînd pe ugerul 
vacei^-ce-î iăpt6se,., da mai ,muit ghes de cât. pro
pria. sa voinţă lui Ferhad ca şă, înainteze mai iute.

• în cele;din urmaşe ivi în marginea ;Dunăreî.pri
mele ,■ .cplone ale anteguardeî sale şi ajunse mai întêiü 
la Nipppole, pe ,1a începutul luneî lpî Iunie. f 

Mihaiü află prin . numeroşii sëï spioni cu care 
împănase laturele Dunării şi, a le Dnistrului . maî 
nainte ca orî-cine despre ivirea primelor detaşamente 
de^pştî turcesc! pe malurile Dunărei, şi ’şî muşcă 
mânple cu necaz şi desperare pentru că din partea 
aliaţilor sëï nu sosise încă nici un picior din soldaţii 
promişi, şi, el nu .putea opune mai . mult de $ece mir 
oşteni aleşi şi încă atâţia de, adunătură, potopului năr 
văii tor ce,venea despre Dunăre, vr’o cinci mii celor ce 
veneau despre Pruţ şi încă vr’o çlece mii de năimiţi,, 
care erau, încă în formaţiune şi care nuputeaü lua cu 
folos p.arţe la luptă de cât peste, câte-va lum! Cu 
t.0te:;1,^ceşţea nu,’şî . pierdu nici, capul, nici fireaşea 
şa, hărbăţie, ; ; ci. îşi armă fruntea şi pieptul cu semnul 
sfinteicţ'udşiţlişse; ... ,,, M
j. — Ce o, vrea D-çieü aceea să fie, dar neamul ro
mânesc n’are să piară.

i

i
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El, cunoscea bine pe Ţurcî, j el scia.tça henume
ratele victorii ce a repurtat ( în jariţă.şp;primăva
ra trecută ,con tr.a, unui,numër de. duşmani ăntreit 
şi îucincit, au.păgaţ groaza morţii în păgâni ..şi’J 
’ia făcut pe, ei, cşî.maî. ştatorpicî fatalişî,.şă!l qreadă 
a fi o fiinţă supranaturală, un biqiu l>$eeşc, oaa^ 
bie providenţială, trămisă de sus qa,sa’ï pedepsească 
pentru cine scie ce faptă neplăcută lui, D-çleü.ce 
ar fi sevirşit i .el scia .că Turcii când; auçlea.de np- 
mele .lui Mihal bei, pierdeau; totă; epergia,şi.toţâ 
proverbeala lor vitejie,; şi deveneau omenii;cei mai 
poltron) ; el scia ,că dacă .ar.,re,uşi, să ia,(ie !:l,a.în- 
ceput sporul Turcilor, ai; putea să se facă după, ar 
ceia stăpîn peste ~pituaţiune şi şă’şi .rî^ă: cu pu
ţine jertfe de puterea lor, ori pat de mame le ar fi fost 
numărul, pentru aceia ca să profiţe de toate aceste a- 
.vantajiice, avea asupra duşmanilor së), el s,e.hotărî 
cu cea mai.admirabilă bărbăţie, să sacrifice viaţa 
sa şi a câtor-va j; din (ai sëï,,,şi şe deqişsecanmai 
nain te d’a afla alt cine-va despre tqişta noutate, şa 
se repeadă peste Dunăre.în fruntea unui; mic, cprjD 
de oste /alcătuit din Munteni, Ardeleni şi Cazaci, 
să iasă înnaintea antegardei într’un chip pripit, şi fără 
de veş.te, şi să le;-1 tragă o sabie sdravână care să 
bage spaima, şi r zăpăceala între ei, şi i sfr; ^silească 
a se în turna. Jnnapoi ast-fel cum, nu lq a ppftiţ,anima.

Aşa dar aflând că la Nicopole.şe faqeaü;i!m,ai]ï 
pregătiri , pentru întinderea unui p,od!fipeşţe care,să 
treacă dincoa o armie întreagă, el luă cu, şine o: ceată 
de călăreţi şi pedestraşi, Români. împrepnă . cu vr’o 
60 călăreţi ardeleni: comandaţi. de .Gaspar T(3(Jösi^ 
şi pornind, fără ;de,.yeste din Bucureşti,: strânse p,a 
lângă, el pe toţi ostaşii Români şi .Bulgari pe 
întâmpină în cale şi pe o seamă de paşnici din vo-
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lentitf, şi çliua in nămiezea mare trecu Dunărea 
pé vase Chiar în: dreptul Nicopolului, în vederea 
şi in Facia oştilor turcescî care së' adunasse acolo 
pentrii a păgli şi 'ocroti construcţia vaselor nece
sare pentru podul proectat, şi îndată ce trecură ai 
noştri dincolo, numai de cât dădură năvală asupra 
Turcilor, îî bătură, le sparse rindurile, îî puse pe 
goană în cèa mai mare neregulă şi îî sili să se re
tragă în fuga in tabăra întărită, la adăpostul şian- 
ţurilor ce’ o înconjura. Această tabără era constru
ită între rîuleţul Schit şi rîul Osma ce curg la o 
mică distanţă unul de altui la apusul Nicopolului, 
şi lingă dînsa eraü grămădite la un loc uscat pe 
marginea Dunărei ca la o mie de luntri cu tot 
materialul trebuincios pentru întinderea podului.

De şi numërul Românilor nu trecea de 5000, 
şi al Turcilor'trecea peste 12,000, totuşi aï noştri 
reuşi să ia tabâra cu asalt, să ucigă v’o 500 duş
mani, să1 robească vr’o 1600, să pue loc tuturor 
luntrilor, care în scurt timp fură mistuite de foc, 
să pue pe goană tot puhoiul de păgâni care fugeau 
pretutindeni zăpăciţi, cuprinşi de o spaimă cu a- 
nevoie de descris, şi să prade tot ce le căduse 
în mână.

: Se zice că un Agă turc* însărcinat cu paza lun
trilor vëÿênd arderea lor, ar fi $is lui Tödössi ::

— Dacă oştea vostră ar fi luat astă-<Jî prea pu
ternicului Padişah patru cetăţi, n’ar fi fost neno
rocire mai mare la el de cât paguba ce’î face ar
derea acestor luntri.

Această luptă memorabilă avu loc în çliua de Vu 
Iunie. Românii câştigară din isbânda ce repurtară 
în âeeà çli şease steaguri, douë tunuri falconete, 
pe care Turci! le luase de la Nemţi în anul tre-



i — 89 —

cut sub cetatea Raab, un mare numërde ait soiü 
de tunuri, o mulţime de arme, praf de puşcă, mu- 

» riiţiunl, grîu şi alte producte fôrte multe, pe care 
le trecu dincoa cu ajutorul a <Jece luntri ce în
tâmplarea lecruţasse de foc, şi o mill lime de in
strumente de fiér pe care din pricina greutăţii lor 
nu le putu lua cu eî ci le aruncară în Dunăre. 
Tunurile falconete împreună cu alte 16 tunuri, un 
mare nurner de săbii, hangerurî şi iatagane cu teci 
de mare preţ, fură trămise chiar în acea çli lui Ba- 
tori ca trofie previstitôre victoriei definitive. Âcest.e 
daruri biet le trămisesc Mihaiü craiului Ardealu
lui ca să’l încurajeze şi să’l îndemne a trămite mal 
curind ajutorele promise.

A doua di Mihaiu care dormisse în tabăra duş
manilor, se sculă des de dimineaţă, se apropie de 
oraş prin partea despre turnul Roman, il lovi sub 
adăpostul viilor, şi in scurt timp scôse pe duşmani 
dintr’ênsul, îl copr.inse şi îl dădu pradă flăcărilor. 
Nemulţumindu-se cu atât, eroul român înflăcărat 
de norocösa şi lesniciosa dobândă ce repurtase, în
dreptă tunurile ce luasse de la Turci spre cetate, 
care precum seim se află pe o înălţime la spate
le oraşiuluî, incepii a o bombarda şi reuşi a face 
lingă porta cea mică o spărtură cât să potă trece 
doi -omeni. De sigur şi astă cetate ar fi fost luată 
ca tabăra şi orâşiul daca eroul român ar mai fi
stăruit in bumbardare si ar fi încercat doué saü$ ....
trei asalturi; însă' vezind că Turcii vërsàü asupra 
oştilor sale un potop de fier şi plumb din o mul
ţime de tunuri si pusei care la minut iî ucisse vr’o 
50 de omeni, şi vëdind că nu dispunea de mûïta 
muniţie de tunuri nici avea cu sine artileriştî ex
perimentaţi, Mihaiu 'renunţă de a lua cetatea in

• ;;
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care nu putea. să. fncapă mai mult de 2000 lup
tători,, şi mulţumind u-se cu succesele çé repurtase 
până . aci, .pare avusese, avantagiul d’a tăga spaima 
în duşmani şi d’a pune mâna pe o pradă bogată, 
fără; să. încerce, perdèri prea man,. lăsa cetatea 
în manele apărătorilor.ei, retrecu Dunărea şi se 
reîntorşse în ţeră vesel şi mulţumit că fie-care 
din soldaţii sëï; aducea cu sine o avere.

Această expediţiune avusese succesul dorit de 
Miiiaiü, ea luase faciă cu Turcii proporţiunele unei 
înfrângeri, a unui desatru anevoe de reparat, a unei 
bătălii generale, din care Ferhad paşa eşise nu 
numai învins, ci chiar nimicit ; de aci încolo nu-. 
mal împrejurările singure îşi luară sarcina de ase 
lupta pentru el, până ce densul.se va pregăti în- 
des.tul, ca să pbtă. ţine piept grosului armatei im
periale. împrejurările îl serviră de,,minune : ..aste 
rpici nesuccese fura mărite şi ;umflate de către i- 
nimicii vizirului, până ce luară proporţiele unui 
desaştru ; pe lângă aceştia şi duşmănia dintre pre
tendenţi, se amestecară şi ele ca să dea aceste: ciocniri 
parţială, nisce proportion! cât se pôte de esagerate, 
şi politica, generală a .imperiului care se urçlea la 
Constantinopol, .prin intrigile regialilor şi ameste
cul elciiior streini, se arnestică şi ea. ça să îngreu- . 
neze. situaţiunea lui Ferhad. Lupta de la Nicopole 
nu fusese nici de loc. hotărîtore, cu .töte acestea 
chiar Turcii, adică duşmanii lui Ferhad paşa, care 
se înmulţeau cu cât el se depărta mai mult de 
reşedinţa sultanului, se grăbiră a’i da nisce propor- 
ţiunicât se pöte de mari şi a împrăscia această şcire 
neadeverată pentru ca săT piardă mai cu înlesnire. 
El biet îşi dăduse töte silinţele ca odată ajuns în.Rus- 
ciuc pe la jumëtatea lunei lui Iunie, să câştige o parte
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din timpul pierdut şi să grăbească în,çu momept mai 
curînd desnodâméntul marelui,episod, pe care’lu 
pregătise cu atâta mare bătae de cap,, şi de care a- 
cum depindea chiar esistenţa şa’ Acum nu mai 
era vorba de a face töte chipurile ca să menageze 
pe Mihaiü şi .şă’î cruţe viaţa împăqându’l,cu. îm
părăţia ; chiar el dusesse lucrurile,prea departe în 
cât împăcăciunea devenisse cel, pucin prematură 
daca nu imposibilă. Ţrebuia acum să’l nimicească 
pe el, să treacă, peşte cadavrul .seu, şă’şî facă 
prin Ţera Romanească şi ; Ardeal, ùn, d r,um maï 
drept şi. mai sigur spre,.câmpul de.resbel din 'fără 
nemţeasca, şi să biruească cu prî-ce preţ pentru 
.ca să’şî poţă păstra capul pe umerj., . j ..„'j 
. Pentru ca să’şî realiseze acest .şcop, Mel pusse în 
cea mai mare grabă lucrători numeroşi ca. să’î 
facă . alte luntri,. şi,.după ce fu gata o ( flotilă în
destul de. n.umerosă, pe la 6, Iulie st. n. dădu or
din să înceapă întinderea podului.. Intr’şcel.. timp 
îî pică în mâni din întâmplare, sad trămiş în- 
tr’adips ; de . Mihaiü, un oştean român care nü- 
mai de qât fu ,duş. înaintea,vizirului şi descusut 
din fir până, în aţă. El la incepuţ.se cam codi, sau 
se prefăcu a, se codi d’a respunde, dar după mai 
multe ameninţări şi făgăduelî, îşi d,eşcleştă ; gura 
şi spusşe că .a sosit în tabăra . Iul Mihaiu ajutore 
numerose, aţâţ din Ardeal cât,şi,din Moldova, şi p$ 
Domnul român, se găsea într’ac.el minut în capul 
a 7Q,000 oşteni aleşi. Auçünd aceaştă mincină bjne 
ticluită şi meşteşugit spusă de prefăcutul^prişonier, 
vizirul .se înfricoşiă. forte, căci , ostije.salle nu e^ap 
mai numerôse şi: erau de proastă çalitate,.,mai mult 
adunătură, de mercenari de cât oştepi de, elită, şi 
se puse cu ardöre pe lucru ca să împiedice pe Mi
haiu de a se întări şi mai mult.
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Segban paşa fa. însărcinat împreună cu câţî-va 
'bel din Rumelia cu Întinderea podului, iar el sta 
în tot decursul dileî şi in o mare parte din nöp- 
ie, sub un chioşc susţinut dé opt stâlpi, care fu- 
sesse construit în capul podului, de unde putea să 
vadă în voe stăruinţa lucrătorilor şi progresul po- 

. dului, insă nu avu parte să se bucure de rodele 
acestor osteneli atât de sârguitôre, căci în celle din 
urmă 1duşmanu şei isbutiră..

Tocmai în diua în care intră cu mare pompă in 
tabăra sa beiul Rumelieî Hasan Paşa aducênd cu 
sinè 500 .robi creştini şi un mare numër de ca
pete de; Germani aduse în suliţe tocmai din câm
pul cel mare al rësboiuluï, ' tocmai în diua în care 
priimi scirea că Turcii în celle' din firmă aü bă
tut şi nimicit o ceată numérisa de Români, pe care 
i-a atras in o cursă, şi â năvălit peste eî fără de 
veste, tocmai în çliua de 8 Iulie când Segban-başa 
veni să’i spue că podul s’â sfirşit, chiar în acea 
di priimi scirea prin un curier' secret trămis de 
un amic care veni de la Constantinopole în doué 
jjiie şi în doue nopţi, cum că a fost destituit'pentru 
a treia oră şi înlocuit iarăşi cu Sinăn paşa.

Iată curn şe pètrecusse lucrurile până să ajun
gă la acest desnodămînt neasceptăt. Sinan reuşisse 
a câştiga în partea sa prin dare de mulţi bani pe 
"Kislăr Aga şi pe favoritele haremului, şi prin a- 
jutorul acestor persöne. celle’ mat influente de la 
curtea padişâhuluî, reuşi à băga în urechile Sul
tanului hula cum că Ferhad ar fî fost ghiaur, ar fi fost 
în relaţii secrete cu Mihaifi, ar fi fost cumpărat de 
Iănăcache socrul beuluî cu dare de.rhulţî bani, şi s’ar 
fi lăsând intr’adins să fie bătut, că pe de o parte să slă
bească numărul şi prestigiul armiei turcesci, iar pe
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de alta să silească marele devei t să încheie cu beidF 
hain o pace ruşinosă pentru marele, imperiu mu
sulman. Aceşti agenţi năimiţi mai spusese Sultanu
lui că oastea de ja Dunăre nu mai vrea să se şu- 
puie seraschieruluî seu, că,. ianicerii fugeaj dupa 
câmpul de luptă,.fără a se bate, căci nu mai aveau 
încredere în el, că la Nicopole Turcii s’auîăşat^ dé- 
bună voia lor. să fie învinşi şi robiţi ca, să scape de 
şcumpetea şi calicia lui Ferhad paşa căre’i lăsa să 
moră de forne ; Jî ,mai spuse că el, oprea pentru sine 
banii tramişl de la liasnaua împărătească pentru 
hrana soldaţilor, iar pe.soldaşi îi l.ăşa-sa se hrăneşcă 
singuri din prăji şi jafuri, şi conchise Jicend limpede 
împăratului ca dacă v.a mai lăsa pe Ferhad vizir 
şi comandant al oştilor*. eră, mare temere să isbuc- 
nească, între .oşteni o revoltă;. provocată ;de ambi-; 
ţia şi. şcumpetea lui, care, .să a’iba cpnsecinţele celé 
mai funeste. . , . .’ ' J

Prin aceste pîri în mare parte adevărate, care fuseşe 
mai întâi rostite de eunucii şi favoritele haremul ui şi 
apoi. confirmate de Ibraim paşa, locţiiiţorul de mare 
vizir, duşmanii Iui Ferhad şi creaturileluî Şinan paşa 
reuşiră a răsturna pe Ferhad şi aj îndupleca pe Sul
tan să ; iscălească* in . jiu a de 6 tube ' s, n. Armâ
nul prin care încredinţa sigiliul de mare vizir péri«1 
tru a patra orăjui. Sinan paşa, care tocmai îm- 
plinisse 83 çle arnü. ^

A doua Ji după numirea sa, noul marele, vizir 
porni pe Achmed Aga chihaiaoa capigiilor spre- 
Dunăre cu firmanul împărătesc care ordona lui Fer
had să’i predea pecetea cea mare, iar prin ordin-secret. 
i se recomanda să ornore pe fostul mare vizir dacă va 
avea ocasie priinciosă. Misiunele sale însă nu putu 
să le împlinească nici pe una nici pe cea altă, pen-
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ţru că Ferhad, precum am mai dis, fusese vestit cu 
douë (Jille màï haihte’de sosirea'Capigiiilui împărătesc 
desÿrèMdisgràüà sai'şi cum1 aflase dëspré această, Ch'e- 
ifiâse ‘la ‘ sine'pe Mëliembcî Satif gi' paşa, şi dâridu-i iii 
mâni pèceteâ'împărătească, îî spusese' că à fost mazi
lit;5 şi’l ‘fugară să’T ţie locul până lă sdsireă capigiuluî. 
După aceia îşi încărca bagajele şi ăvtiţiile pe’ spinările 
maï' riiültbr cămile' şi1 luând cu sine'vr’o trei mii 
spahii"calări,’av^^^ a liia drumul spre
Cônstantinôpole,- ’spérând că cu meşteşugul graiului 
seit şi' cil fegelele amicilor sëï, va1 răuşi Să dobândea
scă din nou ' graţia' şi puterea. Din nenorociră lii
er urile nu eşira àst-fèl ‘ cum dorisse âhirriă sa, cădi 
după cèJ scăpă pe 'drum de1 ostile' Sirièï,! pë care le 
tlrăbiisesse Sinan îriainte-î că sa’l prindăj dându- 
le tôte àvutiilë'Jsà'lïe în/ schimbul capului seu, a- 
jurigènd la ' ‘Cohs'tăhtinopole fu întêmpinât cu ur
gie; aruncat îh‘ încMsore şi dat morţii fără de cru
ţare şi fără ca cine-va să’şi plece urecliia ca 
să asöulter de^inoVăţiile “sàllë. À'st-ïél peri turcul 
cèi^rnâï1 Înţelept'‘şi măr omenos’ care dădusse' stă
pânului sëu poveţele celle1 mai' bune ôù11 Resultate 
prielnice‘pehtfü’ ţâra sa. Dacă ar fi fost ascultate lii- 
derriăriie săllfe' şi1 ;dacă s*ăr fi încheia’t1 uri tractat de 
păbe!1şi de amiciţie‘între Turci şi Români, de bună 
seama desaëtrü dè la Căliigererii şi de la1 Turda 
n’âr fi avut lbc, şi pöte 'ambele ţări ar fi avut o 
istorie cu mult mai crutată de prigoniri si désas
tre sàhgén&e.,(;ün ,j. U:iH:A mi,,H 'J’ -
••»•»<]>: im HVii:xi *{•.:!-j.A . ţ

1 ? » u;i ■■ itob'îo «
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X
•îi

IN AJUNUL PERICOLULUI ni
: li. ! ’ t

Sinan cum reluă frânele putereî în mâni, vru să 
facă pe grozavul şi să’şi afirme o reptitaţiune de 
om crunt, de duşman hotărit ăl creştinilor şi de onî 
cu mâna de fier grea şi neîmlădiosă. Ca să se arate 
şi măr grbzav,' puse să scotă” din diferită închisori 
din interiorul imperiului 1121 creştini robiţi1 îü Un
garia, ii făcu să umble pe jos legaţi şi chinuiţi de 
fonie şi de sete în! decurs de ihăi multe ^ilei în 
cât mulţi muriră pe drum de osteneală, îi primii 
el însuşi la porţile oraşiului şi’i preutriblă prin mai 
multe strade cu :b !^ompâ sgomotosă şi batjocori- 
tore,; în vederea Sultanului şi a populaţiunâi făna- 
tisată, care arunca în èï bu pietrë1 şi 'üoroiû, de şi 
mulţi din robi érâü omeni însemnaţi: episcop!, Ôrè- 
gătorî şi ' căpitani renumiţi, şi după tote aceste os
teneli şi batjocbre unii fură traşî ln ţepă!înaintea 
înaltei Porţi, şi alţii osândiţi!‘là galère. ’ /u'!‘

După aceia merse îütr’p1 Vineri in geamia cea 
mare a sântei Sofii şi făcu cel thaï marëjürâmînt 
şi cea mai strajnică legătură că, ajungând la Du
năre, va stinge'cu totul neamul romănesc, vă dă 
prada focului şi jafului toate oraşele1 şi1 satele lor, 
va rade din facia1 ! pământului toate1 bisériceîe ;lbr 
şi va popula această^ provincie' cu oştU tătăresc! 
pusă sub Ordinele1 ‘unui pase1 : Turcü.1 : După aceia 
esi1 dini Stambul bu mai putina pompă ca1 Ferhad, 
îh tfiua db T?‘Iulie s:1 n;, &: odihni1 ëi ’el crtfi? la 
Dăudpaşâ, şi după aceia porni1';!în măre grabă
spre Rusciuc.'1Ö' dată 'eh ăl: plecă •• şi- "Gibâlă ’ băpi-
-xrru *l*uif»vc m.*oo iid i.Mnruj
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tan paşa, adică amiralul flotei sultanului, şi pe 
când unul se îndrepta spre Dunăre pe uscat şi a- 
duna în juru-ţ pe. toate paşealele care priimise or
din mai din vreme ca să’i iasă în cale, toţi încon
juraţi d,e ostile lor, cel-alt se îndrepta pe mare 
tot şpjre D.unăre şi., aduna în cale-i. toate eorăbiele 
de resboiii.jCâte întâlni-. în porturile după coasta 
europeană a Măr ei negre. Sinan.,trecu Balcanii pe 
la, Şipca.y me/rse ,do; .acolo drept la Şiumla, apoi la 
Rasgrad. şj{. in .cele. din urmă la Rusciuc, unde sosi 
în ;• de .5 Augustus, n. Ostile ce găsi acolo Îm
preună .cu? celé aduse’;cu sine trecea numărul de. 
îp/3PQ.0:duptaţprî, tocmai de! rlece ori ^tâta cât era 
numeral. oştilop...de-.care. dispunea Mihaiü.
_ ^fîându-ş.e această scire .la Bucurescï ea produse 
o.spaimă şi, o ; panică cu anevoe de descris; mai çu 
scârnă.- j,ur,aniîntul; şăvirşiţ de Sinan, sgudui într’un, 
rriod puternic încrederea în,inimele celet mai tari 
şi.^măi . .oţelite cu primejdia. . .Chiar Mihaiü care nu 
se speria de fie-ce.lucru fu mişcat şi emoţional,, 
dar după ce se gândi cât-va timp, cu toate că nu 
sosi nici.un ajutor de Ia aliaţi, dise cu resemna- 
ţi,une;:.(Cer;p y rea D-^eu ! şi se puse cu îndoită, ar- 
dcţare..ca'.^’şî pregătească toate, mijloacele de re.-, 
şiştenţă de cere ar.fi putut dispune. ...

,(Boeriî. nu fură atât de tari nici aşa de incredă- 
tprï în.steaoa protectoare...neamului, românesc; ,eţ 
se şpăimântarăjfoarte, amici şi. inimici îşi pierdură, 
CU .desăvîrşire:,cumpătul, cei malrpulţi îşi porniră 
în .grabă^famiHele spre munţi şi ei alergară în glotă 
la palaţ, cădură. în.genuche înaintea lui, Mihaiü si’fu, 
rpgără cu^lâcrămi.fierbinţi.ca .şă:île :/fie , milă 
biata ţărişoară,, şi. până mai era‘ vrepie, ită fpgă ,îrn- 
prèunà cu Doamna, copii şi avuţiele safe peste grâr
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niţă în Ardeal, şi sà’ï lase pe eî; în plata Domnu
lui spre a potoli .pe Turci şi a abate de asupra ca
pului sărmanei Çërï urgia şi mânia păgânilor. Vodă 
însă auçiindu-ï se uită cu milă la ei şi le çlise:; .

— Dacă a-ţi vedea un păstor fugind' înaintea 
unei haite de lupi, care aü năvălit spre- oile .sale, 
în loc d’âşr asmuţi cânii şi şi-ar pune viaţa pen
tru oile sale, ce aţi çiice? nu este aşa că l’aţi numi 
fricos, ticălos şi nevrednic d’a păstoriCum? 
nu-mi respundeţi nimic? tăceţi, vă plecaţi frun
ţile in jos, căci sciţi bine că n’aţi putea çüce 
alt-fel;. ei bine, eü nu voiu să fiu. ticălos, ; nici 
nu voiu să fiu nevrednic d’a păstori:;; .sunt .păs- 

. torul Românaşilor mei, vom să mă . lupt cu ei 
şi pentru ei până la cea din urmă picătură de 

’sânge, ca să arăt lumii cum că . avem drepturi 
şi seim a le apëra.

—• Turcii sunt numeroşi* mai mult ca înzeciţi' 
decât noi, şi ar fi o nebunie pe noi dacă am cu
teza-să ne măsurăm cu ei, çiise Dan Vistierul,

— Nit face nici-odată nebunie acela ce se a- 
pără de vrăşmaşul care-i calcă drepturile lui* ori 
cât ar fi de mare nepotrivirea puterilor lor.; Fur
nica e mică,-dar nu se sfiesce d’a muşca piciorul 
nesocotitului care : calcă peste m uşuroiui • ei.; cu 
töte că ea scie- că greutatea acelui picior este >in 
stare să strivesc# mii de furnicL Se află. sus.;in 
cer un D-ÿeu al dreptăţii ; el ăperă tot^d’amtarpe 
cel slab şi asuprit.

‘ — Facă-se voinţa Mărif Tale, çlise banul Manta, 
însă fii sigur că térâ: acésta^va peri sub urgia tur- 
căscă, şi pricina-perirei ei va fi numai pofta Măriei 
Tale de Domnie:

— Tu aï vorbit ăst-fel? tu* bătrânul meü: Manta

; <*• f; - «*>

! V ■ ;
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tu în care credeam că bate o inimă cât doue, tu 
unul din ceî mai viteji oşteni?....

— Eü, căci eu cunosc mai bine ca alţii slăbi
ciunea oştilor nôstre şi mulţimea oştilor turcescî.

— Tu să më învinovăţesc! că voiü puterea cu 
ori-ce preţ, chiar cu peirea ţărei?....

— Ast-fel n’ai fi închinat ţâra Ardâlului.
— Ah! cât eşti de greşit, când më judeci ast

fel, strigă Vodă cu amărăciune şi descurajare; gă
sesc ţera năbuşită d’o hordâ de păgâni, care nu 
mai respecta nici dreptatea, nici firmanurile, nici 
averea, nici cinstea, nici viaţa; care jefuia cum 
vrea şi ucidea pe cine vrea; o scap de astă nă
paste grozavă, fac din nimic o oştire puternică, 
care să insufle grözä in vrăşmaş! şi mirare în 
totă lumea; duc steagul ţării mele din biruinţă în 
biruinţă şi din slavă în slavă, umplu visteriile ţări 
cu ban!, vë fac voué töte, îndestulările, vë sa
tur töte poftele, răpesc din mâna vrăşmaşilor ve
chiul pământ strămoşesc, şi pentru că am scăpat 
ţâra d’o îndoită primejdie, umilindu-më pe mine in- 
su-mî, fără a arunca în spinarea ţări! şi a viito
rului e! vre-o greutate séü vre-o .răspundere, pen
tru că am priimit a më face numai pe mine însu-mi 
ma! micul unu! creştin fălos, care e lesne de biruit la 
vreme cu prilej, numai ca să mântuesc moşia stră- 
moşâscă de grôza păgânului,, pentru că eü şi numai 
eü më fac mai micul altuia, tu mă învinovăţesc! 
că am închinat ţâra la streini numai ca să rëmâiü 
mare şi tare?.... Dar nu vë gândiţi bine că spuneţi 
cel mai mare neadevăr când îmi faceţi aste învi
novăţiri, sciind bine că .eü de atunci am încetat de 

. a fi cel mai mare şi mai tare, şi înlocui meü sunteţi 
d-v. epitropii mei ?... Ei dacă e aşa, ca să vë arăt că
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nu ţiu la nici o mărire şi putere, iată că las frânele 
terii in manile vôstre, alegeti-vë Domn după pra
vilele ţârii, mergeţi înaintea Turcilor cu capetele 
pe tipsii, şi ca să-i împăcaţi şi mai mult, duceţi- 
më legat pe mine şi pe copii mei; daţi-ne in mâ- 
nile .lor ca să ne pedepséscâ, fiind că v’am făcut 
să luaţi Rusciucul, Silistra, Hirşova, Giurgiu şi 
Brăila; Varna, Baba, Provotul, Dolriţa şi Zignra, 
:şi după aceia priyiţi-î cum ne vor măcelări şi cum se 
vor năpusti ărăşi peste sërmana ţeră fără de apărare. 
După ce veţi face tote acestea, infăţişaţi-vă înaintea 
poporului şi judecaţi singuri dacă aţi făcut bine 
saü nu; dacă ţâra vë va bine-cuvênta saü vë va 
blestema. Aide, hotărîţi !....

— Noi nu hotărîm alt decât te rugăm să te 
gàndescï şi să faci tot ce te vei pricepe pentru 
binele şi fericirea ţărei ce te-a pus pe tronul ei, 
răspunse Mitropolitul Eftimie cu voce mai blândă.

— Aşa aşa, strigară toţi boerii în unire.
— Atunci lăsaţi-mă să fac ceea ce sciü şi ceea 

■ce pot, căci mai bine este ca o ţeră să piară lup- 
tându-se, decât să trăiască în robie şi suferinţă care 
e mai amară ca môrtea ;. mai bine o $i şoim de 
<;ât un véc ciocă.

— Aşa e, strigară ărăşi boerii.
—* Să ne apărăm cum vom putea, până ne vor veni . 

prietenii în ajutor, şi de nu vom putea şi nu ne va sosi 
N nimic, atunci să murim cu cununa vitejilor pe frunte,

strigă Vodă tremurând de un sublim entusiasm ; mai 
bine să ne jertfim pentru binele întrege! creştinătăţi 
de cât să tîrîm împovărătorul lanţ de robie.

— Aşa, aşa strigară boerii din ce în ce mai însu
fleţiţi ; să biruim ca nisce voinici sau să murim 
ca nisce viteji, decât să trăim ca nisce robi.
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' in momentul acela se deschise doué uşi deose
bite care dau in sala consiliului şi apărură doi o- 
ficerî care se apropiară mai în acelaş timp de lo
cul unde era Mihaî.

— Ce vreţi, feţii mei? îî întrebă Vodă pe araên- 
doi deodată cu o voce dulce.

— Măria Ta,. răspunse unul din eî salutând cu 
smerenie, un om urit la faţă şi prost la îmbrăcă
minte, care după port şi vorbă pare a fi un strein, 
cere cu stăruinţă ca să fie înfăţişat. în taină înain
tea M.-Tale.

— Dar d-ta? întrebă Mihaî adreşându-se către 
cel d’al doilea.

— Măria Ta, am prins doue iscöde turcesc! şi 
le-am adus aici..

—- Bine; să-mî aduceţi mai ântêiu pe cela ce 
vine de voie că pote ne va descoperi mai mult; adu 
pe streinul încoce vătaşe.

— Măria Ta.... îngână oficerul, el dorea ca să 
vă descppere numai Voue nisce taine...

— Mihaî nu fiice nimic pe sub ascuns, ci töte 
în veleag şi în faţa ţăreî întregi.

Oficerul nu mai dise nimic, eşi şi numai decât 
se întorse cu streinul.

Ţicalidi!...-esclamă Dan Vistierul îngălbe
nind şi âscunçlêndu-së după spatele celor lalţî bo- 
prî; suntem perduţî, ticălosul ne-a vândut.

— Ce vrei şi ce ăî să-mî spuî? întreabă Vodă 
,pş grec cu un ton răstit. ‘

—1 Măria Ta, răspunse acesta cu un ton tremură
tor, iartă slugii M. Tale, dacă nu. pote să-şî descles- 
teze gura ca să vorbăscă de faţă cu obraze streine.,...

. ;— Nu este nicî un strein aici, replică Mihaî cu
asprime, ci toţî Românî cu dor de ţără.
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— Pote să së amăgăscă Măria Ta, răspunse fa
nariotul aruncând o căutătură ir.onică spre boerï, 
între carii unii. tremurau, ca varga şi doriaü să 
se deschidă pământul ca să-î îngh:ţă, iar. alţii rrţu-'• 
reaü de nerăbdare să afle ce avea să spue?

— Măria Mea, nu së înşelă, răspunse Vodă cu 
acelaşi ton; vorbesce dar.;

— Nu pot.
•— Pentru ce?

. — Pentru că pote mai am şi. alte cuvinte care 
mă opresc. .

—Preţul tainiî tale?...". N’avea' nici o grije, ţi . 
se va plăti ori cât vei cere.
.— Escî un Domn mare, stăpâne, striga grecul 

cu un ton prefăcut. .
. — Vorbesce acum.

— Eu nu vorbesc nimic, ci las ca aste hârtii 
singure şa vorbăscă, răspunse Amfîlochie scoţend 
din sin mai multe plicuri şi puindu-le in mâna 
lui Vodă. u

—Ceasul nostru cel din urmă a sosit, murmură 
la urechea Vistierului unul din boerï.... .

— Grec. vênçlâtor ! yaî ţie va fi, dacă voiü scă
pa şi de astă belea şi vei cădea vre-odată în mânile 
mele,, murmură Vistierul..

Intr acest timp Mihaî desfăcu plicurile unui după 
altul, le citi unul după altul, se. încruntă de mai 
multe orî, şi după ce le citi pe iote, aruncă o 
căutătură de vultur spre toţi boerii, intre, oare 
eraiî mulţi care tremurau şi le çlise :

..— Aste hârtii sunt de ia Mihnea Vodă, scri
să de insuşi mâna sa şi. adresate către unii din 
boerii mei, cari sunt aici da faţa, dar pe cad nu 
voesc să-î numesc. Ele. îmi spune, , că sunt mulţi
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lupt ascunşi între oile mele, cari pândesc vreme cu. 
prilej ca să se riăpustescă spre turmă şi păstor, când 
vrăjmaşul va fi aproape de grajd. Sunt şi făgăduelî 
de baut mulţi pentru vânzători. Vëd cu ochii, dar 

cred aste hârtii, nu cred să fie între Români 
nisce mişei aşa de lepădaţi de lege, şi rup aste 
mărturii mincinose, le nimicesc, şi făşiele lor le 
arunc în vênt.

Pronunţând aste cuvinte, rupse hârtiile, deschise 
o feréstrâ şi le aruncă afară, după aceea adăogă:

— Să nu uite insă acei ce së vëd numiţi aicî, că 
numele lor îmi sunt tipărite în minte, şi că de 
aci încoto faptele lor vor fi luate în deaprope bă- 
gare de sămă ; să-şî aducă asemeni aminte că sunt 
Români şi că {éra le este în mare primejdie, şi 
să së gândescă că acum este vremea de a aduna, iar 
nu a risipi, dea îmbărbăta iar nu dea înspăimânta, 
de a încuragia iar nu de a pedepsi. Cei ce sunt Români 
facă ca mine, jertfésca şi urele şi necazurile pe altarul 
ţăreî, cum fac eu, amâne şi supërârile şi isbândirile 
pentru altă dată, şi acum armeză-şi toţi braţul cum 
më armez eü, uite cum uit eü, şi lupte-să pentru 
mântuirea moşiei sale cum më voiü lupta eü.

— Măria ta esci mare şi sfint, cu tine, D-ne,. 
vom intra chiar în foc, strigară toţi boerii înduio
şaţi atât cei nevinovaţi ca şi cei vinovaţi, cu tine 
vom sbura pretutindeni la viaţă şi la morte.

— Am perdut şi de astă-dată, murmură Dan 
Vistierul care së presupunea de toţi că era cre
atura lui Mihnea şi a lui Alexandru al III-lea; tot bine 
însă adăogă aruncând spre Vodă o căutătură peçlise, 
că am scăpat cu viaţă; viitorul nu este perdut.

Dute de-ţi ia plata, çiise Mihaï aseçiându-se pe 
un scaun şi adresându-se către Grec.

nu
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Ţicalidi, după cum aţi înţeles, së făcuse spionul 
şi emisarul lui Mihnea Vodă îndată ce pricepuse, 
că nu mai putea spera nimic de la Garaiman, iar 
după acea vênduse pe acesta şi pe aï lui Mi haï 
Vodă îndată ,ce aflase aceea ce çlisese Sinan Paşa 
lui Alexandru Vodă şi înţelesese că va trece încă 
multă vreme-până să sosescă çliua în care acela 
se va sui pe tron. Cum auçli dar ordinul lui. Mihaî, 
el salută până la pământ şi eşi cu gând să-şî ia ba
nii şi să fugă în grabă spre Transilvania ; însë 
Mihaî îl înţelese, şi adresându-se către vătaful care-1 
introdusese îï çlise:

— Ingrijesce de tot ce trebue acestui om, dar pu- 
ne-1 la propreală şi nu-1 lăsa să scape cu nici un 
chip pană la sfârşitul resboiului; capul tëü më va 
chezăşui de al lui.

Oficerul salută pană la păment şi eşi, iar Vodă 
se adresa către calelalt oficer şi-i.<Jise:

— Acum adu iscödele.
Oficerul salută, eşi din sala pe unde intrase şi 

reapăru mânând înainte-i doi oşteni îmbrăcaţi 
turcesce. Amêndoï eraü juni, amêndoï frumoşi, 
amêndoï falnici la înfăţişare, dar cel mai mărunţel 
era cu neasemënare mai frumos şi mai drăgălaş 
decât soţul sëü. Căpitanii şi boeriï vëçiêndu-ï scöse 
un strigăt de bucurie şi de mirare, iar Mihaî le 
aruncă o căutătură piezişe şi pâtrunçiëtôre şi-î 
întrebă cu vocea sa cea detunàtoré.

— Cine sunteţi voi şi ce căutaţi împrejurul ta
berei mele? * >. .

—Sunt Român, Măria Ta, răspunse cel mai june 
cu un ton îndrăsneţ, vin din tabëra turcescă unde 
am stat rob aprope un an şi de unde am scăpat 
înfruntând mari primejdii ca, să alerg la chemarea



— 104'

ţării mele, spre a me lupta şi a muri pentru dênsa.
Auçlind ast timbru dulce şi armonios, Radu Pu- 

toianu, care era acolo şi şedea într’un colţ, singur 
şi gânditor, mai ântâî trasări, apoî din ce în ce 
mai surprins se; - apropia de noul venit, şi după ce 
së uită la dânsul cu atenţiune, strigă ştergându-se 
là ochî: •

• • — Oare nu me inşală vederea? ore ce ved înainte
rnii'este aievea iar nu vis? ore sub aste vestminte 
bărbătescî şi turcesci recunosc în adevër dulcele 
trăsuri ale Mariet scumpei mele suriöre?...

Esclamaţia lui Radu produse mare mirare între 
cel ule faţă şi-î făcură să së uite spre streini cu 
mâi multă atenţiune. Junele turc însă nu-î lăsă 
mult timp în nedumerire şi rëspunse îndată: .

— -Ochii nu te înşală, frate; aceea ce veçlï este
aievea iar nu vis- eü sunt Maria, sora ta Maria 
care am fost' răpită de păgâni şi ţinută în robie 
un an de çlile. '

Pronunţând aceste 'cuvinte. îşi smulse turba
nul turcesc din cap şi lăsă să-l- cadă pe li
mer) în unde graţiose ; părul seu cel negru şi: 
mătăsos. Cum o văzură astfel toţi o recunoscură 
şi'alergară s’o ia de mână; so felicite şi s’o röge 
a le povesti întâmplările sale ; însăşi Vodă së-sculă 
în sus şi să apropie de densa; ea însă vëçlêndu-l se 
prosternă la piciôrele sale şi-î sărută mâna cu sme
renie. Măria Sa o sărută pe frunte şi o rugă să-i 
povestescă întâmplările sale. Maria priimi bucuros, 
şi începu să povestâscă tot ce i s’a întâmplat la Afu
maţi-, la Bucurescî şi la Stambul, şi când ajunse 
la viclenia cu care s’a servit ca să înşele pe Carai- 
man, dise :

— Am fost nevoită ca să scap cu cinste din •
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atàtea; primejdii man,: ca să minţii şi ca chipul, şi 
cu ochii, şi cu gura şi chiar cu inima ; am fost silită 
să fac să amuţăscă töte simţurile mustrării de cuget, 
numai şi numai ca să scap. neatinsă. Eu Jnsărmî. me 
miram de mine cum puteam să- me prefac aşa 
de bine,;eü insă-mi stăm adesea in uimire şi me cru- . 
ceam cum am putut să isbutesc a,face dintr’un leii 
sălbatic un câne blând şi supus, dintr’un Turc fără ■ 
de temere de -D-^leü şi fără de Infrân.are, un om 
cu judecată şi ascultător. Am fost nevoită chiar 
să mint pe binefăcătorul meu, adăogă ea rarătând 
pe. .camaradul sëü de călătorie, pe acest tinăr plin 
de inima şi de bunătate, fără care n’aş fi putut scâ- 
paj numai' ca să pot isbuti a mă revedea intre, iubi
ţii mei fraţi şi prieteni

Osman când auçii pe Maria mărturisind că la 
înşelat, îngălbeni, învineţi,. îşi simţi inima rupân- 
du-i-se fâşii fâşii, dar avu putere să se stăpânăscă.

— Acest tinăr, adăogă Maria, se numese: Osman ; 
el este fiul lui Şervet Paşa care a murit in Morea 
pent.mi legea sa; era vecin cu temniţa mea, m’a 
ve^ut şi mi-a spus că mă iubesce; îndată ce 
aucliiu astă mărturisire, o ra<Jă de nădejde .luci 
în suiletul meu, o nouă ţesătură de; viclenie să 
născoci in mintea mea şi făcui pe tinăr,să nă- 
dajduiască. Astă nădejde mi-o răsplăti prin mult 
bine, imi făgădui a să lepada.de legea , sa, a im-- 
brăţişa creştinismul, a rămânea intre noi^a^sä. 
lupta pentru noi împotriva fraţilor lui ; îmi ajută 
să scap din tabăra tur căscă, îşi puse de mai multe 
ori viaţa în primejdie pentru mine, şi isbuti in. 
cele din urmă a mă aduce între al-mei tăfără şi 
nevătămată.; cu ce bucurie, i-aşî împlini nădejdea

- .1

I
i: i
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sa, dacă mâna mea n’ar fi de mult făgăduită şi 
daca inima mea n’ar fi dată logodnicului meu.

După ce rosti aceste cuvinte urmă cu şirul isto
risire! întâmplărilor sale, şi după ce termină poves
tirea şi priimi din partea tuturor o mulţime de feli
citări de bucurie, ceru şi dobândi voe de la Vodă să se 
retragă şi eşi din sală însoţită de fratele seu, de 
tristul Osman şi de Radu Galomfirescu.

îndată ce se vëçlu în camera fratelui sëü, ea îl în
trebă cu nerăbdare :

— Dar bine frate, unde este căpitan Mirza?
Radu aurind astă întrebare neaşteptată deschise 

gura ca să răspundă, dar Calomfirescu, nesciind 
legăturile ce esista între densa şi junele căpitan,, 
se grăbi a răspunde cu un ton trist:

— Val ! vităzul nostru frate, şi-a plătit mai din 
vreme datoria către ţăra sa.

— Ce fel? a murit? strigă juna fată sărind 
din loc cu iuţălă.

— Da, răspunse tot Radu Galomfirescu, a murit 
ca un vităz şi ca un Român pe câmpul de luptă.

;— A murit Mîrza ! logodnicul meü mort!... 
strigă Maria cu un ton dureros, aruncând asupra 
fratelui sëü o privire întrebată re.

— Da, răspunse Radu îngânând, a murit după 
bătălia de la Rusciuc şi după luarea cetăţeî, ur
mărind nisce spioni; eü creçl c’a câçlut într’o cur-‘ 
să întinsă de însuşi Garaiman Paşa.

— Garaiman! chiar el! Ah! înţeleg acu, strigă, 
juna leoică tremurând de indignaţiune şi oţerirer 
îi înţeleg purtarea ; păgânul a aflat că el este lo
godnicul meü şi că sufletul meü este al Iuj, şi pe 
când se făcea cătră mine că este aşa de blând şi 
de supus, pe sub ascuns da perçlàreï pe Mîrza ca să
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nu mai am ce iubi; o! Mirzeo, scumpe Mîrzeo sä 
sciî că în veci veî fi iubit de sufletul meü şi că 
amarnic voiü răsplăti in sângele ucigaşiuluî tëü 
mörtea ta, şi pe urmă voiü sbura la tine, îmï voiü 
curma singură nisce çlile care de aci în colo vor 
fi nefolositöre! Unde e mormêntul lui?

— Nu i s’a găsit trupul pe nicăirî, cu töte căută
rile şi cercetările ce am făcut, răspunse fratele său 
apropiindu-se de ea.

— Ce aud, D-çleule meü ! nu ’mï aï păstrat nici 
mângăeread’a plânge pe mormêntul lui? ah! D-çleule 
crudă ursită am avut pe acest pamênt I. . . .

Aste cuvinte le pronunţă juna fată cu un ton 
aşa de sfâşietor, în cât ceï ce eraü de faţă sim
ţiră că le curgea din ochi lacrămî de înduioşare.

— Mario, sora mea cea dulce, strigă Radu Iu- 
ând’o in braţe şi aseçlênd’o pe un scăunaş, linis- 
cesce-te, nu te oţărî, nu te desnădăjdui, căcî dacă 
el nu mai este, tu n’aî rămas singură ; fratele tău 
trăesce.

— Eî, şi ce’mî pasă mie ? strigă desperata le- 
6ică sărind din locul unde sta, de ce folos ’mî escl tu ? 
viaţa mea, lumea întrăgă, dacă el a périt?

— Mario ! . . . . esclamă fratele sëü cu un ton 
împutător, nu mă asceptam ca aste vorbe să iasă 
din gura ta.

— Oh ! iartă-mă, Radule, iartă-mă, frate, răs
punse nenorocita copilă câçiênd în genhnehe la pi- 
ciore’î şi acoperindu-î mâna cu mii de sărutări 
sunt nebună, mintea-mî e sărită, dar dă-mî drep
tate gândindu-te la câte am suferit, de unde viu, 
cu cine am trăit, şi la câte am să mai sufer 
d’acum încolo?!

— Nu te învinovăţesc că’l plângi, fiind-că este
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vrednic de plâns, dar . te învinovăţesc că te deşnă- 
dăjdueştî,, ceea ce nu este ertat unei creştine.

— At dreptate, aşa. e ; dar ce; trebue se fac ?
« — Sa. trăescî şi să nibî curagiu şi nădejde.

dar .voiii putea fără el? să 
am curagiü l..,: dar ce curagiu să mat am când el 
lipsesce pentru a pruirurea? şă am nădejde!- dar 
ce nădejde: pot avea pe câtă vreme el este mort

— Să trăescî ca sâ’l plângi şi să’î.. ţii locul 
apărându-rţî téra, răspunse Radu.

— Să aibî curaj; ca fsă poţi. a işbândi în sângele 
vrăşmaşilor, Lsëï mörtea lut, strigă Osman aî cărui 
ochi şcânteiau. într’un mod straniu ca, cum ar fi 
fost .înflăcăraţi de. o speranţă-ascunsă;

:— Şi, să. nădăjduesci in Dumnedeü, care pöte 
să ţi-1 dea când cu gândul nu te gândesc!, şi nu 
te... mai aşcepţî,. dise şi Calomfirescu.

— Yo.iu .trăi, ca să’i ţiu tacul,., răspunse Maria 
uimită fără a sei ce yorbesce,, voiü avea curaj ca 
să’î isbândesc mörtea ; dar nădejde, cum să am 
nădejde?., .. s, îS. , -.. , ;.

v Adu-ţl aminte că nici-trupul şi nici mormântul 
sëü nu s’a găsit, răspunse Galomfirescu ; pöte că mor- 
mînţul lui nu este săpat, pote că el este încă viu, pöte 
că e ascuns cine scie unde şi pöte sä vë mai întâlniţi 
când-va.

—7 Ob ! aceste nădejdi,. aceste nădejdi sunt mat 
mult ça ucigăţore ; esclamă. Maria apucându-şî cu 
desperare, capul între .mâini şi vërsând lacrime 

- înfocate., Ah ! daţi-mt arme, arme multe, strigă 
sărind in sus şi aruncând in juru-î o căutătură 
rătăcită;, ajutaţi-me vot care vë numiţi că sunteţi 
viteji intre viteji, ca să ’mî potolesc apriga sete 
în sângele- duşmanilor care me face să sufer

Să trăesc?
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atâta. Aduceţi-mî un cal ca să sbor acolo unde 
era să sbôre el, şi un paloş îngrozitor 'Ca së vërs- 

■ sânge, sânge mult şi să îmi astâmpăr focul ce 
më mistuesee. Aide, daţi-mî arme şi urmăriţi-mă, 
căci Turcii aü trecut Dunărea pe poduri, * sunt 
numeroşi ca nisipul măriî şi sunt gata a së nă
pusti spre noi. Caraiman ucigaşiul lui Mîrzea al meu 
păsesce in fruntea lor. Uite a început a së lumina 
de <Jiuă, ce staţi? ce înlârdiaţî? aideţî să le eşim 
înainte, căci alt fel Çéra este perdută, păgânii 
iarăşi së fac stăpâni peste moşia nostră, iar ne'ră
pesc fetele, cum nTaü răpit pè mine Şi iarăşi fac 
fiinţe nenorocite. ■

-- Cât este de fericit el chiar :d-âr fi murit, chiar 
dacă ar fi în mormênt !... oftă Os mail ştergând u-şî 
ochii; el este iubit şi eu amăgit, el plâns şi eü neso
cotit! oh ! mai bine mörte de cât viaţă de aci in colo.

Pronunţând aste cuvinte fiul* lui Server Paşa, 
scöse de la cingâtore un cuţit ascuţit’ şi şi’i În
dreptă spre pept, însă Radu Calomfirescu il vëçlu, ii 
smâci cuţitul şi T çlise. ' •’ .7."

— Ce vrei să faci măî băete?
• ' — Veçlï bine, voiü să më omor, răspunse Turcul

• cu răcelă.
—r- Să te omorî şi1 pentru: ce? • .... 1 '
— Pentnv că ea iubesce pe altul, pentru că eu 

o dubesc pe ea şi ea nu më iubesce, pentru că m’a 
înşelat şi eu nu pot trăi înşelat şi i neiubit. 7-. - 

— Nu fiî copii, îî dise încet vitézûl căpitan^ - 
liniscésce-te căci ' şi ea se va Tiriisci, şi după ce 
va mai uita,- cine scie ce taine ascunde viitorul. ■'

• — Ah! ghiaürï!:.. esclamă Turcul cu desgust, 
voi 'iubiţi fără-să sciţi ce esté iubirea !... credeţi: 
că asemenea durere se Uită vre-o dată ? ’

i
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— Noi seim a ne înfrâna durerile când neno
rocirea ne isbesce, răspunse Calomfirescu.

— Si încă mai iubiţi pe alta după ce aţi pier
dut ce aţi iubit! pôte pentru ca voi sunteţi cre
ştini, eü Insă nu më voiü purta ca voi căci sunt 
Turc.

— Aiurea poţi fi orî-ce vei vrea, dar aci nu.
— Nu? şi pentru ce?
— Pentru că esc! în manile nöstre.
— Aşa e, răspunse Osman lăsând capul în jos, 

sunt robul vostru, faceţi cu mine ce vreţi.
In ast timp Maria voi să iasă din cameră, dar 

fratele său o apucă în braţe şi cu cuvintele cele 
mai dulci şi mai tinere o rugă să se liniştăscă şi o 
întrebă unde vrea să se ducă?

— Mă duc la Vodă, răspunse ea.
— Nu, stai, trebuie să rămâi aci.
— Trebue?! dar bine nu înţelegeţi că nu este 

vreme de perdut, că Turcii aü intrat în ţără şi 
că e nevoe să pornim întru întâmpinarea lor!

— Adevărate sunt cele ce spui? întrebă Radu 
îngrijat.

— Te mai îndoescî, nu ve$I că m’am liniscit?
— Dacă e aşa aide împreună să vestim pe Vodă.
— Să mergem, să’î spunem tot şi să’î descoperim 

tot ca să nu ; ne împresôre duşmanii şi să ne 
dea pierzării cum dădu pe sărmanul meü Mîrza I...

De şi începuse a să lumina de çiiuà, cu töte 
astea Mihaî încă nu să culcase, ci vorbea cu că
pitanii sëï cei mai apropiaţi şi croia felurite planuri 

- prin care s’o brodească mal bine ca să apere ţăra 
cu mijlôcele aşa de neîndestulătore de care dispunea, 
până ce vor sosi ajutörele aliaţilor. Radu şi sora sa 
fură bine priimiţi, Maria fu ascultată cu multă
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atenţiune, şi după ce alla grösnicul adevër, Mihaï 
^lise căpitanilor sei:

— Nu mai este vreme de perd ut, trebue sä 
pornim maï ’nainte d’a alla Turcii cä noï ne vom 
împotrivi. Mergeţi de vë pregătiţi, căpitanii meï 
daţi fuga la Văcăresc! cei ce aveţi oştirile acolo 
şi îngrijiţi să fie tote gata; iar cei alţi să se pre- 
gâtésca de drum căci peste un sfert de ceas plecăm 
spre Măgurenî. Pe tinërul Turc, care a însoţit pe 
Maria, păstraţi-1 aci cu bună îngrijire, ca nu din 
nec.hibzuinţă să ne aducă vre-o stricăciune prin 
mărturisirea celor ce a vë$ut;-pe Grec să’l pă$iţî 
■cu multă băgare de semă, căcî el pôte să ne fie 
şi mai primejdios, şi după ce veţî face töte acestea 
inturnaţi-vă împreună cu töte căpeteniele, căcî maî 
avem încă să chibzuim înainte d’a porni.

Poruncile sale fura urmate, fanfara de alarmă 
începu să sune pe dealul Văcărescilor, oştile în
cepură să së adune, Osman fu pus la propreală 
într’o cameră Domnéscà, fără ca el să murmure 
şi să së împotrivéscâ, şi Ţicalidi fu închis într’o 
temniţă tare şi bine păzită.

j
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XII

BATALIA DE LA CALUGARENI
In momentul în care află că Turcii au început 

' să treacă dincoa de Dunăre, Mihaî îşi avea îm
părţită puţina sa oştire în douë tabere una se află 
pe platoul Vacarescilor din marginea de miazâ-çli 
a Bucurèscilor, şi cea altă, cea ardelenescă şi mol- 
dovenéscâ ocupa ' platoul din apropiere de Gâiri- 

_ pină, dintre;Bubulia; Cocorescï, Florèscï şi Măgu- 
•'yeni; d% hîn’guT riülüï Prahova, pentru a fi pusa 
la adăpostul orr cărui atac'dat fără de veste şt 
pentru a fi în apropiere de cea mai înlésniciôsâ 
trecere peste miinţî în Ardeal, de trecetörea Braşo
vului. As té mes urî fusese tuate de M iha iu pentru 

"ca cu o parte din ostenii şei să apere Bucureştii 
de brpce surp rida neaşteptată, iar cu cea altă sa 
pdtă' a'şî împreuna dstea să mai cu înlesnire cu 

"aşteptata o'ste ardelenescă, şi pentru >a’şî âssigura 
in tr’u n mod mai lesnicios o retragere în Ardeal 
pentru el şi oştea sa în cas de înfrângere. Acesta 
disposiţiunî fusese luate de către Mihaiü mai mult 
după îndemnul boerilor sei cei maî bătrînî, care ! 
recomandau cu stăruinţă prudenţă, cumpănire şi 
cruţare, de cât din imboldul ânimeï sale care’lü în
demna numai Ia fapte îndrăsneţe şi potrivite cu 
firea sa cea aventurosă. Gând sosi Maria şi Os
man. Mihaiu se afla în Bucurescî, în palatul domnesc 
după Podul Beiliculuî, care nu era departe de tabăra 
de la Văcăreşti ; de îndată ce află de la eî cum ca 
Turcii deja aü început să treacă Dunărea pe poduri 
şi pe vase multe, Mihaî îşî luă căpitanii sëï ceï mai
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de frunte, şi sfetnicii sëï cel mal mari, încălicară cu 
toţii pe cal ageri, sburară toată noaptea peste dealuri 
şi câmpii, pe drumul mare dintre Bucureşcî şi Gâm- 
pina, ocoliră . satul Ploescî, apucară pe drumul 
Domnişiorilor, şi în çlorï de ajunse în,tabăra 
ardelenésca ; şi cum ajunse, fără a’şî da trupul 
la odihnă, Mihaî dădu ordin să se strângă ime
diat toţi căpitanii şi toţi povăţuitoril oştilor, pre
cum şi toţi boeriî de. ântêid şi a doua clasă, 
căci boeriî se stabilise aici cu familiele şi tot a- ' 
vutul lor, gata d’a trece dincolo de hotar, de în- " 
dată ce aflaseră că Ferhad paşa sosise la Rusciuc.

Banul Mihalcea, Banul Manta, Aga Fărcaş sau 
mal bine popa Stoica din satul Fărcaş, cu care 
ara făcut cunoscinţă într’un capitol de mal nainte, 
cluceru Preda Bărcănescu,-Spătaru Preda, Stolni
cul. Stroe, Vistierul Dan, Comisul Radu, câte trei 
fraţii Buzescî, Stolnicul Radu Calomflrescu,, Radu 
Putoianu, Albert Kirali comandantul artileriei şi 
a puţinilor oşti Ardelene ce mal rămăsese în Tîr- 
govişte, Mihail Horvath, locotenentul ;Sëü, căpitan 
Cocea moldovénul şi . alţi mulţi căpitani de frunte, 
ale căror nume se înfrumuseţară mai în urmă 
prin fapte vrednice de laudă, fură. de faţă la. ma
rele consiliü de resbel ce chemase Mihaî în câm
pia Măgurenilor mai ’nainte d’a porni spre astă 
luptă aşa de îndrăsnâţă; fură asemenea chemaţi şi 
toţi boeriî câţi se gäseaü acolo. Bëtrêniï stâlpi aî 
ţăreî încercară iarăşi. să revie la sciuta lor povaţă 
de prudenţă, şi işî dădură iarăşi părerea ca să lase 
ţâra întrégâ a fi prada crudeï rësbunârï a păgânilor, 
şi eî cu avutul şi familiele lor să se retragă în 
creoriî munţilor, iar oştirea de care dispunea să 

• le serve de iscöde . şi călăuze care să. pâ<Jésca
8



— IU —

strâmtôrilé şi potecile cà să respingă orî-ce atac 
neasceptat.

Vistierul Dan, cu toate că fusese încă o dată de
mascat, fii cel mai îndrăsneţ şi cel mai călduros 
apărător al acestei păreri egoistă şi ruşihosă1. Multe 
fură căuşele care ’1 îndemnară să fie d’o părere 
atât de ruşinosă şi fatală patriei sale, însă- cea 
mâi principală şi cea ;niaï apriga din tote, era a- 
ceia că Alexandru al Ifl-lea se găsea în tabăra lui 
Sinan, şi dorul • sëü cel mai' mare era acela de a 
face să păldscă sub un vel de ruşine ' râçia gloriei 
născândă a lui Mihaî, inimicul stăpânului sëü, căci 

' gloria sa deja începuse să fie prea strălucitore, şi 
sa scoböre acest colos de mărire pe aceiaşi treaptă 
înjosită, pe care stătuse neclintit patronul sëü, 
în decursul scurtei sale Domnii.

Din norocire într’acea vremp ţera în mare parte 
era armata, oştenii cei mai fruntaşi erau adunaţi 
la Măgurenî, şi numerul glasurilor eroilor covârşea 
cü asupra voturile bătrânilor sfetnici, cărora virsta 
şi lăcomia le îngheţase sângele în vine şi le do-' 
mölise ori-ce avent nubil şi generos. < . [

Vitejii oşteni, bravii căpitani în, pepturile cărora 
clocotea sfânta iubire de patrie,' de la prima vorbă 
së uniră cix părerea ilustrului lor căpitan, voiră 

; maï bine mortèa 'de cât ruşinea, şi cu toţii hotărîră 
ca să plece chiar în acea çii dé la Măgurenî, sä 
tréca pe lângă BücUresci, Să ocupe şesul Călugă- 
renilor, daca se pote înaintea Turcilor, şi acolo să 
sé oprească şi să facă ţote preparativele de rësboiü, 
căci acel loc eră cel mâi bun. şi cel maï priincios 
de ;resboire cu ôre-care‘şianse de folos pentru o 
mână de ornent căre avea ca potrivnică o armată 

! aşa de mare. Nu au greşit brăvii luptători în a-

i
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legërea locului, fiind-cä àcel loc ce a rëmas me- • 
morabii, este închis de; tôte părţile de délurï, 
care pe atunci èraü acoperite cu pădiiri imense şi 
greü de străbătut. Intre acele délurï, se află o vale 
nu prea mare şi plină de crîngurî, printre care se 
strecörä nenumăratele şi mocirlôsele pârâiaşe ce 
compun gârla numită Neajlovului, care în acele 
vremuri era o mlaştină de nămol, din care nu 
mai putea să iasă acela ce se îritêmpla să intre. 
Drumul ce comunica intre deal era numai o limbă 
de pâmênt strîmptă, pe care nu putea să o tréca 
de o dată mai mult de cât un car ; în mijlocul 
acelui drum, d’asupra apex eră un pod de lemn 
gros şi strîmpt, şi dincolo de el erau treî cruci 
de lemn lipite una de alta şi durate spre eterni
zarea memoriei fundatorului acelui pod. Acéstà 
noué Termopilă:ise numea şi se numesce şi acum 
Valea Călugârenilor. Posiţia de astaçlï este' tot a- 
ceaşî, dar in locul drumuluî de pâment şerpuesce 
o largă şosea cu pietriş, în locul podului celui 
strimptu şi vechiü se află ün pod măi bine făcut, şi 
în locul celor trei cruci se găsesce ö cruce mai 
mare de piatră amintind, nu marea faptă de arme 
ce s?a săvirşit acolo, ci reconstruirea poduluî de 
către Şerban Cantacusirio. Mult timp a trecut d’â- 
tunceâ de la 1595, mulţi bani s’aü cheltuit din 
visteria acestei ţări pentru cheltuelî de mai mult 
saü mai pucin folos, dar nimeni însă, nimeni până 

= aCiirn nu s’a gândit Că să ridice în acel loc memorabil 
uri monument,- un semn; o indicaţie ôre-care care să 
amintească că îri acel loc Mihaï a prefăcut în ţe- 
rînă cu o mână de viteji o armie întreagă de duş
mani,-Şi a reînviat cu puterea braţului sëu Auto
nomia României!... : " . '
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După ce se alese ca cel mai bun acel loc strimt 
şi favorabil pentru luptă, Mihai împărţi oştea în 
modul următor : încredinţă banului Manta comanda 
aripei drepte, pe care o orîndui să se aşecle pe deal 
la dreapta podului, aripa stânga o încredinţă spă
tarului Preda Buzescu, centru îl dădu lui Aga Fărcaş, 
artileria lui Mihail Kirali şi reserva o împărţi în 
doué : o parte o dete Banului Mihalcea, care avea să së 
ascundă într’o pădure despre apus, şi alta lui Mihai 
Horvath, care avea să se ascundă în altă pădure des
pre resărit, spre a apëra corpul armatei de vr’un atac 
de la spate, şi la timp nenorocit să le sprijinésca 
retragerea. Mihai şi junii sei căpitani rëmase să 
comande călărimea Roşiorilor şi să alerge acolo 
unde va fi pericolul mai mare şi să îmbărbăteze cu 
faţa sa pe cei descurajeaţi. Radu şi Stroe Buzescu, 
Radu Galomfirescu .şi Radu Putoianu aveaü să facă. 
parte din numërul acestor bravi, căpitani, iar juna 
amazonă Maria Putoianca, care nu voise cu nici 
un preţ să rëmâe la Măgureni, se îmbrăcă şi ea. 
ca un oştean şi dobândi graţia d’a servi de adjutant 
domnesc care să comunice ordinele între corp 
şi corp. .....

După ce së împărţi comandele fie-căruia şi se 
puse töte la cale cu tot şartul lor, Mihai dete 
poruncă să se sune adunarea, şi îndată tabăra care 
până aci era încă mută, tăcută şi adâncită în braţele 
somnului, de o dată së învioră, se animă ca prin 
minune şi dobândi o viaţă care nu fu nici sgomo- 
tosă nici zăpăcită. Intr’un sfert de 6ră totă armata 
fu adunată într’un întins pătrat în mijlocul tabe
rei, şi Mihai intră,cu statul seu major în mijlo
cul pătratului şi cuventă cu o voce impunätöre-. 
şi plăcută în modul următor: %
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«Căpetenii şi Soldaţi î
«piua ce are să străluciască după çliua de mâne 

pöte să fie cea mai însemnată çli pentru mântuirea ţâ
rii nôstre; de la isprava ce vom dobândi atunci atârnă 
viaţa nostra, fiinţa nostră ; lăsa-veţî voi ca să piară 
din cartea naţiilor vitézul nume de Român?..-. Nu, 
fraţii mei, voi nu sunteţi vrednici d’o asemenea mi- 
•şelie. Aduceţi-vâ aminte cine sunteţi şi aï cui fii 
sunteţi ; biruitorii de la Stânescî şi de la Rusciuc 
şi nepoţii’ biruitorilor de la Rovine şi de la Silistra 
nu se lasă să piară ca nisce netrebnici. Aduceţi- 
vâ aminte că în locul unui: Mircea sau al unui 
'Ţepeş, aveţi un Mihaî tot cu acelaş dor şi iubire 
de ţâră ca şi eî, aduceţi-ve aminte că sunteţi fii 
de viteji şi fiţi bărbaţi şi neclintiţi în curaj şi vi
tejie. Dacă vom birui, numele nostru va fi neperii 
tor în veacul veacurilor; tot fiul de Român ne va 
binecuvânta că i-am scăpat pentru vecie de Turci, 
tôta muma ce ’şî va strânge pruncul la sin va <Jice: 
fiul meu, tu trăescî pentru-că oştenii lui Mihaî 
aii jerfit fericirea lor pentru binele nostru. Da
că vom muri tot lumea ne va plânge şi va da 
mână de ajutor fiilor noştri ca să ne isbândească, 
iar dacă vom perde un prilej ca acesta aşa de 
priiincios pentru binele ţârii, pe care nici odată 
nu ’1 vom mai recăpăta, totă lumea ne va blestema 
şi ne va ùri ca pe nisce mişei. Dar ii’aveţi grije, Ro
mânii n’aü fost şi nu pot fi mişei, nici e scris .în 
cartea vieţii să piară numele de Român. Turcii 
sunt speriaţi de atâtea pierderi ce’î am făcut să 
îndure, ostile lor sunt înfricoşeate vë<Jêndu-se a- 
meninţate de pretutindeni/ dintre căpetenile lor 
numai Garaiman mai îndrăsnesce să se mësôre 
făţiş cu creştinătatea, şi pe acela, vrênd D-çleü îl
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putem' dobori, spre a fi slava nostră îndoit mat 
mare. Nu vë speriaţi de mulţimea cea fără de 
séma a vrăşmaşilor, căci Si nan a lăsat oştea cea 
mai bună in cetăţi, ca să le apere de năvălirile 
nenumăraţilor neprietinï aï păgânătăţiî, şi a adus 
cu sine numai gloate nedeprinse la rësboï, care vor 
face mai mult sgomot şi încurcătură lor de cât noue 
vătămare. Afară de astea locul ce am ales pentru 
luptă face ca mulţimea să devie nefoîositore. Lupta- 
ţi-vă dar bărbătesce, nu daţi înapoi nici măcar cu 
un pas din locul ce v’am ales. şi nu vë retrageţî 
în câmpii, căci acolo este peirea; nu daţi dosul 
spre fugă, căci Turcul urmăresce. amarnic, nici 
nu vë daţi prinşi, căci el nu iartă nici o dată pe 
cei ce cad în mânile sale fără putere de apărare, 

'şi mai cu seamă pe ceï ce së daû de bună voe. 
AduceU-vë. aminte din ce grozăvii aţi scăpat, din 
ce umilinţe şi înjosiri sunteţi mântuiţi, cum vë 
privesc streinii de când vëd că sciţi a vë apăra 
drepturile, şi siliü-vë a fi vrednici de mine şi de' 
numele ce purtaţi, căci şi eü me voiü sili a fi 
vrednic de voi şi de numele ce port».

Vom fi cu toţii vrednici de numele de Român, 
strigară oştenii într’un glas.

— Daca e aşea, fiii mei, daca ’mî făgăduiţi că 
veţi face tot ce vë va sta prin putinţă ca să nu 
më daţi de ruşine, aide să plecăm înainte cu nă-. 
dej de în Domnul şi Sfânta Sa Maică, a cărei a- 
dormire se serbează în curând. , 
t In acel moment fanfarele începură să intoneze 
frumöse marşuri de rësboï, şi mica dar brava aiv 
mată, se puse în mişcare spre podul de la Flo- 
rescî care era aruncat peste apa Prahovei. Peste- 
câte-va momente tabăra de la. Măgurenî remase

?
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populata numai de femei, copii şi bétrâni gâr
boviţi.

Armata lui Mihaî merse aşa de repede în câta 
treia ÿi înainte d’a se lumina de çtiiiâ, ajunse în drep
tul Gălugerenilor. fără a trece, prin Bucurescî şi 
fără a întâmpina vre-un pericol. Gând. ajunse în; 
dreptul Gopâcenilor, găsi acolo tăbărîtă oastea din. 
tabăra Vâcărescilor, şi după ce se odihni, cât-va, 
se împreună cu ea şi merse înnainte. Gum ajunse 
la Gălugărem ocupă dealurile şi pădurile de din- 
cöce de Neajloy, Întinse îndată corturile la adă
postul unui nemăsurat briü de păduri, întări ta
băra cu şianţurî şi care legate între ele cu, lanţuri, 
şi ’şî întocmi armata în linie de bătaie,, gata la 
orî-ce atac neprevăzut. Banul Mihalcea se retrase 
cu reşerva să în pădurea despre sore-apune, care 
era mal apropiată de câmpul de luptă, şi Horvath 
şe retrase în dosul codrului despre sôre-rësare, 
care era mai spre Bucurescî. Ast-fei aşezată, mica 
armată asceptă tôtâ Ziua în tăcere yenirea Turcilor.

Din norocire pentru eî Turcii nu veniră atît-de 
iute şi Sinan nu se arătă prea. grăbit. El, care 
nu së ascepta de loc la o împotrivire din partea 
lui Mihaî, căci i s’ar fl părut astă piedică mai mult 
ca cutezëtôre, mai cu sémâ după ce aflase că Ba-, 
tori şi Răsvan nu trecuse încă dincôce cu ostile 
lor, cu cât mersese de iute ca să ajungă la Rusciuc 
şi să trecă Dunărea, cu atâta de încet merse după 
ce së află în preajma Giurgiului; puse urni din.loc- 
până ce nu’şî vëZu întréga armată trecută, dincoa. 
VëZênd că nimeni, nu së ivea ca să le împiedice 
calea, Turcii începură să se împrăştie spre a prăda 
laturile din prejur,. şi oştea cea mare stătu locu
lui înaintea Giurgiului cinci . Zile închiate, şi; tocmai

t ‘ )
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ln a seasea <Ji Sirian dădu ordin de pornire spre 
Bucurescî ca să ia în stăpânire acest oraş, rëmas 
de bună sémâ fără apărare şi ocărmuire.

Este timpul să spunem aci că mare mirare, mare 
supărare şi mare turburare aduse în sufletul lui 
Caraiman neasceptata dispariţiune a Măriei, şi mare 
jurăment făcu el d’aşî resbuna contra astei înşelătore 
şi contra trădătorului Osman daca va pune mana pe 
éï. Gând se făcu (Jiuă el trămise un amic să cheme pe 
favoriţii sëï, dar acesta să întôrse îndată şi ’î spuse 
că ambele corturi eraü gôle şi cu dosurile sfâşiate; nu 
credu spusele sclavului şi se sculă şi alergă singur 
ca să se încredinţeze cu proprii sëï ochi. Sclavul spu
sese adevărul şi el pricepu îndată că a fost victima a- 
măgiriî ; cu töte astea, după ce se oţări în destul 
şi după ce pronunţă mii de blesteme şi făcu mii de 
jurăminte, trămise iscôde ea să cerceteze în tabără 
prin töte părţile, dar iscödele se întôrse înapoi cu 
veste că n’a găsit nimic, chemă lâ sine pe toate 
santinelele, le ameninţă cu môrtea şi le ordonă să 
spue pe unde au dosit fugarii, dar toţi într’o voce 
spuseră jurându-se pe Alah şi pe toţi proorocii, că 
n’aü vëdut nimic, trămise şi gonaci ca să’î ur- 
mărăscă, dar şi aceştia rămase fără ispravă. Fu
ria lui ii'avu margine, dar nu putu să facă alt de 
cât să sè supue scrisei, conform datoriei orî-câruî 
Musulman, şi să ascepte momentul potrivit de a’şî 
rësbuna. Trimise însă la Rusciuc pe eunucul seu 
favorit eă să cate pe Ţicalide, dar şi acesta se întôrse 
cu veste că Grecul de mai multe çlile nu să afla pe 
nicăerî;. Noi seim : unde sê afla el într’acel timp. 
' In a şesea <Ji Turcii porniră delà Giurgiu cam 

pe sub seră, şi spre a se apëra de arşiţa (Jileî şi 
de ostenélâ merseră tdtă nôpteà destul de încet ;
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In séra dileï a şeasea eï apărură în culmea dealuri
lor despre Dunăre ale Călugărenilor, şi maseră nöp- 

* tea dincolo de pădure fără să le treacă de loc prin 
minte că dincöce la o palmă de loc.se află o ar
mie îiitrăgă. A doua çii când se desceptără răma
seră încremeniţi vëçlênd la lumina cea îndoioasă a 
aurorii, movila opusă presărată cu ö mulţime de 
oştiri înşiruite în linie de bătae, în capul căreia flu
tura stindardul, român. Sinan Paşa -vëçlênd o cu- 
tëzare aşa de mare şi de neasceptată, turbă de mâ
nie şi dote ordin ca să înceapă numai de cât a- 
tacul, spre a măcelări până la unul cu un moment 
mai curênd pe aceşti nesocotiţi care au îndrăsnit 
să se măsore cu o putere înzecită la număr. Bă^ 
talia începu în çliua de 13 August anul 1595 a 
sépte ôre dimineţa. dar nu fură Turcii aceia ce' 
începură atacul, ci Românii ; bravii oşteni nu as- 
ceptară pe inimici să urmeze ordinile Vizirului lor, 
ci în numër de 8000 luptători, se repeziră spre 
ei cu bravul lor Domn in frunte, trecură podul şi 
să aruncără cu mare furie asupra Osmănliilor..

Patru Paşi, Saturgi Mahomed, Haider, Husein şi 
Mustafa sprijiniră cu bărbăţie astă năvăliră furiôsa 
şi neasceptată, dar isbirea Românilor fu aşa de puter
nică in cât, cu totă posiţiunea Turcilor care era destul 
de priinciosă, silinţele Paşilor rămase neroditöre, căci 
drdele păgâne rupseră şirurile şi se retraseră în ne
regulă, lăsând pe inimici să ajungă până la cele 
d’intâi corturi ale taberei umbrite desemi-lună.

Garaiman-Paşa vëçlênd că ante-garda armatei „ 
sale fugea înfrîntă şi ameninţa a părăsi în mânile ini
micilor nisce posiţiuni cel puţin egale celor ocupate de 
Români, alergă însoţit de oşti prospete, puse in miş
care formidabila sa artileriă, reanimă curagiul per-

:
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dut şi făcu pe fugari a se intorce. înapoi şi a se 
lupta cu bărbăţie. Bătaia în!r’o clipă luă propor- 
ţiurri mari şi se întinse peste tot frontul armatei. 
Artileria începu să. verse foc şi fer distrugetor fără 
de încetare şi. oştenii daü de foc împuşcându-se unii 
pe alţiîj luptându-se cu îndărătnicie şi amestecându- 
se ast-fel in; cât de mai multe ori nu s’a putut sei 
unde erau Turcii* unde Românii şi cine era învin
sul, cine învingătorul ?

In . mijlocul acestei crâncene încăierări, se în
tâmplă un accident fatal Românilor, asupra cau
se! căruia, istoricii nu se potrivesc. Valter, . Ham
mer şi Enghel, pretind că prin o isbire puternică, 
din partea Turcilor, , .iar, Anonimul, cronica Bă- 
lăcenescă şi Şincaî, basat pe mai multe documente , 

' şi-; mărturii contimporane, susţin că prin trădarea*).

. *) Astă versiune pare mai probabilă din causa că toţî contimpora
nii, chiar Nemţii, susţin că in acele momente n’a cădut tot câmpul 
Românilor în manele Turcilor, şi după regulele de resbel uste sciut 
că artileria nu se aşadă numai într’un singur puuct, ci ocupă mal 
milite posiiiunï avantagiôse, mai cu sémâ că acel loc avea mai multe 
înălţimi şi artileria Română era compusă din mai multe baterii. Aşa 
dar fără un.act de rea voiuţă sàù incapacitate manifastată, coman
dantul artileriei nu putea ocupa numai o singură posiţiune, şi prin 
urmare nu putea cădea artileria intregă în mâna Turcilor, fără a fi 
Româniî învinşi sau col puţin scoşT din posiţiunele lor. Descrierea e- 
venimenlelor ce aü urmat ne constată că Românii pervênd tunurile 
nu ’şT-aQ perdut’' posiţiunile. Remâne dar evident că Kiraîi, contrar 
regulilor de resbel şi a disposiţiemeî terenului compus din mai multe 
dealuri, a aşedat töte bateriile pe un singur deal, şi aceasta de sigur 
in momentul încăerăriî, prin urmare reaua voinţă remâne manifestă.

Ö mărturie contimporană, aceia a poetului grec Stavrinos, care a 
fost contiporau şi aproape martor ocular, afirmă in poema sa intitu
lata Naraţiune prea frurnoasă despre faptele lui Mihai Voevod, 
că îu adevăr Aldert Kirali a fost un trădător; el spune că Mahomed 

— Beiü ar fi chemat pe Mihnea Vodă şi Far fi îndemnat să cumpere pe 
vre-unul din căpitanii cei mai fruntaşi aï lui Mihaiü, şi că acesta ar 
li dat prin Dan Vistieru care, precum, se vede, era unealta tuturor 
poftitorilor de domnie, i-ar fi dat 50,000 galbeni şi Tar fi înduplecat 
să fie trădător. (Vedi Tesaure de monumente istorice de I. P. Ilariant 
V. 1. Pag. 294).. ;
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lui Albert Kirali care comanda artileria şi care se 
bănuia a fi în înţelegere secretă că partisan iî lut 
Mihnea . Vodă. de odată artileria română tăcu# căci 
töte tunurile căzură în puterea Turcilor care nu
mai de cât întôrse gurile spre foştii eî stăpâni. Astă 
întâmplare ne aşteptată făcu pe Români ca să şo- 
văiască, der nu descuragiă pe.Mihaî, ci din contra îl 
animă mai mult.şi îl făcu ..să. shore unde era pericor 
Iul mai mare, să năvălescă din noü.asupra Turcilor, 
sa’şî amestice şi mai mult falangele cu ale păgânilor, 
să începă o .luptă, sau mai bine o- măcelărie teri
bilă piept la pie.pt, si cu chipul acesta să facă ar
tileria a deveni nefolositore. Tunurile turcescî tă
cură căci nu se mai putea deosibi inamici de a- 
micî, asemenea şi puscele, dar începură să func
ţioneze cu înverşunare pistolete, săbiile şi iataganele 
care pricinuiră. aşa de mare omor şi stricăciune- 
între păgâni, în cât aceştia se vëÿură siliţi a face 
un pas înapoi. Călări mea română observând acésta 
mişcare de retragere, se grăbi a fugări armia păgână. 
..Intr’acest timp bravii căpitani aï marelui erou 
făceau minuni de vitejie şi se sileau în. tot chipul' 
a deveni, demni de şeful lor. Radul Putpianul nu 
se-lăsa cu nici un. chip să rămâe mai pe jos de 
camarazii sei, iar Maria brava amazonă, uitându-şî 
sexul, inspiră admiraţiunea tuturor prin conduita sa 
cea mai pre sus ca eroică. Ea alerga de colo până 
colo, de la o margine la cea alta a câmpului de, 
rësboiü, sţrecurindu-se prin ploaia de gloanţe, pen
tru ca să comunice diferiţilor comandanţi ordinele 
şefului suprem. Aci o vedeai sburând peşte felurite 
obstacole de la un cap la cei-alt al câmpului, aci 
intra în pericolile cele mai grele spre a se răsboi 
ca un brav, aci înfrunta rnortea cu inimoşie ca
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să tragă vre-un rănit din mijlocul amestecului. Cu 
töte astea ea nu era mulţumită, căuta pretutindeni 
cu ochii pe presupusul răpitor al iubitului e! 
-Mârza, së vira în şirurile păgâne ca săTîntâlnească, 
şi se oţârea; cu ciudă căci nu -putea rëusi a’ş! în
deplini dorinţa.

^ In tr’acest timp lupta urma cu aceiaşi în veşti na
re, Turcii recăpătâră terenul perdut, ajutaţi fiind 
de împrospătarea oştilor, ceea ce nu putea face Ro
mâni], reîmpirise pe inimic înapoi, dar într’acelaşî 
timp perdura şi două tunuri Românesc!, care re
veniră iarăşi în mâinele Românilor. Nemţi! şi Un
gurii cu dovedita lor parţialitace susţin că Albert 
Kirali a repurtat acest triumf, iar Români! şi strei
ni! imparţial!, între, car! şi Francesul D’Ambri, 
susţin că această faptă glorioasă fu săvirşită de 
către Român!. Astfel a urmat lupta de dimineaţă 
până seara, biruitorii rămâind adesea biruit! şi 
biruiţi! devenind biruitori, rësboindu-se ambele' 
părţi cu mult curaj, fiind ajutaţi Turci! de mul
ţimea numărului, iar Români! de tăria cura
jului lor. In fine pe sub seară, mâna de ômenr 
a Românilor, năbuşită de noianul mulţime! ini
micilor, împuţinată de nnmerôsa lor artilerie, în
cepu â se retrage, dar nu invălmăşindu-ş! şiru
rile, dar nu ca o hordă de fugari, ci în töte rè- 
gulele dictate de strategie, într un mod frumos şi 
metodic.

Spre a nu se lăsă să fie înpresuraţ! de către Turci, 
Români! se înşiruîră în forma unu! tnungliiü cu şD 
run îndoite, care avea ochi! pretutindeni, presen- 
tând pepturî gata ide äperat in töte părţile, şi în
cepu ră ' â se retrage -• luptându-sè; mereü, fără a 
-arăta dosul inimicilor. După prevederile Iu! Miliar

b
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şi a consilierilor sëï strîmtôrea. locului, unde se
da bătaia, pădurile şi ; dealurile, ce’1 incunjura şi 
mai ales podul, favorisară de. minune retragerea^. 
Românilor .şi împedicară pe Turci d’aşî desfăşura, 
puterile spre a-î împresura. .

. Retragerea lui Mihaî nu era decât numai o tactică 
de strategie pentru ca să vâre pe Turci în strâm- 
tore şi să câştige timp pănă să. sosească corpurile 
de reservă, pe care le chemase prin ştafete trămise- 
într’adins.

Acel moment fu unul dintre cele mai primejdiôse 
din câte a înfruntat Românismul de când se luptă 
din secoliî secolilor în contra apăsătorilor lori. 
trei puteri care de care mai, prternice îl comba
tea cu înverşunare, adecă : mulţimea Turcilor, fô- 
mea şi oboseala ; aceşti trei îngrozitori inimici ar
ii putut face să şovăiască, să se descurajeze şi sa 
se desorganiseze ori-ce oştean, d’ar fi fost chiar 
un eroü, dar pe Români nu putu sa i dovedească li 
Bătălia : era aprôpe perdută, căpitanii desperaţi, 
Turcii siguri, de victorie, şi reservele nu mai so
seam Cu. tote acestea Mihaî nu perdu, curajul; el. 
avea jncredere în Dumnezeul .apărător al Româ
niei care nici o dată nu ne-a pă. ăsit ; acel Dum
nezeii avu într’acel minut milă de astă santinelă, 
perdută a- latinismului in. noianul barbarilor, nu 
voi să piară sub călcâiul păgânului astă ţeră plină 
de vitejie, şi îi întinse o mână de ajutor. Reserva 
de sub comanda Banului Mihalcea precedată de 
viteza amaZonă, care numai decât sbură sub plöia. 
de glonţe şi săgeţi acolo unde o. mâna datoria, în
dată ce. priimi * prdinul lui Vodă eşi de odată din 
pădure, năvăli cu furie spre aripa stângă a Tur-- 
cilor, o făcu să se retragă în învălmăşelă spre cen-r

t
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trul operaţiune!, chiar In momentul când Turcii 
se credeau siguri de victorie, şi risipi intr’o clipii 
tote planurile luî Sipan, care orânduise pe Hasan 
Paşa şi pe Mihnea Vodă ca sa ocolésca pădurea şi 
să lovescă pe inimic pe la spate.

Mihaî ^ëçiênd amestecul ce ă produs între ini
mici- atacul lin Mihalcea; reluă ofensiva, lovi cu fu
rie centrul comandat de Însuşi Sinan Paşa, tri
mese pe căpitan Cocea cu patru sute Unguri şi 
Cazaci pedestri ca să isbească pe vrăşmaşi pe la 
spatei iăf Albert Kirali care deja se caise de mi
şel ia ce făcuse şi se întorsese ruşinat dar pocăit pe 

. câmpul de luptă, âseçlâ cele două tunuri pe o înăl
ţimefavorabila, le îndreptă spre pod şi începu a 
secera cu trăsnitorele lor guri pe inimic chiar în 
momentul când se pregătea să trécâ podul.

Vëçlênd ca sorta începu a-î suride intr’un mod 
favorabil, că oştirea redobândea curajul perd ut, 
marele Mihaî se decise a întreprinde o faptă de 
mare eroism, care să ridice vaçla ôsteï sale şi sa 
descurajeze pe Turci ; sehotări dar ă se sacrifica pe 
sine în'şuşî pentru fericirea ţeriî luî şi a cumpăra vic
toria cu pericolul :vieteî sale. îndată ce trecu prin; 
mintea să astă hotărâre sublimă, mărinimosul Domn 
ridică ochii către cer, îl invocă în fundul înimeî 
&de că sä’i vie in ajutor, şi aduse ! lă îndeplinire 
uea mai îndrăsneaţă faptă de arme din câte se 
făcuse până atunci ; strinse prin Maria întrTin sin
gur mâriuchf pe toţi căpitan ir seî cei mai fruntaşi, 
căre i nu aveau comanda unei -colone speciale, se 
puse în fruntea lor, daţii pinteni agerului seu cui;- 
sier, smulse o secure grea şi ascuţită din îhâinele 
unui oştean, se aruncă spre colonă duşmanilor, in 
.mijlocul căriâ fâlfâia sfântul Şăngeac al Islamis-
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muluï. Avea uri aspect dintre cele mai teribile şi 
mai impunătrire, acel cortegiu de eroî, care sbu- 
raü pe coasta ce scobora spre pod, întocmai ca 
nişte năluci întraripate, în mijlocul unui nor gros 
de praf. Innaintea tuturor mergea Miri al inviftind 
pe d’asupra capului ca o morişcă îngrozitoarea, se- 
cură, şi innaintea sa mergeaü doi derbi falnici;, care 
îl însoţeaţi şi’lu precedaü în iote • espediţiunele Jüï 
cele mal indrăsneţe, şi care în timp de linisce 
păşteaii în pace în dumbrava de la Măgureni. A- 
ceşti cerbi în timp de pace erau nişte dobitoce 
forte liniştite, dar în timp de rësboiü deveneau 
nişte fiare forte primejdiose. Până să se apropie 
de duşmani ei mergeaü cu crimele lipite de spate, 
dar de îndată ce se apropiaü de trimbele lor, lăsau 
capetele în jos, şi cu cornele lor celé puternice 
sfărîmaii cel mai puternic zid de piepturi omenescn 

v Isbitura fu teribilă, cerbii cu cornele lor cu multe 
ramurî sparse trîmba Turcilor de şi era îndes
tul de groasă, şi produse prin presenţa şi fuga lor 
vijelioasă o uluială, o spaimă şi o încurcătură cu a- 
nevoie de descris. Turcii iiicepură' să fugă ‘zăpăciţi 
dini naintea acelor lighirine încă rievë^ute, şi per
mise lui Mihaiü şi căpitanilor lui:să intre până în 
mijlocul lor, şi să le pricinuiască stricăciuriele cele 
mai grrisnice.Gum se vëçlu între duşmăni Domnul Ro
mânilor începu să doboare în dreapta şi în stânga tot 
ce i se împotrivea, îşi făcu-o cale largă şi presărată cu 
leşuri'în şirurile inimice şi dătu năvala înainte.1 ' 

Guragirisa Maria fără a se teme de rnrirte, sbură 
cea dintâi în urma Domnului eî, Radu alergă după 
eăj si ceilalţi căpitani fruntaşi ii urmară fără ză
bavă. In facia lor fâlfâia steagul credinţei, sfântul 
Sangeac al Musulmanilor, a cărui vedere înflăcăra



— 128 —

întrun chip fanatic inimile Turcilor cele mal amor
ţite şi transforma în eroi cele mai netrebnice fi
inţe. Unde sbură el sbură şi biruinţa, pe unde 
trecea el trecea şi cosa morţeî, unde se ivea el, 
vitejia românească era înfrânată; el era apărat de- 
doi eroi; de Hasan Paşa şi de Caraiman Paşa !

Mihaî. cu ochiul sëü de şoim, vëçlu în. mijlocul 
amestecului şi fumului orbitor acesta emblemă grôs- 
nică, şi sbură spre acel stég primejdios, ca să pue în 
luptă noroc cu noroc, fanatism cu fanatism, presti
giul numelui sëü cu prestigiul numelui lui Mohamed.

Maria sbură înainte-î, spintecă cu peptul calului 
sëü pânza de ,lănci şi iatagane ce-î sta în cale, şi-şî 
sëmënâ ..calea cu leşiurî spre a rësbi pănă la stég, 
a căruî virtute îî era necunoscută. Ea nu urmărea 
steagul, ci pre acela, ce-1 purta, în trăsurile căruia 
recunoscu pe însuşi Garaiman Paşa, pe acela ce o 
răpise din casa sa părintăscă, pe acela ce o ţinuse 
atâta timp închisă în palaturile sale, şi mai cu semă 
pe acela pe, după spusa grecului, o lipsise de bu
nul sëü cel mai nepreţuit, iî răpise pe Mîrza, pe 

- scumpul eî.logodnic. Iî ertase tote relele câte-î fă
cuse el eî, îî ertase răpirea sa, îî ertase asemeni şi 
închisôrea pentru că se scăpase de ele, dar per- 
derea iubitului, inimei. sale nu putuse să i-o erte,.. 
şi murea. de nerăbdare ca cu o clipă mai cu rend să-î 
sörbä sângele şi së isbêndéscâ prin mörtea lui, mörtea; 
cea maî crudă, mörtea odorului sëü.

Gând şe. vëçlu faţă in faţă cu el, ea scôse un ţipet 
de leoică* ridică gréua sa spadă ca să-l isbescă cu deli
cata dar vênjosa sa mână, dar o mână maî ageră 
şi maî vîrtosă îî apucă înainte, despică cap ul Paşi' 
cil o lovitură de topor, îl răsturnă la pământ şi-î ră- 
pesce stégul din mână. Acea mână fu a lui Mihaiü !:



O mână may ageră şi maî vërtôsü iï apucă Innainte, despică capul lui 
Car aim an pasa, cu o lovitură de topor,., era a iui Mihaî. 
ß. C. 1 * 5 No. 4. Pag. 128 ?
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— Ah ! stăpâne, strigă fata Putoianului cu oţă
rî re, m’aî lipsit de singura bucurie ce mai puteam 
gusta, m’aî lipsit de plăcerea ce aveam d’a smulge 
cu însuşi mâna mea viaţa acestui nelegiuit, care 
mi-a răpit tölä viaţa şi nădejdea mea.

— Nu te plânge, căpitan Marine, răspunse Vodă 
fără a înceta d’a doborî pe cei ce cutezau a i së 
împotrivi, căci în minutul când ţăra este in pri
mejdie, nu este vreme d’aţî vedea de răsplătiri 
singuratice, ci d’aţî jertfi töte gândurile şi dorin
ţele în folosul moşiei obşteşti.

— Aî dreptate, Măria Ta, iartă-mă, răspunse 
fata tresărind de bucurie că priimise de la Do
mnul eî, pe lângă o blândă mustrare, şi un 
rang militar, şi un nume bărbătesc ce-î lipsea. 
După ce rosti aste cuvinte ea scöse un ţipăt de groză, 
sbură ca o săgătă spre drépta şi răsturnă la pâ
ment fără viaţă un ianicer care tocmai întinsese 
puşca spre Mihaî şi era gata să facă foc.

— Iată că ţî-aî răsplătit mântuindu-mî viaţa, 
suntem acum plătiţi, çlise Vodă surizănd.

Cât ţinu astă mică convorbire, multe capete de 
Turci fură spintecate, multe ţeste fură sdrobite şi re
tezate, multe tunuri şi trofee fură adunate de către 
Români, şi mare desordine intră între Turci.' 
Luarea steagului sfânt de către inimici fu ca o lo
vitură de mörte pentru bărbăţia musulmanilor; ea 
înfioră pe fataliştii Turci, pentru că acésta faptă 
eroică, fiind săvârşită numai de câţi-va ömeni, fu 
considerată de către aceşti fatalişti ca o urgie 
pedepsitöre trimisă de Alah ca să-i nimicăscă. 
Această frumosă faptă de arme avu darul de a fi 
şi un imbold imbărbător pentru Români. Când 
văzură ei pe duşmani fugind rpşinaţi, şi pe Dom-

9
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nul lor întorcàndu-se In mijlocul vitejilor sëï ur
mat de căpitanii sëï, toţi nerăniţî şi toţi Încărcaţi 
cu pră<Jî, Românii tresăltară de bucurie, şi inimo- 
şia lor se înzeci, iar când vëçlu beciurile de mii 
de vrăşmaşi fugind ruşinaţi înaintea a cător-va mi! 
de viteji, bucuria lor nu mai avu margine. însuşi Ki- 
rali fu emoţionat şi înflăcărat de dorul d’a face 
şi el ca marele căpitan, căci intr’asemenea momente 
frumose nimeni nu mai putea să fie trădător.

Sinan vëçlênd acésta faptă neaşteptată, vëçlênd 
descurajarea crescândă a oştilor sale, şi vrând să-şî 
îmbărbăteze ostile, se apucă să urmeçle esemplul 
lui Mihaî, luă ofensiva şi trecu podul ; dar deodată 
se vëçlu isbit în faţă de Mihaî, în dos de căpitan 
Cocea, care reuşise a trece la spatele Turcilor 
prin desişul unui zăvoi, fără a fi zărit de nimeni, 
şi în flancul drept de tunurile lui Kirali, care lo- 
veaü în mulţimea cea deasă a Turcilor ce se gră
mădise în strîmtore spre a urma pe şeful lor. In 
zadar Ianiceriî se împotriviră cu sumeţie, în za
dar artileria lor se sili a împrăscia groza în duşmani 
prin trăsnetele tunurilor lor, căci cele laite cete 
isbite de aste întreite şi pe neaşteptate lovituri, 
începură a se risipi, a da dosul cu iuţâlă şi cotl- 
fusiune şi a tărî după ei şi pe cei ce aveau încă 
inimă d’a se mai lupta.

Toţi să grămădiră unii peste alţii spre pod ca 
să-1 trécâ înapoi şi să scape cu viaţă, dar nepu
tând încăpea toţi pe el, începură a se disputa, 
care de care să trécâ maï întâi, şi produseră b con- 
fusiune teribilă. Cei mai înfricoşaţi cari nu putură 
rëusi să trécâ podul, săriră în băltac, să înomo- 
liră în noroiü şi periră înecându-se în mocirlă. 
Haider, Husein, Mustafa şi alţi Paşi însemnaţi
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périra in negrele ape ale NeajIovului. însuşi Sinan 
Paşa, tirit fiind de aï sëï în iuţela fugii, fu călcat 
în piciörele cailor şi că<Ju dupé pod în apă. In 
repeziciunea căderii el se isbi cu putere de parma- 
clîcui podului şi pierdu doi dinţi de dinainte.

S’ar fi ales praful de bătrânul Vizir, ar fi périt 
şi el in baltă, saü ar fi caçlut prins in mâinile 
Românilor, dacă n’ar fi sărit un spahiu anume Ha
san, şi nu Tar fi scos de per din nomolui amestecat 
cu apă şi cu sânge; de atunci acest spahiu purtă 
numele de Baltagiü. Turcii in uluiala învălmăşelii 
vëçluse pe vizir cădind, dar nu vëçluse cum a fost 
scăpat de către Hasan, prin urmare credură că el 
a murit. Vestea morţii Vizirului se împrăştia în
dată în şirurile turcesc!, îndoi confusiunea şi puse 
pe go na şi pe cel ce mai cuteza să se mal apere; 
Românii îl goniră ca pe nisce vite spre zalhana şi 
îl înghesuiră in fatala strîmtôre. Atunci Hasan 
Paşa care abia scăpase prin fugă de securea lui 
Mihal, precum şi Mihnea Vodă care se grăbi a’lü 
însoţi la fugă aflând de mörtea Vizirului şi de în
frângerea oştilor lui, se spâimîntarà fôrte şi o 
rupse şi mal rëü d’a fuga şi se retrase spre pă
dure umiliţi şi amărlţî.

îmbătaţi de gloria triumfului, Românii învingă
tori, uitând fomea şi oboséla, năvăliră în tabëra 
inimică şi urmară a măcelări şi preda tot ce gă
sea în cale, fără a avea teamă de întunerecul nop
ţii ce se imprăsciase în spaţifi şi de mulţimea ini
micilor ce era întreiţi ca el.

Mihal nu se lasă mal pe jos de oştenii sëï, ci 
se preumblă mult timp prin tabăra turcéscà cău
tând pe Sinan, despre a cărui sorte nu aflase insă, şi 
provocând pe toţi căpitanii Turci ce întâlnea ca să se
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rësboiasca cu el în luptă singulară, fără să dobân- 
déscâ alt résultat de cât fuga şi numai fuga.. 
Insă-şî Hasan Paşa fugi dinainte-î şi se duse a-şî 
ascunde ruşinea într’un crâng vecin de unde nu 

- eşi de cât numai a doua <Ji. După ce vëçlu că s’a 
înoptat de tot, că lupta încetase cu desavêrsire şi 
că resboiul s’a schimbat într’o măcelărie crudă, bra- 

• vul căpitan dădu ordin de retragere. Oşteni sëï pă
răsiră locul de luptă cu părere de rëü dar cu su
punere, şi îl urmară încărcaţi de nenumărate 
trofee, provisiunî, muniţiunî şi prădî de mare 
preţ. Maria drept or-ce trofeu , nu luă alt de cât 
capul lui Garaiman, pe care-1 despărţise singură de 
corp, îl legă de per de oblincul calului şi së re
trase urmând pe Domnul sëü. Ajungând în tabără, 
luă un ac şi după cum spune legenda, începu să. 
înţepe ochii răpitorului sëü şi să-î dică:

— Voi sunteţi vinovaţi, căci vot m’aţî vëçlut,. 
vot m’aţî plăcut şi vot m’aţî făcut nenorocită.

După acéstâ faptă crudă, ea chemă doî câini 
dătu fîe-căruia câte o parte, din astă ţăstă spinti- 
cată de/toporul luî-Mihaî, şi privind cu bucurie cum 
o sfăşia cânii, çlise suridend într’un chip fioros :

— Precum tu aï dat per^ăriî pe logodnicul meu. 
şi i-aî dat trupul spre mâncarea cânilor, căci de 
îngropat nu l’ai îngropat, tot aşa îţî daü şi eü capul 
tëù spre sfâşierea câinilor.

Intr’acest timp Românii nuraărară perderile ce 
aü simţit şi prâçlile ce aü câçlut in mânile'lor; a- 
prôpe çlece miï de Turcï rămaseră într’aceea seră 
morţî pe câmpul de rësboiü, iar Românii perdusè 
maî bine de o mie de oşteni şi câştigase, pe lângă 
bogate provisiunî, o mare cantitate de muniţiune 
şi multe lucruri de .preţ : puscî nenumărate, miî der
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•arcuri şi tolbe cu săgeţi, vr’o treï-çiecï de tunuri, 
şi mai presus de tote Sangeacul cel verde al lui 
Mahomed, stema cea mai de preţ a musulmanilor, 
pe care până atunci Turcii nu-1 perduse nici-odată.

După victorie Mihai chemă la sine pe töte că
peteniile oştenilor sei şi le ceru părerea asupra li
niei de conduită ce trebuia să urmele de aci în
colo. Unii fură de opiniune să continue şi a doua 
<Ji lupta, alţii să aştepte o çli de odihnă ; el însă 
le spuse că era de nevoe a se retrage în locuri 
•strimte, că să-şi redobândescă puteri noi fiind-că 
ostile sale aü ostenit forte mult, şi le declară nu 
pot să se mai rësboiasca până ce nu vor dobândi 
ajutorele promise; el le mai spuse că perderile 
•ce au încercat eraü destul de simţitore, că Turcii, 
•cu töte pierderile lor înzecit de mari aü rămas 
încă îndestul de numeroşi spre a repara a doua çli 
ceea ce a perdut în ajun, şi că se ascepta că duş
manii a doua să se . facă uz de numărul lor cel 
covîrşitor, să lase un număr mare de oşteni in 
dreptul Călugărenilor, şi cu restul oştilor să ia 
alte direcţiuni, să ocolescă valea Neajlovului, să’i 
ocolăscă şi să’i strîngă intre douë focuri. Mihai cu 
părere de rëü îşi dătu astă opinie, dar n’avu ce 
face, căci evidenţa lucrurilor era de faţă, şi el nu 
era din acei omeni care să închidă ochii şi să a- 
dörmä pe laurii dobândiţi.

. A doua <Ji cum së făcu çliuâ, în loc d’a reîncepe 
lupta, saü mai bine gôna precurmată de negure 
nopţii, Mihai ca să înşele luarea aminte a Turcilor, 
puse înaintea tabëriï mai multe tunuri şi le ordonă 
să dea mai multe salve de artilerie; într’acest timp 
infanteria şi cavaleria sub adăpostul fumului pro
dus de tunuri, se puse în mişcare, plecară şi a-



— 134 —

pucară tot drumul pe care venise, adică drumul 
spre munţi. Intr’acest timp tunurile bubuiau me
reu şi nu încetară până ce nu peri cu totul cea 
altă oştire din naintea inimicilor ; după aceea plecară 
şi tunarii fără să fie Răriţi de Turci, căci atmos
fera era înfăşurată într’o ceaţă deasă, şi lor nu le 
era aminte ca să se ocupe de ceea ce fäceaü ini
micii când nu-î supăra, ci cum să se apere cu fo
los în cas d’aï mai ataca.

Intr’aceea <Ji Românii, cu töte că eraü prăpădiţi 
de ostenelă, merse aprôpe în ^pas gimnastic, îm
bucând câte ce apucaü fără sa stea din umblet, şi 
odihnindu-se pe rând în carele ce-î urma. După 
ce trecu Argeşul pe podul de vase întins de eî, 
îl stricară şi îl luară cu denşiî, şi erăşî porniră, şi 
nu statură până ce nu se vëçlura pe dealul Văcăresci- 
lor în prejma Bucurescilor.

.Tocmai a treia çli Turcii băgară de sema că nu 
mai aveau duşmani în faţă; în acea di ceaţa se 
ridicase, şi Turcii putură së vadă uimiţi de mi
rare că malul pe care fusese tăbarlţl Românii, era 
gol goluleţ şi duşmani nicăirî. Atunci le mai veniră 
inima la loc, dar nu îndrăsniră să se ia după Ro
mâni temându-se de vre-o cursă, ci statură de se 
odihniră. In çliua de sf. Marie, Mihaî intră cu o- 
ştile sale în Bucurescî şi-l găsiră desolat şi pră
dat de Ungurii Iui Horvath care ’lü jefuise sub 
pretest ca să nu găsescă nimic de luat Turci când vor 
veni eî în urma sa, şi apoi se retrăsese spre munţi.

Astă conduită barbară mâhni pe Vodă şi-l făcu 
să fie de douë ori nemulţumit de Horvath, care 
nu venise cu trupele sale în ajutor când fusese 
chemat, ci numai prădase şi jefuise pe Români, 
tocmai atunci când scia de sigur că n’avea de ce

i
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să se ma! téma. Vëçlënd că nu ma! rëmasese ma! 
nimeni în Bucurescï, şi ma! nimica în bună stare, 
a doua çli pe după prânçl Mihaî părăsi şi el Bucu- 
resciî, luă cu sine pe locuitori! câţ! ma! rămăsese, 
dătu foc parcanelor de lemne şi întregului oraş, şi 
se îndreptă spre* munţî. El se îndreptă spre Târgo- 
vişte, merse continuü şi fără să se opréscà spre 
partea locului, şi ajungând acolo, nu se opri de cât 
câte-va çlile spre a-ş! odihni ostile şi pentru a porni 
familia şi averea spre Ardeal.

După trecerea de cine! çlile, porni din Tirgoviste 
pe cursul Dâmboviţe! în sus, ajunse urmat de ost! şi 
de toţ! orăşeni! la cetatea Iu! Negru Vodă pe Dâm- 
bovicioră, inspecta locurile, şi negăsindu-le în des
tul de sigure şi de strategice, se retrase ma! în munţî 
spre satul Stoenescî, unde se opri şi îşi aséçlâ ta
băra, împresurând’o cu îngrădiri tari.

Tocmai a patra <Ji după bătălie, se luară in sfirşit 
şi Turci! după Bomânî. Sinan desameţit de cădere 
îs! adună ostile ce se împrăsciase fugând până a- 
prôpe de Dunăre, trimise un corp de oştire spre 
Brăila ca s’o ia înapoi, şi el porni spre Bucurescï, 
unde îndată ce ajunse, transformă tote bisericile 
ce scăpase de foc în geamii, declară ţăra de paşa- 
lîc turcesc şi dură ma! multe întăriri. După douë- 
spre-çlece çlilo, lăsă în Bucurescï pe Saturgi Ma
homed cu douë mi! de ieniceri că Paşă al Ţări! 
Românesc!, şi el porni spre Tîrgovişte, unde în
dată ce ajunse şi găsi oraşul pustiu, se puse a dura 
no! întăriri, şi apoi se îndreptă spre munţi cu gând n 
d’a ajunge pe Mihaî, d’al angaja într’o luptă seriosă 
şi d’al nimici cu desăvârşire, ca apoi să trăcă în 
Ungaria spre a şterge după faţa pământului numele 
de creştin.
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XIII

SACRIFICIUL BOERILOR.
Bătălia de la Călugărenî a fost muşcătura furnicii 

în momentul da se vede strivită de călcâiul unu! 
uriaş, dar fu plină de resultate folositöre pentru 
Români. Intr’adevër eî se retrăsese a doua di după 
o victorie strălucită spre a se adăposti in creerii 
munţilor, eî părăsise fructele unei biruinţe neindoiose 
tocmai în momentul când trebuia să se foloséscâ' 
de ele, dar înălţă forte mult moralul populaţiuneî 
şi o făcu să se încreadă în destinele sale şi să fie 
sigură cum că şi o mână de omeni bine conduşi 
pöte smulge laurii victoriei din mâna unei armii 
mari rëü condusă.

După acéstâ memorabilă bătălie, într’adevër ora- . 
şele se sparse, satele se pustiiră, chiar Tirgoviscea, 
marea capitală, deveni o necropolă, adecă un oraş 
mort, pustiü, dar se populară forte sghiaburile 
munţilor şi se îndoi şi întrei numërul oştenilor. 
Totă suflarea bărbătdscă, chiar acei ce din pricina 
vîrsteî nu mai erau dator! să porte armele, şi chiar 
băeţandri! încă nevirstnic! alergară de bună voia 
lor, se într’armară cu ce putură şi se aşezară sub 
cutele stéguluï Jëreï. însăşi femeile se puse la dis- 
posiţia căpeteniilor' oştirilor spre a îngriji de bol
nav! şi de hrana apărătorilor patriei în pericol.

-Nici moşnegii, nici copii nu rëmase nefolositori 
în asemenea vreme de grea încercare ; numai boe- 
riî, stîlpiî ţărei, sfatul obsciî, braţul cel ma! vân
jos şi destoinic, nu asceptară să sosească Mihaî 
^)re a-Î lua împreună cu el în retragerea sa, ci



— 137 —

afară de forte rare escepţiî, îşi strânse familiele şi 
avutul cel mai preţios, şi plecară chiar de la Mă- 
gurenî şi trecură dincolo de munţi ca să se adă- 
postăscă departe de orî-ce pericol în Braşov şi 
Sibiü până ce va trece furtuna. In numărul aces
tora era Dan vistierul, banul Manta, Udrea co
misul şi alţii ca eî nemulţămiţî de îndrăsnăţa 
•cercare a lui Mi haï, prietini credincioşi aï foştilor 
Domnî Mihnea şi Alexandru, care urmau céda oş
tilor duşmanilor- ţărilor lor, şi duşmanii cei mai 
juraţi a luî Mihaî.

Manta până atuncî, de şi făgăduise când. cu des
coperirea unuia din nenumăratele comploturi con
tra luî Mihaî, descoperire urmată de deplina er- 
tare şi uitare a acestuia, de şi făgăduise çlic că va 
păstra Domnului mărinimos o dragoste şi un de
votament nemărginit, totuşî nu devenise încă a- 
micul intim' al luî Mihaî şi căpitanul luî cel maî 
fruntaş, cum deveni maî in urmă, căcî încă nu 
putuse aprecia strălucitele calităţi ostăşesc! ale ma
relui vităz ; el fusese credinciosul luî Mihnea şi voia 
să-î rămâe d’a purerea, maî cu sămă că Dan cu 
care să rudea, scia prin viclenia şi isteţimea spi
ritului său să-l ţie legat de sorta sa şi să-l facă 
complice al tuturor faptelor sale, deşisub pretecst 
că eraü păgubitore luî Vodă, erau forte păgubitore 
şi chiar ameninţătore esistenţeî patriei sale:

Eî se dusese de se stabilise in Belgrad, unde Si
gismund Batori domnul Transilvaniei benchetuia 
în petrecirile nunţii sale cu archiducesa Maria 
Cristina, vara împăratului Germaniei. Scopul lor 
nra d’a face pe Batori să să înduplice d’a părăsi 
pe Mihaî in voia sorţii sale şi d’a-şî vedea numai 
•de petreceri şi d 3 veselii, împàcêndu-se cu Turcii,
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care îï promitea o pace forte avantagiosă. Ga să- 
şî ajungă la scop, Dan plăsmui multe minciuni, 
cleveti cum fu mai rëu pe Mihaî, şi îî aruncă în 
dos o mulţime de defăimări; făcu ceva maî mult, 
promise în numele lui Alexandru Vodă stăpănul 
sëü că va închina féra fălosului' Ungur, şi din prin
cipat va transforma-o într’un simplu palatinat, 
dependinţe într’un mod direct de Transilvania, şi 
cu chipul acesta asigură pe fălosul Ungur că se 
va réalisa visul sëü cel mai scump, va deveni re- 
gele bătrânei Dacii, subjugând cu totul şi Moldova 
pe care o sfâşia împerecherile lăuntrice provocate 
de domnia lui Răsvan şi de hărţuelile Leşilor.

Aste înjosite făgădueli deschise . ochii banului 
Manta şi-l făcu să înţelăgă ce fel de om era com
plicele sëü, dar nu avu îndestul curaj şi îndestulă 
bărbăţie ca s’o rupă pe dintregul cu el. nici nu’lü 
înduplecă să se întorne în ţera sa şi să cadă în 
genuche la piciörele lui Mihaî spre a-şi dobândi 
ertarea; se mulţumi numai să spue lui Dan între- 
patru ochi că desaproba purtarea sa şi că la timp 
nu va iscăli condiţiile sale. Dan auçlindu-1 începu 
să-l ia în rîs şi să-i ţlieă că nu së aştepta delà el 
atâta naivitate, pentru că. în politică töte armele 
sunt bune şi e liber unui înţelept să tăgăduiască^ 
dacă va găsi un nebun să tragă nădejde.

Din nenorocire pentru el acel nebun nu fu Si
gismund Batori ; peste câteva çlile el le spuse că 
în acele momente critice când totă creştinătatea 
era ameniţată de incursiunea barbarilor de Turci, 
nu ere timpul d’aşi satisface nisce orgoliuri deşarte,, 
ci d’a apëra crucea în primejdie, şi-i vesti că a 
doua çli el va pleca spre Ţerra Românească îm
preună cu 32000 infanterie, 2000 călărime şi 54
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tunuri şi se va împreuna la Sibiu cu ostile mol
doveneşti trimise de Ştefan Răsvan Vodă. Iî maîîncu- 
nosciinţă încă că şederea lor în Belgrad şi în tot Ar- 
délul le era interzisă, şi-î pofti să plece p’aci încolo.

Astă nereuşită umplu de turbare pe Dan şi pe 
Ud rea, dar uşură öre cum sufletul lui Manta, în 
interiorul căreia consciinţa începuse să murmure 
cam tare. El plecară chiar în aceea $i.

— Unde ne ducem?. întrebă Manta pe complicele 
sëü principal.

—: Oî vedea, răspunse Dan cu ton scurt şi ţan
ţoş, ca să precurme or!-ce răspuns.

— Eu n’aşî vrea să văd ci să sciü, răspunse 
Manta cu un ton nu mai puţin aspru.

— Dacă e aşa ghicesce, răspunse Vistierul cu 
un aer luător in ris.

— Trecum Dunărea pe la Belgradul sîrbesc?
— Nu,
— Trecum munţii spre ţăra Moldovenăscă?
— Ba nu.
— Atunci mergem spre Buda ori spre Beciü?
— Ba nici gând n’am.
—Atunci unde ne ducem ? strigă Banul cu un 

ton arţogăs.
— Să vede că nu escî ispitit într’ale dibăciei, 

Bane, de nu ghicesc! un lucru atât de simplu. Mer
gem là Stoenescî.

—- La Stoenescî ! esclamă Manta uimit de atâta 
îndrăsneală, cutezi să mergi în tabăra lui Mihall?

— Da, în tabără Iul Mihaî.
—Nu te gândesc! la urmări care pot fi primej- 

diôse, obiectă Udrea.
— Ba m’am gândit la tote şi am găsit că pen

tru lup! cea mal bună ascun^ëtôre este aceia ce
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o pote găsi aprôpe de staulul oilor. Dacă ne va 
vedea că fugim de el, Mi haï va începe să se té mă de 
noi şi pôle chiar de departe să ne facă vre-un rëü ; 
vëçlêndu-ne însă că venim de voia nostră, nu se 
*va îngriji a ne bănui credinţa şi nu va ghici nimic.

Avea cuvênt sceleratul, cel mai simplu raţiona
ment îi da dreptatej prin urmare cu el astupă gu
ra complicilor sëï de nu mai çlise nici cârc.

Chiar faptele veniră în curênd să-î justifice pur
tarea ; intrarea lor în tabără fu priimită cu multă 
bucurie, şi Vodă veni în personă să-î felicite de 
bunăvenire şi să-î poftăscăja sfat. Eï së duse, Man
ta luă parte la discuţiunele stratigice, îşi dădu 
chiar părerea asupra feluritelor propuneri şi chiar 
rëusi a face să se adopta unele din ele; luă o 
parte din cele mai active la alcătuirea unui plan 
cât së pöte de complect, şi’şî dădu părerea cea mai 
nemerită asupra chipului prin care Mihaî să së a- 
pere de vre-un atac şi să gonească pe inimic peste 
Dunăre. El în faţa pericolului uitase că era conspi
rator şi îşî aduse aminte numai că era Român, 
boer şi oştean.

Dan din contră nu uită un singur moment că 
-era creatura vêndutà a lui Alexandru Vodă, dar uită 
cu desăvârşire că era Român şi ca în momente 
de primejdie orî-ce ură şi animosisate se dă la o 
parte. In sfat nu-şî dădu nicî o părere, dar ascultă 
cu cea mai mare atenţiune şi întipări în mintea 
sa tote alcătuirile.

Gând să iasă din cortul în care să ţinuse sfatul, 
el vëçlü că un cerşetor sdrănţăros, plin de noroiü şi 
urît ca necuratul îi eşi înainte şi-l întinse mâna. 
De-ocamdată vru să se depărteze de el cu dispreţ 
şi să dea ordin le vr’un verçiisor, ca să-l dea din
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tabără, afară, dar auçlindu-ï vocea, care cu un glas- 
piţigăiat şi lihnit îî cerea milostenie, atunci trăsări,. 
scöse un ţipet de bucurie, şi numai decât apucă 
pe cerşetorul de mână, îl trase după el, merse cu* 
dânsul eât-va timp pe din dosul corturilor, şi întră 
cu densul într’un cort mai retras, şi după ce se- 
vë<Ju înlăuntru, trase perdelele cortului cu băgare de- 
sâmă ca să nu se va<Jă nimic înlăuntru şi apoi 
esclamă cu bucurie:

— Ţicalidi ! ..." ;
— Eu Măria Ta, răspunse fostul cerşetor.
— Iadul te-a adus tocmai la vreme.
— Să vede că el me scapă din töte primejdiile 

ca să sosesc atunci când trebue să fiu gata la 
slujba Mării Tale.

— Aï trecut prin vre-o primejdie?
— Prin multe.
— De unde vii ?
— Din temniţele Tirgovişteî unde m’a închis- 

Mihaî Vodă şi din care m’a scăpat Turcii.
— Aii sosit Turcii în Tirgovişte?
— De opt çlile trecute capitala se află în mânile lor..
—- Alexandru Vodă mai ecueî?
— El m’a scăpat, el mî-a deschis uşile temni

ţei mele cum a deschis p’ale tutulor celorlalte, şi 
şi cum m’a vëçlut, m’a recunoscut îndată şi în
dată m’a cerut delà Sinan Paşa şi m’a urnit spre- 
tabëra lui Mihaî Vodă ca së vëd ce së petrece pe 
aci şi sä daü ochi cu Măria Ta.

— Cum aï putut isbuti să întri în tabëra?
— Förte lesne; m’am îmbrăcat mai din vreme- 

în haine de cerşetor, căci sërmanul rësbesce pre
tutindeni la Români, am ocolit cât-va ca sa nu 
daü bănuială că viü din tabëra turcescă, şi cum.
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am rësbit inlăuntrul şi am aflat că are să se ţie un 
mare. sfat, m’am luat după mulţimea căpitanilor şi 
am rëmas la uşa cortului unde intrară eî, cu mâna 
întinsă spre trecători şi cu urechia spre sfătuitori.

— Bine aï făcut, fi-vei însă in stare să te în
torci chiar acum înapoi?

— Imî dai vre-o slujbă?
— O carte cătră Alexandru Vodă, în care să 

-ticiuesc pe de rost tot ce s’a vorbit şi s’a hotărît 
într’acest sfat.

— Este gata cartea?
— Nu, më apuc s’o scriu.
— Scrii o că eü sunt gata de plecare.
Dan scôse din sin o bucată de piele de iepure 

şi din mânerul toiagului sëü o păreche de călimări 
de alamă în formă de tub lung şi subţire, în care 
păstra şi penele de scris, scöse o pană şi aseçlêndu- 
se jos pe păment pe un chilim ce era întins pe 
jos,- puse pelea pe genuchî şi începu să sărie cum 
scriü chiar adî Turcii, servindu-se de genuchî ca 

. de un putitru.
După ce termină scrisul, el së sculă in sus, făcu 

pergamentul sul, îl legă cu o panglică, pecetlui 
panglica cu inelul sëü 'încrustat în céra roşie şi 
după aceia îl dete Grecului, îî puse in mână şi o 
pungă plină cu moneda de aur şi apoi iî çlise :

— Du-te.
— Stai, rëspunse delà spate o voce detunătore, 

şi îndată o mână së întinse şi smici cu repeziciune 
sulul din mânele Grecului.

Intr'acel minut perdelele cortului së dete la o 
parte, şi la lumina apuindă a sôreluï ce reversa 
spre uşa cortului o cascadă de lumină, vistierul şi 
emisarul sëü înmărmuriţi de grôzâ vëçlurâ pe Mi-
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haï incunjurat de ceï inaï fruntaşi dintre căpitanii 
sëï, intre care së afla şi Manta şi Udrea complicii 
luî Dan. Mihaî după-ce smulse sulul, rupse pecetia, 
il citi incet conţinutul şi apoi il reciti in auçlul 
tuturor ; e rea reproducerea fidelă a tuturor com- 
binaţiunilor strategice adoptate de consiliul de resboî 
ce abia së spărsese. După-ce termină cu cetitul, • 
Mihaî sëï së intôrse către căpitanii sëï şi le çiise:

— Căpitanii meî, aţi auţlit aceea ce acest boer 
nevrednic şi nevrednic Român a scris duşmanilor 
Jëreï luï; de ce pedépsâ credeţi că este vrednic 
el şi unei ta sa?

— De morte, strigară toţi căpitanii într’o voce.
— E prea uşoră astă pedepsă. Spune-mï acum 

chiar tu de treï orï vênçlâtorule, pe care te-am cruţat 
de doue ori până acum de morte şi ţî-am dăruit 
ertarea, ce osindă îţi alegî tu singur, tu care nu 
te-aî îngrozit nici de marea nenorocire c,e ameninţă 
întregul neam Românesc, tu pe care te-a lăsat 
inima în asemenea minute grosnice să descoperi 
duşmanilor alcätuirele nöstre? spune-mï ce tacï?

— Eî ce să spuiü? ce më maï întrebi? rëspunsse 
Dan într’o explosiune de răutate şi duşmănie, ce 
mai alergi la atâtea prefăcătorii şi şiritlicuri ; spune 
mai iute că vrei capul meù, pentru că ’ţi stau în . 
cale ca un duşman planurilor ce urmăresci, şi 
grăbesce-te, ia-lü mai iute, saturate de sânge.

— Nu Dane, vina ta e prea mare şi mor tea ar 
fi precum çliseiü un chin prea usure pentru tine ; 
mai bine te osândesc la viaţă pentru ca să-ţi se 
scurgă çlilele amărite şi chinuite de muncile mus
trării de cuget pentru relele ce* ai vrut să săvir- 
sesci. Asia boerii mei, nu-lü dau morţii, nu-1 des- 
poi nici de rangul nici de averea sa; ii taiü numai
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drumul d’a mai putea să ne fie de pagubă orr 
de folos vr’odată, ti lipsesc de patrie. Luaţi-1 sol
daţi şi daţî-lfi peste graniţă prin locul cel mai a- 
propiat, asemeni şi pe un el ta lui, însă nu prin a- 
celaşî loc, ci prin locuri cât së pöte de depărtate,, 
adause Vodă adresându-se către o cruce de tălpaşî 
ce urma ceata de căpitani.

— Măria ta, strigă Manta caçlênd de-odată în 
genuche ; ţi-am fost duşman pană açlï, ţî-o mărtu- 
risec; mărinimia ta însă m’a désarmai, m’a lăsat 
neputincios; iată-me la piciörele Măriei Tale po
căit şi umilit; poruncesce cui voescî ca să më pe- 
depsdscă, să më gonéscâ, să më omöre chiar, căci 
eü nu voiü çlice nimic alt decât că am fost vrednic 
de esânda ce ’mï aï dat, căci nu te-am cunoscut.

T— Ridică-te în sus, Bane Mante, răspunse Mi- 
haî cu bunătate, şi aide să mergem la sfat ca să al
cătuim alt plan, căci ce a fost s’a trecut şi ce am 
gândit pană acum am uitat.

Prin asemenea marinimosă purtare a putut 
Mihaiu să-şî recruteze chiar prin rândurile duş
manilor prietini, care mai apoi şi-au pus de mii 
de ori viaţa în primejdie pentru el.

Pe când -tâlpaşii duceù spre graniţa care nu 
era departe, pe căi deosebite, pe Dan şi pe Ţicalidi, 
a căror uimire încă nu së risipise, Mi haï së în
dreptă spre cortul unde se ţinea sfatul şi pe drum 
dise căpitanilor sëï.

— Trist lucru am së vë mărturisesc, boerî d-v.,. 
dar, trebue să vë spun plin de'mâhnire şi de ru
şine că a<Jî . am scăpat de primejdiosele uneltiri 
ale unui Român şi creştin, prin destăinuirea unui 
Turc. Osman, acel tînër care ne-a adus vie şi ne
vătămată pe sora căpitanului Radu Putoianu, el
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a rëmas in Târgovişte de şi i-am dat dramul Ia 
- întoarcerea mea prin acel oraş din cămara unde-1 în- 
chisesem, şi î-am dat voe să se ducă unde ö vrea, 
chiar la aï sëï care nu putea să fie departe. El 
nu s’a dus la Turci, dar nici n’a cutezat a reveni 
în tabăra nôstra, de frică să nu fie luat de noi 
drept spion, ci şî-a petrecut filele şi nopţile ră
tăcind prin prejmele acestor locuri muncit de nisce 
chinuri ascunse şi de nimeni sciute. Pe când um
bla el de colo până colo prin fr.undişiurile vecine 
cu drumul mare, a vëzut într’o sérâ că trecea 
pe drum un om înbrăcat grecesce însoţit de doi 
Turci, care după ce a vorbit câtva cu ei, s’a 
despărţit de dânşii, şi pe când ei së întorceaü spre 
oraş, el se vîrî înţr’un crâng vecin şi apoi eşi schim
bat în cerşetor. Astă schimbare Ta făcut să bănu
iască ceva, şi neavând alt ce face, s’a luat pe de 
departe după el şi Ta urmărit până ce a intrat aci în 
tabără, fără să fie supărat de străjî, care precum 
sciţi, are voe să lase pe ori cine să intre, dar pe - 
nimeni să lase. Astă întâmplare a făcut pe tînêrul 
Turc să intre în bănuieli şi mai mari şi Ta îndemnat 
să’l urmărăscă şi mai deaprope. Aşa dar s’a luat după 
dênsul până a ajuns în dreptul cortului de sfat,
Ta urmărit şi după ce a plecat însoţit, de'vistier, 
şi tocmai când Ta vëçlut că intră împreună cu el 
în cort şi a recunoscut în trăsurile lui pe răpitorul 
Putoienceî, atunci numai a alergat în fuga să în
trebe unde poate găsi pe Vodă şi s’a grăbit ca 
să më vestăscă spre a înlătura la vreme, precum 
aţi vëçlut, primejdia cea mare ce atârna d’asupra 
capului nostru.

— De bună semă, Măria Ta, răspunse bătrânul 
aga Farcasiü, care era de faţă, Dumnezeul né-

:i ; ;

10
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mulul românesc priveghiază fără contenire asupra- 
ţi şi te- păstreţlâ nouă pentru cine scie ce strălu- 

. cit viitor.-î-
— Amin, să dea D-deü, strigară ceilalţi boerî 

în cor.

XIV.* r i

SACRIFICIUL FEMEII..t.

Mihaî de când së retrăsese cu oştenii ce-î mai 
rămăsese în strâmtorile de la Stoenescî, în aştep
tarea ajutorului lui Batori, nu rămăsese cu mâinile 
în sîn, ci din când în când trimesese în tote 
părţile iscode, care să descopere mişcările Turcilor 
şi să le facă tot rëul putincios. A şea dar îndată 
ce afla că o câtă ore-care a plecat după provizii, 
el se lua după ea cu cei mai aleşi din vitejii sei, o 
pândea la o strîmptore tocmai bună, şi când së 

■ întorcea fără grije şi încărcată de bogate prădî, 
o lovia fără veste, o nimicia cu desăvârşire şi së 

, întorcea încărcat cu pră^ile prădătorilor. Când 
afla că o cetă numerosă de inimici a plecat să 
studieze localităţile ca să potă găsi o trecëtôre 
favorabilă, care să le deschidă calea spre Ardeal, 
atunci lua cu: sine un numër bun de armată cu 
care se ascundea prin vizuinele munţilor, fără a 
da cui-va bănuială că së afla oşti prin vecinătate, lăsa 
pe Turci să înainteze în voe până intra în vre-o 
strîmtore favorabilă planurilor - Iul, şi după ce 
vedea pe inimicii căluţi în cursă, cădea ca un 
trăsnet din senin peste dânşii, îl spulbera ca pleava 
în faţa vèntuluï- şir! nimicea cu desăvârşire. Când 

• së informa că tabăra turceească era rëu pădită sau
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’despopulatä prin risipirea oştilor după prăjii sau 
adunări de provisiuni, atunci se folosea de o bună 
nopte intunecosă şi ploiosă, şi lovea fără de veste 
pe Sinan chiar în tabăra luî, şi după ce trecea sub 
sabie, pârjiolea şi jefuia tot ce-î cădea în mână, 
së întorcea înapoî înainte de apariţiunea auroriî, 
şi cu chipul acesta hărţuia pe inamic într’una 
şi-l slăbea fără . a së încăera eu . el într’o bătălie 
generală, cu care n’ar fi scos’o la cale din causa 
micului număr al oştilor sale. r

Pe timpul când Mihaî îşi da asemenea silinţe 
ca să ţie în nelucrare formidabila armată a luî 
Sinan Paşa, care arborase semiluna în tote părţile 
unde altă' dată lucea crucea, Sigismund Batorï 
nu ; mai sta cu mâna in sîn cum stătuse pe când 
Spartiaţiî Români făcea din Călugărenî o nouă 
Thermopile, ci, vëÿênd pericolul că era apröpe de . 
casa sa, curmă petrecerile nunţii sale cu Maria 
Cristina, vara împăratul German Piudolf II, îşi 
petrecu sopra până la Aiud, şi după aceia se puse 
cu stăruinţă a^-şî aduna oşti formabile, cu care 
să nimicescă acest pericol ce devenise aşa de 
eminent numai prin negiigenţa saü mai bine reaua 
sa voinţă. Së impăcă după aceia cu comiţii secuilor 
Baltazar Boghati, Benedict Mincenti şi Lupu Corniş, 
dându-le înapoî privilegiurile usurpate, apoi îî tri
mese la scaunele lor ca să pue sub;arme pe vitejii Se
cui, pe urmă scrise la tote căpeteniele creştinităţiî 
ca să vie îmajutorul sântei Crucî ce era ameninţată 
de. urgia păgânităţiî, şi în fine porni şi el pe la sfâr
şitul luî August cu o escortă de doué mii guanjî 
călări şi dece mii pedestraşi şi se îndreptă spre strîm- 
ptorile Carpaţilor. Marşul sëü a fost fôrte domol pen
tru casă trăcă timpul necesar d’aî sosi ajutôrele ce-
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rute, şi forte nesigur pentru că nu scia încă ce* 
soartă avusese Mihaî şi oştenii lui. Ajungênd Ja 
Sas-Sebeş se mai încuraja aflând de o dată trei 
noutăţi înveseli tore : adecă, vestea despre luarea 

. oraşului unguresc numit Lipa din mâna Turcilor, 
apoi- scirea despre victoria repurtată de Mihaî la 
Călugărenî, după ce s’a luptat ca un erou demn 
de genialul condeiü al lui Omer, şi în fine des
pre înfrângerea Tătarilor, care fiind strîmtoraţî 
de vecinii lor Ruşi şi Cazaci, s’aü întors îndărăt 
spre ţâra lor şi aü lăsat nerăsbunată sdrobirea an- 
teguardeî oştilor lor ce fusese nimicită. de către.* 
Răsvan-Yodă.

Asigurându-se ore-cum despre operaţiunile lui. 
Sinan care nu putea să vie asupră-î, fiind ţinut 
in frîü de falangele lui Mihaî, care ocupa tocmai 
strîmtorile prin care se făcea maî lesniciosă 
comunicaţia cu Transilvania, părăsi Sas-Sebeşul,. 
şi trecând prin Cohalm, tăbărî în câmpia Bârsi; 
din dreptul Braşovului numită de Ungurî Fekete- 
halom, unde se hotărise a se aduna töte ostile şi 
ajutorele, şi rămase acolo în decurs de maî multe <Jile.

Odată cu el sosi şi Sëcuiï în număr de 24,000, 
dintre care 9200 era arquebusier! ; sosiră şi nobilii 
Transilvăneni cu vasalii sau scutelnicii lor în nu- 
mêr de 13,000 oşteni ; sosi şi 300 cazaci prusiani 
cu loan Waicher în frunte, 800 lăncieri şi 1200 
pedestraşi din .Oradia mare, sub comanda lui Ste
fan Bardai, pedest'rimea întreţinută de oraşul Si- 
biiü învestmântată în negru, pedestrimea Braşovului 
îmbrăcată .în ci vit, a Mediaşului învestită în verde şi 
a Bistriţii uniformată în roşu, fie-care de câte o mie 
de oşteni ; sosi şi Răsvan Vodă, domnul Moldovei, 
cu 2400 pedeştri, 800 călăreţi şi 22 tunuri, şi.
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adunându-së la o laltă 32000 pedestraş], 20000 că
lăreţi şi 53 tunuri, se îndreptară spre munţi şi 
trecură strîmtorile dintre Brad şi Rucăr pe la 
Giuvala cu mare greutate, căci fură nevoiţi a trece 
-artileria, muniţiunea, provisiunea şi tot bagajul ce-1 
•însoţea pe spinările cailor. In minutul în care se 
unea armata sa cu mâna de omeni a Achilulul Ro- . 
mâniei, sosiră şi cei 1600 Catafracţl, trimişi de Im- : 
-paratul Rudolf, sub comanda silezianului Albert Rai- 
vicî precum şi 75 cavaleri Florentini trimişi de du
cele Ferdinand I de Medicis, duce de Toscana, 
sub conducerea lui Silvio Picolomini, spre a forma 
împreună cu oştea lui Mihaï un număr de 60000 
osteni si 75 tunuri.

In timpul în care Batori îşi aduna ostile ca- să 
alerge in ajutorul aliatului sëü, şi Mihaï hărţuia . 
fără de curmare hördele păgâne, Maria çliüa retăcia 
prin munţii şi prin văile din prâjma Stefânescilor,

. spuind stâncilor şi bradilor dorul ce o consuma,.- 
şi nôptea së uita ôre întregi la stele şi le repeta 
aceia ce spusese stâncilor pănă ce un somn greu 
şi plin de năluciri chinuitôre, îl închidea ochii şi o 
transporta într’altă lume numai puţin plină de vi
suri şi năluciri durerose pentru inimio ra sa. De 
îndată însă ce un corp de armată pleca în gôna 
Turcilor, în o espediţiune plină de pericole, numai 
decât se într’arma şi ea, şi pleca fără să asculte 
rugăciunele fratelui sëü şi ordinile Domnului j şi 
se espunea la mii de pericole ca să potă ucide cu * 
propria sa mână cât va putea mal mulţi Turci, spe
rând că va rëusi să stingă de pe faţa pământului 
urma asţor răpitori fără de milă, care a lipsit’o 
•de totă fericirea pe acest pământ şi' a vërsat fără 
îndurare sângele iubitului sëü Mirza.
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Intro çli, întorcêndu-se delà o asemenea espedi- 
ţiune ce avusese loc apröpe de frontiera Ardealului, 
încărcată cu trofee şi plină de bucurie c’a măcelărit 
un număr considerabil de inimici, ea dări la öre-care 
depărtare un om, care scobora sghiaburile munţilor- 
prin nisce locuri neumblate, călcând cu mare bă
gare de sămă şi pitindu-së la fie-ce sgomot cu mare* 
ferăiă, ca cum ar fi vrut să se ascundă. De-o cam dată 
nu-1 cunoscu şi nu.prea îî dătu aşa mare atenţiune, 
dar după ce se apropia de el, scöse un răcnet de 
ledică şi së năpusti asupră-î cu o furie nebună,, 
pentru că recunoscu în trăsurile lui chipul vân
zătorului eï, a lui Ţicalidi. Cum puse mâna pe el;, 
îi trânti la pământ cu o putere superioră secsu- 
luï sëü, îl tîrî pănă într’o vălcea depărtată de ca
lea principală, şi cutn ajunse acolo, îî puse picio
rul pe piept şi îî strigă cu o voce detunătore:

. — D-<Jeul răsplătirii te-a adus în calea mea, 
spurcatule, că să primescï pedépsa nelegiuirilor tale..

— AI tu escî ? tu drăguţa răposatului Caraiman 
paşa? ! aida de ! Ţicalidi nu more lovit de o mână 
de femee, răspunse Grecul, smucindu-să de sub pi
ciorul Măriei şi ridicându^se repede în sus spre. 
a o lua la fugă.

— Ba vei muri, răspunse juna amazănă, prin- 
çlêndu-1 din noü şi trântindu-1 cu îndoită violenţă 
în locul de unde se sculasa. i-

— Escî drac iar nu femee, răspunse Grecul 
cumprimând ţipătul de durere ce-î produsese astă- 
sbuciumare ne asceptat de puternică.

— Ba sunt îngerul răsplătire!, răspunse Maria..
— Ce vrei cu mine? întrebă Ţicalidi.
— Vom să-ţî răsplătesc tot răul ce mî-aî făcut, 

totă nenorocirea la care m’aî osândit.
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— Să më omorî! esclamă Fanariotul cu un ton 
plàngeros, vëd bine că poţi, fiind-că escî mai pu
ternică ca mine, deşi escî femee, dar ce veî folosi, 
tu care escî bună şi o să te gândesc! că escî creş
tină şi Româncă neaoşe? Adu-ţî aminte că sfânta nös- 
tră religie osândesce pe cei ce fac rëu de apropeluî.

— Tacî, păgâne, nu bîrfi, strigă Maria întrerupân- 
du-1 şi isbindu-î pieptul cu piciorul sëü de oţel; 
taci căcî in gura unui nelegiuit ca tine aste cu
vinte semănă a blesteme ; tu më povăţuescî să nu 
fac rëü de apropeluî, tu, care escî creştin, şi cu 
töte astea viaţa ta este un şir de răutăţi. Nu te 
mai încerca în zadar, căci cu asemenea cuvinte nu 
te veî scăpa de morte.

— Nu poţi să fii mai crudă ca Mihaî care mî-a 
dăruit viaţa şi s’a mulţumit numai a më trece 
graniţa însoţit de doî tălpaşî.1

— Nu sunt, dar sunt mai prevëçlëtôre ca el, căci 
acum, după ce ţi s’a dăruit viaţa, iată-te întors ca 
să uneltescî din noü rele împotriva mântuitorului tëü.

— Ce-ţî va folosi môrtea mea?
— Va isbândi môrtea logodnicului meü Mirza 

care acum este în mormênt numai din pricina 
nelegiuire! tale.

— Môrtea lui Mîrza ! dar el nu este mort.
. — Nu este mort? 1,... esclamă Maria tresăltând 

de bucurie şi speranţă, îî sciî tu de urmă?
— Cum nu? Ascultă-mă jupăniţă, dacă-mî veî 

dărui viaţa, eu îţi voi spune unde este el închis 
de Garai man..

— Iţî voi dărui mai mult ca atâta, îţi voî da, 
înzecit aur . cât ţî-a dat -păgânul de Caraiman ca 
să më dai în mâinile lui ; numai spune-mî, * spune-. 
mî in grabă unde se găseşte?
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— Iţi voi spune dacă te juri că te vei ţine de 
făgăduială.
..— Më jur; aide spune, ci ca spune odată unde 

este el acum?
-----In un beciü tainic sub chioşcul din grădina

palatului de vară al lui Fer at Mustafa Paşa din 
vecinătatea Rusciuculuî.

Cine i’a închis acolo?
-— Eü din porunca răposatului Caraiman Paşa.
— Tu më înşeli !
— Pe sfânta cruce më jur că nu minţ.
— Nu té jura dacă nu vrei să cred că vreai să 

më bagi într’o cursă nouë.
— Ca să te încredinţezi că nu mint, aide du-më în 

tabără, lasă-me sub paza fratelui d-tale şi a oşte
nilor lui, ia acest inel, arată-1 păzitorului palatului, 
şi dacă te vei încredinţa că am minţit, atunci dă- 
më perZăriî. ’ . • • : - ■; ’

— Dar dacă voiu peri p’acolo prin vicleşugul tëü?
• — Va rămâne fratele d-tale ca să me pedepsescă 

îndată ce va vedea că întârçiiezï prea mult.
—1 Bine, voi cerca; acum te las cu viaţă, te 

duc în tabără ca să te "dau sub paza lui Radu, şi 
dacă më vei fi mintit vai tie va fi !... ;

a *

După-ce pronunţă astă ameninţare, apucă de 
mână pe Grec, îl strînse sdravăn ca să nu se smu
cească şi să fugă, scose de la brîü un pistol încărcat 
ca-săTu aibă . gata să dea când sé va încerca să 
fugă, se întorse înapoi, intră în tabără, şi după 
ce îl dătu sub îngrijirea fratelui sëü,. îî esplică în 
puţine cuvinte causa care o silea şă ţie pe Grec 
sub pază, intră în cortul sëü, së învestmântă cu 
costumul turcesc cu care scăpase din mâna Tur
cilor, şi îndată ce înseră, încăleca pe calul sëü

r.
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'Cel arăbesc, eşi din tabără singură singurică, fără 
să vrea a priimi oferirea ce-i făcuse fratele seü d’a . 
o însoţi, şi se îndreptă spre lagărul turcesc cu gân
dul d’a întră şi eşi din el fără a fi vëçiutâ.

Dorinţa Marii' d’a nu fi vëçiutâ de Turci se ré
alisa când fu vorba să intre în taberă ; santine
lele o lăsară să trécâ fără supărare, creçlend că 
era unul din mulţii resboinici ce se întorceau sin
guri după o lovitură nenorocosă din partea ini
micului, dar când fu să iasă, nu se întâmplă tot 
astfel, căci un ianicer ce păzea de santinelă o vërlu, o . 
chemă de trei ori, şi nepriimind nici un răspuns, 
îşi descărca arma spre ea şi ucise sub dênsa pe bra
vul sëü cursier, care înfruntase cu ea atâtea pe
ricole şi care de astă dată cărlu jos fără de viaţă, a- 
pucând în căderea sa sub sine scara in care se 
afla delicatul picior al călăreţului. Acest accident 
nu causa Măriei nici un rëü, dar o făcu să caçlà 
în mâinile inimicului.

In deşert ianicerul şi alţi cinci camarazi ai lui 
cari alergase la auçlul detunăturii puscii o între
bară de unde venea şi unde se ducea, căci ea 
nu dete nici un rëspuns de frică să nu fie înţe- 
lésâ după vorbă că nu era Turc. Soldaţii ne prii— 
mind nici un rëspuns, o duse înaintea oficerului 
lor, care se alese cu aceeaşi tăcere, şi acesta, ne- 
fiind satisfăcut de astă muţenie, o duse la oficerul 
superior. Acesta făcea parte din corpul răposatului 
Garaiman şi cum o vëçiu strigă:

— Pe viul Alah ! tu eşti Murad, întreit vênçlë- 
torul, care după ce ai tradat pe aï tëï nepretini- 
lor, dupë ce aï fugit de la fraţii tëï în tabăra ghia- 
urilor, şi după ce ai întins mâna ca să uciçlï pe 
^binefăcătorul tëü, acum vii ca să uneltesci noi ne-
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legiuiri; fii sigur însă, dreptatea ţi se va face şi 
vei priimi fără întârziere preţul nelegiuire! tale.-

— Du-më înaintea luî Sinan Paşa, rëspunse 
Maria, şi delà el voi â priimi peddpsa dacă voiü fi 
vrednic de ea.

— Te voi duce chiar în acest minut, rëspunse 
Turcul înfuriat, pentru ca să se cureţe -cu un mi
nut mai curând pământul de o fiinţă ca tine.

Turcul îşi ţinu .'cuvântul, o luă cu sine şi o 
duse înaintea luî Sinan Paşa. Acesta într’acel mi
nut sta sus pe o movilă, şi la lumina luneî privea, 
spre mica tabără Românescă, pe care n’avea putere 
cu mulţimea oştilor sale s’o scotă din acel cuib- 
de vultur inaborabil, nici măcar s’o încunjure ca. ' 
s’o facă să piară de forne; cinci şese căpetenii de- 
frunte sta în prejurul luî şi inpărtăşea înpreună. 
cu ei ciuda sa.. Apropiindu-së de Vizir, oficerul 
ce recunoscuse pe Murad, dise făcind cuvenită în-, 
chinăciune :

— Strălucite stăpâne, am prins un spion ghiaur.
— Poruncesce să-l spândure, rëspunse Vizirul 

fără a-şî lua ochii despre tabăra Românilor.
— Astă pedepsă e prea'mică şi prea grabnică,, 

căci acest nelegiuit este întreit vinovat, rëspunse- 
Turcul. Acesta e nelegiuitul Murad, care a fugit 
din tabëra nostră, a trecut Ja duşmani şi pe urmă 
a îndrăsnit să întindă o mână ucigaşe spre' bine
făcătorul sëu, spre Garaiman Paşa. Acum vine să 
ne afle tainele. .

— Să se ar$ă de viii, respunse Paşa urmând 
a se uita spre tabără.
—r Nu eşti drept viţjire, respunse Maria cu cu

raj, căci mânia te orbeşte; eşti căpetenia de oştenî 
şi nu ştii ce môrte este vrednică de un oşten.?
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Impuşcaţi-mă ; nu mai- astă -morte poţi să-mP 
dai mie oşteanului daca . 'vrei să nu treţi drept, 
sălbatic.

Vizirul aurind astă voce dulce?şi armoriiosă şi 
plină de curaj se minună* îşi întorse capul şi făcu 
un pas spre prisonier; văZăndu-1 unul din cama
razii paşeî tresări, să apropie repede de dênsul şi 
esclamă cuprins de mirare!

— Maria !...
Vizirul care n’auçlise astă esclamare se apro- 

de juna fată, o privi puţin şi apoi Zise întorcên- 
du-se.

-, ! •

— Imî aduc aminte, faţa ta ’mi este cunoscută,, 
tu erai tot-dauna pe lângă iubitul meü Garaiman, 
eşti fiul paşei din Damasc, acela pe care bine-făcă- 
torul tëü te-a scăpat de sărăcie şi singurătate,, 
ca mai pe urmă să fugi din tabăra credincio
şilor la Ghiauri, să te răsboeşti lângă ei cu fraţi tăi, 
şi. apoi să ridici viaţa binefăcătorului tëü. Te re
cunosc bine acum, căci la Călugărenî de multe- 
orï te-am vëZut în cele mai d’ântêiü cete secerând 
capetele musulmanilor întocmai ca plugul spicu- 
rile grâului. Aceste fapte nu sunt ale unui oştean 
ci ale uuui vênZàtor, n’ai dar dreptul să pretinZr 
mörtea unui oştean.

— Măria Ta se înşală, răspunse Maria fără să. 
se turbure, când $\ci că eü sunt fiul Paşii din Da
masc, că sunt musulman şi că am ridicat viaţa 
bine făcătorului meü; Eü nu sunt fiul Paşii, ci o- 
fată din harmeul lui Caraiman, pe care păgânul m’a 
luat din casa părinţilor mei încă de când era în Bu- 
curescij rn’a luat cu sine îmbrăcându-mă bărbă- 
tesce ca să mă aibă neîncetat înaintea ochilor 
şi m’a numit Murad ca să un atragă bănuiala ni mu-
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,ruï. Am fugit fiind-că e in dreptul fie-caruia rob 
fie a fugi delà cel ce-1 ţine prins prin nedreptate, 
am mers în tabăra Românilor fiind-că eî sunt fraţii ^ 
meî, m’am luptat împreună cu el, pentru că sunt 
Româncă şi fiind-că de mică copilă am fost deprinsă 
în meşteşugul armelor, şi dorinţa d’a muri ca orî-ce 
Român pentru ţăra mea m’a îndemnat să fac acel 
pas. Dacă am voit să ucig pe Caraiman şi laş fi ucis 
fie nu-mî apuca înainte Domnul meu, am făcut’o 
fiind-că el este pricina tuturor .nenorocirilor mele.

— Minte, minte, stăpâne, strigă comandantul 
fie iananicerî care o adusese; vrea să ne înşele, 
.căci1 puterea sa e mal pre sus de puterea unei 
fernen • -

Adevărul vorbesce, răspunse Turcul care o 
numise încet cu adăvăratul eî nume.

— Osmani strigă Maria recunoscêndu-1.
r — Da, Osman; răspunse el cu întristare, acela - 

care de dragostea ta îşi uitase ' datoriile, a fugit 
împreună cu tine din tabăra credincioşilor, a fost 
în tabăra confraţilor tăi şi, după ce i s’a lu
minat în destul ochii, a sburat acolo unde-1 chiema 
datoria ca să găsăscă o morte sigură dar vrednică 
de soldat prin care să scape de nenorocirea ce a 
avut d’a te iubi în zadar.

— Astfel îmi placi rriaî bine de cât când te ve
dem fugar de la aï tăi şi gata d’a te face un căl
cător de lege, răspunse Maria fără a se mai gândi 
la pericolul ce atărna d’asupra capului sëù.

— Ast ostén este femee ! esclamă Vizirul pri- • 
vind pe Maria cu mirare şi admiraţiune ! acest oş
tean care s'a luptat mai bine ca cel mai fruntaşîu 
fiin oştenii mei* este femee?.....

— Da, stăpâne, răspunse Osman ; şi după astă
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afirmaţiune îî povesti cum a întêinit’o în grădina 
haremului lui Caraiman.

— Nu-mî vine să cred, murmură Turcul în
cremenit.

— Daca stai la îndoială, iată încredinţăze-te, 
răspunse Maria, smulgêndu-sï cu sânge rèoe cial- 
maoa din cap, şi Jăsănd să-î cadă pe umeri şi pe 
spate acea undă lucitöre de păr negru şi mătăsos, 
care era cea mai frumöse podobă a fiinţei sale, şi 
pe care, cu totă oştenia sa, nu se îndurase nici o 
dată ca s’o tae, ci o ţinea legată sub gugiumanul 
sëü de soldat.

— Acum înţeleg pentru ce noi, o ordie Intrăgă 
de sute de mii de oşteni, nu putem birui o mână • 

- de ömeni, murmură Vizirul oftând ; dacă o femee- 
este astfel de vitează, ce pöte fi un bărbaţii

După o clipeală de tăcere, bătrânul Si nan des
chise iar gura şi întrebă pe Maria.

— Ce căutaî în tabăra nostră?
— N’am venit s’o spionez, răspunse ea, ci voiam 

numai ca să trec prin ea.
— Unde aveai de gând să' te duci ?
— Eram hotărîtă să mă scobor în vale, să taiü 

ţăra d’a curmeçlisiul şi să trec Dunărea. v
— Pentru ce?
— • Ga sä scöt din lanţuri pe logodnicul meu,, 

care zace în pivniţile Saraiuluî luî Ferat Mustafa 
de lângă Rusciuc din porunca^ luî Caraiman.

— Singură te duceai?
— Singură.
— Nu-ţî era frică de vre-o premejdie?
— Mă încredusem în hainele ce purtam, în iu

ţeala calului ce aveam sub mine şi in virtutea bra
ţului meu. ' . • “ * • : • i r./i ...

if'
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— Prea mare curaj pentru o femee!
— Me întărea bizuiala în dreptatea şi nevino

văţia mea. »
— Ia spune-mî drept şi pe cinstea de oştean 

•adevărul grăeştî? nu minţi? . - ,
— N’am nevoe ca să mint chiar acum când 

•sciu că de-aci n’am să mai es cu viaţă.
— Să nu te fi trămis Mihaiü beiü ca să ne spui 

aceste basme, şi pe urmă să te in torni în- tabăra lui 
ca să’Î spui tot ce aï vëçiut la noï.

>— Iţi este în putere ca să te încredinţezi de 
adevăr.

— Bine çlicï, sciü ce voiü face, răspunse Vizi
rul mişcat. Ascultă femee fără de pereche,: fiinţe 
ca tine nu se dau pierzării, mai cu seamă de un 
Turc, care mai nainte de töte e om drept, şi ca să-ţî 
dovedesc că vitejii sunt iubiţi şi preţuiţi pretutin
deni, iată că-tî dau voe să te duci acolo unde aï 
plecat; îţi dau o teşcherea cu care să poţi trece 
nesupărat Dunărea, un cal care să înlocuiască pe 
«el mort şi un tovarăş şi povăţuitor ce’ţî vei a- 
lege, ca să’ţî povăţuăscă paşîî pentru ca să ţii minte 
şi să recunoscî că bătrânul Sinan este oştean şi 
scie cum trebue a se purta cu oştean.

— Eu voî fi acel povăţuitor, strigă Osman cu 
' grăbire, eü te voî însoţi până la Rusciuc ca să te 

văd încaî pe deplin ferîcită cu acela ce-î pismu- 
esc sortea, dar nu-î voesc nicî un rău, căci tre
bue să fie vrednic de >atâta dragoste şi statornicie ; 
eù merg cu tine; primescï Mario? aï încredere 
în mine ? /i

Da,răspunse fata întin^êndu-ï mâna drăpta
-cu bărbăţie.: •

— Iţi mulţumesc.
1 ' : ••
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— Deşi braţul tëü îmi este trebuincios, çlise Vi- 
rzurul, dar fie, du-te, plecaţi, până nu se face çliuâ, 
şi intorceţi-ve iute că în curênd ţările vôstre vor 
avea nevoe do voi.

XV

SALVATORII NEAŞTEPTAŢI.
Mirza pe care Tarn négligeât atâta timp, dar pe 

•care nu l’am uitat, îşi mânca amarul vieţii încă
tuşat şi ferecat în pivniţele castelului, în care îl 
aruncase viclenia lui Ţicalidi, pe când in ţăra lui 
se petrecea aşa mari evenimente fără ca densul së 
ia parte la ele. ••

După cum seim dintr’un capitol precedent, el în
dată ce fu prins şi legat, fu aruncat într’o căruţă 
■şi pornit spre o direcţiune necunoscută ; astă por
nire fu numai o manoperă- care să’i înşele despre 
locul unde era să fie inch is, căci după ce făcu mai 
multe ocoluri şi cotituri pe câmpiile din jurul cas
telului cu ochiî legaţi şi aruncat în fundul căruţiî, 
fu oprit in dreptul porţilor din partea opusă ale 
aceloraşi casc, şi după ce traversă o grădină mare, 
fu condus într’un chioşc ascuns’ in întunecimea 
unui boschet stufos, şi scoborit printr’un mecanism 
secret care făcea să se scufunde, parchetul, intr’o 
pivniţă întunecosă săpată sub acelaşi chioşc, în care 
nu rësbia nici o raçlâ de lumină şi nici măcar.aer 
îndestulător pentru nisce plămâni robust! ca aï luî. O 
lampă atârna d’asupra capului sëü care abia împrăştia 
-puţin negrul întuneric din astă scorbură înfricoşată. 
După ce se ridică la loc parchetul printr’acelaşî
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-mecanism şi i-se. smulse legătura delà ochï de a 
mână nevăzută, auçii viind de sus o voce care ^
spuse că n’avea să moră, dar c’o să stea acolo prisoner -fe
până la nouă ordine, şi o să priiméscâ la fie-care' 
trei (Iile nutremênt printr’o deschizătură din pla
fond prin care rësbea puţin aer. îndată ce încetă 
vocea, nenorocitul prisoner se scula în sus ca sa
şi visiteze cuşca, dar nu dete de multă ostenéla, 
căci acea vizuină nu era mai mare de doi stânjeni nici 
mai lată de unul şi jumătate. Astă vizită îl întristă şi 
mai tare, căci îi tăie ori-ce raţiă de speranţă. Din 
acea tainiţă nu era cu putinţă să scape prin nici 
un sfat şi prin nici o încordare desperată, sau 
muncă păunică şi îndelungată, căci pereţii acelei 
tainiţe eraü de bolovani de piatră ciopliţi şi bine 
neteçütï, parchetul ei de lespezi de piatră şi bolta 
assemeni de piatră, cât despre use saü feréstra nici 
pomeneală. Ce să facă dar şl cum să scape când 
nu dispunea de nimic, când tot mobilimentul sëü 
era compus dintr’un strat gros de pae acoperit cu 
o pânză grosă şi dintr’un urcior de pământ? când de 
lume îl despărţea, cum çliseiü, nisce pereţi de ste- 
iuri de piatră ciopliţi şi neteziţi, cari nu se puteau 
dărima cu nici un chip, mai ales în lipsă de ori
ce instrument, şi sub piciore-i se afla tot piatră 
grosă, grea şi bine cimentată !

După ce termină astă durerosă cercetare, ne
norocitul tînër ântâiü fu coprins de desperare,, 
gândindu-se la sorta ce’l ascepta, şi mai ales la 
Maria lui: care era in mânile Turcilor ; se înfuria, 
lovi cu pumnii în zidul de piatră, strigă cât îi lua 
gura, nu mâncă .ca să moră de féme, se cercă a’şi 
face sema singur; da.r după ce vëçlu că • tote eraü 
în zadar, că zidurile resistau, că T lipseau mijlö-

■i
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cele de sinucidere şi că natura nu vrea să ’1 lase 
a muri de föme, atunci renunţă la töte actele de; 
violenţă şi câçlu într’o prostaţiune soră cu nesim
ţirea. Nevăzutul temnicer care ’i arunca de sus 
la fie-care trei çiile de mâncare se. încercă de mai 
multe ori că prin strigătele sale să ’1 deştepte din 
astă toropeală, şi vëçlênd că nu reuşea, îl lăsă în 
pace şi nu ’i mai vorbi altă dată. Ast-fel trecu 
çiile, trecu săptămâni, trecu chiar luni întregi fără 
ca el să sc6ţă un sunet de glas din pieptul sëü şi 
fără să ia alt nutremênt ca să trăiască de cât câte-va 
sorbituri de apă din vasul de lut ce era lângă; el 
şi câţi-va dumicaţi din pânea. ce i se arunca.

Câte o dată îşi aducea aminte de lume, de ţeră, 
de rangul lui, de datorie, de amicii sei şi mai 
ales de Maria, şi ’1 apucă nisce furii de nebunie, 
dar îndată së potolea aducându-şi aminte ca nu 
putea face nimic că să scape.din astă subpămentă, 
şi se lăsa în voia sortei, ca încăi mor tea să ’1 
smulgă' din acea grosnică închisôre.

. După ce trecu mai mult timp, pe care el nuT 
putea mësura, din causa că la el nu era nici $i, 
nici nöpte, auçli de o dată şi pe neasçeptatç un 
sgomot de păsuri apropiindu-se de un perete al 
temniţei sale., •

Acest sgomot îl făcu së iasă din obicinuita lux 
năucie şi să lipescă urechea de acel perete. Din ce 
în ce sgomotul se apropia de el şi în fine au$i chiar 
voci de mai mulţi omeni care vorbeaü între dânşii 
apropiindu-se; acest eveniment neăsceptat îi produse 

, şi bucurie şi téma. Ii produse bucurie,. căci în
cepuse să spere că ’i vinea vre-un ajutor din par
tea camarazilor sëï, iar târnă, căci începu a se gândi 
că pöte vineaü călării sëi, ca să’i curme prin môrte

41
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astă captivitate : care, de şi era teribilă, totuşi 
' era viaţă.

In fine iată că parte din: păretele din faţa culcu
şului sëü së scufundă şi dădu la ivéla o uşe, prin 
care intră in temniţa sa un val orbitor de lumină, 
care de o dată îî luă vëçlul şi ’Iu făcu să pue 
manele la ochi şi să ’ş! ascundă capul în haina 
ce purta pe el. După ce trecu câte-va minute; el 
redeschise ochit, şi după ce se mai doprinse cu 
lumina, vëçtu inainte-ï o cétà de câte-va fiinţe ome
nesc! îmbrăcate în haine de inanicerî turcesc!. Astă 
vedenie făcu pe Mlrda mai întâi să se cutremure, 
dar pe urmă să së resemneze şi să ?ş! ascepte 
rnortea cu bărbăţie.

— Ce căutat!? ce mai vreţî cu mine? strigă 
eh cu un ton sălbatic, retrăgându-se într’un colţ 
şi ascunZëndu-se într’o mână de pae pe jumătate 
putrede; nu v’aţ! săturat cu chinurile ce ’m! aţi 
dat pân? acum? ce voiţi şi viaţa mea?

Unul din Turci, un june frumos şi fără de mus
tăţi, cum îl au^i, se uită un moment la el cu 
tinereţe, şi pe urmă, recunoscînd în figura lui, 
cu tôta slăbiciunea; galbenéla şi ne îngrijirea chi
pului lui precum şi mărimea përuluï şi a bărbi! 
ce. ’! crescuse, trăsurile bravului căpitan, se repezi 
asupră-î ca să ’1 îmbrăţişeze; Mîrçla însă creZend 
că acel Turc voia săi sugrume, începu să se apere 
cu pumni! şi să strige:

— Nu më veţ! prinde de cât numa! mort.
1 MirZea, iubitul meü nu ma! më recunosc!? 

strigă junele cu o voce plină de o nespusă dul- 
căţă, nu ma! cunosc! tu pe Maria, pe logodnica ta?

. AuZihd aste ' cuvinte MirZa înceta d’a se mai 
apëra, roti uimit ochi! în juru’Î ca cum ar fi fost
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prada vr’unc-ï năluciri, apoi se -uită lung in faţa 
junelui Turc si lise: >

— Oare nu me înşel? ore nu sunt jucăria vre
unui vis ?...saü umbra sullet-ul sëü s’a înduplecat 
d’a audi in sfîrşit duiôsele1 şi neîncetatele: mele 
chemări, şi s’a îndurat a veni ca sà’mï mângîe o 
clipă chinuita mea viaţă ?

— Nu iubitul meu, strigă junele Turc. nu sunt 
umbra sufletului meu, ci sunt eu, eu Maria ta, 
iubita ta logodnică, pentru care aï pătimit atât de 
mult; pipăe-me şi incredinţedă-te că sunt vie.

—- Ce fel şi tu escî prinsă»? şi tu escî închisă 
în astă temniţă?

— O! nu, liniscescete, nu sunt prinsă, sunt 
•slobodă şi ’ţi aduc mântuirea.

— înţeleg murmură el cu întristare, aï aflat 
^ delà răpitorul meü robirea mea, şi de mila pentru 

mine, aï dobêndit, cine scie prin ce înjosiri, scă
parea mea. Nu voi să trăesc prin mijloce înjosi- 
tore; du-te şi lasâ-më să mor aicr.

‘— Nu avea frică, iubite prietene ; nici una din 
temerile tale nu sunt întemeiate; tot ,snnt vred
nică-de tine, tot pot să ţiu inainte-ţî fruntea în 
sus cu sumeţie, tot sunt logodnica ta, căci prin 

- -ajutorul lui D-çleü am scăpat din mâinile Turcilor 
neatinsă, şi d’aprôpe douë luni m’am întors în *ţera: 
mea, m’am luptat împotriva duşmanilor în locul' 
tëü, alăturî de àï noştri, şi acum viu dintre eî ca
să te 'Scap şi pe tine.
— Mario, nu më înselï tu ôre? strigă captivul 

•palpitând de emoţiune;
:—- Iaü martor pe D-çleü cel de sus, ' rëspunse 

fata întin^end cu solemnitate mână spre cer, me 
jur pe dragostea ta că adevër grăesce gură mea.

• ::•>(-

im

I. (

. . ! ■ I >
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j■— 01 D-ÿeule sfinte!. îtï mulţumesc, strigă bie
tul june că^ănd în genuche şi ridicându-şi ochii* 
spre boitele temniţei, îţi mulţumesc că după aşa 
mari şi neasemănate suferinţe, më învrednicesc! 
să gust o fericire aşa de neasceptată. Ce fac fraţii, 
mei? ce face ţăra mea? ce face scumpul, nostru 
Domnitor? adăogă el îndată ce termină astă piosă. 
mulţămire.

— Ţăra nostră este în rësboï cu Turcii, şi Dom
nul eî are mare nevoe de braţul tëü.

— Să sburăm cu un minut mai curênd, strigă^ 
bravul căpitan îndreptându-se spre uşă, căci mult 
3mi-e dor de scumpii mei tovarăşi.

.Osman care stătuse numai ca un privitor mut, dar 
nu nesimţitor la astă scenă ce am schiţat’o în pripăr 
îşi şterse pe sub ascuns de mai multe ori ochii de 
îacrâmî, şi îşi apăsa de mai multe ori pieptul ca să 
i se astâmpere sbuciumările inimei şi nisce aven
turi sălbatice care’lü îndemna d’a curma cu o is~ 
bitură mortală türmen tele ce *ï causa astă supremă^ 
fericire, pe care dênsul nu mai spera s’o guste vre-o 
dată. Raţiunea însă învinse instinctul, omul domoli- 
fiara, şi după ce se mai alinară primele furii, Turcul 
redeveni om, el arătă temnicerilor inelul Grecului- 
şi le umplu mâinile cu daruri scumpe. Cum vëçlii 
inelul, temnicerii nu mai cârtiră şi lăsară pe captiv să 

: iasă din temniţă împreună cu iubita sa. Junele Turc 
plecă şi el în urma fericiţilor iubiţi, trecu împreuna^ 
cu ei prin Rusciuc, trecu împreună cu ei Dunărea, 
pe podul ce stabilise pe vase Sinan Paşa, călători îm
preună cu ei de la Giurgiu până în sus de Târgo-- 
vişte, şi după ce ajunse din colo de tabăra turcăscă 
apröpe de cea Românăscă, se opri şi le <Jise '

— Mergeţi sănătoşi păreche fericită, luptaţi-ve*
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"cu bărbăţie pentru téra vôstra, şi după pace tră
iţi în linisce aducându-vë aminte câte odată de»
nenorocitul Osman. In furia rësboiuluï, însă fe
riţi-vë d’a vë întâlni cu mine, căci ’mî ar părea 
forte rëü ca să mor de manile vostre saü să më 
abat încă o dată de la datoria mea.

Maria şi Mirza ar fi voit să’şi arate prin vorbe 
•duiôse recunosciţa lor către acest nefericit june, dar 
nu putură, căci el peri dinaintea lor mai ’nainte 
'd’a putea deschide eî gura ca să vorbâscă.

Intrarea în tabăra română a astei părechî aşa 
•de puţin asceptată, aduse bucurie nedescrisă tu
turor Românilor; toţi luară pe Mîrza drept un 

.înviat din morţi şi pe Maria drept un înger mân
tuitor. Astă bucurie fu întreruptă de imediata in
trare a oştilor aliate, care produse o nouă bucu

rie căci insuflă Românilor speranţa că patria lor 
va fi din noü mântuită.

XVI
■ ! .

BĂTĂLIA DELA TIRGOVIŞTE ŞI GIURGIU.
Nu se dete resboiul general îndată ce sosi ostile ali

nate, ci se continuă hăruţuelele conduse cu atâta noro
cire de către Mihaiü, pentru ca să se deprindă cu Tur- - 

-cil acele cete creştine compuse din adunături neobîci- 
nuite cu figurile sălbatice ale muslumanilor şi cu tipu
rile asiatice şi africane; le dătu numai priiegiü ca să se 
^■convingă prin ele insă-le* ca faima de vitejie ce au do
bândit armiile păgâne era esagerată. Astă convingere 
-se dobâni curând, liind-că taberiîe inimice erau ve- 
-cine şi încăerările repeţi te cu neprecürmäre eraü 
in tot-d’auna avantagiôse creştinilor. După mai
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multe diîe de hărţuială, ostile creştine care câncî 
■ sosise tremurau cu groză numai când. auçleaü de~ 
numele de Turc, începură së că.ră în gura mare 
lupta generală, ca sa termine cu un minut mai 

: curênd cu aceşti barbari nedisciplinaţl, iar Turcii 
descuragiaţî de bătălia de la Călugărenî pe de o- 
parte, iar pe de alta de nenumăratele înfrângeri 
ce le împuţina numărul într’un mod simţitor, în
cepură să slăbăscă şi să căra a se retrage din ţără, 

Sinan Paşa vădend că nu mai putea impune dis
ciplina în .rîndurile cetelor sale, se vădu nevoit a 
se retrege spre Tirgovişte. Ostile aliate îndată ce 
a fiară despre astă mişcare, porniră după Turci,, 
se aşezară pe o câmpie bine apărată în faţa ora
şului şi asceptară, momentul cel mai priincios- 
pentru atac. Sinan cum se informă cu ostile aliate 
au tăberît în faţa armiei sale, se sui pe un deal 
înalt ce domina cetatea, şi vëçlênd armata inimica 
numerosă, bine armată şi bine rânduită, aflând 
iarăşi că se mal ascepta şi sosirea Àrchiduceluï 
Maximilian cu oşti si mal numerose, compusă din 

. italieni ispitiţi şi iscusiţi în arta resbeluluî, suspină 
din suflet, şi sub pretecst că voia să facă un pas 
strategic, lăsă in Tirgovişte o garnironă de 4000 
răsboinicl aprovisionaţi cu artilerie şi munitium 
îndestulătdrej dădu comanda garniçiôneï Iul AH Pa- 

- şa şi lui Mehemed Bel locotenentul său, şi se re
trase într’o nöpte spre Bucurescl eu töta,armata sa~ 

A doua di Batori cum' se sculă, de diminăţă, 
rêndui ostile în linie de bătae.generală, porni spre- 
Turci in regulă şi rămase uimit de mirare găsind 
tabăra pustie. După ce luă töte precauţiunile ca 
să nu fie- surprins, trămise iscöde ca să afle de
mersul Turcilor, şi aflând că el fugeaü într’un su-
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flet spre Bucuresci, înconjură Tîrgqvjştea, prinse şi 
măcelări vr’o 2000 de inimici. care fusese trămişî 
din çiorï de $iuă după provizii, tocmai când se 
întorcéü încărcate cu prăţlî, şi la 15 Octombre 
1595, atacă cetatea din mai multe părţi de odată.

Bine se luptară creştinii, mari talente de bravuftk 
desvoltă Rărvan noul Domn al Moldovei, strălucite 
esemple de curaj şi bărbăţie dete bravilor sëï ma
rele Mihai, cu multă inimoşie se luptă Mirza, care 
să întorsese de curênd din Turcia setos de lupte, 
iubita lui amazonă nu se lăsă să rëmâe mai jos, 
nobilii Săcuî şi cavalerii Florentini sub conducerea 
iscusitului Silvio Picolomini se întrecură în fapte 
de vitejie cu faimosa pleiadă a căpitanilor Români, 
care dobândise cordna nemuririi în atâtea lupte 
de semitei, dar şi Turcii din cetate se apërarâ 
bine ! Zidurile se sfärimaü, turnurile cädeaü sdru- 
micându-se, şanţurile se umpleaü cu buşteni aprinşi, 
scările se aşezau pe crestele zidurilor, şi focul ce 
consuma totul fără a se stinge, curgea ca plôia désa 
peste cetatea osândită la nimicire, dar cu tote acestea 
Osmaliiî, aducându-şi aminte că eraü strănepoţi de 
mari eroi, se luptară cu atâta vitejie in cât nu nu
mai se că arătară demni de ei, dar şi ’i întrecură. 
De mai multe ori se aşezară scările pe creste, 
de mai multe ori creştinii isbutiră a se sui până 
la vârfurile lor, de mai multe ori năvăliră prin 
spărturile făcute de oţelul distrugător şi de maşinele 
sfărămătore, insă de atâtea ori fură respinşi, şi de 
atâtea ori întăririle fură cruţate de năvălitori!.'.. 
Era o privelişte demnă de vëçiut ; geniul rësboiuluï 
ţinea cumpăna dréptâ privind cu mândrie şi plă
cere această luptă de titani.., . .. . .

In fine crucea învinse, focul inventat de Săcuî

(
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aprinse zidul de lemn ce înconjura cetatea, Turcii 
se vëçlurâ înconjuraţi de foc, de plumb, şi de su- 
sudom de inimici, se luptară încă, voiră să scape, 
fugind printr’o portiţă dosnică, dar fură văzuţi, 
respinşi înapoi şi măcelăriţi fură de milă. Coman
dantul cetăţii şi adjutantul lui căclură în mâna creş
tinilor vii nevătămaţii, şi ca să scape de mdrte, 
se coborîră după gloriosul piedistal ce le procu
rase eroica lor luptă, şi se înjosiră aşi cerşi graţia 
şi a descoperi duşmanilor planul lui Sinan, care 
după credinţa lor a sevlrşit către el un act de 
vênçlare.

Batori le înţelese înjositul scop, şi, după ce le 
refusa libertatea pentru o scumpă despăgubire, îî 
trimisé spre Cluj, iar el ocupa cu totul Tîrgoviştea, 
o curaţi de Turci şi pe urmă porni urmat de vic- 
toriôsa sa oştire spre Bucureşti în go na lui Sinan.
' Acesta îndată ce află că Tîrgoviştea a că^ut aşa 
de curînd în mâinele Românilor, se speriă fôrte, şi 
fără se mai lase timp ca să i se odihnească ostile, 
dete şi el foc Bucurescilor şi întăriturile sale de • 
lemn, făcute de densul, dărîmă şi mină cetăţuia 
Radu Vodă ca s’o arunce în aer prin fitiluri sute- 
rane îndată ce vor ocupa-o ostile creştine, şi porni 
spre Giurgiü în cea mai mare grabă, părăsind pe 
drum o mare mulţime de tunuri, bagaje şi cămile. 
Ajungând pe malul Dunării, avu nenorocirea d’a- 

, şî vedea oştenii ca se'omoraü unii pe alţii pen
tru; ca sa treacă unul mai änteiü ca altul şi să 
transporte dincolo împreună cu ëï şi tot avutul 
ce ’şî agonisese prin prăjii îu Ţerra Românească. 
Guvernul sultanului nu fu mai piiciri lacom ; el 
înfiinţase în capetele podurilor biurourî vamale ca 
să perceapă zeciuială de la tote prăţlile ce pro-
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prii lor oşteni vor transporta dincolo. Turciï vă- 
ţlindu-se pe de o parte doriţi de frica ce le bă- 
gasse în animă creştinii care se luase în gonă după 
ei, iar pe de altă parte împiedecaţi de aceste biu- 
rouri, năpădiră care mai de care să trăcă mai ân- 
têiü peste poduri, şi câţi fură mai ne răbdători, 
intrară înşeicî, şi începură să vâslească cu grabă 
desperată spre maiul opus. Era o privelisce tristă 
şi tot de o dată comică vedere acelor oşteni, 6- 
menî în tôta firea cum fùgiaü speriaţi spre Dunăre 
fără să fie de cine-va urmăriţi, cum se băteaii 
până la môrte pentru nisce biete şiecî pe jumă
tate "putrede, şi sum în lipsă de alt mijloc de tre
cere se aruncaü de bună voe îri apă ca să se îne
ce, aşa de mult îi băgase în grdză numele creş
tinilor şi mai ales al lui Mihaî. ;

Creştini ajungând Bucurescî şi aflând că Turcii 
fugeaü spre Giurgiir, nu intrară în oraşiu ci por
niră după ei pe altă,, calé, ca să potă a le eşi îna
inte şi să nu se împédicè de pârjolurile şi pusti
irile ce lasaü în urmă-le păgânii ;• întâlnind pe cale 
o sămă' de Turci ce mânau înainte-le turme de 
vite, îî lovi, îî ucise, le luă vitele şi merse mai 
departe.

Mihaî împreună cu căpitanii şi roşiorii lùï for
mând antegarda armatei, apucară înaintea armatei 
şi ajunseră cei d’ântâiü în faţa Giurgiului ; o parte 
din Turci trecuse deja Dunărea; altă parte era 
în ostrovul Sf. George, şi cei-mai mulţi, împreună 
cu care, vite şi zacherele, eraü încă pe pod, înain
tând cu mare greutate din causa îmbulzelei şi a 
percăpefei taxei ce se strîngea de un vameş Turc 
pentru capetele de vită luate ca pradă. Mihaî vëçlênd 
invălmăşala în care erau Turcii, nu mai aşteaptă

f :î* i •



rrr~ 170 ---

.ca să sosésca şi armia cea maţe, ci cu mâna lui 
de viteji cadu ca un trăsnet în mijlocul fugarilor.

Im! este cu anevoie a descrie spaima, groçla şi 
.încurcătura ce produse astă lovire neaşteptată; 
.Turc! vëçlându-se isbiţî pe la spate nu să mai gân
diră la strângerea taxelor, ci se năpustiră cu toţi 
înaintea ca să scape de teribila sabie a Iu! Mihaî, 
şi voind să scape de un duşman dete de altul mai 
mare, se încurcară intre care şi vite şi produse 
o neorânduială aşa de mare încât artileria Iu! 
Mihaî care îî înproşcă întruna cu plumb şi fier, 
isbea numai în pereţi groşi de carne vie.

Astă măcelărie sângerosă care costă viaţa a mai 
multe mi! de Turci, ar fi durat încă mult timp, 
dacă n’ar fi sosit întunericul nopţii spre a-î pune 
capăt. In timpul acele! nopţi Sinan isbuti a trece 
dincolo de Dunăre împreună cu o mare parte din 
armata sa apröpe sfărîmată, şi a întări capetele po
durilor, care erau legate între ele cu lanţuri grôse. 
.A doua ţii sosi şi Batori cu armia cea mare, şi 
cum ajunse, rupse întăririle delà capătul podului 
despre Giurgiu şi începu să isbescă restul fugarilor 
prin şarje: de cavalerie. Turcii ca să scape mai 
curând, aruncară tunuri şi bagaje in Dunăre, se 
năpustiră spre pod, şi ce! mai mulţi săriră în apă 
ca s’o trâcă în not, dar Mihaî prin artileriea sa 
puse un capët tragic şi: astor desperate sfopţur! şi 
isbuti a rupe prin repetate lovituri de obusurî, 
podul dintre> sf. George şi Giurgiu şi al despărţi 
în doue tocmai când era înţesat de lume. Rîul luă 
luntrele în curentul cursului sëü, şi greutatea după 
el îl făcu să şe scufunde şi lacoma undă începu să 
înghiţă cu repeziciune. o mulţime nenumărată de
victime : omeni si dobitoce.• •
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Dunărea întrlo clipă së umplu de cadravre de . 
diverse formende sfăr.îmătur! de.diferite soiuri, de 
turbane ce pluteaü pe suprafaţa apei şi de şiroie 
negre de sânge ce curgeaü din nenumărate rane.

. Intr’o clipă apele canalului së roşiră, şi nu mai
• putură:; curge înainte fiind împedecate de mul
ţimea ; cadavrelor ce căzuse. în el, şi chiar canalul 
cel mare îşi roşi apele. Mult timp locuitorii din 
partea locului nu putură scote apă fără a scote 
şi un cadravu de om saü dobitoc din. rîü.

Trei dile ţinu teribilul măcel din faţa Giurgiului, 
în care muriră 15,000 de Turci, mai mulţi decât 
perise în töte resbclele ce avusese eî în decurs de 
çlece an! ; trei çlile apele Dunări! curse- amestecate 
cu sânge, cu cadavre plutinde şi cu corpuri vii. 
trei dile Românii întrecură în vitejie şi sprintenie 
pe toţi aliaţii lor, şi se espuse la mii de pericole

• fără a së înfrânge o singură dată. In aprinderea 
: luptei, căci Turcii, vëçlêndu-së între douë primejdii
së luptară cu desperare, Români! cutezarăîntră 
pe podul cel pe jumătate rupt şi a împuşca gro
şii ic pe ce! după malul opus, pe când aceia tăia 
cu sëeurile otgönele ca să ia luntrele apa şi să-î 
scape de duşman!.-.Mîrza şi Maria era în numerul 
şi in fruntea lor, totdéuna în fruntea pericolului 
şi totdéuna alătur! unul de altul.

La 25 Octombre aliaţi! vëdênd că n-au de ce 
së ma! teme despre Dunăre, së năpustiră asupra 
cetăţui! Giurgiului, o bătură trei çlile d’arêndul, 
şi după multă, versâre de sânge, din. ambele părţî, 
o luară cu asalt împreună cu o corabie încărcată 
cu felurite scumpetuiî, trecură garnisöna sub sabie, 

-şi pe urmă după obiceiul timpului, lăsară scăpat 
numaî un singur om ca să ducă confraţilor së!
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vestea nimicireî lor, desfînţară podul aruncat peste 
canalul sf. George, şi după ce dărîmară zidurile 
cetăţii până la păment ca să nu mai serve de adăpost 
Turcilor, trecură Dunărea pe podul ce formară din 
noü din sfărîmăturele cel lui vechiü, şi ocupară 
Rusciucul pe care’lü găsiră cu totul părăsit de 
oştire şi apröpe gol de-locuitori. Acolo găsiră încă 
o mulţime de arme, tunuri,; munitiune, provisiunî 
de grâne şi vite, prădi bogate şi robî ce încă nu 
putusse să’i pornească spre Rasgrad unde se re- 
trăsessse Sinan şi sfărâmăturile armiei salle, după 
ce îndurase marele desastrti de la Giurgiu.

Vëçlîndu-se acolo de nimeni supăraţi şi stăpînî 
peste averi neasceptat de îndestulate, aliaţii se opriră 
acolo până se vor odihni ostenii, se hotărîră a-şî îm
părţi pră^ile între eï precum şi d’a da fie-căruia oştean 
partea sa. Părţile ce se cuveni -fie-căruia fură atît 
de man. în cât fie-care oştean, - chiar ■ cel mai din 
urină soldat, deveni prin partea ce i se cădea, un 
om îndestul de bogat. Căpeteniele deveniră nisce 
bogătaşi.

Pentru ca să consfiinţească acest mare eveniment 
printr’un act memorabil care să rèmâe ca o le
gendă adând săpată în memoria fie-căruia, câte 
trei aliaţii, ne avênd timp se dureze pe pămîntul 
duşmănesc, pe care nu avea gând* să’lu păstreze, 
un monument de piatră falnic, şi trainic, se hotă- 
rîră a dura un alt monument nu mai pudin glo- 
rion, adică să serbeze acèst eveniment măreţ prin 
răsplătirea după cuviinţa a doï tineri, a doi eroi, 
•care aü săvîrşit în timpul rësboiuluï trecut nisce 
: fapte dintre'cele mai măreţe.' Se hotărîră dar să 
unească prin. nodurile căsătoriei pe Mirzea cu Ma- 

.ria, chiar dn Rusciuc, chiar pe pămîntul duşma-
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nesc smuls din mănele păgînelor prin bravura lor 
şi a fraţilor lor de arme. Cununia se sevêrsi chiar 
în mijlocul taberei, într’un mare pătrat de oşteni 
înşiruiţi sub arme, iar Mihaî Vodă fu nunul îm
preună cu o tînără bulgară din localitate.

Mihaiü serbătorî gloriosul sëü triumf vprin o 
nuntă mare şi frumoasă care urmă după simpla 
şi tot de o dată impunătorea cununie a căpitanu
lui Mirza cu Maria Putoianca, acea eroică legen
dară care inspira admiraţiunea tuturor, şi bine 
făcu, căci uni prin nisce legături vecînice nisce 
fiinţe care se iubisse atît de mult,.suferisse unul 
pentru altul atât de mult şi se întrecuse unul c.u 
altul care mai de care să dea doveçlï de bravură, 
de bărbăţie şi de statornicie demnă de contimpo
ranii lui .Omer. - j.

Nunta ţinu trei çlile şi luă parte la densa-câte 
trei domnitorii, toţi sfetnicii, lor, totă armata a- 
liată şi. toţi locuitorii creştini din localitate, în. fe
lurite petreceri şi çliafeturî, ca să se ducă pomina 
în Bulgaria de nunta românească şi să se dea' 
sfoară în ţerră între toţi creştinii ce gemeaü sub 
jugul turcesc despre voioşia şi, dărnicia Domnilor 
creştini.
- Intr’o <Ji, curînd după ce se sfirşi cu tămbălăul 

nunţii, noii căsătoriţi, pe când së pfimbaü pe sub 
zidurile cetăţii, găsiră într’un şanţ un cadavru de. 
turc bine conservat şi recunoscură numai decât 
trăsurile lui Osman. Nefericitul june, îşi împlinise 
promisiunea, se ucisesse ! O lacrămă generosă, e- 
şită din pleôpele. iubiţilor fericiţi, căţlu pe fruntea 
lui ca o rouă menită d’a rëcori sdrobitul lui suflet..
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ULTIMA. CERCARE
Maria, ânimă generösä, ânimă de elita, inimă de 

femeia, făcu ceva mai mult pentru acest tiner ne
norocit, care ’şî sacrificase viaţa pentru a mântui 
pe a sa, învrednici cu un mormânt pe acela ce 
dăcea in şianţ până când un câne flămând va veni 
să’l sfâşie şi să’şî sature fömea cu cărnurile sale; 
în putrediciune, şi scăpă prin acest act de pie
tate umană mult’ încercatul cadavru, de cel maî 
degrădător ultragiü pentru un musulman şi în-* 
vrednici de înmormântare corpul unui credincios 
care a eşit din pămint şi tot in pământ se cuvenea 
să intre pentru a se consuma.

După'ce se înturnă în oraşifi împreună .cu băr
batul sëü, seduse singură la un hoge de la cea-de 
intăiu giamie ce găsi locuită, căci cei maî mulţi 
Turci fugise din Rusciuc de frica Românilor, şi se 
înţelese cu el în privinţa tuturor măsurilor de luat 
pentru ca Osman să fie înmormântat într’un ci
mitir după töte regulele ritului musulman. După 
ce se puse töte la cale, ea făcu ceva maî mult, să
vârşi o mare imprudenţă, îndoit maî mare ca töte 
în o epocă de sbuciumărî şi surrescitaţiunî fanatice, 
inima femeiască este o enigmă forte anevoe de des- 
legat, se îmbrăcă în hainele sale soldăţesc!, se fu
rişă de bărbatul sëü, şi singură singurică, se duse 
pe sub ascuns la cimitirul musulman ca să asiste 
ia seoborârea în mormânt a tinăruluî sëü binefă-’ 
câtor şi să’şî ia un ultim adio la acela ce o iubise 
atât de mult în cât preferase a muri maî bine de 
cât a trăi ne iubit de ea. Ce să çlieï? slăbiciune
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femeiască! femeia se simte măgulită şi e în stare să 
facă mari sacrificii pornite numai din sinţimân- 
tul recunoscinţeî, chiar când nu iubescè, chiar când
anima sa este robită de altă pasiune.

Această imprudenţă fu p’aprope să’î repue viaţa; 
Turcii câţi remăsese în Rusciuc se supuse şi ju
rase credinţă Românilor numai cu buzele, numai 
din făţărnicie; in realitate însă urau pe ghiaurî cu 
aceiaşi furie ca şi cei fugiţi, şi întocmai ca şi eî 
ardeau de nerăbdare de a’şî rësbuna şi de a vărsa 
sânge de ghiaur orî-când i s’ar fi ivit un prilegiü 
priincios. Din numărul acestor fanatici prefăcuţi 
făcea parte şi hogia care se înţelesese cu Maria ca 
să ingrope pe Osman. El vëçlênd pe tînăra femeie 
îmbrăcată în haine de căpitan român, nu’î ghici 
nici de loc sexul, ci creçiu numai că'ar avea 
a face eu un tînăr căpitan de ghiaur care înainte 
de resboiu ar fi fost din întemplare legat prin no
durile amiciţiei cu Osman, se mai vëçluse aseme
nea exemple, şi creţi u că după luptă, ne putănd cruţa 
dilele amicului sëü, în focul răsboiului, a găsit de 
cuviinţă să’şî arăte dragostea către amicul sëü, 
după încetarea focului, acordându-I o înmormân
tare omenească.

El ar fi trebuit să admire asemenea generosă por
nire venită de la un necredincios, de la un ghiaurj 
dar fanatismul fu mai puternic ca simtimêntul drep
tăţii, şi patima îl orbi atât de mult în cât îl sili 
să comită o nelegiuire.

Un mare- număr dintre fugarii Turci se adăpos
teai! printre mormintele cimitirului ; cu eî se înţe
lesese el pentru a înmormânta pe Osman şi tot cu eî 
se înţelesese când vëdu pe Maria că vine singură ca 
se asiste la înmormentarea amicului sëü. să năvă- '
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lească asupră-î, să o înconjore, să pue mâna pe ea,, 
s’o lege cobză şi s’o ţie pironită şi culcată la pă
mânt sub greutatea genuchiuluï a doi dintre cel 
mai robust! dintre eî. Ceia ce plănuiră şi făcură-

— Ce să facem cu acest ghiaur ? întrebă unul . 
din năvălitori.

— Să’! tăem capul, îşi dădu părerea unul din
tre eî.

. — Ba nu, să’l ardem de viü casă isbândim môr- 
tea atâtor fraţi jertfiţi de ghiaur!.

— Ba nu* mai bine să ne supunem porunci! padi- 
şahuluî, răspunse bătrânul hoge. Ghiauri! au omorît 
mulţi dintre ai. noştri! şi pe mulţ! dintre. eî -’l-a 
robit şi’! ţie vi! în ghiarele lor. Asemeni şi no! am. " 
omorît mult! necredincioşi, dar prea puţini'dintre* 
ce! ce aü încăput vi! în manele nôstre au scăpat cu 
viaţă. Mulţi dintre a! noştri care aü încăput cu. 
viaţa în mânele ghiaurilor sunt vrednic! de păstrat 
cu viaţă şi de răscumpărat^ dar nu avem cu ce’! 
răscumpăra, căci ghiauri! nu vênd viaţa pe ban!, 
ci cer viaţă pentru viaţă. Acest tînăr trebue să fie 
un căpitan însemnat, pentru că tot! ghiauri! se 
pleacă lui ; să’! cruţăm filele pentru ca cu viaţa 
Iu! să dobândim alt suflet şi chiar ceva bani. Afara 
de aceasta nu se cade ca Cogea Si nan Paşa, öm cu 
perul alb şi îmbătrânit pe câmpurile de vitejie, sa 
intre în Stambul ca o curcă ploată, ca o potae bătută, 
ca un netrebnic fugar; ruşinea Iu! va fi ruşinea 
nostră şi slava ghiaurilor; trebuie să’! pregătim " ; 
pentru, intrarea sa în marele oraşifi o prii mire vred
nică de el şi ds no!, pentru ca să nu mărturisim 
singur! că am fost bătut!. Numai prin trâmbe de 
rob! mânaţi de la spate se pöte dovedi o biruinţă.
Acest tînăr trebue să facă parte dintre robi! vi—

;
;
■

I
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ziruluî, căcî nu ne a greşit nouă cu nimic, şi nu se 
cade ca numai de cât să’î vărsăm sângele cu mă- 
nele nöstre.

— Aşa să fie,'răspunse în «cor fugarii, şi cu toţii' 
se hotărâră ca să se folosească de întunericul nopţii*1 
şi să trămită pe prinsul lor sub bună escortă la 
Rasgrad, unde se rătrăsese Sinarn până să adune 
în juru-î, într’un corp compact, răsleţele sfărmă^- 
turî ale mareî s?le armii, care se împrăsciase mai 
pretutindeni întocmai ca sfărmăturile unei mari ' 
bombe in urma unei explosiunî.

Aşa se şi făcu. Turcii -fugari reuşise a aduna prin 
^ mijlocul mai sus descris, adică prin curse mişelescî, 

mai mulţi prisonierî de cât adunase Sinan prin pute
rea mareî sale armii, şi reuşiră â trămite la Ras
grad un- convoiu de peste 120 prisonierî, pe care Si
nan tî priimi cu ochii inun daţî de lacrămî de bu
curie. Ei. spera mult de la aceşti nenorociţi, el spera- 
ca prin expunerea şi jertfirea lor să îmblânţliască’1 
mânia Sultanului, să şî"ascundă ruşinea şi să ca
pete ertarea şi buna sa graţie; dar nu reuşi.

A doua çli după sosirea coti voiul uïbu*prisonièriï,! 
el lasă la Rasgrad pe Hasan paşa, dându-î şi titlu de 
seraschier, îî puse la disposiţie câţe-va sangiacurî' 
din ostile Rumeleî; lăsâ şi pe Zarargi basa cu tunu1-’' 
rile şi muniţiile de răsboiu ca să ierneze la Şiiimla,* > 
şi el cu restul armatei 'şi cu prisonieriî care eraü1* 
puşi în lanţuri şi tîrîţî după el pe jos, porni spre 
Constantinopole, - unde sosi în scurt. timpi' Intre1 
prisonierî era şi nenorocita Mărie. înainte de a 
intra în capitală,1 el îşi întocmi din oştire1 şi din1' 
prisonierî un cortegiu imposant, cară să semene ' 
c* cortegiul unuî trumfător ; in capul cortegiului 
mergeau maî multe sute de călăreţi care purtau

t

12
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în vêrful lancelor lor câte un cap de om. mai töte tă
iate de la cadavrele proprietor sëï soldaţi' căluţi pe 
câmpul de răsboiu, in lipsă de capete de duşmani; (lupă 
aceia mergeau câte doi doi, peste 120 prisonierî Ro
mâni şi Unguri,. încărcaţi cu grele lanţuri, in frun
tea cărora. mergea mândră şi apröpe neobosită Ma
ria. Putoeanca ; după eï . veneaü rămăşiţile oştilor 
câte rămăsese in viaţă, şi in urma tuturor. mergea 
Sinan înconjurat, de mulţimea prăzilor câte strân
sese din Valahia după bătălia de Ja Călugăreni şi 
înainte de desastru de: la Târgovişte, şi câte apucase 
să trăcă JDunărea maU nainte. de sosirea la- Giur* 
giu a lui Mihaiü şi a oştilor aliate. Acest spectacol 
teatral amăgi mulţimea, dar pe Sultanul nu putuse 
să’R amăgiască. El aflase tot teribilul adevăr în totă , 
goliciunea sa printr’un martor ocular, un om de cre
dinţă, un trămis de el intr’adins la Rusciuc ca să’î spue 
adevărul ; el mai aflase, că şi Mehemed Paşa, fiul 
lui Sinan,. mâncase la Graan în Ungaria- o bâtae 
strajnică, el aflase că .oştirea sa fusese învinsă de 
un număr, inferior, de. duşmani, din causa incapa- 
cităţeî lut Sinan şi a fiului sëü, şi că efectivul său 
fusese redus la jumătate, şi pentru ca să pedepsăscă 
pe . vinovaţi, trămise pe Sinan şi pe fiul său in.e- 
xil la Malgara, destitui pe Ibraim caimacamul de 
vizir, şi. numi mare vizir, pe Sala Mohamed Paşa. 
Intr’acelaşi timp, pentru a .băga îngrijire. în cre
dincioşi şi a î face, să se lupte mai cu bărbăţie, or
donă a se face rugăciuni publice in Atmaidan (piaţa 
cailor), însărcina, pe pedi.cato^ul r.ŞjânteÎ; Sofii, şeicul 
Mohijidin ca. să ţie cuvăiitărî ; care să întărâte cu- 
ragiul poporului şi sentimentele lut religioase, şi luă ţ 
dişposiţiunl prin.şeicul islam şi Şeriful de • la Meca,- -- 
ca să,.facă rost-de .a înlocui; Sangac şeriful, adică .;

. ;
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-steagul sfint ce perduse la Călugărenî printr’un al
tul tot atât de autentic şi de sfint ca cel perdut, 
pentru a amăgi şi potoli mulţimea.

După aceia scôse din temniţă pe prisonierî ghia- 
uri, şi' ordona gialatului • ca să’î tragă pe toţi la 
ţeapă spre ă potoli cu puţin sânge setea de rës- . 
bunare a gloatelor pe care cuvintele şeicuiui le 
fanatîzase până la delir, pană la nebunie. Mulţi din
tre nenorociţii creştini fură desbrăcaţî şi trasî în 
ţeapă într'una din pieţele Stambululuî, însă când 
veni rindui Măriei, când după cei ridicară ilecul 
după spate, călii sëï sè încredinţară că era femee, 
atunci eî se; opriră- pe loc, căci legea iî oprea de 
a desgoli ö femee de faţă cu töta lumea şi de a o 
supune acestui chin ruşinos, şi vestiră pe cei mari. 
Aceştia vestiră1 pe marele vizir, şi marele vizir co
munică minunata veste Sultanului, Acesta aflând 
că o femee s’a găsit in mijlocul luptătorilor duş
mani prinşi pe câmpul de rësboiü, se miră foarte, 
şi numai de cât trămise să’i-o infăţeşeze inainte-î.

— Cine escï tu? çiise padişahul uitâudu-se cu 
mirare şi cu ore care interes spre figura acestei . 
femeeî atât de tinërâ şi. de frumosă. ; ’

— Sunt Româncă, răspunse ea cu bărbăţie.
— Pentru ce aï lăsat furca şi druga şi aï în

cins sabia; şi 'te ăl luptat alături de bărbaţi, tu 
•o femee? s‘; ' • . ' ' r/*’ ‘ .':7l :‘V '

— Pentru-că;ţera mea se găsea in primejdie, ^ 
pentru că braţele bărbaţilor din ţera mea nu a- 
j ungeau pent fu a scăpa 'moşia de jugul ce’i apăsa 
grumajiî, şi pentru - că Turcii* àû omorit pe' toţi aï 
mei şi m’aü despuiat de tot avutul părintesc..

Spune; maî bine adeveful, spune1 că dragos
tea pentru unui din oşteni din neamul teu te-a
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îndemnat ca să iei haina bărbăteasca şi să te as
cunzi între oşteni, spre a te lupta lingă el.

— Nu, nu aveam nevoe să alerg după drăguţi, 
pentru că rësboiul m’a găsit logodită, gata de a më 
căsători, şi puteam a merge în tabăra oştilor, ro- 
mânescî în ori ce ceas de çli saü de nöpte, pentru 
că tatăl meü a fost oştean, fratele meii e oştean., 
logodnicul .meü tot oştean este şi naşiul meü ein-- 
sus! Domnul tërei mele. Nu’mî am schimbat por
tul ca să më apropiiü de iubitul meü, adaoşe ea. 
cu o admirabilă bărbăţie, ci pentru ca să vatăm 
cât oi putea mai mult pe Turci care mi-a omorât., 
tot ce iubeam, mi-a ars casa părintească, m’a ţi
nut în robie mai multe luni, aü primejduit dilele 
iubitului meü şi aü făcut pe fraţii şi pe surorile, 
mele să îndure chinurile cele mai înspăimentătore..

. — Acum veçlï rodul nesocotinţei tale? ai încă
put pe mânele Turcilor, şi nu vor mai putea nici 
fratele tëü, nici. logodnicul tëü, nici Domnul tëü,. 
şi nici neamul,tëü ca să .te scape de primejdia ce
te asceaptă. , n

— Ce o vrea D-çleü cu mine, respunse tinëra. 
femee cu resemnaţiune; eü din minutul în care 
am lepădat haina mea de femee pentru a lua pe 
cea de bărbat, din minutul în care ’mi am încins 
mijlocul cu sabia şi am plecat spre câmpul, de 

1 rësboiü, din acel minut m’am logodit cu mortea 
şi m’ani dat de bună voe pradă ei, prin urmare 
vederea ei nu më îngrozesce de loc. Vie, o aşcept~ 
cu bărbăţie şi cu inima împăcată că mi-am făcut 
datoria către ţăra mea. Vie căci viaţa mea cu bu
curie o jertfesc scumpei , mele moşii.

— Păcat de tine fată că esci şi tînără şi fru-- 
moşă, şi ai fi vrednică să trăesci încă, mai bine de cât.
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sa' mon într’un chip ruşinos, disse sultanul cu 
un viers blind amestecat cu ore-care interes; dacă m’aî 
asculta pe mine, acum după'ce ’ţî aî îndeplinit cu 
prisos datoria către ţerra ta, aï face bine pentru a’ţî 
cruţa viaţa să’ţî ui ţî fraţiî şi logodnicii, să’ţî lepeçiï 
legea şi crucea, să' te faci turcoaică şi să intri 

, într’un harem bogat, unde te va aştepta fericirea.
— Nu se pöte prea puternice Padişah, nu mai 

pot,: acum sunt măritată şi’mî iubesc bărbatul. 
Maî bine daţi-mî raörtea.

— Cine este bărbatul tëü?
■— Căpitan Mirzea. .
— Ucigaşiul luî Caraiman Paşa! esclamă Sul

tanul scăparind din ochï scânteî de mânie. «
— Nu, nu e el ucigaşul luî Caraiman, ci sunt 

chiar eü pentrii câ el' a poruncit mörtea neamului 
meü, el a poruncit pârjolirea casei' mele şi tot ei a 
poruncit ţinerea mëa în robie în saraiul luî în vreme 
de maî multe luni.

; Cum? strigă Sultanul tresărind, tù escî ves
tita Maria Pütoiancä de'căre; sermanul Caraiman 
mî-a vorbit de atâtea ori? tu escï aceâfiinţă atât 
de iubită şi de slăvită care aï fost in stare să ro- 
bescî pe omul cel. maî nerbbit de pătimi? :Tu să fu 
.acea femee cu curagiü de bărbat,, acel copil cu braţe 
de om puternic, acea minune a fireî care întrece în vi
tejie pe serdariî ceî maî1 vitejî? Ferice de {era ta că 
poate sa nască şi să crească fiinţe atât de minunate! 
Nu, tu nu poţi să mori, ar fi şi păcat, Caraiman 
ţî’a dobândit delà mine ertarea şi minunarea mea 
maî nainte chiar de a întinde asupra luî mâna-ţî 
ucigaşe.

— L’am ucis 
piept, în luptă dreaptă şi primejduindu-mî viaţa.

pe câmpul de rësboiü, piept’la
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— Sciü, pentru aceia îţi daruesc viaţa ta şi a 
fraţilor tei câţi au rëmas în viaţă, şi më îndur a 
vë trămite înnapoî spre Rusciuc ca să fiţi daţi in 
schimb cu atâţia Turci câţi se găsesc in mânele 

' Domnului tëu.
Maria aurind acéstâ sentinţă de graţie .cădu in 

genuchî la piciôrele padişahuluî radiosă de bucu
rie că va mai apuca a revedea pe Mirza al eî, ii 
sërntà mâna cu respectaşi după aceia eşi din ca
mera Sultanului şi se reîntorse în închisôrea sa, de 
unde reeşi pentru a apuca din noii calea Rusciu- 
culuî; de astă dată ea plecă în călătorie in o haraba 
trasă de doi boi, îmbrăcată în haine, femeescî şi în- 
zăvonită. ca o turcoaica după legile musulmane..

E timpul acum să spunem ce făceau. într’acest 
timp Mirza, mult încercatul Mirza bărbatul eî. El 
după ce se. dispărţise de soţia sa, se duse de ,se 
culcă, şi când se sculă căuta pe soţia sa şi n’o găsi 
nicăirî; puse să o caute, căci el o pierdea din ve
dere si nu se putea desîipi de dînsa, şi află cu mi
rare că ea s’ar fi îmbrăcat soldăţesce, ar fi eşit din oraş 
şis’ar fi îndreptat singură singurică spre partea unde 
se găsea cimitirul musulman. Aflând astă scire, 
luă după el mai mulţi soldaţi, se duse acolo pe 
când se in opta, înconjură cimitirul, dădu peste hoge 
şi peste însoţitorii; sëï, şi află coprins de groază,. • 
de la aceşti fanatici inebuniţf până la paroxism. de 
escitaţiunele religiöse ale hogeî, cum că Maria a 
fost prinsă şi pornită de mai mult timp împreuna 
cu alţi creştini spre. Rasgrad, unde’i ascepta o 
morte sigură. "V”;. .

Mîrza, în aprinderea furiei ce’î produse astă veste 
atât de neaşceptată, puse de ucise pe toţi aceşti 
trădători fanatici, şi după aceia se luă in göna cea

j
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maï mare a cailor, el şi escorta sä, după convo
iul de prisonierï şi apuca drumul Rasgraduluï,- dar 
alergară ast-fel apröpe jumătate din nöpte, trecură în • 
gona cea mare riul Lom şi începură să zărească Ia ore 

» care depărtare focurile presărate ici şi colo cu 
care obicinuiaü Turcii s& înconjore liniele lor de 
anteguardă, dar-cu töte acestea nu dădură de nici 
un convoiü şi nici nu zăriră măcar un picior de 

-om, căci töte satele şi drumurile dintre armata 
creştină care nu trecuse dincolo de Rusciuc şi cea 
turcească care nu trecuse dincoa de Rasgrad eraü 
cu totul pustii şi părăsite de locuitorii A merge 
mai departe era şi de prisos, căci luna care lucea lim
pede pe cer le permitea să vadă tot drumul până . 
la Rasgrad şi să se convingă că era cu totul gol, era şi 
primejdios, pentru că mergênd mai departe'putea să 
dea de o santinelă saü de o patraulă turcească care 
putea să dea alarma şi să le primejduiască dilele 

"Tară de nici un folos; fură dar nevoiţî să se re
tragă, să se întorne inapoi şi să intre cam apröpe 
de ţliuă in Rusciuc fără de nici un folos.

A doua <Ji. se duse la cumnatul sëü şi’î comu
nică, grösnica ştire, şi cu el se-duse la Mihaiû şi’Î 
ceru ajutor şi protecţiune pentru ca să scape pe 
Maria de primejdia in care căzuse. Mihaiû prinse bu
curos, şi numai de cât se grăbi a scoate din închi- 
söre unul din‘ceï mai însemnaţi dintre prisonierï, 
îi dădu cal bun de călărie şi’l trămise la Rasgrad la 
mână cu o scrisore prin care propunea lui pe Sinan 
să schimbe prisonieriï :ce a priimit în séra<trecută 
pentru câţî prisonierï va hotărî el. Chiar a doua di se 
înturnă prisonierul turc cu scirea cum că Sinan 
a plecat chiar îm dimineţa dileî trecute împreună 
cu toţi prisonieriï spre Constantinopole, pentru ca
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să se reintôrca cu oşti îndoite şi că a luat cu el 
toţi prinşii. Mihaiü drept rësplatà pentru lealitatea 
robului iî dădu drumul ca să se ducă ori şi unde 
va vrea, şi se grăbi a scote din. temniţă un alt 
prisonier, un Aga de ieniceri, pe care’l trămise 
la Gonstantinopole cu propunerea de a da pe toţi 
prisonierii Turci făcuţi de Românilor în schimbul 
prisonierilor români făcuţi de Turcî. Acest Aga plecă, 
se duse mal nainte la Rasgrad pentru ca să dobân- 
descă informaţiunî sigure, apoi se îndreptă prin 
Şiumla, .Târnova,. Şipca, Kazanlik şi Andrianopol 
şi de: acolo se îndreptă spre Gonstantinopol, unde cum 
ajunse, se duse la comandantul general al Iecerilor, 
şi eu ajutorul lui pătrunse până la marele vizir, 
-căruia iî făcu cunoscut propunerea Românilor.

Sala Mahomed Paşa care intrase de curind in func
ţiune de mare vizir, făcea parte dintre puţinii Turcî 
care eraü de părere a stabili cu principatele va

ssale un modus vivendi mai împăciuitor, cel puţin 
până la terminarea rësboiuluï cu Nemţii, pentru 
a’şî concentra töte forţele contra acestora. El cum 
priimi scrisorea care conţinea propunerea lui Mi
haiü Vodă, ::se-duse cu ea la Sultanul chiar in çliua 
în care-se traseră în ţdpă o parte dintre prisonierî, 
esecuţiune care fu întreruptă, precum am maî spus 
prin descoperirea sexului Marieî, îî comunică con
ţinutul scrisorii cel trămisese beiul rebel, şi’l rugă 
să se arate mult maî mărinimos faţă cu acest hain 
care-se arăta atât de mărinimos, şi să dea drumul 
de la sine puţinilor prisonierî Români,; pentru ca să 
evite pe de o parte orî-ce umbră de intrare în în
ţelegere cu un rebel imediat după triumful sëü, şi 
pe de altă parte săi silésca a se ţine de cuven- 
tul dat prin acel act de generositate care aducea

?
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la îndeplinire intr’un mod spontaneü chiar propu
nerea lui Mihaiü.

Iată care fu adevărata causă a indulgenţei şi ge- 
nerosităţi! ce arătă Sultanul faţă cu Maria Putoianca.

In curind după această întâmplare, ea ajunse 
la Rusciuc împreună* cu camarazii séi de exil în 
cea mai deplină sănătate, sbură în braţele soţului 
sëü care o strinse cu transport la' sinul sëü, se 
jură că de aci în colo nu va mai părăsr portul 
sëü femeesc, nici nu va aduce la îndeplinire ni
mic fără scirea bărbatului sëü, şi se duse a schim
ba hainile turcesci cu care se îmbrăcase din 
ordinul Sultanului, cu haine româneşci, şi după a- 
ceia se duse la conac ca să mulţumăscă naşiului 
sëü Mihaiü Vodă pentru mântuitorul ajutor ce’i-a dat.

Mihaiü după aceia se ţinu de cuvânt, dădu dru
mul tuturor prisonierilor câţi căzuse în partea sa, 
după aceia părăsi Rusciucul împreună cu Batori 
şi întreaga lor ôste, trecură înapoi Dunărea şi in
trară în ÿiua de 1 Noembre s. n. în Bucuresci 
pe care’l găsi pustiü. Acolo Batori, fie înduioşat, fie 
înfricoşat de extraordinara vitejie ce desfăşuirase 
Mihaiü înaintea ochilor sëï în cele mai memora
bile bătălii ce vëçluse, renunţă de buna sa voe la - 
tractatul ruşinos ce silise pe Mihaiü să încheie 
în <Jiua de 20 Maiü, îî dădu înapoi töte drep
turile de suvenaritate şi autonomie, reservând pen
tru sine numai pe acele de suzeran, şi plecă spre 
Braşov pe valea Prahovei în sus, pe când Mihaiü 

'.şi aï sëï se îndrepta spre Târgovişte ca să se stabiléscâ 
acolo pentru câtva timp pentru a’şi odihni ostile.

Batori pornise spre Carpaţî ca un triumfător; 
-el ducea după sine sépte çlecï de tunuri luate cu sa
bia, o mulţime de care încărcate cu felurite arme,
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,pra$ï şi provizii precum şi mai multe miî de 
prisonierî, pe când marele Sinan, triumfătorul A- 

.şieî, Africeî şi Egiptului, înfrângëtorul. Grecilor şi- 
gloria Musulmanilor, së întorcea spre Constantino-* 
pole coprins de mare jale şi plângênd de ciudă. Mi- 
haî, după ce conduse pe Batori până la Câmpina, ' 
se înturnă la satul Ploescî făcut de el de curînd 
orasiü, mulţumi din inimă aliaţilor sëï Moldoven 
së despărţi de eï, cu multă părere de rëü, petrecu 
pe Răsvan Vodă până la Buzëü. ca să së ducă cu 

. ajutorul Săcuilor să-şî reia tronul usurpât de Iri- 
mia Movilă,.şi după aceia întră în Tirgovişte încăr
cat de glorie. Îndată ce se vëdu revenit după aşa 
lungă lipsă în capitala sa, el .së puse a repara stri
căciunile causate de Turci, reconstrui zidurile ce- 

. tăţui şi se apucă cu îndoită ardore ca să ’şî umple- 
golurile ce se făcuse în armata sa. ; \
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Încheiere.
: ; * ;

După bătăliele delà GălugărpnÎ şi de ja Giurgiu 
mândria turcésca se mai domoli, câçï stéua Musulma
nilor începuse să pălescă ; Sultanul mai trimise oşti, 
mai se ciocni încă cu Achilul României, dar după ce 
vëdu că armatele sale erau mereu, învinse : la Vi- 
din. la Nicopole, la Silistra şi pe tot litoralul Du
nării pe unde lucea sabia lui.. Mihaî, îşi : înfrânse 
cerbicia, şi..trimise la Tîrgovişte ambasadori cu da
ruri scumpe şi condiţiun! forte avantagiöse, făcute 
ca putere cu putere, iar nu ca suzeran, cu vasal* 
spre a obţine o pace onorabilă. Mihâî priimi pro
punerea şi promise că se va purta astfel cum se 
vor purta şi Turcii, şi încetă, ostilităţile şi repeţi- 
tele atacuri peste Dunăre, fără insă a^şî licenţia ar
mata si fără a së încrede muLt in cuvântul Tur
cului. .

‘i -■Ij

L"-f
. Sinan Paşa după ruşinosa învingere delà Giurgiu 

fu, cum am mai çlis, exilat într’o insuliţă din Ar- 
chipelag, dar . nu petrecu mult în, ea căci nu ră
mase mult timp in viaţă. . Aceiaşi sortă. avu. şi 
Alexandru Vodă, care după infringer ea de la Giur
giu se retrăsese la Gonstantinopöje;' el trăi până 
la 1597, şj în acel annü noul vizir, nu se scie 
pentru ce, pote că ,nu vrusese ş.ă’i mai dea bani, 
îl acusă că ar fi spion al Românilor;, şi, numai de 
cât puse d.e-1 îmbrăcă, cu töte podöbele domnescî şi

\

\
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pe urmă ordonă să-l spânzure intr’o pădure din 
vecinătatea Rasgradului. Mihnea Vodă, care urmase 
tabera păgânilor cu aceleaşi scopuri, deşi së,luptase 
bărbătesce alături cu inimicii {ëriï şi aï religiuneî 
sale, deşi së turcise şi së lepădase de religiunea şi 
naţionalitatea sa, deşi priimise delà Sultanul propria 
sa cabaniţă şi propriul sëü hanger şi rangul de pase 
al Halepuluî, totuşi nu scăpă nici el cu bine, ci fu 
esilat intr’una din insulele Archipelagului, unde 
mûri în curend de necaz şi inimă rea. Aceiaşi 
sôrta avu Ştefan Surdu fiul lui Ion Vodă Sasul, 
cu töte că el, de şi venisse ca şi cei alţi la Rus- 
ciuc, nu se amestecasse insă în intrigile compeţi- 
torilor lui'.

Astfel au périt aceşti trei fii nedemni aï patriei 
ce i-a născut pentru că Jşî aü tradat töte sentimen- - 
tele de :omenî şi töte datoriile de Români in in
teresul nesă'ţiosei lor poftirî de putere. Aşa au périt 
şi aşa Vor peri toţi cari fără temere şi ruşine 

'sacrifică sau vor sacrifica scârbosului lor interes, 
asistenţa patriei lor.

Nici Dan Vistierul, nici Udrea logofătul,’ nicî unul 
din boeriî cari in taină conspirau contra luî Mihaî, 
nicî măcar spionul şi trădătorul Ţicalidi, care a fă
cut îri viaţa luî atâtea nelegiuiri, n’avură o sortă 
mai: bună; bei dintêiü fură .prinşi într’o conspira
ţie ürçlita prin Îndemnul luî Sigismund Batori şi 
ïerëmia Movilă, Domnul Moldovei, ca să detroneze 
şi să piardă pe Mihaî, şi fură în cele din urmă 
judecaţi şi pedepsiţi după cuviinţă, Ţicalidi după 
terminarea- rësboiulüï rămase liber, prii mi delà Ma- . 
ria recompensa promisă, dar nesăturându-se cu banii 
ce adunase prin atâtea fapte rele, intrigi şi tră
dări, voi să mai câştige şi alţi bani, dar îşi câştigă
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perire capului, fiind-că împreună cu Dan fu prins 
şi el ca spion şi mesager secret între Belgrad şl 
Tii govişte, şi fu spânzurat alături cu Vistierul.

Pe când degetul Iul D-çleü sè punea pe fruntea, 
acestor făcători de rele şi esistenţa lor se topia şi-, 
perea cu sunet, cei ce făcuse bine, cei ce-şl în-.,-* 
deplinise datoria către ţăra lor, eî träiaü in linisce- 
şi pacea sufletului. Mihaî îşi continuă misiunea ce-1 
prescrise Provedinţa d’a da ţării sale un renume 
şi o glorie neperitöre pe câmpul luptelor, schim-. 
bând numai operaţiunile de la Dunăre la Carpaţl 
şi începând a së bate cu Ungurii, inimicii na-, 
ţionalităţii ţării Iul, după ce încetă d’a să bate cu 
Turcii, inimicii indipedenţil patriei, sale- Astă nouă 
şi gloriosă episodă va face obiectul unei noul desp
eri erl.

Căpitanii săi îl secundară cu demnitate în astă 
nouă Iliadă şi-l făcu să shore din victorie în vie-, 
torie, iar Mirza şi cu iubita Iul, obţinură fără de 
voia lor'de la Domn autorisarea d’a trăi in linisce 
şi pace la moşia lor. Eî făcură ast-fel ca să împace 
şi datoria lor cătră ţără şi promisiunea Dumnăscă; 
o parte din an el o petreceau împreună In tabără iar o 
parte trăiau la moşiora Iul Mirza din vecinătatea 
Tirgoviştel, căci Afumaţii, pe care Maria de la 
hrăpirea sa prinsese ură mare, îl schimbase cu Vodă 
pentru altă moşie mal bună.f,; - ,

Cerul le dăruiră töte fericirile casnice, între care 
şi binecuvântarea d’a muri în adânci bătrâneţe,, 
înconjuraţi de copil şi nepoţi, toţi voinici, toţi bravi, 
toţi demni de părinţi! şi moşii lor. Radu, fratele- 
Marii nu să căsători nici odată, ci muri ca un 
brav pe câmpul luptei, în bătălia de la Goroslău în*.

i
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Transilvania, ùnde së infrânse cu totul cerbicia şi 
orgoliul lui Sigismund Batori.

Evenimentele politice ce së scurse în urma ace
stui mare eveniment naţional, prin care Roïnàniï 
cu o mână de omeni infrânse' cerbicia ûngurésca* 
se pot citi in alta nuvela intitulata, aMihaiü domn 
al Daciei traume» 11
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Câte lapte a privit 
Câte oşti a mistuit 
Câte oase a înaibit I

!

, Mulţi ca frunzile.de brad,- n , ,r 
.■ :Ca nisipul dé pei vad ! - . Jx ♦ ; \ ' { 

Câ gemetele din iad !

Spune corbii munţilor 
Şi fiarele codrilor*
Care a fost nutreţul lor? .

Fosf’a au leşuri Tătărescî.^-;
Şi Turceseî, şi Ungurescî . / 
Date în săbii românesc! î
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. Căci de noi milă nu aï 
Să ne scapi d'amar si:Vaï! :
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'Găsit de marele poet V. Alexandri în o psaltire forte 
veche în biblioteca Monastireî Neamţului. De desublul 
cântecului ■ era următdrele cuvinte scrise cu slovă călu
gărească; Scrisaü acest, viers băirin de mine eromonahu 
Paisie credincios rob al lui D-deu, iar eu Vani auzit 
şi Vam Hnvëtat de la răposatul bunul meu Stoian Jolde 
armaşelul. E publicat în poesiî populare ale Români
lor 1866. • ’
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