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PREFAŢA
Esle un an şi mai bine de când un amic al 

meü îmi lăsă un manuscript rugându-më să-1 
reved şi daca îl voiu găsi bun să-l dau publici
tate!.

L’am aruncat în mica mea. bibliotecă şi a rë- 
mas acolo uitat f

Mai dilele trecute, resfoind prin hârtiile mele 
pentru a putea găsi vre-un manuscript intere
sant şi pentru a citi încă odată aceea ce scrisesem 
acum câţî-va-ani, gäsiiü din întâmplare şi acest 
manuscript şi odată cu citirea iniţialelor M. A, 
îmi aduseiu aminte şi de buiiuHneü prieten.

^qtoxseiu prima pagină, care pe, îngroşease din 
cauza prafului şi vë$uiü că in acel caet se co
prinde viaţa vestitului haiduc- Ţtxndură.

In adevër, literatura nóstrá populară coprinde . . ;
cea mai mare parte, poesiile populare adunate 
de nemuritorul nostru poet V. Alexandri şi .vieţeîe 
numeroşilor haiduci; cari aű cutreerat în diferite

?
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timpuri pădurele ţereî nóstre şi cari la întune- 
recul nopţeî saű la umbra clileî, îşi rësbunaü cu 
înfocare asupra acelor viperî înveninate, cari ne 
sugeaü sângele, cari ne violaü soţiele şi ne răpeau 
fetele.

Haiducii, aceste fiinţe setôse de rësbunare, de
parte d’a face vre-un reu fraţilor lor, îî ajutau 
la timpuri de nevoi, şi lucrau din tote puterile, 
pentru a scăpa odată România de acest nor ne
gru, care o învăluise.

Haiducii, departe d’a fi nişte hoţi, dupe cum 
îî numesc unii, îî putem trece în rândul mar
tirilor.

Ţandură, făcând parte din acesta grupă, am 
găsit de interes a publica viaţa lui şi complec
tând manuscriptul prietenului meü, revëdëndu-1 
şi prefăcendu-l, îl aduc acum înaintea d-vostră, 
iubiţi cititori, cari singuri sunteţi in drept a ve 
da părerea în bine sau în rëu. t

'VtiLut Cal.
I * ' pm Nacn.

I ciwuj HJL b
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Copilăria lui Ţandură

In anul 1819 România şi Moldova, se aflau 
intr’o ferbere şi într’o învălmăşală din cele mai 
man, din causa schimbării Domnilor la tron, şi 
din causa turcilor, grecilor fanarioţi, şi a arnă- 
uţilor, care devastau şi jefuiaú ţara fără cruţare, 
fára ca să se gândéscâ că D-çleü odată va tri
mite urgia lui pentru a pedepsi faptele lor cele 
urâte.

După o crnă gerosă şi cumplită, se arătă primă
vara dulce şi voiosă, plină de farmec, zâmbitóre şi 
dătătore de viaţă la tot ce întâlneşte în calea eî.

Acest timp frumos, căru’i putem elice ramură 
ruptă din paradis, face pe orî-care muritor să 
uite de trecutul sëû cel plin de suferinţe, privind 
şi respirând aerul cel curat şi dulce al naturel.

Atunci omul ese din căminul seu şi începe a 
repara pe unde furtuna erneï a derăpănat şi stri
cat tot ce a întâlnit in drumul eï mai slab, a- 
tuncî orî-ce fiinţă vieţuitore ese din asçunÿôtorile 
lor de iarnă umblând pentru a’şî găsi hrana lor. •
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Atuncî pasările ’sï unesc armoniósele lor ciri
piră pu îmbătătorul parfum al natúréi, tot ómul 
atunci dice: Domne'F dă’mî mulţi ani să trăesc * 
privindu-ţî făpturile tale. mărindu-te pre tine: 
Ear când suferinţele si greutăţile timpurilor fui- 

• t'ùnçse trec peste mesura lor, când cuţitul.ajunge 
la os dupe cum e proverbul românesc, atuncî 
tot omul dice: «Domne, fă ca púmén tul să se des
chidă, şi să me inghiţă de viu căci nu mai 
pot trăi.

Ast-fel era în anul când descriem .noi; orna 
trecuse, primă-vara venise şi cu primă-vara o 
altă érnă mai teribilă şi mai frumosă se asedă 
pe biata ţâră. Acesta iarnă era Alexandru Şuţu, 
care prin negustoria lui ce o făcu la Constau ti- 
nopole, şi suma de bam ce promise Sultanului, 
veni iarăşi pentru a treia oră la tronul Româ
niei, de a stórce ţara de ultima eî picătură de 
sânge.

Acest Domn aduse cu sine o mulţime de ar-• »
năuţî împrăştiindu’î prin tute satele, silind pe 
bieţii români prin asprimea lor şi prin jafurile 
ce le făceau, să ’şî părăşescă casa şi să ’şî caute 
adăpost prin munţi şi păduri.

In acel timp in comuna Cosescî, nu departe 
de Câmpu-Lung, .era un grec ce purta numele 
de Chirilis. Acest Chirilis într’o di din luna lui 
Iunie venindu’i poruncă de la vodă pentru a 

y strânge bani şi provisiî de la săteni, puse îndată

rX
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a executa porunca Domnului luând tot ce mai 
avea sátánul, fára a ţine în séma daca acesta 
mai are séû nu, cu ce se hrăni.

De inulte orî asemenea esecuţium şi jafurile 
făcea pentru el, în numele lui vodă. Intr’una din 
clilele acestea, ChiriUş sta răsturnat pe o cana
pea, in apropierea căreia, era o masă, şi pe 
densa era cinci pungi cu câte o sută de lei 
fie-care. Uşa casei unde şedea acesta se des
chise, şi un servitor apăru ţinând într’o mână o 
tavă de argint pe care era o ceşcă mare cu ca
fea, ear în cea-1-altä un ciubuc de o lungime 
enormă, şi înaitând le puse pe masă unde erau 
pungile cu bani strânşi din spinarea bietului 
român.

’ V ■Servitorul dupe ce puse tava cu ceşca de cafea 
pe masă, şi ’î dete ciubucul în mână, făcu o 
temenea până la pământ, şi voi să se retragă, 
dar stăpânul sëu II opri şi ’ï dise ca să cheme 
pe vornic. Acesta iï rëspunse ca . vornicul care 
era grec nalt şi uscăţiv, a luat cu el vr’o 50 de 
poteraşî cu dânsul şis’au dus spre gura leului în 
pădurea cea mare ca să pună mâna pe hoţul de 
Ţandură, şi pe aceï cari nu .s’au supus la dajdea 
care aî dat ordin efendia ta să se plătească.

— Nu din ordinul meü, rëspunse acesta, ci 
din ordinul M. Sale vodă.

— N’am ştiut, gândeam că.,‘.
— Taci bre! se,resti Ghirilis la servitor, şi



— 8 —

dute de chiamä pe capegiű, décá s’a sculat şi 
spune’î cä am ceva de vorbit cu el.

Servitorul facênd din noű o temenea,eşi pen
tru a împlini porunca stăpânului sëû.

După ce acesta eşi, Ghirilis remânênd singur, 
se sculă • repede după sofaua unde şedea restur- 
nat, şi îndată puse mâna pe acele cinci pungi 
ce erau pe masă, şi descuind o ladă mare de 
fier ce era ca un dulap băgat în zid, le puse 
înăuntru, şi după ce încue se resturnă iarăşi pe 
sofa aşteptând pe capegiű.

— Hm, îşi çlise Ghirilis, Ţandură, hoţul ăsta 
de codru, îmî face tot neajunsuri.

In loc să strâng ca în tot-d’a-una din sat câte 
o mie de lei, acum nu pot să strâng de cât 
cinci sute de lei, mari şi laţi !... Ce să-’î dau 
capegiuluî ca să-î ducă lui [Şuţu-vodă ? şi ce să 
’mï rëmâe mie ?

Dér stai tu vodă că nu vei vedea nici mah
mudea de la Ghirilis. Acum puţin ’mî mai tre- 
bue ca să pot cumpëra domnia, şi me voiű sili 
a complecta şuma rotundă ; dacă te vel supera 
pe mine puţin îmi pasă.

Oare nu sunt eü capabil de a fi domn in Ro
mânia ? N’aşî putea să fac şi eü ceea-ce faci tu ? 
Adică n’aşî sei şi eu să daü porunci ca să mise 
aducă banî d’a gata? Aida-de! Ba rlëu më jur 
pe. césca de cafea, că aş fi mult mai vrednic de 
cât tine, şi apoi şi înfăţişarea measémânâaDomn.
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Ghirilis dicênd acestea se sculă erăşî dupe sofay 
şi se apropia ele o oglindă mare care era atâr
nată de zidul cel căptuşit cu catifea roşie şi ver
de, şi luându-şî aerul unui Domn se privi un 

- moment neteçlindu-sï barba cea stufosă, şi res u- 
cindu-şî mustăţile cele lungi până la urechi.

Cine ar fiice ? Se întrebă ei ; cine ar dice când 
eü voiű îl numit Domn în România, că am făcut 
vr’o-dată plăcinte şi bocace ? Lasă că şi acum 
nu semăn a plăcintar, dar tot e mai bine când 
voiű fi Domn. Atunci totă lumea va sei de frică 
şi vor asculta de poruncile mele. Nu die, şi 
acum nu o duc reu, dar ce să faci cu o mână 
de mojici, ce să mai eî de la dânşii? Nu mai au 
nici sdrenţă pe eî. Care sunt mai bogaţi s’aü 
retras sub paza hű Ţandură. Ei vedî Ghirilis 
poţi să mai storci şi de acolo puţine’-părăluţe, 
pune dar pe capul lui Ţandură şiprinde-1 cu ori 
ce chip, căci acesta ’ţî va face pedicî maia.

Şi çlicênd şi făcendu-şî aceste iluşiuni, se în- 
tórse repede la masa din mijlocul salonului pe 
care se afla un clopoţel şi sunându-1 cu tărie de 
trei on, Îndată sc deschise uşa şi un fustagiu 
apăru.

— Aştept porunca efendieï vóstre, dise acesta..
— Bre Eftime, <Jise Ghirilis, cum am face noi,’ 

ca să punem mâna pe hoţul de Ţandură?
•— Forte lesne, efendia ta.
— Cum forte lesne ? căci acest hoţ e îndrăcit,
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am vrut de multe ori să pun mâna pe el şi n’anr 
putut s’o scot la capetêiü ; ba de multe orïmV ' 
prădat prin dibăcia lui. Intră prin uşile incuete 
ca ucigă’l toca.

— Ce spui efendia ta? Se póte una ca asta?
— Se póte... cum să nu se potă precum s’a 

şi putut.
De ce v’am adus eü pe voi ca să mev păziţi 

mai bine.
Şi Eitimis făcând o temenea până la pâment, 

adaogă, le vom păzi aşa de bine efendia ta, că' 
nici dracul nu se va putea apropia de curtea 
efendieî laie, noi suntem palicari nu glumă.

— Bravo! ţlise Chirilis, tocmai aşa vré'ü şi eii 
să fiţi, şi dacă îmî^veţî aduce şi pe Ţandură, 
apoi Ţi măresc léfa cu dece lei mai mult, şi chiar 
de acum să fii. ceauş peste ceî-l’alţî palicari.

— Câţi sunteţi cu toţii? întrebă Chirilis.
— Până ieri eram 28, asta-çlï a mai venit 

doui, rcspunse Eftimis care acum se bucura de- 
gradul de ceauş. '

— Bun! va să fiică sunteţi 30, cam puţin, 
ce e drept, trebue mai mulţi.

— Trebue mai mulţi? întrebă ceauşul,
— Da, trebue cel puţin 50 de palicari-ca voi.
— Prea bine efendia ta, dacă vrei să Ţi aduc-

şi o sută, căci la Gâmpu-Lung şi la Bucurescv 
vin cu duiumurile. -

!

i

-V V
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— Bine, să ’ï adacï, dar nu o sută, ci numaï 
50, şi să fie tot palicari voinici.

Va să çlica Efendia ta, să aduc 50 de pali
cari, şi cu 30 cari suntem fac 80.

— Eh! Bre, nătărăule! Nu înţelegi că arn 
cjis să fie cu toţii 50?

• — Prea bine efendia ta, me duc să ’ţî împli
nesc porunca. Şi acesta voi să iasă.

— Stai bre ! strigă Chirilis ia Ceauş.
Dér ce facem cu hoţul de Ţandură, cum să-1 

prindem ?
— Eu sciü un mijloc efendia ta ca să-l pot 

prinde, chiar eu singur, numai atăt me încurcă 
că nu sciü romănescc.

Dér să vedem ce a făcut voinicul Năstase cu«
cei 20 de palicari cu care s’a dus. Póte o fi 
pus mâna pe el.

Iar dacă nu l’o ii putut prinde, mevoiuduce 
/eu cu toţi 30 de palicari şi ’1 voiü aduce de 
urechi', viű nevătămat.

— Să te vëd ce ’ţ póte osul, cji.se Chirilis, şi 
bagă de sémâ că acest hoţ e şiret de n’are mar
gini, bagă de sémá să nu te princlă el pe tine 
în loc să ’1 prinrlî tu pe el.

Pe când Chirilis şi Eftimis céusul ’şî făcea 
planul cum ar putea prinde pe Ţandură haidu- 
-cul o răpăitură de cai se audi venind prin mij
locul satului.

li
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Na trecu mult şi această răpăitură, acest tro- 
1 pot de cai se apropie de poarta curţii lui Chirilis 

care îndată se deschise de un arnăut ce era ca 
santinelă lăsându’i pe călăreţi să intre înăuntru 
cari nu eraű de cât cinci şi cu vornicul şese*' 

1 Tot de o dată şi servitorul care Tarn vëçlutpu- 
1 tin mai înainte că a adus cafeaua şi ciubucul stă- 

panului seu veni şi anunţă pe Chirilis despre 
sosirea vornicului.

— A prins pe hoţu de Ţandură? întrebă Chi
rilis pe servitor.

— Nu vëd nici un hoţ, răspunse acesta, şi ceva 
mai mult că în Ioc de 20 se întorc mimai cincir 
cu vornicul şese, şi unul din aceştia e rănit la- 
cap şi la picior aşa că de abia poate să umble.

— Ce spui tu lane ? întrebă Chirilis pe servitor.
— Spui ce vëd cu ochii efendia ta.
— Pótc că ceî-l-alţî vin pe urmă cu hoţul şi 

cu cei ce nu s’aü supus la plată către o. câr
muire, termină Eftimis ceauşul.

— Se poate şi asta! çlise Chirilis cam cu in- 
doialä. Iani I strigă acesta pe servitorul sëü.

Mali întâiii aprinde-mî ciubucul, şi pe urmă 
să cliemî pe vornicul să vie aici, să’mî spue ce- 
ispravă ’mî-a făcut pe unde a fost.

— îndată efendia ta, clise servitorul şi aprin- 
dênd ciubucul stăpânului se duse de chemă pe 
vornic care îndată şi veni înaintea Iul Chirilis- 
făcând temenele până la pământ. •y
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— Unde aï fost bre ? întreba Chiri Us pe vornic, o
— Am fost după vorba efendieî tale de ieri 

ca sä puiii mâna pe tâlharul de Ţandură, şi să 
mai scot ceva de cheltuială pentru efendia ta.

Hei, şi unde sunt paralele? Aï strâns ce-va. 
ori le aduce pe urmă, unde sunt?

Vornicul năstase după un minut de tăcere ‘ 
spuse iui Chirilis că nu numai că n’a putut 
strânge nimic, dar a trebuit să plătescă acesta 
întreprindere curagioasă cu viaţa a 15 inşî din 
poteraşiî luî.

— Fşti un prost şi un guguman iï dise 
Chiriliş, tocmai tu să’mt facî vre-o isprava ! 
Eşti un mişel. Să nu mar iîî vornic de aci în
ainte că nu ştii să strângi bani.

Dute şi tu în rândul poteraşilor.
Şi tu Eftimie să fii ceauş şi vornic.
— Să trăesci efendia ta, dise Eftimis ceauşul.

;— Şi dute de caută palicari mulţi şi voinici.
Cât despre Ţandură me voiű gândi cü cum 

trebue să’l prind, me voiű duce chiar eu cu 
poteraşiî şi atunci o să vadă el cu cine are a face, 
dute acum şi până mâine să fii aici cu ei.

— Prea bine efendia ta.
Să adue o sută? întrebă Eftimis ceauşul.
-— Bine, adu şi o sută. Hai dute bre, numai 

sta.
Şi fustagiu eşi vesil de*rangurile carele că

pătase de la Chiri lis.

il
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Atunci Chirilis sună iarăşi clopoţelul, şi ser
vitorul Iane, fu îndată înaintea şerdaruluî .Chi
rilis aşteptându-î poruncile.

— Iane bre! clise Chirilis, ia spune-î vorni
cului să vie încoa la mine.

)

— îndată, clise servitorul, si intr’o secundă 
vornicul apăru, stând cu mâinele încrucişate la 
pept.

— Bre, Năstase! ’î <;lise Chirilis vornicului, 
Eu eram să te pedepsesc pentru mişelia ta, dar 
acum te ert.

Ia spune bre Năstase, cum s’a putut, că Ţan- 
dură, unu singur, să ve omóre şi să vë pună pe 
toţi pe fugă.

— Nu efendia ta, nu era unu singur, ci era 
mai mulţi, erau ca potopul din timpul lui Noe.

— Câţi eraû, ’î-aî numerát? Erau vr’o sută ?
— Cine maî sta să ’î numere efendia ta, căci 

nici nu se maî vedeau.
Tot ce se vedea era fu mu de praf de puşcă 

care ne orbea,^ şi glonţele care curgeaű din 
toate părţile ca plóia.

— Cine a început să dea întêiü, voi or ei ?
. — Apoî să veçlï efendia ta. Trcbue să ’ţî spuiű 

•de la început cum a mers lucrurile.
«Eu m’am sculat adî de dimineţă cu nóptea 

• in cap, şi luând 20 de palicari, care mi s’aü pă
rut mie mai voinici, m’am dus maî întâi spre 
satul Negrenî să strângiî şi de acolo ceva

:

.

!
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părăluţe. Dér toţi ómenii eraű duşi la muncă, 
numai primarul era acasă, căruia ’î-am spus ca sa 
vestescă pe locuitorii satului dea se îngriji fie
care să plătescă dajdia care a dat ordin Măria 
sa vodă.

— Şi pe urmă ce aţi făcut ?
— Pe urmă, reluă fostul vornic, ’î-am spus 

primarului că ne ducem până în pădurea de la 
Gura Leului, ca să punem mâna pe hoţul de 
Ţandură.

— Prost aï fost bre ! dise Chirilis lui Năstase.
Nu te gândeai că póte chiar primarul este unul 

dintre tovarăşii lui Ţandură ?
Nu m’am gândit la asta, şi apoi ce trebuia să 

më mai.gândesc, când primarul singur spunea 
fără să. fie întrebat, că şi pe densul l’a prădat 
acest hoţ.

~ Eî bine, spune mai nainte.
— După ce am plecat din satul Negrenî ne 

am dus spre marginea pădureî, unde zărirăm un 
om îmbrăcat numai cu o cămaşe şi încins cu un 
chimir de pele. Acest om căuta unde era fân 
mai bun de cosit. Gând am început să ne apro
piem de el, a croit’o la fugă în fundul pădureî. *
Eű atunci am gândit că el este Ţandură şi nu
mai de cât am dat drumul cailor şi ne-am re
pezit ca vêntul după el. Dar fiind că nu puteam- 
să mergem călări prin pădure, am crezut de cu- 

• -v <• vi.intă ca jumătate din noi să meargă să caute

—4 - ! : •
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13e Ţandură, şi cei-l-alţi intre care, eram şi eu, 
ia caz de ar fi eşit Ţandură sä fugă în altă parte 
noi să punem mâna pe el.

După ce au plecat fiece in pădure, noi ceşti- 
a 1 ţi dece am mers puţin mai înăuntru în dosul 
unui desiş unde cinci din noi aü descălecat ţinând 
şi caii celor alţi, ér cinci călări ’ï-am luat cu 
mine pentru a face un ocol pe marginea pădurei.

— Bravo, Bun plan ! ţlise Cţiirilis care sta pe 
sofa cu piciorele vârâte sub el şi asculta cu gura 
căscată la fostul vornic.

— Şi să verii efendia ta. Că pe când ne-am 
depărtat cam de o fugă de cal pe marginea pă- 
durei, de unde lăsasem pe acei cinci să ţie caii, 
un sunet grozav de pusei am auţlit in urma 
noastră, şi repede ne-am întors înapoi.

Dar ce să verii? o spaimă ne-a coprins, căci
t__trei palicari erau. morţi, şi caii nu se vedeau.

mcăeri ; atunci am poruncit lui Stoica, să desca- 
lice ca să ea pe cei trei palicari morţi şi së’ï 
pună unul pe calul lui, şi altul pe alt cal* insă 
de o dată a trecut nişte gloanţe şuerând pe la 
urechile noastre.

— Dar bre, ce era să mai faceţi cu acei pa
licari morţi ? întrebă Gliirilis nepăsător de na
ţia lui chiar. '

Mai bine în loc de a vë fi ocupat cu ei; tre
buia să alergaţi după hoţi şi să daţi într’ênsiï. ...

— Am dat efendia ta, h’am stat cu mâinile .;*■ ••

i
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în sín. Şi mi se pare cä aü şi càçlut câţi-va din 
eï. Dér ascultă efendia ta că nu mai am aşa 
mult de spus.

— Eî bine, spune că mi s’a făcut camfóme, 
şi trebue. să më pun la masă.

— Efendia ta, după cum ’ţî-am spus că vrem 
să ridicăm pe cei morţi pe cai, şi dacă am vë- 
$ut că gloanţele aii început să ne cânte pe lângă 
urechi, am lăsat tot la o parte şi am începutii 
să dăm până am isprăvit umpluturile de praf 
de puşcă.

In timpul acesta Stoica când vru să în caii ce, 
că<Ju jos, şi scăpă calul, pe care d’abia Tarn 
prins pe marginea pădurei.

Noi am credut că Stoica era împuşcat când 
acăţlut jos, dar el n’a a fost atins de nimic.

— Gine este rănit? întrebă Ghirilis, căci Iani \ 
’mî-a spus că unul o rănit la cap şi la picior; | 
aşa că d’abia se târăşte.

— Stoica c rănit, respunse vornicul, dar nu 
de gloanţe.

De ce dar e rănit?
— Din nebăgarea lui de seamă, fiind-că dupe l 

a câçlut jos, s’a sculat şi alergând ca să prindă j 
calul, s’a isbit de o cracă uscată care nu prea 
se băga în seamă, şi tot atunci dete într’o hăr- 
topă^ unde’şî rupse piciorul.

După aceasta vëçlênd că din 20 am rëmas nu-

*
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mai sése, am luat’o la fugă, căci alt-fel peream 
cu toţii.

— Aţi luat-o la fugă ca nisce fricoşi ! dise 
Chirilis cam restit.

— Nu ca nisce fricoşi, că dór nu’mî era frică de 
morte. Putem să me bat până când ajungeam 
să me iau cu eî de per, dér më temeam mai mult ' 
că n’o să aibă cine să spună efendieî tale, de 
cele ce s’au întâmplat cu poteraşiî.

— Va să clică asta e totă întâmplarea cu po
tera, şi cu tine ; cu tóté astea, décà n’aî făcut 
nici o ispravă în pădure, trebuia să te întorci în 
satul Neg reni, ca să strângi bani după cum aï 
lăsat respuns primarului.

De ce nu te aï gândit la asta,?
— Dér efendia ta, décà aï fi fost ín loculü 

meu le asigur că tot aşa făceaî.
La ast-fel de întâmplări cine se maî gândesce 

la bani? Nu ştii efendia ta că viaţa e maî scumpă 
de cât aurul de pe faţa pământului ?

La asemenea întâmplări efendia ta trebue maî 
întêiû să’ţî scapi viaţa, ca pe urmă să găsescî 
alt plan, şi intr’un timp potrivit să poţi pune 
mâna pe acela ce urăscî şi’l urmăresci.

Décá efendia ta te-aî duce, chiar cu o sută de 
palicari, më jur pe ce am maî scump, pe patria 
mea, că din toţi nici cu unul nu s’ar íntórce înapoi.

... se resti Chiri-— Dér dute dracului bre !

ÎTri'ÎÎ
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, lis din tóté puterile, şi punênd mana pe iatagan 
* dise: Ce? Tu creçlï că şi eü sunt fricoşii ca 

tine ?
Vornicul vëçlêndu-se ameninţat de morte cădii 

în genuchî înaintea serdaruluî Ghirilis rugându
se să’l ierte şi adăogend, că el scie un mijloc 
prin care póte să’l prinză pe Ţandură, fără de a 
avea trebuinţă de poteraşî.

— Spune mai repede ciapcânule, căci mi s’a 
urât ca să te mai ascult. Spune ce mijloc aï 
găsit ?

— Efendia ta aï închis alaltă-erî pe Trâncu, 
pe ţăranul acela, care elice că ar fi venit la efen
dia ta să se plângă pentru o nedreptate din par
tea unui slujbaş după moşia efendieî laie.

— Heî, şi ce e cu aia decă Fam închis !....
' Mâine o să daii poruncă să’i tae capul, căci 
nu. mai am ce face cu el. E sărac, nu mai are 
nimic, şi nu trebue să mai trăiască.

—Efendia ta, clise vornicul Năstase care sta 
tot în. genunghî, câte odată tocmai de acei care 
cred.1 că sunt de lepădat, aï trebuinţă şi pot se’ţî 
fie de folos.

Acestu ţăran, reluă vornicul, acest ţăran care 
este închis, ar putea să ne dea pro Ţandură in 
mână fiind-că e român neuş.

— Să nu’mî.facă vr’uii bocluc, dise Ghirilis 
după un moment de gândire.

— -Nu’ţî va face nici un bocluc, numai să clici

î

.ii
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câ’ï dai dreptate la plângerea lui. şi să’î pro
mit! că’î mai dai şi o sută de lei după ce va a- 
duce pe Ţandură.

— Bravo, bun plan! clise Chirilis.
Acum scoală şi dute de7l adu în coace să 

vorbesc cu el, şi tu Năstase să fii Vornic.
După câte-va minute, , vornicul veni cu bietul 

român, care nu mâncase de când îl trântiseră 
lefegiii lui Chirilis la închisoare.

Acesta după ce era leşinat de fonie, în cât 
deabea se ţinea pe picioare, mai era şi legat 
strâns cot la cot şi păţlit de doi arnăuţî armaţi 
până in dinţi, cari sedeaü unul la dreapta -şi 
altul la stânga lui cu iataganele scóse.

Cum te chiamă bre? întrebă Chirilis pe ţăra
nul ce sta înaintea lui cu capul plecat în jos 
ca un condamnat.

— Pârvu, respunse ţăranul.
— Şi mai cum?
— Gătej, respunse din noű acesta.
— Va să <;lică, te chiamă Pârvu* Gătej.
— Da, întocmai, efendia ta.
— Bre Pârvule, ce neajunsuri çliceaï că ’ţl-a 

făcut slujbaşii după moşia mea? Acum spune 
ca să’ţî fac dreptate.

— ’Ţi-am spus că slujbaşii efendiei tale aü 
venit şi ml-a luat boii din bătătură, pentru 30 
de lei care aveam să-î dau.

Şi de ce nu ’î-aî dat, ca să nu îţi ia boii?
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— Daca aveam, cum nu ’i-asi fi dat săracul 
de mine. Dér n’am avut, căci acum e tocmai 
vremea munceï. Ce me fac eu acum fără bou
leni, săracul de mine, şi de mine. Nevasta ’mi 
e bolnavă, am doi copii care aşteaptă la mana 
mea să le daú, căci până acum nu sunt de 
muncă, şi dacă am venit să cer dreptate la e- 
fendia ta, ca să më mai lase vre-o lună de dile 
ai dat poruncă să më închidă....

Dreptatea şi mila aü murit, nu se mai gă
sesc în ţară la noi. Şi çlicênd acestea lăsă să’i 
curgă un şir de lacrămi din ochi.

Dă'mi cel puţin drumul de mâini efendia ta, 
că dór n’am furat nimic, şi nu sunt un om 
rëu ca să’ţi fie frică de mine.

— Deslegaţi’l bre, ordonă Cliirilis către ar- 
năuţii, care sedeaű pe lângă ţeran, şi duceţi’lla 
bucătărie ca să’i dea bucătaruceva să mănânce, 
că póte e fóme bietului om.

— Sërut mâinile clise românul, şi plecă spre 
bucătărie condus de cei doi arnăuţi, care’l pă- 
çliaû ca pe un făcător de rele.

După ce va mânca, să veniţi ear cu el încoa, 
strigă Ghirilis.

— Prea bine, respunse arnăuţii.
Ghirilis după acea strigă iarăşi pe servitor, 

şi’i spuse să pregătească masa în sofragerie, că 
voesce să prânzèascâ. Servitorul anunţă pe bu
cătar că stăpânul lor vrea să mănânce, şi într’un



— 23 —

sfert de oră totul fu arangeat pentru dejun şi 
că nu era de cât pilaf şi friptură de miel.

— Hei bre, çlise Ghirilis adresându-se către 
vornicul Năstase, ce çlicï?... O să facem vr’o 
treabă cu mojicul ăsta de ţerănom!

— Te asigur că facem, răspunse vornicul.
Numai dacă ’î vei promite că’î dai ceva.
— Te însărcinez pe tine vornice, până stau 

la masă să te învoeştî cu el, dise Ghirilis.
Dă’î cât va cere, adică promite’! că’î vei da 

si mai mult, dacă va putea să ne dea pe Ţan- 
dură în mână.

Du-te acum, că el este la bucătărie, dupe 
cum sciî, şi învoeşcete cu el.

In acel timp când vornicul se ducea să se în- 
voiască şi să se plănuiască cu ţăranul pentru 
prinderea lui Ţandură, veni şi servitorul să a- 
nunţe pe stăpânul său despre capegiu, că s’a 
sculat şi că masa e gata.

— Bine, clise Ghirilis, şi dupe acea trecu în 
iatacul unde se afla capegiul, şi dupe ce îl sa*; 
Iută. îl invită de a prânçli împreună.

Să lăsăm pe Ghirilis seiend la masă împreună 
cu capegiul trimis de vodă şi să ne intórcem 
descriind viaţa haiducului înainte cu 4 ani.

Ţandură era clin comuna Valea Popi, in eta
te de 19 am; părinţii lui şi el se ocupau .cu 
munca pămentuluî.

!
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Intr’o dimineaţă din luna lui Maiü, tatăl sëü 
care se numea Àldea, ’ï ’çlise :

— Ţandură tată, să mergem astă-clî ca să 
vedem, dacă porumbul s’a făcut de săpat séü nu.

— Să mergem de ce nu, respunse Ţandură, 
şi cât vom merge p’acolo, să luăm părdalnica 
aia de puşcă că şede de rugineşce de geaba in 
pod : póte ne ese vre-un vénát înainte.

—: Gum se póte asta ? nu şeii că nu e voe 
să avem puşcă ? Ce vrei să ne întâlnescă logo
fătului Serdaruluî să ne-o ia şi să ne bage 1a 
gros ! Atâta $eu ne-ar mai trebuf.

— Da fricos eşti tată ! deu aşa î
De unde are să ne va<Jă grecu ? el remâne 

în sat şi noi ne ducem o bucată bună ş’apoî 
eú parc’aşî fi păpuşe să mi-o.iea numai aşa 
din mână ?

— Dec’ar fi numai el tot ar fi. Dar sunt şi 
alţii care umblă cu el pe moşie.

— Ea lasă tată frica aia la o parte. Mie nu 
’mî e frică, me duc să iau puşca şi câte-va um
pluturi de iarbă, că dór n’osă dea vodă cu tunu 
dupe noi. Şi dicênd acestea, ca o pisică se as- 
vêrli pe gura podului înăuntru şi luă puşca ca
re era înfiptă între căpriorii casei.

Tatăl sëü dupe câte-va dojenelî ce le adresa 
fiului sëü, vëdênd că n’o scôte la capëtëiu, ’l 
lăsă în fine, să facă ce vrea fiind-că numai pe 
el îl avea, şi o luă spre ţarină.
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Ţa ndură după ce luă puşca din pod care era 
cu doue ţevi, o curaţi puţin pe dinăuntru, o sterşe 
pe dinafară," şi dupe ce făcu câte-va sburăturî 
mărunte dintr’o bucată de plumb, încercă amen- 
doue ţevile ; dupe aceia mai făcu alte şese um
pluturi pentru a fi gata când ar avea trebuinţa 
să încarce din nou puşca, şi plecă după tatăl 
sëü care se dusese mai înainte şi care acum 
trebuia să fie departe.

Mama-sa care se nu mia Voica, eşi după fiul 
sëü şi-’î dise :

— Ţandură mamă, feresce-te până eşî din sat 
să nu te vadă cine-va cu puşca, căci gura ki
méi e rea, şi să nu staţi mult p’acolo, să vë 
intorceţî curênd, că ’í aprópe de namedî.

— Nu, nu ! nu stăm mult. Ne întôrcem cu
rênd, rlise Ţandură care se cam depărtase.

Nu vom uita că în judeţul Muscel nu lipsesc 
dealurile şi văile care se ridic şi se coborü şi 
cari astădî o mare parte a acestui loc, e aco
perit de păduri şi, crânguri, ast-fel cum eşim în 
marginea acestui sat, mergem mai puţin de o 
fugă de cal, şi intrăm într’un crâng care se 
lasă de pe marginea muntelui trecênd despre 
meaçlüçli pe lângă sat şi perdêndu-se spre răsă
rit în formă de clin.

Dincolo de acest crâng, cu tóté. că locule cam 
vălciş, dér îl vedem arat şi semënat de locuitorii 

. satului din apropriere, dintre care era şi Aldea

)
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tatăl lm Ţandură, care acum trecuse crân
gul pe drumul cei mare şi ajunsese in margi
nea ogorului sëü.

Ţandură însă nu o luă tot pe acel drum, ci 
ocoli ca së intre pe unde era crângul mai des.

Tot în acest minut să iviră doi omeni călări 
cari veneau pe marginea crângului despre mun
te, aducend un bou în fuga mare. Dupe ce a- 
ceştia se mai apropriară, un al treilea călăreţ, 
se vedea venind mai încet tot din acea parte 
în urma lor.

Ţandură îndată ’î cunoscu că aceştia sunt 
slugi de aï greco-turculut din satu lui, se dete 
în dosul unei tufe spre a nu fi veţi ut, şi obser- 
vënd că boul pe care’lü aduceau aceştia era boul 
lui, perdu răbdarea şi lăsând puşca în dosul a- 
celeî tufe se repedi ca fulgerul înaintea lor o- 
prindu’î şi strigând să lase boul.

Să te duci la stăpânire să'l ceri ! dacă e al 
tëü ! se resti unul din cei călări.

Noi suntem datori, ce găsim pe moşia serda- 
ruluî să ducem la curte. Şi maïîntëïü de unde 
cunoscî tu că ăsta e boul tëü ? Noi l’am cum
părat din satul vecin pentru tăiat.

— Lăsaţi boul hoţilor! strigă Ţandură; căci 
nu e moşia boerul uî într’acolo de unde veniţi 
cu boul.

* -—Ia au$î cum ne înjură mojicul? se adre
sară unul către altu, şi amândoi se repediră

!
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către Ţandăra lovidu’l pe spate cu bicele lor 
cele lungi.

Gel de al treilea care se apropiase, vëçlênd 
pe cei doi biciuind pe acest nenorocit dise : Da - 
ţi’Î bre! Daţi’Î de’l omorâţi, că me duc eu cu 
boul la curte.

Ţandură totacolea fugind pe după nişte ful- 
tanî de lăstari care eşeaîi de la tufele tăiete din 
faţa pământului şi alerga mai iute de cât acei 
care’lu urmăreau, spre locul unde lăsase puşca. 
El după ce puse mâna pe puşcă, mai făcu câte
va çlecimï de paşi până ce intră în desişî. şi apoi 
stete locului.

Grecii care’l urmăriră până aici de aprópe, des- 
călicară, legară caii de un arbore carele eşi mai 
înainte şi o croiră la góna in partea unde vă
zuseră că a apucat Ţandură. Acesta după ce 
ascultă puţin, o luă cam în pezişi pentru a eşi 
Ia drumul cel mare. Dar nu făcu <Jece paşi, şi 
aurii la spatele lui o mormuitură dicând: stai 
tu tâlharule ! Că acum eşti al nostru !

Ţandură făcu o săriturăjla o parte cu uşurinţa 
unei căpriore, şi îndreptând puşca spre ei, çlise :

— Staţi pe loc! căci vë omor ca pe nişte 
câni, mişeilor I

Unul din greci puse mâna pepistólele ce a- 
vea la brâu, Ţandură nu’i dete timp şi’l culcă 
la pâment.

Cel-l-alt făcu asemenea, dar când vru să des-
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carce pistolul se impedică de o vlascure, şi cäclu 
jos ast-fel, că pistolul se descărca în vént.

— Fiind-că aţi vrut ca să me omorâţi, dise 
Ţandură, na !... şi ţie ! şi dicênd acestea făcu şi 
pe. cel ce căduse să nu se mai scóle.

Iadul să aibă parte de voi, şi de tot neamul 
vostru, precum şi de mine codri vor avea parte 
de aci înainte.

După aceasta Ţandură le trase pistólele ce le 
aveau înfipte la bráű, şi mai uitându-se puţin la 
eî cum se sbäteaü de morte, plecă repede pentru 
a eşi la marginea crângului tot pe unde venise.

Ajuns aci dete peste caii grecilor legaţi de 
arbore, se uită la eî şi trecu înainte, până ce 
eşi de tot la câmp liber. Stătu pe loc, îşi făcu 
ochii rolă împrejur, apoi se întoarse erăşî spre 
locul unde se aflau caii legali dicênd:—Ga să 
me mai duc acasă, nici vorbă !... Mei voiţi duce 
la tata numai dacă l’aşî găsi, să’î spun că’mî 
iaü rămas bun de la dânsul şi să se păzească 
cum e mai bine de aceşti nelegiuiţi.

Ţandură cugetând ia acea ce era de făcut şi ce 

fel de curs o să’şî la acésta întâmplare neno
rocită pentru el şi pentru tatăl sëu, trecuse în
ainte de locui unde trebuia s^ se ducă, când fu 
deşteptat de rânchezatul unuia dîn: cei doi cai 
şi întorcându-se încălecă pe unul core’î se păru 
mai bun, sbură ca ventul spre drumul cel mare

<
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pentru a intêlni pe tatăl sëü, de la care trebuie 
să’sî ia renias bun.í

Doue dile trecu după acesta întâmplare şi gă
sim pe Ţaudură in judeţul Velcea intr’o pădure 
unde sosise cu câte-va minute mai înainte şi 
priponind calul unde vëçlu că e iarbă mai mare 
se retrase puţin mai la o parte unde era un mor
man de frundiş adunat de vent şi se aruncă pe 
el pentru, a se odihni.

Nu trecu mult şi Ţandură, fiind obosit de că
lătoria sa, adormi. începuse apoi să viseze nişce 
vise îngrozitóre; Mai intőiü i se păru că vede 
pe tatăl seu acusat de omorî torul acelor doi arnă- 
uţî si duşii înaintea judecăţii, şi dupe aceea la 
spânzură tőre, vedea cum slujbaşii stăpânire! le 
confiscă şi împart între eî averea tatălui sëü, 
cum jefuesc şi dă mal pe urmă foc casei, pe 
urmă se vedu prins şi el, şi legat strâns, şi il du
ceau la locul de unde trebuia să?şî ia adio de la 
lume. In acest timp să fi vertut cum Ţandură se 
lupta contra acelor ce ’l duceau, spre locul de 

* supliciu, se’l fi vertut cum îşi strângea pumni si cum 
r scârşnea din dinţi. Ast-fel se luptă el in vis a- 
L. própe patru ore, când fu deşteptat prin cântecu 

unei mierle ce era de asupra sa printre crucile 
/' arborelui, şi vërtênd că e aproape seră se sculă,
1 luă ca.lur de căpăstru şi dupe ce eşi la o potecă 

care mergea cam alături cu drumul cel mare
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după cum ?şî făcea el calcul, încălică,şi merse 
pe acea potecă până când începu să se înopteze. 
Odată, cu întunericul fu silit să iasă spre drumul 
mare ; dér unde avea de gând să mérga? nu ştim.

Un vént începu să sufle, făcencl un sgomotü 
asurzitor; veveriţele şibufniţele se întreceaüuna 
cu alta prin ţipetele lor cele sonore. Tot de-o- A 
dată începură şi vulpele a chelălăi, apoi mai j 
mulţi lupi nu întârziară cu urletul lor cel înfio
rător. Tóté acestea pasări şi animale nocturne, * 
împreună cu mugetul pădure! complecta o musică Í 
infernală care făcea să i-se sb uri és că părul ori ; 
cuî s’ar fi aflat pe acel timp acolo. Mai în de- [ 
părtare se auzea trosnetul unei crăci uscate care f 
nu mai avea putere să se mai ţină fiind isbita de 
o altă cracă verde care şi aceia era împinsă de 
vént. Mai coiea un fâşiit se auclea ca si cum ar 
fi tărit cine-va o grapă, dincolo o scârţiitură care • 
provenea din frecarea a două crăci apropo us
cate, şi la tote acestea asculta Ţandurâ şi mer
gea cam cu băgare de séma să nu fie lovit de 
vr’o cracă, când de odată veducă calul ciulesce í 
urechile şi începu a sforăi.

— Ce o fi vëçlênd calul ? se întrebă el, şi 
stătu locului.

Póte vr’un lup séű altă lighioană trebue să fie!
Şi $icênd în sine acestea, auzi desluşit, nu de
parte de el, un tropot ca şi cum ar fi mers cine-va. . 
Calul se uita într’acolo. Or ce ar fi, \şî dise el..

}
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şi descălecând legă calul de un copac, şi el în
cepu să se urce sus cu puşca şi cu patru pistóle 
care le avea moştenire de la răposaţii arnăuţî.

Dér pe când Ţandură se urca, calul începu 
să smucească lanţul cu care era legat de copac 
aşa de tare, in cât scutură copacul care nu era 
aşa de gros, şi cât pe aci era să ca$ă.

După ce Ţandură se aşeză luă de la cingă
toare două pistoale şi le puse în gardă, însă nu 
trecu 10 secunde şi o umbră se veţlu apropiin- 
du-se de cal.

A.cesta începu să se liniştească când se apro- 
piă acea umbră de el.

Ţandură să lupta cu întunerecul pentru a dis
tinge ce putea să iie acea umbră.

— Cine eşti tu care te-aî urcat acolo? se 
au ţii o voce detunătoare, şi ce cauţi tunóptea pe 
aceste locurî.

— Eü sunt ! respunse Ţandură cu sfială.
— Tu eşti măi Sandule?
— Da, eű sunt ! ţlise de-o-cam-dată Ţandură 

şi începu să se dea jos.
— Dér de ce aï luat şi calul cu tine ? ’1 în

trebă acesta.
— L’am luat, ca să,

că o să se încurce în vorbă ncsciind cum ’lu 
chiamă pe noul seu naş de la care primise pen
tru prima oară numele de Sandu, se opri de a- 
vorbi până se dete jos.

şi Ţandură vëdênd
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— Ori ţi'-s’a întâmplat ceva de nu vorbeşti 
mai Sandule?

— Nu mi s’a întâmplat nimic, măi nene, dise 
Ţandură după ce observă că acesta nu era de cât 
tot român ca el, dar e totul că eü nu sunt San
du după cum ’mî <Jicî.

, Pe mine me chiamă Ion, pe numele bun din 
\)o.tez, iar lumea ’mî dice Ţandură, până şi chiar 
părinţii mei fn’au strigat pe acest nume.

—* Spune dar mai curând de unde eşti, şi 
ce cauţî.

Ţandură nu aşteptă să i se repete, şi începu 
a spune întâmplarea lui nenorocită care l’a făcut 
să rătăcească prin păduri íntuneeóse.

— Ţandură nene, ţlise acesta care asculta şi 
care nu era alt de cât un haiduc din ceata lui 
Mereanu, eü vëd că eşti român cu inimă, si îmi 
place să te ascult. Dar, de, fiind că eu sunt hai
duc, şi ca să nu’mî bănuească ca’î fi vr’un spion 
cer ca să’mî dai armele care Ie aï cu tine.

— ’Ţi le daü ! se grăbi Ţandură a dice.
Póte o să ’mî dai ceva pe ele ca să am de 

cheltuială pentru câte-va <Jile.
— Hei băete, avem destule arme, respunse 

haiducul. Putem să armăm 500 de ómení.
Şi unde erai să te ducî? întrebă acesta după 

ce luă armele din mâna luî Ţandură.
• — Vrem să es la drumul cel mare. şi să me

'V*'
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cu tóta nóptea in cotro mTo îndrepta ochii răs
punse Ţandură.

— Dacă vrei sa eşl Ja drumul cel' mare, aici 
este aproape de mijlocul pădure!* şi apoi dupe cum 
’mi araţi că mergeai încolo, era .Să dai de o 
prăpastie a cărei adâncime d’abia se • zăreşce 
praf le făceai până in fundul ei.

— Mai bine era, zise Ţandură, căci scăpăm 
odată de acesta viaţa amară.

Nu băete! tu nu trebue să mori, eşti' te
uer si voinic, şi după cum le veci eu, al li un 
bun haiduc. Haide, des legă calul, şi să mergem 
la căpitanul nostru să te vadă.

— Dacă ar vrea să me priméscà ?! <,lise Ţan
dură, cu vocea jumătate.

— Te va primi când îi vei spune întâmplarea.
— Căpitanul nostru este bun. Mai acum sépte 

luni, a mai primit căpitanul nostru şi pe Jianu 
împreună cu o slugă a lui.

— Dar ce Ta tăcut pe ăsta să vie cu sluga 
lui sa se facă haiduc, căci după cura bag séma 
acesta a fost bogat de vreme ce-a avut: şi .slugă.: .

— Da, asa este băete, dar. a fost jefuit de a- 
verea lui, sora lui a fost răpită de un serdar;
mama lui a găsit’o mortă, şi el, pe. urmă, ne 
mai având pentru ce trăi, ’şi-a vândut ce a.mal 
avut şi a venit să se adăpostească de prigonirile 
turcilor şi grecilor în câta nostră ; sluga lui ne 
vrând să’1 păraşescă s’a făcut şi el haiduc.'

kv
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— Heï, bäete! baete î şi eu nu m’am făcut 
de florile mărului haiduc. Tot o întâmplare ne
norocită m’a făcut să fiu haiduc.

— Precum şi eu, dise Ţandură.
—- Cine mai póte suferi astă-cli, reluă haidu

cul când ţara întegă e supusă nenorocirilor care 
o chimie ca pe Christos? Cine mai póte suferi 
astă-di, când poliţia terei, e încredinţată unor 
streini, omeni fără căpătâiu şi necunoscători de 
supunere şi de disciplină,«căre trec de la slujba 
publică ca să păzescă drumurile cele mari spre 
a jefui, şi părăsesc puşcăria . si ocnele pentru 
slujba publică.

— Dar cum ştiţi din mijlocul pădurei, tóté 
acestea ? întrebă Ţandură.

— Căpitanul nostru hu dórme. El ştie tot şi 
ne spune în fie-care sera câte o noutate.

— Mâi avem mult să.mergemV întrebă Ţan
dură pe conducătorul sein ' •

— Da, mai avçm încă pe atâta, răspunse a- 
cesta.

— Dar bagă de séma, că acum ne scóborím 
intr’o vale adâncă, fereşte-te să nu te loveşti de 
ceva crăci, iate dupe mine.

Şi Ţandură ţinând calul de căpăstru, se lăsă 
in jos la vale după haiduc.

Diipă ce scoboriră şi urcară iar, mai merseră 
puţin şi ajunseră într’o vale nu aşa de adâncă

i î
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ca oead’àntêiü, din fundul căreia venea un miros 
plăcut de friptură.

— Ce? mi rose a friptură pe aici? întrebă 
Ţandură pe haiduc.

— Da, acum ne apropiem de căpitanul nw- 
tru răspunse acesta.

Două minute trecură, şi Ţandură se găsia in 
nain tea căpitanului, care era înconjurat devr’o 
trel-deoi de haiduci intre care era şi Jianul.

Unii cïin aceştia intorcéü de-asupra uhuijei'a- 
iec nişte frigări cu iniei şi căpriore, alţi! se o- 
cupaü lacônd mămăligi şi alţii aşeclau o masă 
lunga pe care o fácuée din o gratie de nuele, 
iar căpitanul sta cu ca ţi-vă mai la o parte in 
dreptul căruia se vedén nişte stanei care erau fă
cute din natură in formă de zid, şi Se prelun
geau in sus cam povârnite. El povestea despre 
ţară, despre domni, şi mai pe urmă plănuiai* 
despre nişte întreprinderi cari trebuia să ie pună 
în lucrare pesté două saii trei çlile.

Pe când unii conversau, şi alţii pregăteau de 
ale stomacului, de o dată se iviiâ haiducul si 
eu Ţandură.

Toţi işi în torse capetele spre ei şi mai aies 
spre Ţandură pe care nU-’l mai vëduserà páná 
acum şi nu-I cunoştea.

— Da cine este tinërul acesta pe cirë’laiùcï 
Gruio? întrebă căpitanul' pe haiducul care *1 a- 
ducea pe Ţandură, şi so sculă in sus.
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— Ia pe unul care .ştie sä mänueascä armele,, 
respunse haiducul. Apoi începu a-’i spune cum 
M-a găsit prin pădure rătăcit, care causa ’l-a 
tăcut să rătăcească de două (Iile.

— Şi vrei să te iaci haiduc ? îl întrebă că
pitanul pe Ţandură.

— Da, răspunse acesta.
— Atunci, fii bine venit, dise.căpitanul.
— Fii bine venit, strigară, haiducii în cor. -şt 

începură să dea mâna cu Ţandură.
— Luaţi, calul şi duce ţi-1 la grajd strigă că

pitanul la unul din haiduci, şi se a şed à iarăşi 
p e. luştcaul de unde se sculase.

Şi tu; Ţandură băete, vino şi şedi colea că 
am să .te întreb de câte ceva.

Sa nie întrebi, căpitane.
— Cum merge pe la voi cu porumbul, cu 

grâul şi cu arzul?
— Foarte bine, căpitane, din partea lui D-deii, 

iar din partea oamenilor merge reu de tot.
Dumnezeu a dat ploi la timp, dar o să rămân 

ne muncite bucatele, căci mulţi oameni, au re mas 
de nu mai au nici sape, nici cose, nici plug, 
nici boi, .nici nimic, ...

Este un afurisit de turc, «el çlice către óméin 
că ar fi grec», dar zeii căpitane, mie mai mi’nru 
vine a crede, căci nu ’l-am vedut mai nici o- 
dată la biserică ori să se închine ca noi! fe- 
ritUrl’a Dumnezeu. , ,

4
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Acesta e de patru luni venit în sat'in loeu 
altuia, care l-a omorit nu stiù cine în timpul 
eând se ducea cu nişte provisiî spre Slatina.

— Sciî cum ii chema 7
— Ştiu căpitane,' dar are un nume cam poz

naş, ca nu prea pot să ’l clic bine.
, — Spune aşa cum îl poţi.

— Apoi după cum auçlém pe tata, îl chema 
Za-a-r-v-s-d-s-f-i-i-dis...

— Ce e clrept sucit iiume a avut, dise căpi
tanul şi să ’î fie ţerăna uşor a ca piatra de rnoră.

Dar pe ăsta care clici că a venit de căte-va luni 
cum îl chiamă?

— Pe asta îl chiamă Chirilis, răspunse Ţ an dură.
— Numele lui e de grec, răspunse M erénu.
— Dă, căpitane, dar după cum ’ţî-am spus, 

mai mi ’mi vine a crede ca să fie grec.
— E bogat? întrebă căpitanul pe ţandură.
— Dupe cum am înţeles, nu prea era aşa de 

bogat când a venit în sat. Àcûm vëçl că a ridi
cat nasu sus, bă a început să zàlogésca pe omeni; 
peunul din sat de la hoţ, l’a bătut cu slugile 
iui de ga liderii că ’l omora, căpitane.

Dacă aï fi fost să ' ’l vocii, apoi îî plângeai de
milă.

— Şi n’a sărit nimeni să ’l scape ?’
— Cine mai indrăsnea căpitane sa pue mâna, 

€ăcî era o spuză de servitori.
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— Căpitane, e masa gata, strigă unii din 
"haiduci.

— Cam câţi servitori are ? întrebă căpitanul.. 
— Apoi pote să aibă cam 30—40 cu toţii.
— Bine, o să ’î facem noi de petrecanie, ter

mină căpitanul haiducilor. Acum haidem Ia masă.

După ce trecu trei sëptërnânï de la intrarea 
lui Ţandură între haiduci, Merénu, căpitanul 
lor, că ţiu intr’o luptă ce avu cu mai multe po
teri şi după mór tea lui, fu ales şi numit căpitan 
de haiduci Iancu Jianu. Acesta aduse g ró za şi 
spaima printre turci şi grecii turciţi şi chiar până 
la domnie, resuna cu groză numele lui.

« Acesta fu unul din fiii cei mai bravi ai codri
lor, hotărît de a ’şi îësbuna de la cel mai mic 
şi neînsemnat fanariot, până la tron.

EI ştiu să împartă cete de haiduci in diferite 
locuri, pe unde inamicul ţârei se îngrămădea 
pentru a suge singele românului.

Jianul pe mulţi dintre haiducii lui pe care iî 
vedea mai iscusiţi,, le forma cete de haiduci şi ’í 
trimetea unde i se părea mai nemerit, ca de a- 
colo să se repéçlà ca şoimii asupra celor ce je
fuiau ţara.

Unul din aceştia, a cărui fapte meiitabile şr- 
demne de un român pe acele timpuri, nu tre- 
bue să le lăsăm la întuneric, este şi Ţandură.



;.rs

— 39 —

Acesta dupe ce stete aprópe iman şi jumătate 
între haiducii lui Jianu şidând mai multe probe 
de iscusinţa şi dibăcia Iul la întreprinderile ce 
se făceau neîncetat, fu chemat într’o di la ca
pi tonul lui, care ’ï dise :

— Mai Ţandură, ia stai colea, - arătându-î un 
buşten reteclat. 1 • ■

— Iată-me căpitane, dise Ţandură ase$êndu-se.
— Eű vëd, Ţandură, că aï eşit un băiat bun 

de codru, cum nici nu me aşteptam, urmă că
pitanul.

Ved că eşti român verde şi voinic ; să nu ei 
verbele mele. intr’o dură !

— De căpitane ! vremea şi timpu te face să 
fii voinic.

— Şi să 'ţi mai spui că eşti deslegat la vorbă 
şi la minte, eşti tocmai cum îmi place mie.

— Nevoia şi necazurile face pe om să fie cu 
minte căpitane, termină Ţandură,

— Tocmai aşa ve<Jî.
— Eu ’mî-am pus in gând să te fac căpitan 

de haiduci.
— Dar ce căpitane, vrei să ne laşî ? întrebă 

Ţandură pe Jianu sculându-se în sus de pe buş
teanul care şedea.

— Nu, dise, Jianul. Aşteaptă să au$î; cum. îţţ 
spun eu.

— Eű voiu remânea tot căpitan* dar voi« să 
te fac şi pe tine.

i'. I '
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— Sä fim doi ? întreba repede Ţandăra ?
— Da, douî. Dar nu tot la un loc.
— Aşa Acum viii de-acasă. Acum înţeleg. 
— Tocmai d’aiadacă înţelegi, ’ţî daű bani ca 

. să aï din destul şi să Ţi alegi din haiduci care 
’ţî-o plăcea.

Gât pentru unde să te duci cu eî sunt doua 
judeţe care suferă mai mult din partea turcilor 

, şi grecilor : adică judeţul R.-Sărat şi judeţul 
Muscel. Din acieste două locuri să ’ţî alegi care 
’ţî place..

— Daca e vorba pe alese căpitane, apoi eu 
<Jie sa me duc in judeţul Muscel, fiind ca asî 
avea mult de lucru, mai ales cu Chirilis care ne 
Încercarăm de multe ori să ’î descântăm de a- 
plecate.

. Iar cât despre haiduci, de-o-cam-dată nu-’mî 
trebue nici; unul, şi chiar dacă ’mî-ăr trebui, 
apoi acolo se găsesc destui hârşiţî de sărăcie.

— Bine, çlise Jianu, acuin vino íncóce să ’r.î 
dau ce ’ţî trebue; şi amêhdouï se scoborâră in 
subterana unde se alla grajdul cailor, odaia hai
ducilor, magazinul de arme, haine greceşti, tur- 
oeştV praf de puşcă, glonţe, în fine tot ce cerea 
trebuinţa să aibă. Trecură prin tóté aceste caverne 
care erau despărţite de câte un çlid de piatră a- 
şe$at de mâinile r naturel şi puţin corigeat de 
mâinile omului, şi ajunseră înaintea uneî boite 

. careiera încliisă cu o mare uşe de fier.
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— Acum sa stai aici Ţandura, pana më în
torc eü, dise Jianul; căci tu nu sciî séma şi e 
cam periculos pentru bri-cine sa intre aici,

— De ce căpitane? Nu cum-va sunt stafii?
— Ce vorbeşti tu de stafii’..
— Tocmai d’aia, inie nii ’mi e frică.
— Stafii nu sunt, dar e alt-ceva care nu pot 

sa ’ţî spun acum : ’ţî voiu spune mai pe urmă, 
şi pe când Jianu vorbea, o cheie de o jmărime 
forte rară o petrecu in lacătul care şi acesta era 
de mărimea unei găleţi, şi deschise uşa după 
care se vedea o altă uşă de piatră, şi . deschi- 
ţlend’o şi pe aceea, se apucă de un lanţ ce era 
prins de bolta subteranei, apoi se lasă puţin in 
jos şi făcendu-şî un balans, se aruncă peste un 
abis cam de vr’o cinci stânjeni ,adâncime si 
doui lăţime. Apoi merse puţin mai ’nainte unde 
dele pesté o altă uşă, ' sidëschiçlênd’o şi pe aceea 
ajunse Ia locul unde era mai multe Îaçlï mari 
pline, una cu aur, alta cu argint, şi altele trei 
larii mă: mici pline cu bani de aramă *).

Jianu deschise dada1 în care se afla aurul, lua 
patru pungi cu câte o mie de galbeni fie-cape 
şi se intórsé cu ele spre a i le da lui Ţandura.

Când eşi afară cu pungile, Ţandura care ’l 
aşteptă, T <;lisë : — Sciî una căpitane ?

— Sciii dacă ’mi vei spune.

/) Unii d ic că Jianu ar ii ajutat cu mulţi ban; pe Tudor V!á- 
dimirescu la îndeplinirile lut de revoluţionar. «Autorul.» ■; .•£
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— Mie ’mî-a venit o trăsnae în cap.
— Te stiü că eşti bun de năsdrăvăniî, dar ia 

spune-mî cam ce trăsnae ’ţî-a venit.
— Eu, căpitane, aşi vrea să më duc de aici 

drept in sat la noi. Dar !...
— Dar, ce dar? întrebă Jianu.
— Dacă aî vrea căpitane, să ’mî daï un rend 

de haine turceşti.
— Şi ce să faci cu ele ?
— Să më îmbrac.
— Ce vrei să te faci turc?
— Nu, feritu-m’a D-deii de una ca asta, dér 

vivaù să më duc îmbrăcat turcesce ca să ’ï fac 
visita lui Chirilis, şi ce o fi mai pe urmii veï 
alla căpitane. Ţi-aşi spune acum ce am de gând 
să fac, dai* ’mî-e ternă să nu se schimbe lucru
rile, şi de aceea maî bine ’ţî spuiu dupe ce lu
crul va fi isprăvit.

— Nu më indoesc frate, ’ï çlise Jianu, nu më 
îndoesc de agerimea minţii tale nici odată. Tu, 
maî că m’aî întrecut pe mine în multe. De aceea 
uite ’ţî daű, aste patru pungi pline cu galbeni, 
’ţî dau haine turcescî şi ce veî voi să Ţi alegi 
din magazie. Nici eu póte n’o să maî am çlile 
multe, şi n’o să më duc cu ele in mormânt.

— Nu veî muri nici o-dată căpitane, <Jise 
Ţandură. Un om ca tine căpitane, nu more nici 
o-dată.

î

.
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— Ase e frate, dar nu ştim de arii până mâine 
ce se va întâmpla.

— Daca vei muri căpitane, ’ţî va muri numai 
corpul, ia r sufletul teii va fi conducătorul nostru, 
ajutorul celor săraci, şi ca nălucă îngrozi tore 
înpilătorilor poporului.

— Acum alegeţi care ’ţî place, dise Jianu 
după ce ajunseră in magazia cu haine şi arme.

— Pe astea căpitane, dise Ţandură arătând 
la nişte haine cusute numai in fir de aur.

— Bine, ia-le şi nu-riiî mai fiice căpitane, 
dfmî frate cum ’ţî clic eu, căcî fraţî suntem şi 
de arme si de sânge.

Pe când Jianu vorbea, Ţandură începu să se 
desbrace. (

— Dar ce facî? te îmbraci după acum cu ele?
— Da chiar de acum !
— De ce nu le lăsaî pe urmă după ce stăm 

la masă cu toţiî ?
— Nu cap... frate, fiind-că vreaû să le fac o 

surpriză fraţilor meî când ne vom pune la 
masă.

— Bine, fâ cum sciî. Dar ce eram să uit ! ?...
— Ce era să uiţî căpit... frate ?
— Ascultă ce eram să uit, acum ’ţî spuii ca 

să sciî că nu vreau să scie ceî-l-alţî de banii care 
ţi-am dat, şi cât pentru locul unde te duci. le voiü 
spune că ’ţî-am dat voe să mergi pentru vre o •
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sôptëmàna, ca sä ’ţi verii părinţii şi neamurile, 
şi ca te Întorci pe urma iar la noi.

— Bine căpitane, aşa oi spune.
— Eh! învata-te odată de ’mi di frate.
:— Sa ine invâţ căpitane ! dar, sunt inveţat 

cu vorba asta. care ’mi umbla lot mereű prin 
gură.

Dar ia uita-te căpitane, aşa e ca sémán a 
turc ?

— Nu numai că semeni dar ar putea şa jure 
ori şi cine, că acum ai venit din Stambul ; chiar 
eu daca nu te-aşi ii ved ut când te-ai Îmbrăcat, 
aş fi crezut că am pus mana pe vr’o gâscă tară 
să alerg după ea.

Ţandură după ce se îmbrăcă cu hainele tur
ceşti, puse pe ale lui. împreună cu banii in nisce 
desagi de păr de cal, apoi intră in grajd şi ’şi 
alese un cal pe care ’I numea Fulger.

In timpul acesta, Jianu dete o fluerătură şi 
intr’o clipă toţi haiducii se strinse împrejurul 
iui afară ele caraule.

— Fraţilor! le çlise Jianu, lui Ţandură ’i-arn 
dat voe să se ducă acasă sa vadă daca părinţii 
lui mai trăesc saű nu. El va lipsi dintre noi 
vr’o săptămână sau doue, şi in acest timp, nu să 
ştie ce se va iutêmpla cu noi şi cu el, de aceea 
ţrebue să ospătăm cu toţii şi să ne luăm rëmas 
bun de la el.
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—Sä trăeştî căpitane !' strigară toţi haiducii 
in cor. Bunătatea ta e nemărginită.

Unii din haiduci începură să aranjeze pentru 
ospet, când tot-d’o-dată apără Ţandură. din, sub
terană cu calul de frâu, şi îmbrăcat turcesce. 
Toţi haiducii încremeniră când vedură că.es’e 
un turc din acel loc care nu .putea nimeni. să 
intre tară' să fie observat.

.liana se făcea că nu bagă de sémii de ceea., 
ce se petrecea! Se plimba cu mâinele la spate, 
întors in colo.

Ţandură, ca era acum turc, îşi fa cea de lu
cru netedind calul.

* -, o •
Hnul din haiduci, rupse tăcerea şi întrebă :
—Da ce e asta căpitane? Ce însemneză spur

căciunea asta intre noi?
— Da, da. Faceţi cum e mai bine, că viu şi 

eu acum, dise Jianu care se prefăcea că nu în
ţelege, şi mergea încet înainte printre copaci 

•pufnind a ride* de dighiseala lui Ţandură.
— Ba nu <Jëü căpitane lasă,saga şi spune-ne 

ce este cu lighioana asta? Nu vedî că a lupt 
calul cel mai bun?

Ţandură se întorse jnmetate cu faţa spre*hai- 
ducî.

. : : . .i : > • ,
— Ia uitaţi-vë là el că e teher de tot, şopti 

unul din eï.
— Da, rriä Dar!... parcă !... nu !. 

se!... că estel

! .

il

I!

• ;
i.
i
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—Cine este ? întreba Jianu care pana acum 
şezuse ascuns în dosul unui copaciu. O li Sul
tanul ?

—Ba nu căpitane, laşă saga. Mie mi se pare 
că ’î Ţandură. <Jise Ciotea, un haiduc spătos şi 
cu mustăţile duse până la urechi.

—Aşa më, dëu, el dise altul.
—Da, da, diseră toţi haiducii de o data.
—A! ăl... ă !... ă !... începură toţi să se mire 

de şi ’l înconjurară vorbindu’î unii turcesce, alţii 
grecesce, pe când el le respundea românesce.

— Căpitane se adresă Ţandură către Jianu, 
eu aşi vrea numai să cinstim câte un vinuleţ, 
că mi se face un semn.

— Ce semn ţi se mai face? întrebă acesta. 
— Semn de ducă, respunse hnul din haiduci. 
— Da, semn de ducă, dise şi Ţandură. Mi se 

face un semn, că diseară o să stau cu Chirilis, 
la masă.

— Să dea D-$eu, fiséra toţi. Şi pe urma să’l 
bagi sub masă.

— Oî vedea eü!
Pe când unii vorbea cu Ţandură, alţii din or

dinul căpitanului, într’o clipă fură cu câte-va 
ploscî cu vin şi începură a cinsti urându-I lui 
Ţandură drum bun şi întorcere sănătosă.

După ce ploscele se învârtiră de vr’o trei ori 
prin mâinile Haiducilor. Jianul orînduia ca să vie 
caraufele şi ast-fel Ţandură se îmbrăţişa şi se

=
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sëruta ou toţi haiduci pe rend şi pleca fiind în
tovărăşit de căpitanul până la marginea pădurei, 
de unde ’şî luă şi de la acesta rëmas bun dupe 
mai multe îmbrăţişări si serutări frătestî.

J J 9 9 9

— Mai jură-mî o dată Ţandură că vei lupta 
până la morte pentru stârpirea veneticilor şi 
pentru alinarea suferinţelor celor sëracï.

— Iţi jur căpitane că me voiű lupta până la 
ultima picătură de «sânge! <Jise Ţandură depăr- 
tându-se.

Jianu rëmase in marginea pădureî privind 
cum Ţandură se depărta lăsând un nor de praf 
in urma lui.

— Sëraca ţară:... Câţi viteji n’oî fi având cari 
se copleşesc sub apăsarea sdruucinătore a strei- 
nismuluî de care eşti năpădită ca o flore, de bu- 
ruenî înveninate, ^iise Jianu Încet.

Apoi un oftat lung ii eşi din piept, şi ne mai 
zărind pe Ţandură, se intórse mergând încet şi 

r- gânditor.
Cinci minute trecură, şi Ţandură era departe 

de locul unde haiducise aprópe doui ani şi ju- 
mëtate. Ei din când în când îşi întorce ( capul 
şi se uita spre marea seculară pădure, pe care 
o părăsea pentru tót-d’a una.

Dupe ce merse aprópe douë ore cam tot cu 
aceiaşi repeziciune cu care plecase, se abătu din 
drum intrând în marginea unei păduri ce era a-
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prope şi descàîicànd, legă calul, după care apoi 
luă desagii în care erau acele patru pungi cu 
cate o mie de galbeni şi hainele lui haiduceşti. 
Mai nu ’mi vine la socotelă să merg pe drum cu 
aceste haine, îşi di cea Ţandură deschidênd desagii'. 
Mai bine hainele mele haiduceşti că sunt mai 
sănătose, şi apoi cu acestea turceşti, par'că tot 
’mi-e temă să nu me molipescă. Nu ştiu ce 
dracii aű, că mi se par cam greţose.

Alt-fel sunt frumóse ardei e-ar focul iadului, dar 
dar de !... şi Ţandură çlicèndu-sï acestea in sine esa- 
minând hainele turceşti de care se desbrăcă Bărr, 
făcu Ţandură cutremurându-se ca .şi cum s’ar li 
lipit ceva de el. Duceţi-vë la dracu ! malaise el 
aruncând şalvarii cât colo. Pe voi vë voiu îm
brăca numai când va cere trebuinţa.

Acum mai semăn a om ţlise Ţandură, după 
ce se îmbrăcă cu hainele lui, apoi le luă pe. 
cele de care se desbrăcase şi legându-le le. puşe. 
în desagi.

— Acum Ţandură . şcoteţi câţi-va gâlhenaşi 
dintr’ö punga şi pune-j la chimir, iar pe cei-l-alţi. . 
pune-î la un loc sigur pentru dile negre, îşi rlise 
el, apoi desfăcu o pungă şi după ce admiră fru
museţea aurului câţe-va minute, luă de. trei pri 
cât ii coprinse mâna şi puse la chimir.

Strânse punga la loc şi o duse iarăşi în desagii 
pe care ii puse pe cal, şi încălecând* mângâie 
calul pe comă, çiicênd : Acum Fulgere iuţe.ş-
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te’ţ.î pasul, sä fim desérá in pădurea de Ja gura 
Leului, unde ’ţî voiţi face un grajd ca să odih
neşti, iar câte odată să ne repeclim dând cate o 
raită printre păgânii care nu ne lasă să trăim 
in ţara nostră, haide Fulgere! haide! dise Ţan- 
dură dând frâu. calului, care tocmai ca fulgerul 
începu să mergă. Galul mergea ca ven tul şi ca 
gândul, iar Ţandură privia din trecăt câmpia 
care se urca şi se scobora prin mici deluleţe, 
privia munţi şi pădurile cari se vedeau in apro
piere, şi când se urca pe câte un dél mai nalt, 
privea cerul senin şi mai mult surele care peste . 
doué ore trebuia să sfinţescă. Privea tóté acestea 
si tot-d’o-dată se gândea şi işî făcea planuri : 
ce trebue mai intêi să facă? Să mergă de-a 
dreptul in satu lui, sau. in pădurea de Ia 
gura Leului şi pe urmă în sat? Cu încetul, surele 

•începea să ’şî ia rëmas bun lăsându-se pe după 
o bârnă de nor printre care işî aruncă razele 
sale gălbui ca şi cum cu părere de rëu ’şî-ar fi 
deslipit lumina blondă de văile încâtătore, de 
li verjile înverclite, de isvórele limpezi ca cristalu, 
de cântecul păsărilor, de şerpuirea apelor şi ip 
fine de atâtea mii de lucruri frumóse ce sunt. In 
acestă ţară.

Nu mai avea de cât trei sferturi de oră, şi 
Ţandură era sosit seu in. satul lui, séû in pădu
rea de la gura Leului, pe care de mai nainte o

4
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alesese ca un bun adăpost pentru el la timpuri 
grele.

Mergea domnul pe drum privind tabloul natu
rel ce era colorat de apusul soréiul.

Drumul părea ca e pustiu, nici un călător nu 
se vedea, nici o fiinţa mişcătore nu se simţea, 
ci numai câte un strigăt a vre unui păstor ce 
se a ud ea din depărtare făcea ca natura să mai 
vieze.

Un zefir lin şi dulce abia răcorind aerul cel 
obosit de căldura dileî, şi care părea că’l întrebă 

• pe Ţandură: unde aï de gând voinice să conă- 
cescî ? întrebatul, ar fi răspuns, că în casa părin- 
tăscă ar voi să conăcăscă. Dér, de! nu e dupe 
cum omul ar voi, ci e dupe voea întemplăreî.

Ast-fel mergând Ţandură, zări nisce mogâldeţe 
care se lăsa pe un deal, abătându-se spre dru
mul cel mare. Acele mogâldeţe care erau in nu
măr de şese, eraű nisce omeni.

Cinci călători şi unul pe jos. Doi din eî mer
geau mai nain te, şi doi în urmă. Distanţa in
tre aceştia era cam de 40 paşi, dupe cum se 

• vedea din depărtare, iar în mijlocut acestei 
distanţe era unul călare şi altul pe jos care pă
rea că se ţine de coda calului.

Dar ce dracii or.fi acei călări căci prea 
sunt grosolani la cap? se întrebă Ţandură. li
nul din eî se ţine de códa calului, şi acesta __ 
mi se pare ca e ast-fel îmbrăcat. Dar!... nu se =



tine de coda lcaluuï ci e légat !.... ’şî dise Ţan-
durä in sine.

Acei omeni călări se apropiau de drum.
Ţandură, opri puţin calul.
Dupe ce vëçlu el, că acei călători ajunseră la 

drum si o lua înainte, ’şî dete cu ideea că tre- 
bue sa lie de prin apropriere, şi că aceştia trebue 
să fie niscai-va executări a vre-uneî porunci date 
de vre-un nelegiuit de păgân.

Se insera şi convoiul ce mergea înaintea lui 
Ţandură devenea monoton şi invizibil.

Acesta iuţi pasul calului, cu scop de a scurta 
distanţa dintre el şi convoiü.

— Dacă aceştia vor fi niscaî-Vâ nelegiuiţi apoi 
le voiii săra pelea cu glonte, ca se nu se muce- 
zescă. Iar dacă vor fi omeni de trebă, më vor .
scuti de vr’o câte-va umpluturi de pistole.

Ast-fel iş! elicea Ţandură urmărind pe ace 
care mergeaù pe dru rJ înaintea lui şi de care
Ţandură nu era observat.

Dar să lăsăm pe Ţandură urmărind pe acei 
care mi eraü decât nişte turci care jefuiseră pe 
im biet român in casa lui, profanând şi violán- 
du-i fiicele şi nevasta şi pe care acum il ducea 
să ’J ingrópe de viü cine scie unde, şi să. inegem 
puţin mai înainte unde vom da de o cârciumă 
aşezată pe marginea drumului, şi cu depărtare. 
cam de două fugi de cal de marginea satului*

• t •



Cârciuma négrá sali locul de torturi

In depărtare apröpe cu un sfert de poştă de
satul G.........
cârciuma négrá.

Mai toţi locuitorii din satele de prin prejurul 
acestei cârciumi ’şî închipuiau, şi unii chiar di- 
ceaü, că acestă cârciumă ar fi dăruită lui satana, 
din causa că ori cine ar fi vrut să deşchiflă un 
negoţ de vinuri, nu trecea trei patru rlile şi il 
găsea mort, seu că nu se mal afla cc sa făcut,

Cinci sau şese negustori unul dupa altul, avură 
acéstâ sortă, cu deosibire că unul nu se scie ce 
s’a iăcut împreună cu nevastă şi copii lui.

Ast-fel de la un timp încoa, aeestă cârciumă 
remase cü desăvârşire pustiită.

Mulţi din trecători se închinau şi pliceau câte 
o litanie sfântă când ajungeau, trecând repede pe 
dinaintea acestei locuinţe infernale.

Unii cliceau că acesta locuinţă este locuiţă de 
draci. Alţii mal diceau că póte ciuma Vi va 11

era o cârciumă ce se numea

»

\
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făcut culcuşul aci, si mai mulţi ş'i dau fel de 
fel de păreri care mai de care mai străbălată, 
şi mai iníiorátóre; ba de Ia un timp începuse a 
se răspândi un miros greu în cât o adiere de 
vent dacă venea despre acea locuinţă blestemată 
trebuia ori-cine ar fi trecut pe acolo să ’şi astupe 
nasu, şi să’şî opr.escă respiraţia pănă să se de
părteze de acest loc căci alt-fel Tar fi apucat 
durerea de cap.

- Cu tote aceste superstiţii ce se imprăştiase 
printre romanii din acele locuri, totu-si, un grec 
venit de curând în ţară, se aşeclă în acesta lo
cuinţă împreună cu o liotă de servitori de tută 
mana pentru a specula şi jefui mai bine pe 
român.

Trecuse o jumătate de an de când acesta sub 
numele de cârciumăr care n’avea de cât o sticlă 
cu apă care mirosea a rachiu, câţi-va covrigi 
şi un butoiaş cu câte-va vedre de vin oţeţit, 
bântuia şi jefuia pc locuitorii de prin prejur.

Mulţi călători care poposeau la acestă cârciumă 
apucêndu’l nóptea, nu mai eşeau, erau pentru 
fcot-d’a-una adormiţi şi odihniţi, cu deosebire de 
cei mai săraci care scăpa cu puţinul ce avea.

Dar mai nainte de tóté, fără a ne perde şirul 
naraţiune! nostre, să arătăm în puţine cuvintef



interiorul acestei locuinţe, care pe dinafară se 
lua drept o locuinţă simplă cu patru încăperi.
• Iar dacă intra înăuntru şi cercetăm cu dea- 
mërunlul, vedem că sala (tinda) care desparte 
aceste patru oclai in doué, că in fundul ei se 
vede un gàrliçiü care se lasă in jos intr’un be
eid adânc. Scoborându-nc in acest beciu care are 
o adâncime de 30 trepte şi dacă băgăm de séma 
găsim intr’un colţ al ţiul ului de beciu o mică 
fer est rue care e astupată cu o aşi ta de lemn, să
pată cu dibăcie in forma zidului, ast-fel că nu

cunósce că e lemn de cât atunci când ar li 
lovit cu ceva.

Acesta ferestrue respunde intr’o altă boltă de 
alaiuri cu beciul, şi care nu mai are alta eşire 
de cât printrăma din cele doue odăi din stânga 
cum intră pe sală.

S tr epurând urne privirile prin acesta ferestrue 
vedem o mulţime de oseminte, unele nălbite de 
timp, şi altele aprópe dc curând, carnea luată 
după ele! negreşit că după formele, lor se vëd 
cât de colo că sunt de om. Pe aceste grâmerii 
de oseminte, .vră). şese lupi stau tolăniţi, scli- 
pindu-le ochii in cap. In partea dreptă a aces
tui beciu găsim asemenea o despărţitură de boltă. 
Dar aci se schimbă aspectul celui dintâi. Aci nu 
.vedem de cât un buştean cam scobit la capătul 
de sus, mai multe cârlige do fer atârnate de 
zid; un ca::aii mare, ibee pirostrii, fringhii şi
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lanţurile risipite pe jos, mai multe cuţite, un to
por mare st un butoift plin peste tot de ţinte bă
tute pe dogele lui, ale căror vêrfurï erau trecute 
de o palma pe dinăuntru. Tóté acestea dau nas- 
cere unei închipuiri spăimântătore.

Dar sä lăsăm acestea cum le găsim si să mer
gem sus in odaia unde vom găsi pe antrepreno
rul acestei locuinţe care stă pe o perină cu pi- . 
ciorele vârâte sub el fumând dintr’un ciubuc. Fi
gura lui era posomorâtă, ochii duşi in fundul 
capului, fruntea scosă afară, nasu inlors pe buçle 
ca ciocul unui papagal, barba spulberată, mus
tăţile mâncate de molii şi gâtul scurt numai de 
o palmă şi trei degete, având un nod cât o pă
tlăgea vânătă. Trăsurele feţei spuneau aproxima
tiv anii lui de 35 -40 cel mult.

!
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Pe când el împrăştia valuri de fum prin ca
mera in care nu se găsea de cât pereţii care e- 
rau ornaţi cu câte-va arme de tote mâna, un 
pat, o masă, şi vr’o doue scaune; se gândea şi 
’şi rotea ochii.

Acesta scutură ciubucul si dupe ce ’l puse la 
o parte, eşi in prăvălie unde găsi pe un servi
tor al lui dormind cu capul pe tijghiaua iu care 
nu se strecurase nici o para in tot timpul aces
tei dile.

r

.

•'

dată de sgomotul ce făcea paşi stpânului seu.
Servitorul care era tot grec, se deşteptă în-

.
v-v.v,.:
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Àpoï frecându-sï ochii cu pumnii esi afara 
pentru a se rëcori.

Stepânui sëü *1 luă locul, si scoţând un ter- 
felog din tijghea începu a-l resfoi.

Dar tot în acel timp, vede pe servitor intrând 
repede ca şi cum cine scie ce ar fi vëdut.

—Ce este bre? întrebă acesta pe servit rul 
. care se tot încurca nesciind cum se spună mai 

curând despre un căletor care se părea cu totul 
superior, forte bogat, şi care cu tóté astea venea 
pe jos.

—Cum? întreba cârciumarul din nou pe ser
vitorul lui. Spune mai desluşit că nu te înţeleg.

—Un paşă mare, dise servitorul, îmbrăcat 
cu nisce haine forte scumpe, vine, se apropie de 
cârciumă.

—Ce eşti nebun? O ii vre-unul din palicarii 
meï, dise stăpânul cârciumeî.

—Aş nici că mai e vorbă, ce eu sunt chior 
jupâne ? Dacă nu me eredi, uitate din uşă, şi tc 
veî convinge de adevër.



i
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Descoperirea unei crime

Pc. când Ţandăra se ţinea cât colea urmărind 
acea grupă de omeni călări care mergea cam 
încet înaintea lui, un mormăit ne înţeles care 
venea de peste câmp îi lovi urechile, facêndu-1 
să stea puţin locului.

Acest mormăit devena din ce în ce mai tare 
şi mai înfiorător.

Dupe două minute, se distingea forte bine ca 
era nn om care alerga văitându-se.

—Aoleo!... fratele meü!... Y a mâncat fript 
spurcaţii... l’aü omorât câinii de. nelegiuiţi... A- 
oleo sărăcuţ de el şi de mine! unde To fi dus? 
Unde să ’l găsesc să ’i dau ajutor, măcar de aşi 
muri şi eu. Aoleo? aoleo!... copilaşii tei nene, 
ce vor face ? apoi ca un nebun începu să strige 
în tăcerea nopţei : nene Gheorghe ! nene Gheor- 
ghe!... dar nimeni nu ’î mai răspundea.

Atunci Ţandură ’şi perdu răbdarea aurind 
aceste văetăturî dureróse, şi cu o iuţelă nes-
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pusä sä repedi intr’acolo unde in ade vér era 
un om care alerga peste câmp cu capul gol ca 
un nebun.

—Ia stai mă! creştine ! strigă Ţandură, şi o- 
prindu-1 il întrebă :

—Unde alergi tu acuma n op tea ca un smintit?
—Să ’mî spui unde este fratele meu Ghorghe. 

Că de unde nu, te omor aci pe loc, strigă acesta 
ameniţând pe Ţandăra cu mâinele gole.

—Vinë-tf în fire mai creştine şi spune-mî, ce 
te faci să alergi ast-fel peste câmp? Nu sunt 
eu acela care eredi tu ca a răpit pe fratele teu.

—Tu eşti ! strigă acesta plin de furie, că al
tul nu ’mî ar fi eşit înainte,

—Dar cum dracu să nu Ţi iasă înainte ori 
cine te-ar fi audit văitându-te? !...

—Tu eşti! tu eşti! acela care aï jefuit şi 
pôte aï şi omorât pe fratele meu!. . . Şi picând 
acestea se năpusti asupra lui Ţandură care trase 
calul puţin îndărăt.

—Dacă cutezi măi creştine să te mësorï cu 
mine, fără să me cunoscî cine sunt, apoi Ţî fac 
capul drojdii ! m’aî înţeles ? prostule ce eşti !

EŰ te întreb să aflu pentru ce te vaeţî, ca să 
Ţî pot veni in ajutor, şi tu me învinovăţeşti de 
jefuitorul şi omorâtorul fratelui teu despre care 
nici idee n’ am.

—Dar acesta* căruî Ţandură se adresă cu ast-
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fel de cuviete dojeni tó re, ca un nebun se tot 
li art u ea pe lâcgă el.

Verte nd Ţandură că in loc să aile ceva de la 
acesta a dat peste satara-belea, dete în sus foc 
dintr’un pistol.

Acesta, care deja vëduse sclipind şi indreptân- 
du-se spre el ţeva unui pistol, vru s’o croiască 
la fugă, dar nu făcu câţî-va paşi şi de odată se 
făcu nevădut, parcă ar ii intrat in pâment.

—Cine dracu?! dise Ţandură, dór nu Toi fi 
împuşcat, păcatele mele.

Aş! nu se póte ! am ţinut pistolul destul de 
sus. E peste putinţă ca să’l li împuşcat.

Dar cu tóté astea nici nu se vede unde căţlu. 
Nu fugi mai mult de cât trei patru paşi.

Unde ciuma se băgă aşa de repede?
Ţandură făcându-şî aceste întrebări şi to t 

invêrtindu-se prin prcjurul unde dispăruse acel 
orn, calul veni cu piciorul d’ inapoî în jos ca 
si cum ar fi scăpătat într’o gropă adâncă, şi 
tot atunci se auçli un gémét înăbuşit eşind din 
acel loc.

Atunci Ţandură repede descălică şi priponind 
calul la o parte, alergă în locul unde scăpă- 
tase.

—In acel loc Ţandură dete de gura unui puţ 
părăsit de mai mulţi ani, şi caro cu tóta adân
cimea lui, nu avea pic de apă in el şi chiar şi 
mai nainte cu fiece séu douë-clecï de anî, de
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când a început a ÍI părăsit, încă nu se vedea 
în el de cât forte puţină apa, ast-fel că omul 
cădutinel, din nenorocire nu i se vatămă de cât 
un picior care îl făcu să stea vr’o trei patru 
minute in nemişcare, dar mai pe urmă fu isbit 
de o spaimă care îl coprinse de odată vëçlèn- 
du-se in fundul acelui puţ in care mai înainte 
cu vr’o trei sëptëmànï se petrecuse o scenă 
din cele mai teribile, şi care ’l făcea să se hi
fidre şi să i se sbârlescă përul în cap *)

— Aoleo, sarac de mine! unde ajunseiu eu?
Aoleo, aici me prăpădesc vai de mine, şi de 

mine !...
Aoleo, săriţi omeni buni, că mor, më inăbu- 

şesc aici \ c..
Vocea lui se auclea ca dintr’o subterană, ast

fel de adând era acel puţ.
—întinde mâna măi creştine, clise Ţandură, 

lăsând o fringhie în jos care era destul de lungă.
— Aoleo! n’ajung cu mână tocmai acolo căci 

puţul e adânc.
— Aoleo më mănâncă şerpii aici vai de mine !
— întinde mâna, că am lăsat o fringhie in 

jos, pipăe şi vei da cu mâna de ea prostule şi

"1

1

■

■» *) La jumătatea adânc!met acestui puţ a cărui urmă i se cu-
nósce şi astădî, era visuina unut şarpe gigante care cşea din când
in când pentru a ’şî găsi prada sa. Ast-fel că într’o di mat mulţt 
copiî eşiră la câmp pentru a se juca. Oin nenorocire unul din eî 
cădu în acest puţ unde părinţii lut îl găsi înfăşurat de şarpele
care* ’l sugea, şi nu ’l scóse de cât mort. Iar şarpele se făcu
ne vöd d ; unde ? nu se scie.
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nu tot urla de géba. Parcă te-a făcut mata cu 
urşii tocmai ca un urs sbierî.

Atunci omul întinse amândouă mâinele în sus 
vênturàndu-le prin aer spre a da de fringhie, 
dar nu dete de ea.

— Mai dai drumul că n’o ajung, strigă acesta.
— Fringhie e lungă şi am lăsat’o destul.
Caut’o bine că dai de ea, că grópa asta 

dor n’o li până in fundu pământului de adâncă.
Atunci omul iarăşi începu a căuta cu mâinile 

în sus, lovindu-se de ceva, de care şi puse a- 
mândouă mâinele, dar o curioşi täte plină de 
spaimă îl prinse de odată, căci acel ceva, de 
care se lovise şi chiar pusese mâinele pe el era 
forte rece şi gros in cât d’abia ’l putea coprinde 
cu ambele mâini şi tot d’o-dată alunecos venea 
in jos... Nu era fringbia care o lăsase Ţandură, 
ci şărpele care din culcuşul Iul simţise că o pradă 
ii căzuse pe neaşteptate. Acest sărpe era de o 
mărime care astâ-rlî rar se găsesce chiar prin 
locurile cele mal necălcate de om.

Sărmanul om plin de groză voi să se retragă, 
voi să scape, dar n’avea unde, căci se lovi de 
partea cea-1-altä a puţului.

— Fringhia repede! strigă omul din puţ, căci 
sunt pierdut.

Şărpele a venit peste mine.
Şi picând acestea dete in fine de friijghie pe

■

-1
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care Ţanclară o tot vântura pentru ca acesta s’o 
póte găsi mai cu înlesnire.

— Aoleo! trage că m’am agăţat de fringhie.
— Ţine-te bine ! strigă Ţandură, şi începu să 

tragă cu o putere nespusă, dar tot în acel mi
nut simţi că pârăe ceva sub el.

Atuncî Ţandrră vëdu că malului puţului unde 
şedea se surpă, şi repede se retrase pe marginea 
cea-l-altă a puţului.

0 secundă dacă mai sta, ajungea si el sórta 
celuî-alt din puţ.

O bucată de mal destul de mare se rostogoM 
isbind pe omul care era agăţat de fringhia pe 
care o trăgea Ţandură în sus.

Omul isbit de acea viicată de pământ fu a- 
serlat din noii în fundul puţului şi imormântat 
de viű.

Ţandură simţi o sguduitură, şi pe urmă vedu 
că frânghia se uşură aşa de tare încât cărlu pe 
spate peste cap, ast-fel că şi calul se sperie de 
cădătura lui si începu să sfor ie.

— Dar ce dracu o fi asta? se întrebă Ţan
dură'după ce.se sculă în sus.

Apoi începu să strige din nou pe acela care 
çaçluse în puţ, dar nu primi nici un răspuns.

Nici nu putea să rărpunţla căci era înmor
mântat de viu. 1

— N’am ce să ’î fac, çiise Ţandură în’ sine.
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Nu pot să ’1 scot de aici nici până mâine, mai 
bine il las aici, şi... să vedem ce e de făcut.

Şi Ţandură strânse frânghia şi o puse pe şeua 
calului, apoi încalecă şi plecă spre satul din care 
venise acesta.

In câte-va minute ajunse în dreptul câtor-va 
in care nu se vedea nici o rază de lumină,case

vru să se oprescă aci şi să deştepte pe locuitori 
acestor case, dar i se părea că nu sunt de ajuns,
şi merse înainte.

Nu trecu mult şi dete de satul în care intră 
şi deşteptând câţî-va omeni, le spuse întâmplarea.

Oamenii cum auçlira, luară unii lopeţî, alţii 
sape şi care avea cal încălecară şi o croira în 
gonă împreună cu Ţandură spre locul unde ca
rtuşe acel om în puţ.

In timpul când Ţandură şi cu omenii care ’1 
adusese din sat pentru a desgropa pe cel că$ut 
în puţ, să ne transportăm puţin la cârsiuma 
negru de pe marginea drumului care ducea spre 
satul din care era născut Ţandură.

Doue césurï trecuse de când sfinţise sórele, 
când cel cinci călăreţi sosiră cu prisonierul lor.

Servitorul cârciumarulul le eşi înainte luên- 
du-le pe rând caii şi ducêndu’ï înţr’un coşar ce 
era alături cu cârciuma.

Gârciumarul eşi în uşa cârciumeî privindu’î 
cu un surîs şi cu un «bine aţi venit» în greceşte.
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—Bine te-am găsit, răspunseră ceï veniţi tot 
în limba grecă.

—A mai cărl ut vre unu in capcană in lipsa 
nóstra ? întrebară eî pe cârciumarul care sta re
zemat de stâlpul uşeî.

—Astă-dî a fost di săcă, răspunse cârciuma- 
. rul, nu pre a mers bine.

—Aşa e cate o di ! replică un altul uscăţiv, 
şi care înainta spre uşa cârciumeî pentru a in
tra înăuntru.

—Dar pe unde aţi mal găsit pe câinele ăsta- 
de român ?

—Acasă la el, răspunse un al doilea.
—-Barim e ceva de hârca lui? întrebă câr

ciumarul, Aţî găsit ceva de cheltuială?
—Am găsit cam puţin, dar trebue să mai 

găsim, că bani ii are ascunşi şi na vrut să 
spuie und.e ’î are puşi.

1 —De ce nu ’l-aţî căsnit ca să spue ? se a- 
dresă cârciumarul către aceia care vorbia cu 
un ton cam imperios.

— Pentru că de! ne-am temut că s’o aurii 
din satul care e aprópe şi pe urmă nu vom în
ţelege nimic.

—Va să zică nu e tocmai din sat?!
—Nu, nu e tocmai din sat', ci din cătunul 

din . margine satului cel mare de lângă râpa 
vârtejului.

—Hei. acuma chir Cristeo, se adresă acesta

ji
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către eărciumar, acum tote ca tote, dar ne c 
cam fóme, căci totă çliulica încă n’am băgat 
rnaï nimic pe sub nas nici unul din noi.

—Şi pentru ce ’mi spui mie, dacă n’aţî bă
gat nimic pe sub nas? trebue să aveţi grije mai 
întâiü de ale stomacului şi încă mai mult ca 
acesta, trebuia să mai aduceţi şi vr’un miel saii 
douî, căci carnea de erî s’a isprăvit după cum 
bine ştiţi.

—Da cu tóté astea, ia să vedem dacă găsea 
pe care aţi adus-o e ceva de ea, sau v’aţi per
dül timpul de surda.

—Ba nici de cum chir Costică ? nici de cum : 
la ăsta tot am găsit 15 leï bani rotuncli şi douë 
paftale, pe când ieri n’am găsit la acela pe care 
il omorisem nicî trei lei.

—Şi 15 lei, tot nu e mult, clise chir Cristea.
—Eî, ce să ’i faci, aşa merg lucrurile.
De la unul mai puţin, de la altul mai mult, 

si picătură cu picătură se face lucru mare, dar 
de o cam-dată să isprăvim cu acesta: «precum 
vom isprăvi şi cu tine», îşi çlise In sine acesta 
care vorbea cu Cristea cârciumarul.

—Să isprăvim, çlise şi cârciumarul, regula o 
ştiţi. Duceţi-1 la locul care e pregătit pentru or 
care ca el ; maï înteiü aretaţi-i ce’l aşteptă dacă 
nu va spune unde are bani şi pe urmă legaţi-1 
bine de stâlpul cel gros din mijlocul pivniţei, 
dar să ’1 legaţi bine, ca să nu păţim ca cu acel

\
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de acum o lună, care a scăpat, si daca nu a- 
veam de sprijin pe chir Chiriiis, era să fim cu 
toţi astă-fli la gros.

— Lasă-te pe noi chir Gristeo, că dór acum 
ne-am învăţat minte de atunci de când eram 
să dăm cu toţi ortul popéi, dupe cum clic ro
mânii.

Dupe ce bietul român fu legat şi aruncat în 
fundul acelei pivniţe adânci şi plină de putóre. 
nesuferită, disperarea lui era la culme, câte-va 
încercări făcu pentru ca cel puţin să se mai slă- 
bescă legăturile care ’l strângea de ’i tăia mâinile 
şi plesnea pieptul. Dar in zadar, căci puterile ii 
eraű sleite, ósele sdrobite de lovi turle ce le pri- ..—-
mise de la acei nelegiuiţi de fanarioţi.

Se lăsă in voia sortéi aşteptând césul cel dupe 
urmă, căci chiar daca avea bani şi spunea undei 
are, tot nu i se da libertate, asta era mai mult 
ca sigur. Sta şi se gândea cum ar face, să gă- 
sescă un plan pentru scăpare.

întunericul îl coprindea de tote părţile.
Totul era liniştit împrejurul lui.
Din când în când, se întrerupea tăcerea prin- 

tr’un gemăt ce eşia din pieptul lui.
Mai multe minute trecură, şi de o dată i se 

păru că aude ceva în apropiere.
Durerea nu o mai simţea credênd că unul din 

fanarioţi vine pentru a’l omorî prin întuneric.

-.1
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Nici nu mai sufla de spaima ce ’1 coprinse la 
audul unui mormăit, care se auçlea nu departe 
de el.

Un chelălăit ca de câini, urmă acestui sgomot.
— Ce o fi asta? se întrebă bietul român, care 

uitase tóté durerile, şi chiar unde se află.
Nu cum-va am murit fără să ştiu, şi acum 

sunt in iad?
Şi chiar daca sunt mort, pentru ce să fiu a- 

dus in iad, pe câtă vreme ştiu forte bine, că în 
lume n’am făcut nici un păcat. Dar nu, nu se 
póte, eü nu sunt mort Í şi bietul român începu 
«ă’şî misce corpul care era aprópe amorţit. Nu 
se póte să fiu mort, pe câtă vreme încă tot me 
pot mişca. Ş’apoi dór, eii sunt acela care fuiü 
jefuit, smuls şi de soţia mea, de copilele mele, 
de averea mea, şi tirît aici in acesta vizuină, 
din care, póte nu voiű mai esi nici o dată ?

Blestemaţi să fiţi cu nemül, pentru faptele 
vóstre, çlise bietul român, îndreptâdu-sî ochii 
către cerul care era despărţit prin bolta de zid 
a acestei pivniţe în care era închis şi in care 
se stinse mulţime pe suflete nevinovatp; apoi, ca 
ori şi care desperat, începu să se <;aete şi să 
plângă ca un copil.

— Acel chelălăit înspăimântător ce i se părea 
că ese din zid, se mărea din ce in ce şi deveni 
un urlet îngrozitor.

Atunci bietul român, putu explica cum merg

1

!
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lucrurile, acum bägä el de séma că acéstá piv
niţă trebue să mai aibă o despărţitură in care 
negreşit sunt închise aceste bestii, care nu erau 
de cât lupii care cu nerăbdare aşteptau să ’şî po- 
tolésca fómea cu carne de om.

Acum prisonierul nostru se lumină, când a- 
aceste lighióne nesăţiose ca şi cei care îi aduse 

. şi ’1 aruncase de viu in acest mormânt, aştep
tau cu nerăbdare noua lor pradă.

Dar în loc de a ’şi pierde echilibrul minţei 
precum îl văzurăm cu uri minut mai înainte, 
din contră, un curagiu ca fulgerul se asedă pe 
inima lui şi o putere nespusă îî veni. şi tot smu- 
cindu-se în legăturile cari ’l strângea de o dată 
se vă<Ju slăbit de o mână.

Frihghia cu care era legat fiind prea grósií, i- 
se slăbise nodurile cari erau făcute pe la extre
mităţi, ast-fel că acum la mişcările care Ie fă
cea omul nostru, nu mai putea să résisté.

Nu trecu mult timp, şi acesta era eu totul li
ber din legăturile care ’/ pătrunsese până acum 
mâinele şi pieptul, si nu ’! mai rămânea alt de 
cât sä se furişeze pe nebăgate de seină din a- 
cest loc infernal ca să fie scăpat şi liber din 
ghiarele acestor spurcaţi nelegiuiţi.

Pe când acesta se lupta pentru a scăpa cu or 
ce chip din acest loc îngrozitor, ceî-l-alţî cinci 
dupe ce ’şî vedură victima asigurata,, intrară
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intr’una din odăi in care era o masă gólá şi 
•două scaune.

Se aşezară fie-care împrejurul mesei şi înce
pură a se uita unul la altul, ca şi cum s’ar fi 
întrebat cum ar fi mai cu cale să începă certa 
intre eî şi stăpânul lor, care in acest moment 
luase cheile pivniţei şi mergea pentru' a se asi
gura dacă prisonerul era legat, şi póte chiar să 
afle dacă e adevărat că numai 15 1eis’a găsit 
la el când servitorii ’i-a cerut de cheltuială.

Pe când acesta descuia uşa pivniţei şi intra 
înăuntru, bietul român, care era cu totul liber 
şi cărui nu’i m’ai rămânea alt de cât să i se 
deschidă o eşire pentru a scăpa, tot invârtindu- 
se, audi un sgomot, apoi o zare de lumină prin 
brósca cea mare a uşei de la pivniţa.

Se scobora cine-va cu o luminare aprinsă.
începu a i se bate inima, neştiind cum tre

buia să primescă pe aceia saű pe acela care 
venea să ’i facă revizie saű póte chiar voia să 
începă a ’1 tortura şi omorî.

In virful degetelor, dar repede pentru a nu 
perde timp, se repeţii la uşe, pentru a vedea cu 
cine trebuia să aibă aface.

Nu ’l mai veţluse pe acesta de cât intêiu cu 
vr’o oră mai înainte şi acum a doua oră.

Se vede tréba că cei-l-alţi fiind siguri de 
mine că nu mai pot scăpa, s’au dus să se culce
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şi acesta odihnit vine să ine revizuiască dacă. 
mai trăesc sau am murit.

Şi românul cugetând în sine ast-fel, se dete 
la o parte unde din întâmplare se împedică de 
ceva care nu era altul de cât un crâmpeiu de 
lemn pe care şi puse mâna, apoi se desbrăcă în
dată de minién, dicănd: Dómne, saü ajută-mî 
să scap, saű së mor mai înainte de a putea că 
aceşti nelegiuiţi să ’şî bată joc de mine ! Uşa se 
deschise si se vădu grecul cu luminarea aprinsă 
care începu să înainteze spre fundul pivniţei.

In acest moment románul profitând de întune
ricul care nu putea încă să fie risipit de lumina 
lumînăreî, se repezi ca trăsnetul ca cum nici n’ar 
ii fost chinu it mai înainte cu vr’o oră şi aprópe 
doué, şi aruncând minteanul pe capul grecului îl 
trânti jos la pământ, sărind î luminarea şi pis
tolul cât colo din mână, apoi fără a întârzia o 
secundă ’î dete o lovitură ţepănă la cap, în cât 
grecul nu putu să maî ţipe, şi ca fulgeru se 
repezi afară pe gârliciul pivniţei cele adânci.

Nici o pedică nu întâlni in calea sa până urcă 
de tot scările pivniţei. Ajuns în sală, din care 
maî avea câţi-va paşi repeZî de fâcut, şi din care 
dacă eşia ar fi putut să fie cu totul liber, pe ne 
aşteptate se lovi de unul din acei cari cu câte-va 
ore il tôresera şchingiuindu-1 până aci.

Din norocirea lui find armat cu acel lemn 
care ii găsise jn pivniţa grecului care poate

v



:

— 71 —

era dus pe lumea cea 1’altă pentru a’şi da séma 
înaintea lui D^eűde faptele lui cele criminale 
se încercă a’l face să ’şi descurce drumul ca să 
pută trece dăndu’î şi acestuia o lovitură ţepănă, 
dar acest venetic care ’1 băgă de sémá, se feri 
la o parte, si după ce scăpă de lovitura duşma
nului sëü de mórle năvăli asupra lui cu o furie 
nespusă tràntindu-1 la pâment şi începu să strige 
şi pe cei-l-alţi pentru a ’i da ajutor.

îndată eşiră şi ceî-l-alţi tovarăşi din odaia in 
care erau.

—A vrut să scape câinele, strigă cel d’ântêiü.
—A vrut să ine o more !
Punc-ţî mâna să’l jupuim de viu, repetă acesta 

Apoi cu toţii se grămădiră pe bietul român 
legându-1 din noii.

Căutară pe Gristea, stăpânul cârciumeî şi nu-1 
găsiră de cât tocmai târçliü in pimniţă mort.

—A ! blestematule, l’aî ucis... ei bine vei 
in uri de mórtea cea mai crudă, strigă unul din 
ei şi-l închiseră intr’uria din odăi.

!
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Ghirilis.

Nu departe de pólele capriciosului riü, care 
strebate judeţul Muscel, se întind casele grecului 
Ghirilis, unul dintre cei mai mari favoriţi ai Mă
riei sale Vodă.

Resturnat pe o sofa şi fumând dintr'un ciu
buc lung stetea renegatul fanariot şi medita la 
mii de feluri de planuri infernale.

Şi ar putea exista óre curiositate care să ne 
întrebe, cine era acest grecoteii!?

Póte
Insa ranele de durere ale timpilor de nenoro

cire, ce aü că<Jut peste ţara nostră când cu in- 
vaziunea acestor urmaşi ai Pelasgilor din Fanar, 
aü trecut.

Şi trecute sunt şi acele dureri, urma insă, ci
catricea lor însă nccomplectă, căci ne simţim 
óre cum schilodi. Ţara nu a putut să aibă pa
sul de propăşire al ţărilor din apus, din pricina 
acestor iasme fără inimă şi fără s uflet, care schin-
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giuiaû pe bietul säten, sugênd-ï sângele şi ri- 
dicându-le viaţa fără cruţare.

O tara mea frumosă ! — Aï fost alcătuită din-
9

tr’o ramură a frumosului raiu, însă fu sorta ca 
pământul tëü să ße prea mult stropit cu lacrănii 
şi cu sânge.

In vremurile acelea, orî-ce grec fără căpătâiii 
venit din Fanar, şi fără dor de muncă, făcea 
bani aici, pe pămentul strămoşilor noştri viteji.

Pagina cea négra a istoriei nóstre naţionale, 
între veacul de vitejie şi între veacul de acum. 
este epoca fanarioţilor.

Toţi desculţii din mahalele Constantinopolu- 
iui care aü venit la noi, aii căpătat o avuţie .şi 
un nume însemnat, şi... adî neamul acesta se 
prenumără între Boeriï de nem,

In ăştî ciocoi care tc umple a<Jî cu noroiul de 
la rutele trăsuri lor roşii, galbene sau vèr<Jï, a 
curs un sênge format mai întêiiï din măsline şi 
apoi hrănit cu belşug din bucatele ce Románul 
ospătos a întins la masa lor.

Când veneau aceşti tirîtorî, românul îşî îm 
brăca ţurloele şi spetele cu iţariî şi sucmanul 
lor ; adî îl stropesc cu noroiii pe faţă saii că ’1 
face să aştepte la uşe până ’î-o veni poftă á Í 
chema.

E o vorbă : Ce Hi fad singur, nid ciracul nu-ţi 
desface.

Aşa şi bietul nostru ţeran, a hrănit şi adă-

!

«
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postit tóté liftele, căci era învăţat de la stră
moşii lui sä fie ospătos.cu streinii, şi in urma 
a suferit. — Si a suferit nu numai dispreţul a- 
cestor streini, dar maî mult cinstea casei lui le 
a fost de atâtea ori terfelită.

Pe timpul lui Chirilis, a trebuit ca un fana
riot să fie cu totul idiot, tămpit, pentru a nu-şî 
putea face rostul de vr’o moşie.

Chirilis la 12 ani striga : Bogaci. — Maî tîr- 
<Jiù : Gogosili, şi in sfârşit fu luat de un boer pă- 
mêntean la moşia acestuia. «Căci, îşi elicea el, 
Greciî-s pricepuţi, ştie sä stór că pielea ţăranului 
şi aşa voiü face bani.

Duhul de ase baga sub piele, cum elice Ro
mânul nu lipsea grecului, cum nu lipseşte la nici 
unul, şi în scurt timp, ştiu să fure credinţa stă
pânul seu.
Chirilis jefuia şi muncă şatenului şi punga 
stăpânului ; în curând aduse pe acesta în sapă 
de lemn. când fu silit să-’şî vînelă moşia.

Mirarea îl coprinse pe bietul stăpân când ca 
cumpărător se présenta şi Chirilis, dându-î un 
preţ maî bunicel de cât alţiî.

Boerul rămase cu gura căscată şi cu moşia 
luată.

Acum puterea sa devine şi maî mare. 
Copilele, nevestele cele maî drăgălaşe, — o ! 

x<şV: cât sunt de drăgălaşe pe acolo, — eraű sacri
ficate gustului dobitocesc al acelui nelegiuit.
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Ajunse om ditr’a cârmuire!, şi vai ! fu cu 
atât mai rëü.

Un gest din deget ! era destul ca fericirea, 
cinstea unei case, viaţa unui fiii, sângele unui 
tată, să dispară, sä fie călcat in picidre, să se 
stingă.

D-ÿeule mare ! tu verii totul, care eşti a tot 
puternic, nu aï vëÿut saû nu aï putut sä stri
veşti cu mânia ta po acest infernal om?

Epoca Fanarului !
Cerul si infernul îşi dăduse mâna.
Dracii şi cu Îngeri! jucaü o horă sinistră, şi 

săteanul român, era in chinul cu tot neamul luî, 
cu tdtă cinstea şi viaţa casei lui, pe altarul in
fernalei petreceri.

Se in optase de vre -un ceas.
— Hai chir Năstase, strigă Chirilis dându-i 

şi ciubucul.
— Poruncă evghenie.
— A adus-o ?
— Gândesc, evghenis, că va veni curând.
— Eşi afără, dobitocule, şi ve<Ji ce e de nu mai 

vine.
Apoi Chirilis gânditor, fuma scoţând rdte, rdte 

printre care zărea o frumuseţe.
Era blânda faţă a Mauricăi tata lut al de Moş 

Dincă şi a Ilincăi din sat.
Şi ore grecul o văzuse?
Sermana mumă cu tóté Îngrijirile de a’ş as- * ţ*.
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•Sunde odorul eî şi mândreţea întregului sat, tot 
nu putu. — Ochii ticălosului o zărise de cu di- 
aninéta, când ea mătura in tindă, şi cu tot tis 
tirnelul galben cu care ’şi îmbrobodise capul şi 
faţa, totuşi Ghirilis bănui că o mare frumuşel * 
e ascunsă în acel bordeiu.

Dar să o -fi vëdut încă cu perul seu lung şi 
împletit in doue code, şi fie-care cu patru plete 
lungi până la genuchî !

f Să o fi ve<Jut cu faţa eî albă ca zăpada/; cu 
fruntea sa înaltă, pe cari erau nişte arcuri ne
gre îmbinate, cu ochi,sei negri şi focoşi, cu bu
zele roşiore, cu rîsui ei dulce şi blând ! şi apoi 
glasul eî... cât era de încântător!

Totă ziulica, când muncitorii erau eşiţi la 
câmp, când pic de om nu maî era prin sat, ea, 
atunci numaî cânta. — Şi cât era de frumose 
doinele luî Jianu.

Astă-<Jî însă trebuia să se stingă fecioria a- 
cesteî fiinţe. Nenorocirea trebuia să bata şî la 
uşa lor. Alde moş Dincă şi mătuşa linca, tre
buia së plângă cadavrul Mucăiri.

O scumpă feciorie !
Cu multă sfinţenie te cinstea bătrânii noştri!... 

mult s’a maî închinat ţie, căci tu eraî — pe a- 
tuncî — mărturia unui suflet curat, unei inimi 
sfinte.

Asta-çlï tu eşti aprópe cum se dice o enigmă 
•de care se miră toţi şi te spionezâ.

i ’ •

• T I
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lucitóre şi acoperită cu pae.
Inlauntrü ca şi afară respira curăţenia cea 

mai mare.
Vre-o mână ascunsă făcea aceasta căci ni

meni nu se vedea ziua pe afară.
Pentru săteni nu era o ghicitóre acesta, insă 

numai pentru cei de la curte.
Ei nu ştia de cât pe moş Dincă şi pe ne

vasta lui, lelea Ilinca.
Venea bieţii omeni de la muncă şi cinaű.— 

Frumósa Măriuca, pe care o ştia tot satul, de 
mândreţea şi frumuseţea cea maî neîntrecută şi 
apoi de o hărnicie mare, căci pe lângă treburile 
din casă maî ţesea atâţia mari coţi de pânză, 
pregătise mămăliguţe şi de, maî făcuse şi ea 
câte-va jumărî, din oule.ee le avea de la găi- 
nele eî moţate. Puţin unt, lapte dulce,, bătut 
smântână cu brânză de vacă, era podóba mesei

rfjUW;
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şi hrana ce frumósa Măriuca pregătise pentru 
buni el părinţi

Erau aprópe să se scole de la masă.
SgomotuLunor paşi de omeni s’apropiaü către

usa lor.«
• —D’apoi că: cine o fi? întrebă mirat alde
mosvL'incă.

Băbuca Ilinca însă ’şi îngriji de odor.
• — Dute dragă Mario in cămăruţă că... de 

cine ştie ce-o mai fi.
De o dată uşa se deschide cu sgomotsi patru 

palicari d’ai lui Ghirilis intrară.
— Ce poruncă mai aduceţi de la curte? în

trebă moş Dincă cu fruntea semăţă.
■—Dec, nu te mai răţoi, răspunse unul, ’ţi-a 

venit şi ţie rândul ca şi la mulţi...
Aici un fior străbătu inima părintăscă, ideea 

că voesc a-’i răpi copila-i pătrunsese înţelegerea.
— Unde-i Măriuca? întrebă iarăşi acelaş pa

licar.
Un ţipăt eşi din peptul mătuşei Ilinca care 

câ$u în urmă jos.
—A! nemernici plătiţi pentru a jefui cinsta 

caselor nóstre, voiü şti să vă plătesc şi eu. şi 
dicând aceste vorbe se repezi la flinta ce o avea 
pusă după sobă, scăpară amnarul şi puşea lua 
foc detunând.

Un palicar cădu jos.

V
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Ceî-l-alţî trei scósera iataganele şi repediră 
asupra bătrânului.

MoşDincâ numera vre-o şepte-rlecî de ani, însă 
era într’o putere care păruse a creşte cu vârsta. 
El apucă flinta de tova si ştiu să se apere de 
loviturile sbirilor.

Dar unul în faţa trei, puterile ’i se sleesc.
Cu o desnădejde spăimântătore s’apăra Dincâ. 

De o dată ’l vine bine şi trânteşte . un pat de 
flintă încă unui, acesta ameţit perdu iataganul din 
mână şi în anieţelă lui caçlu peste llinca leşinată.

Maria audea totul din cămăruţă.
Presimţea pericolu ce ameninţa capul tatălui 

seu şi se decise să iasă în ajutor.
Apucă pe uşa ce dă in tindă, luă o sapă de 

fer şi intră încet în casă unde tatăl eî se lupta 
cu cei-1-alţî douî,

Bietul bătrân luase o lovitură la braţul sëü 
stâng şi sângele cura siróe.

Era aprópe a ’şî pierde puterile si cei douî să 
repue pe Dincă. Copila ridică încet sapa şi pe, 
la spate despică capul unuia. — Era o privelişte 
Ingrozitóre, copila lovea pentru a-’sî scăpa pe 
tată care se lupta pentru cinstea eî.

Tatăl vëçlu ca prin minune că încă unul ■căţl'u 
şi fără a pierde timpul, aruncă flinta, şi luă in 
braţe pe cel-l-alt care mai rëmâsese.

Acum lupta era în braţe. Cu tot sângele ce 
perd use moş Dincă se învioşă, recăpătă din nou
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puteri şi cu o sforţare mare trânti pe grec.
T-otul era câştigat.
Copila repede se strecură pe lângă tatăl seu 

şi virî in peptul grecului un cuţit.
Acum vă<Ju alde moş Dincă că câştigul luptei 

lui se datora copilei iubite. Fara a putea vorbi, 
Dincă strângea la peptul lui pe Maria şi pe 
Ilinca.

Apoi după ce emoţiunile maî trecură Dincă
dise :

Nevastă şi copilă, acum să strângem totul 
şi să fugim, viaţa nóstrá e ameninţată şi fie care 
minutü, ne póte stinge de pe pâment... şi daca 
ne-ar ucide pe câte trei... însă nu, el voesce 
mórtea nóstrá şi ruşinea ta.

Doué sărutări pe fruntea lui Dincă mărturi
seau că se învoesc la tot.

Cu o reperliciune mare, Mariuca, Ilinca şi Dinca 
strânse ce putu, făcu trei legături' şi plecară 
plângând din bordeiaşul lor unde bâtriniî şi co
pila zăriseră lumina cu ochii.

Maî aveau cât-va până la marginea satului 
şi apoi prin pădure, se putea perde orî-ce urmă.

Abia eşiseră pe linie, cum se rlice, şi un sgomot 
se audi. Erau maî mulţi ómen! cari s’apropiau 
de dânşii.

Chirilis era neastâmpărat de neasceptare şi tri
misese din noü pe alţi şese sbirî, pentru a-î a- 
duce pornóra visurilor sale bestiale.

J
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Acum nu mai era nici o nădejde de scăpare. 
Dincă era sleit de putere, biata mumă şi copila 
remaseră ca mute.

Abia avu timpul Maria de-a <Jice părinţilor eî ;
— Duceţi-vë până la pădure, eű voiü scăpa 

cuori-ce mijloc, asceptaţi-mă acolo, acum fugiţi.
— Pe mine me căutaţi? strigă dénsa către 

palicarii grecului.
— Mei, frumuşica mea, çlise unul, ai ghicit 

chiar aşa.
— Iacă merg, cu tata şi mama nu aveţi ni

mic, lăsaţi-i să se ducă..
— Negreşit, diseră toţi.

Şi frumósa copilă fu luată de sbirii plătiţi.

6



Gum scic să plâtésca Ţamiură.

Jianu şi Ţandăra sunt două figuri impunăt<5re. 
Amândoi haduci, harnici de codru, cu credinţă 
în D deu şi cu dor de ţară, sufletul lor mai pre 
sus de opşte, simţia durerile cari pătrundea sinul 
op in cei.

Jianu şi Ţandură, pe care făptura ’î născuse 
pentru a aduce o mică uşurare săteanului suferind 
nu se dedeafi nici odată înlături, pentru a da 
ajutorul cuvenit, ori de unde li se cerea sau d’un- 
de de la ce treapta venea acest ajutor.

Au fost crucii câte o dală ?
O Domne î dar faţă cu faptele udiôse şi cri

ni inele, ce venetici fanarului işi permiteaű face, 
sângele care'l versau ei nu era de cât o bine- 
cuvîntare.

Şi-apoî ce .făceau mai mult de cât datoria !
Dacă nu a adus multă schimbare în traiulu 

moral in care vieţuia săracul p’atunci, totuşi a 
adus o mică uşurare ici colea.

Flacăra luminei, Lumina adevărului, adevărul
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în si ni tiu! naţionalitdţei, eine óre li răsădit in 
pepturiie isteţi loi* noştri moşi .şi fii ?

Cine óre a înălţat prin noi demnitatea de na 
ti une şi de om ?

Cine óre ne-a amintit, ceea ce noi uitasem, ca 
ţara in care trăim, acea mândra şi frumósá ţară 
pentru care ne-am versat sângele luptând cu 
braţul, venjos, e ţara nostră şi nu a veneticilor?

Cine a ridicat amorţela în care căzusem, dând 
voie streinului murdar a-şî ride pana si de cin
stea şi fecioria copilelor nóstre ?

Numai acei panduri, numai aceşti apostoli aï 
libertatéi poporului nostru, care nu a lăsat siv se 
stingă in noi şi cea din urmă simţire naţională 
şi omenească.

Haiducii, haiducii pe care poporul român i-a 
iubit şi a căror amintire tresare cu bucurie ca 
şi cum ar curge şi in vinele lor, acel sânge hai
ducesc ce a scuturat jugul streinului ce ne pân
gărea.

Haiducii, cărora românul le-a destinat balade. 
Si mult e mândru cântecul haiducesc !... Pare că

I

::

-

vecii pe românul inălţându-şi fruntea şi călcând in 
piciére pe streinul infam.

Ţandură Vi începuse calea apostolatului sèü. 
sub învăţăturile dragi şi sfinte ale vestitului şi 
de pomenire bun : Mereanu. Apoi sub Jianu 
era atât de marinain os, bun la sutlet şi nobil.

suferise, nici ei şi

>
care

De şi nici o nenorocire nu
i
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nid părinţii lui totu-şî inima acestui tinër român 
era mare şi incăpătdre pentru suferinţele apiópe- 
luî seű,

Acesta simţire îl şi făcu a păşi pe calea lui 
Mereanu şi a lui Jianu. Văzuse sub ochii sei 
multe nedreptăţi, multe schingiuiri, făcute do gre
cul Chirilis, şi inima sa ’l îmboldea să meargă 
acolo, in satul sëù pentru a duce o uşurare.

Căpătând chiar îndemnul lui Jianu, de a se 
duce in Muscel şi a forma o viteză tovărăşie, 
el cugeta mai întâi, ca până ’şi va aduna ó- 
meni cu tragere de inimă pentru codru, să facă 
el singur o plată mai nemerită.

in apropierea satului sëü şi după ce trecuse 
de cârciuma negră se imbiăcă în hainele tur
ceştii. Să-l fii vedut, credeai, că e un mare 
pasă.

Era întuneric, nimeni nu vedea pe bogatul 
paşă. La vederea dragului seu satuţ unde verlv.se 
întâi lumina cu ochii, începu a lăcrăma.

—Oh! domne, să facem o dreptate o-dată 
pe pământ... ecă colo casa lui moş Dincă. 
Mario Mariuco, me voiü intórce la mezül nopţei 
să vëd ochii tei frumoşi şi dacă vei vrea, codru 
’lî va fi raiul tëu... acum însă la grec, datoria 
iniei şi pe urma îndeplinirea bucuriei mele de 
a te vedea.

Acum Ţandură s’apropia de casa lui Girilis 
şi daca ar fi sciut dânsul că Mnriea e in pericol
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şi da ajutorul sëü bătrânului tată, cá mórtea ’î 
ameninţa, dar nu, şcia si densul merse drept 
înainte la ţinta sa!

In odăile lui Ghirilis era lumină pretutindeni 
şi palicarii furnicaű de ici, penă colo. S’apropie 
de portă şi bătu.

—Cine e? întrebă o voce într’o românească 
stricată.

— Deschide şi spune-î lui Ghirilis că selim- 
bey vine Ia densul.

Audind aceste cuvinte palicarul, se grăbi a 
deschide şi luând calul mosafiruluî îl pofti să suie 
scara.

—Chir Iane ! strigă portarul.
Ia no. alergă.
—Du pe evghenia sea in odaia boerului şi 

spune-î că Paşa ’l aşceaptă.
Ţandură era îmbrăcat strălucit, la brăul sëu 

avea vre-o cinci pistoale cu cremene, îmbrăcate 
în argint şi suflate cu aur, trei cuţite mari ş.i 
un iatagan era podóba armei sale.

Audind Iane că acesta e un Paşă ’î făcu o 
temenea şi’i sărută póla hainei luî.

Ţandură fu condus într’o odaie turcească; s’a- 
nunţi Ghirilis despre venirea luî Selym-bey, şi 
veni repede.

Ţandură, atât cât şecluse cu mereanu si Jianu 
Învăţase turceşte bine, grecesce sciea mal puţin, 
şi pentru a nu se da de golaşi încă pentru a
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face pe Cbirilis să crédá inlr’o politeţă din 
partea sea iï vorbia intr’o grecésca care ai;a mai 
mult stricată.

Ţandură, stand pe soia salată in felul si obi
ceiul turc.

—Bun găsit efendi, clise selim-bey.
—Bun venit, respunse cu plecăciune până Ia 

pa mént Cbirilis.
- Pricina pentru care am venit, o vei sei 

numai de cât, mai nainte trebue să’ţî spun. că 
că nu sei ii bine grecesc e şi...
'—Vorbiţi in limba d-voştră Paşă.
—Me rog, nu se cuvine tocmai, de .şi sciîi 

că aşi putea-o face, căci sunt in casa unui om 
pentru care nu am atâta cinste.

—Sărut mâna escelenţă, cu ce v’am supărat ? 
întreba tremurând Chiri lis.

— Cu ce, cu ne ce, să lăsăm asta, unde aï o 
odaie mai bună? aici. e mare puturosenie.

—Măria ta, in odaia d’akUurî e mai bine, de 
şi nu tocmai aşa.

—Aceia o fr odaia d-tale de culcare. •
—Nu, e asta.

.—Atunci d-ta unde dormi?
—Alături, aici.
—Va să zică, odaia în care ne aflăm, des

parte pe una de alta.
—Aşa, măria ta.

• •
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—Bine, acum să cinăm ceva in odaia d-ţale 
şi pe urmă vorn vorbi pentru ce am venit.

O masă bogată fu întinsă, şese palicari slujéű. 
Argintăria şi porcelanul de veneţia nu lipsea 
şi cu toate astea Şei im bey nu era mulţămit.

Grecul nu mai scia ce să mai facă, ba o.dată 
Selim-bey ï dise: porcule! atunci Giiirilis vaçlu 
că-are aface cu un om prea mare şi nu mai 
şedu pe scaun, mulţumindu-se încă că ’l lasă să 
mănânce in piciére.

Totul fu ridicat, Selim bey se uită prin casă 
şi in urmă ordonă să se aducă cafelele în odaia
lui.

Ciubucul şi cafelele se slujiră.
—A ! Chirilis, adu-mî armele tale din odaie? 

mi s\a părut c’ar fi ceva de ele.
Grecul credend că beiul începe a ii mai mul

ţămit alergă el însă-şî şi se intórse cu armele.
îndată dupe densul intră şi un palicar. Avea 

să-î spună ceva şi nu scia cum s’anunţe pe stă
pânul sëu.

Chirilis vedea şi el neastâmpărul sluşbaşuluî 
cugetă un moment şi ’şî dise: beiul nu seie ro- 
mânesce, ’mí spunea lâ masă acesta.

—Hei ce ie? întrebă grecul in românesce.
—Am adus’o şi nu seim unde să o închidem.
—Repede, fugi în odaia mea.
Ţandură pricepu că e un misteru aici, şi se
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prefăcu că nu a înţeles şi cu un aier distrat 
întrebă greceşte:

— Ce e Ghirilis?
Grecul scia să se prefacă şi clise :
— Măria ta, mi-a spus că nişte muncitori cer 

parale şi am dat poruncă să le dea.
— Va să dică faci pomeni ?
— O ! cât despre asta, răspunse grecul dând 

ochii peste cap, când pot fac, am şi multă slă
biciune pentru ţara asta.

— Hei bravo! asta ’mi place şi nu aşteptam 
de cât un ast-fel de cu vént pentru a-ţi spune 
pricina venire! mele.

Grecul începu a fi mai voios.
Pe de o parte se bucura de căpătarea in mâinile 

lui a Măriei, pe de altă veselia lui Bey. Voia 
să ştie cu un minut mai curând pricina pentru 
care el ii făcea cinste venind in casa lui.

— Ai voi tu să fii Vodă in ţara Românească? 
capul tëu să fie sus şi să se uite toţi la tine cu 
uimire?

Grecul visase aşa ceva, dar nu’şi putea inchi 
pui cum un Bey, ajutantul Sultanului şi tocmai 
din Constantinopol, să scie cugetul lui, rămase 
uimit la întrebare lui Selim.

— Hei nu răspunzi nimic, prostule ?
— Măria ta, nu şciu... dacă.... aş putea 

să îndeplinesc un vis al meu care e tocmai cum 
’mi spui şi măria ta.



yi
— 89 —

’ —Nu iiï prost, glumi Selim, banï aï şi voinţa 
ţî Jipseşte, nu e aşa?

— Da şi una şi alta.
— Atunci clar vei merge cu mine la Sultanul, 

’nrî vei spune :câte pungi ’î dai şi dacă va ii 
mulţumit de darul tëu...

— Voi fi Vodă? întrebă grăbit Chirilis?
— Negreşit. Acum spune’mî darul tëü către 

portă.
—10,000 pungi şi acest dar îl fac de doua 

ori pe an.
— Bine, mie cat ’mî dai?
— 2,500.
— De aici? întrebă Selim.
— Am numai 8,000, cele laite le strâng eü 

de la datornici in <Jece çlile.l
— Bine, acum nópte bună eu më culc.
Chirilis sărută mana lui Selim şi plecă.
Acum încă o fericire îl aşteptă. Copila cea ma 

frumósa din lume, Maria, trebuia să-şî deschidă 
sinul sëu fecioresc pentru a îndeplini poftele do- 
-îtoceşti ale grecului.

Palicari duseseră pe biata copiii 5-- odaia 
stăpânului. Maria era cu braţul vîngios şi avea 
mult duh. Işî închipuia că putea singură să scape 
de ucigaşul ce vroia să-î răpească tinereţea şi 
cinstea.

Se aşeţlă pe sofa.
Grecui intră vesel. El era stăpânul moşiei şi

■ I
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’şî închipuia că e şi stăpânul cinstei şi a vieţeî 
celor ce se găseau pe moşia lui.

Intrând in casă, voi să ia in braţe pe copilă 
şi să o sărute. Acesta se desfăcu repede din bra
ţele séle şi cu o voce surîçlëtôre ’t dise :

Dar bine boerule, vrei să vie cine-va aici să 
me vadă?

— Ce próstá escî! par-că ar veni cine-va fără 
să bată la uşe?

— Fie ori cum. După ce se va culca toţi a- 
tuncî vei face cu mine ce pofteşti.

— Insă...
— Nici un insă, dă poruncă să se culce toţi 

şi apoi ne vom culca şi noi.
Grecul se pătrunse de raţionamentul frumoseî 

Marie şi eşi afară.
Copila căuta prin tóté părţile o armă şi nu 

găsea nimic. împrejurările contribuiau la neno
rocirile eî.

— Dar nu me voiü lăsa, il vo'iű ucide cu bra
ţele mele, ’şî $ise Mariuca.

După cât-va timp grecul intră spunând că toţi 
sunt duşi a se culca.

— Bine, acum desbracă-te şi d-ta boerule.
Chirilis ca nebun de bucurie se desfăcu repede 

de haine şi apucă cu braţele pe copilă.
Grecul era în putere şi orî-cât ar fi fost de 

tare Miria nu putea să résisté încercările gre
cului.

•J
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Ea îşi îndreptă ochii către cer, de la care cerii 
sprijinul cinstei sale şi al bătrânelelor părin
ţilor eî.

Un gemăt surd s’audi...
Ţandură nu dormea, cugetul seű era la Ghirilis, 

acest gemăt îl punea in mirare şi nu putea sa
şi închipuiască de unde porneşte. •

Se sculă, puse mâna pe un cuţit şi deschise 
usa delà odaia de la mijloc. Aici ’î se pârii 
c’aude o luptă şi o suflare grea.

De o dată s’ainji :
— D-deule, pedepseşte pe blestemat, căci eu 

nu mai am putere.
Ţandură înţelese vocea Măriei şi cu o grabă 

mare, deschise uşa odăieî lui Ghirilis
— O ! nemernicule, diua dreptăţeî tale a sosit.
Era o privelişte trist la vedere.
Grecul ţinea în braţele séle vínjőse pe mica- 

copilă care creçlênd maï întâi că-l va ] ut 
cide sau a i se opune spera să scape.

Acum însă puterile o părăsise, încă o ultimă 
sforţare şi cădea cu totul poftelor lui Ghirilis.

Maria aurii glasul lui Ţandură, se învioşă şi 
trânti pe Ghirilis care era înspăimântat la ve
derea lui Ţandură.

— Ajut...
— Să nu strigi, răcni Ţandură, şi luând cu

ţitul din brâü îl înfipse în peptul grecului
— Eacă cum scie să plătescă Ţandură!

L
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Maria era uimită.—Scia că iubitul eî Ţan
dură e departe şi nu putea înţelege cum şi ce 
fel ajunsese acesta aici.

—Vei afla mai târçliû, acum draga mea să 
cercetăm bani grecului şi să plecăm.

Luară tot, dete foc caselor şi plecară,
Maria istorisi totul pe drum şi se îndreptară 

spre pădure.
Un ţipăt ce’í scôse Maria fu însoţit de alte 

douë cari respundeau din pădure.
Alde Moş Dincă şi lea Ilinca veniră, abia pu

tând la copila lor, care nu scia cum a scăpat şi 
prin ce minune.

Când s’apropiară veţlură pe Maria însoţită de un 
turc ce ţinea căpăstrul unui cal pe mână.

Amândoi bătrâni coprinsescră în braţe pe iu
bita lor copilă, care le arăta cu degetul pe acela 
ce o scăpase.

—Cum! un turc?
—Da, Ţandură m’a scăpat.
—Fiţi bine-cuvântaţi, paşii, voştri! rliseră bă- 

trîniî punând mâinele pe capul lor, fie sul» paza 
bună a lui D-$eu. Vei v’aţî iubit încă de mult, 
D-çleü a vrut ca să mi te doa tot fecioră, acum 
viaţa vostră, orî-care ar fi, fie împreună; veţi 
suferi sau veţi fi fericiţi, fiţi împreună şi D-<Jeii 
să vë bine cuvinteze.

Totul aflară bătrînii, precum aflară şi calea 
ce urma Ţandură.

!

rm mi in I miI !
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Yoïù fi unul dintr’aï tëï fiul meü, çlise Dincä 
sărutând pe Ţandură, më primescï ? sunt bătrin 
dar am bun miros pentru iarbă de puşcă.

—Şi vei voi D-la bunul mëü tată, a nie în
soţi.

—Da, fiul meû, durere atâtor anï me oţe- 
lesce, braţul meu. e încă tare, mintea mea bună 
pentru a’ţî da când şi când câte-o povaţă.

Lea Ilinca se sui pe cal şi toţi cei alţi trei 
o luară pe jos spre Cârciuma négrá.

o
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Stau Oiupercă

Cârciuma neagra era in apropiere de satui 
unde Ţandura îmbrăcat in haine turceşti mergea 
Ia Ghirilis, pentru a’î aduce rliua de dreptate.

Era nép te.
Uâ nóple din cele iníliqratóre ca şi resplata 

ce Ghirilis primise pentru laptele sale mârşave.
Un vént şuerător sguduia cu putere uşile şi 

oblónele cârcinmeî negre, ca şi cum ar ii voit 
sä le dărâme, pentru a elibera pe ser ni anul o.in 
care era închis şi încă condamnat de aceşti fa
narioţi ce au supt şi stins viaţa atâtor suflete 
inocente.

In pădurea depărtată, se audia scârţiitul fioros 
al arborilor seculari. O scenă numai puţin tristă, 
se petrecea în mijlocul beciului de sub câr
ciuma cèa negră.

Grecii, acei greci renegaţi, cari perrlênd erice 
simţiment afară de acela al bestiali tatei, se uniră 
cu toţi ca să chinuiască in modul cel mai bar-
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bar pe sërmanul roman, care se numia Stan 
•Ciuperca.

— Palicarilor! dise cel mai mare dintre mâr
şavii tâlhari, să’l băgăm într’o irigare şi.să’i 
învertim pe d’asupra unul jăratic mare.

— Amin ! strigară toţi cei alţi greci într’o 
voce.

Bietul Stan se aştepta la această morte şi săr
manul, nu putea să ceară de la nimeni nici un 
ajutor. ,

Cu lanţurile la mână, ferecat până la pele se 
uita iu tóté părţile şi audia cu urechile sale acea 
sentinţă atât de fatală pentru densul. Cum să 
scape ? dar o asemenea idee nici numai trecea 
prin mintea lui. Adesea însă, inspiraţi unea cea 
mai ingehiósá iţi vine atunci când nici nu te 
aştepţi, adesea dintr’o încurcătură mai grea poţi 
să scapi atunci, când posecli o raţiune mai mică.

— Domne ! îşi clise Stan Ciupercă în gândul 
sëü; lie după voia laşi aibi milă de mine.

îşi plecă după aceea capul şi remase • ast-fel 
într’o atitudine nepăsătore aşteptând hotărfreape 
care grecii i- o dăduseră cu votul de unanimitate.

Focul se făcu, lemnele artend făcură un jă
ratec pe care ai fi putut frige un bou întreg.

— Haideţi palicare, strigă unul dintre greci.: 
sa numai pcrdem timpul, acest nemernic a a- 
vut indrăşneala casă omore pe Christea, noi ii 
vom plăti destul de bine.

:I
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Stan fu desbrăcat şi pe când douî dintre fa
narioţi îl ţineri, Gherase, unul dintre eî ii făcu 
urmatórea întrebare :

— Ia asculta bre neghiobule, vrei tu ca să 
scapi cu viaţă?

— Da, răspunse scurt ţăranul, ca şi că nd ar 
li ştiut ce preţ îi vor cere pentru rescumperarea 
vieţeî sale.

— Spune-ne atunci nouă, repetă Gherase, dacă 
cunoşti pe hoţul Ţandură.

— Dacă ’l cunosc!... respunse Stan; dar el 
este cel mai bun dintre prietenii mei.

— Nu minţi?
— Nici o dată n’a minţit in rlilele lui, Stan 

Ciupercă, răspunse ţăranul, uitându-se cu dispreţ 
la acei in a căror mână sta viaţa lui.

— Dar bine bre, nu ’ţi-e frică de morte? il 
întrebară greci miraţi de isteţimea cu care se 
.arăta.

— Ba ’mi e frică, respunse Stan.
— Pentru ce atunci ne răspunzi cu atâta in- 

drăsnălă! nu ştii tu că de la noi vine a te laşa 
cu çlile saü a te omorî la minut?

— Ştiu. asta; pe cât însă ’mi e frică de morte 
pe atât nici nu mă gândesc la voi.

Qrecii încruntară din sprincene, aruncară o 
privire lungă şi sălbatică spre densul, apoi reluă«*

— Aï çlis că cunoşti pe Ţandură ?
— Da, ’mï e prieten din copilărie şi ’l iubesc ;

. ■ ■ ...
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daca el ar fi aici in aceste minute, fiţi siguri că 
nici unul dintre vol n’ar rëmànea cu viaţă.

— Dar bine, nu vedeţi voi că capul ăsta de 
boű ne înfricoşeză? pronunţă Gherase în limba 
grecescă către cel-l-alţl tovarăşi al lui.

— Şi lasă-1 Efendi, îï rëspunserà aceştia, noi 
să ne putem ajunge planul şi pe urmă ii vom 
pune la locul seű.

Tigrii se prefăcură numai de cât în miel, o 
bunătate de crocodil le împresură inima, çredéü 
că prin asta vor putea înşela pe voinicul român.

— Dacă vrei să scapi cu viaţă, şi daca vrei 
să te facem bogat tot-odată, îl ^iseră fanarioţi, 
să faci tot chipul şi să ne dal percei câine de 
Ţandură în mână.

— Dar ce aveţi de împăţit cu dênsul ? întrebă 
Stan ca şi când ar fi voit să ridă de el,

— Voim să scurtăm dimineţele; acest hoţ a 
făcut atâta rëû in ţara asta, a pus pe gânduri 
chiar şi divanul, care a hotărât o răsplată des
tul de bună acelui care-I va aduce pe Ţandură, 
sau măcar capul seű. Dacă tu poţi să ne ajuţi 
la acésta, mal cu semă că ’ţî este prieten, dute 
cum ţlicl, apoi pe lângă că te vom lăsa cu viaţăy 
iţi vom mai da şi o mie de sfanţi cu care .ye 
putea trăi destul de bine. Băgă însă de seină, 
inşelându-ne, sau neputând isbuti, îţi vom da o 
pedépsà dintre acele pe cari numai noi le cu- 
n0ştem.

7
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Stan rëmase câte-va minute gânditor, ridică 
apoi mâinele către cer şi fiarele producând un 
sgomot surd umplu tot aerul acelui amfiteatru 
de torturi cu un sunet fioros.

—Acolo sus e un D-zeu, le zise ţerarul ; mal 
curênd saü mai târziu el ştie să răsplătescă. Şi 
dacă voi nu sunteti de cât urgia lui fitî însă 
siguri că nimic bun nu vë aşteptă. Călăul omo
ra pe omeni până atunci când se găsesce un al
tul ca să-r ia locul şi atunci gâtul seu, cade tot 
pe locul care a ; cad ut şi acclor-1-alţî nenoro
ciri. Voit să vë daű pe Ţanpură, şi în şefiimb 
’mi-aţi făgăduit şi viaţa şi bani. Cât sunteţi de ti
căloşi ! dar credeţi voi că s’ar găsi un singur 
român ca să primescă a ’şi cumpăra viaţa prin 
mórtea unui alt creştin şi mai cu séma a unul 
prieten ? sunt de treî-flecî şi doui de ani şi eű nu 
am omorit încă nici un pui de găină, afară 
numai pe voi pecari' în sètea mea ne stinsă aşi 

. voi par’că să vë sorb tot sângele ! Să vë daú 
pe Ţandură ? nu vedeţi că mi se [cutremură şi 
carnea după mine când më gândesc numai la 
una ca asta? şi care e românul acela care vre 
o dată a primit ca să fie spion şi trădător al 
neamului sëü ? aţi crezut că m’aţi găsit pe mine ? 
ei bine, v’aţi înşelat forte grósnic. Sunt în adevër 
un om sărac, căci voi lipitori înveninate, ne-aţi 
supt tótá sudórea dupe fruntea nostră ne. mai 
rëmânêdu-ne de cât să apucăm codrii şi de
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;^acolo, din umbră, sä vë putem curaţi. Aşe'ă hoţi

lor ! sunt sărac şi acasă am trei copiî şi o ne
vastă, care me aşteaptă să Je duc ceva de mâncare- 
Me veţi omorî, ştiu asta, voi nu puteţi avea o 
inimă şi copiii mei vor remâne pe drumuri. Dar 
acel care e în ceruri, va şti, de sigur, cum să-i 
scape şi să ’i ţie sub acoperământul pazei sale. 
Nu-mi pasă deci de morte, omorîţi-me, eû vë 
blestem ! Nu, să nu credeţi voi că e un om asa 
de neghiob vestitul Stan Ciupercă ! el a ştiut în 
•tot-d’a-una să plătescă, dar a ştiut tot odată să 
şi resplátéscá....

Când ţăranul termină aceste cuvinte, la toţi 
greci li se înroşise cehii şi din gurile tutulor nu 
cşiaii de cât nişte scârţiiturî de dinţi.

—Dacă-i aşa, vei muri mămăligarule ! răcni 
chir Gherasi lipind o palmă sdravănă românului 
caro sta neclintit în faţa lui.

Stan încleşta fălcile fára a $icc nici un cu
vent. De ce nu era el la largul lui?... Numai 
ósele lui Gheraso ar fi putut spune morţilor des
pre ceea-ce a păţit.

—Haide să isprăvim cu ‘nebunul ăsta! stri
gară toţi grei îi într’o voce.

—Să isprăvim ! repetă şi căpeteniea lor, dar în 
loc d’al arde de viii sunt de părere să ’i schim
băm mor.ţea pentru a ’i mări din durere.

—Să vedem ! întrebară nerăbdători toţi cei-

î
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—Mal întêiü să-’l jupuim de piele şi până a 
nu fi mort de tot să-’l aruncăm pe d’asupra căr
bunilor. Ştiţi voi, carnea încă plină de sânge 
va începe a sfîrîi şi ast-fel, acest obraznic îşi 
va primi o răsplată dréptá, pentru neghiobia luL

Ţoţî fură de acestă părere. Vai ! de acele tim
puri când românul nu mal putea fi liber în ţara 
lui? Val! de sărmana ndstră ţara, când streinii 
au îngenuchiat-o, şi când eï dispunéû de trista 
ndstră sdrtă. Románul nicăirî nu putea să ’şî 
găsăscă dreptatea, numele lui era sinonim cu a- 
cela de rob şi de la Vodă şi până la cel din 
urmă dintre dregători, nu aveaű ca divisă decât 
a ne umili mai mult, a ne prăda în <Jiua mare 
şi a dispune dupe voinţa lor de fetele, soţiile şi 
surorile nóstre.

Gherasi luă un cuţit şi pe când douî dintre 
aşa numiţii palicari ţineau pe Stan de amândouă 
mâinele, acesta se apropie de densul şi-’i increstă 
pie.ptul.
Un sânge roşu ţâşni în tóté părţile stropind 
feţele acestor fiinţe infernale; acelor fanarioţi re
negaţi, emigraţi de prin mahalalele Constanlino- 
polulul şi în a căror suflet nu puteai găsi nimic 
sacru, nimic bun.

Tabloul ce se présenta era pe atât de dureros 
pe cât şi de înfiorător. Intr’o subterană adâncă 
şi íntunecósá vedeai pe un biet român înconjiu- 
rat de atâţia greci, mal încolo un jeratic mare

r-.' - ii ii



3BI2Î-- ns:; a
: 3 I U

• >Wii';  ___ _
şi Gherase stând cu fierul plin de sânge in mână 
se pregătea a despoia pe nenorocita victimă pen
tru a o arunca în urmă in foc!

Stan Ctupercă, ori-cât ar fi fost el de viteaz, 
dar când cuţitul iî străpunse carnea nu mai putu 
sè sufere şi scóse un ţipăt în cât părea că ră
sună până în fundul pământului.

—Poţi să strigi cât vei voi, lï çlise Gherasi, 
nimeni nu te va auçli.

Dar abia termină aceste cuvinte şi uşa beciu
lui sbură de odată din ţâţâni şi patru din grecii 
cari încojurau victima căgură la pământ.

Un fum negru umplând totă acea cavitate nu 
se mal putea zări nimic. Dar cine să fie acela 
care tocmai in aceste minute atât (Je fatale pen
tru nenorocitul Stan veni in ajutorul lui? ce 
provedinţă Dumnezeiască ajunse la timp pentru 
a scăpa rliiale bietului român.?

Fanarioţii eraü cu toţii şepte ia immer şi din
tre eî după cum văzurăm, nu aü remas de cât 
trei.
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—Stane ! se aurii apoi o voce destul de puter
nică ; tu eşti?

—Eu Ţandură, aceşti nelegiuiţi au voit să 
me omóre , ’mï-aû despicat peptul, dacă cum-va 
voiu muri aibl tu grijă de nevastă şi de copiii mei.

Acest beciü, saü mai bine çlis mormânt veci
nie acoperit de întuneric, nu era luminat de cât 
•de o slabă lumină a unei luminări de seü, dar

boZ6of
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care se stinse la resunetul şi sguduirea acelor 
detunături de puşca.

Ţandură aprinse un chibrit, lumina din nou 
cavitatea obscura şi uităndu-se în jurul sëû vëdu 
pe fanarioţi cari zaceaű morţi şi pe cei-l-alţî 
trei cari se pitiră într’un colţ al beciului.

Fără a le mai fiice nici un cuvânt el se re
pezi spre eî, îşi trase cuţitul cu doue ascuţişuri 
de la brâü şi le strepunse inima.

— Haide Stane I haide, dise dupe aceia prie
tenului sëü pe care îl pierdu într’un puţ şi pe 
care acum îl putu regăsi in mijlocul unuiu beciü 
ce servea ca loc de tortură acelor miserabi Ie- 
fiinţe care umpluseră ţara sugrumând-o şi sugên- 
du-ï sângele.



Faidurea J uramêutuluï.

Era in Juna lui Maiű, luna (lorilor şi a dra
gostei. Ghiocei începură a se arăta prin văi şi 
pe cóstele munţilor şi pe' icï-colea seauÿeadin 
când în când drăgălal ciripit al pasărilor.

In timpul acesta, nu departe de Câmpu-lung, 
în judeţul Muscel, într’un sat vecliiű, unde strei- 
nismul n’a putut încă să pătrundă, unde dorul 
de ţara şi iubirea aprôpeluï s’a păstrat încă în 
totă mărimea lui, un om mic la stat, dar bine 
făcut, cu privi rele vii, cu faţa tot-d’a-una veselă 
şi rîze tó re intră prin drumul cel mare şi se 
abătu la una din casele ţărăneşti.

Nu trecu nici rlece minute şi prin tot satul 
merse vestea că Ţandură, românul a cărui nume 
începuse se resunc mal pretutincenî băgând fiori 
prin toţi streinii, carebresdaü ţara de la un ca

mpet până la ccl-l-alt capăt al terei, că Ţandură 
a intrat în mijlocul fraţilor săi.

Ea auriul acestei veşti atât de imbucurătore, 
toţi sătenii se simţiră mândri.d’a veni să visi-
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teze pe acela pentru care avem o veneraţiune 
deosebită.

Casa la care propăşisc Ţandură era a unui 
bătrân numit Stroe.

Sórele plecase deja după orizontul ţerei nóstre 
si raclele luî roşiatice scăldau lumea cu o manta 
aurie. Era timpul când vacile sbierând se întor
ceau de la păşune şi sàltênd, chemând viţel prin 
sbieretele lor de mumă, pásiaű încet către sghia- 
burile pline cu apă.

Ce sera frumósá I din când în când auçliaï 
câinii lătrând Ia câte o umbră aruncată de stre
şinile caselor şi tot rnereű aureai scârţâitul de la 
cumpenile puţurilor cari chemau cireada satului.

Nu acelaşi lucru insă, şi acesta ’şi-o póte închi
pui ori-cine, se petrecea în odaia luî moş Stroe.

Aici adunaţi raaî toţt sătenii stateaű grămadă 
şl cu privirile aţintate asupra lui Ţandură, care 
începu, să le vorbească ast-fel:

Fraţilor! prin călătoria mea prin acésta ţară 
am vëçlut mai bine ca orî-care nenorocirele de
•care suferă acei ce sunt de un sânge cu noi. 
Grecii, aceste locusce înveninate, aceşti nemer
nici ’şi-au părăsit ţara lor huiduiţi şi alungaţi 
chiar de acei din a căror neam fac parte ; au 
tăbărât peste noi şi fără ruşine de omeni, fără
frică de D-zeu nedesbracă în rliuan’amezia i^are

smulge süflórea,né lasă în sapă da lemn, ne 
<lupa frunte, ne răpesc fetele, logodnicilc, ne fură
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miresile şi nicăeri, orï-unde te-aî duce nu poţi 
ca sä găsescî dreptate. Eu unul sunt hotărât şi 
cred că se vor găsi mulţi cari să më urmeze 
spre a ne arunca în codru şi de acolo de la 
umbră să pândim pe eceste lighionî spurcate o- 
morîndu-î fără nici o cruţare. Am vorbit şi cu 
Jianu despre acesta, şi el ’mi-a dis: du-te şi fâţi 
datoria pe care ţara ’ţi-o cere. Cine voeşte deci 
din voi, să ridice mâna în sus, şi să më urme- 

■"ze pe drumul ce voiu apuca ; suntem români şi 
n’ar trebui să uităm pe strămoşii noştri. Dacă eî, 
ar putea să arunce privirile spre noi, ar plânge 
din morminte acesta stare in care am ajuns. Să 
ne arătăm vrednici de denşii ! o viaţă avem, să 
o jertfim cu bucurie pe altarul mumei nóstre 
ţăreî ! căci după cum ţjice proverbul român:mal 
bine o.çli cu bucurie şi libertate, de cât o sută 
de ani de sclavie!...

Ast-fel vorbi Ţandură, toţi voinicii satului se 
uitau la el, toţi se mirau şi prin vinele tuturor 
părea pă strebate un fier rece.

—Suntem cu tine până la morte! se audiră 
vre-o 12 voci de odată.

—Cine sunt cu mine să më urmeze, le res- 
punse Ţandură, căci potera me căuta şi n’aşi voi 
să me gasésca în locul ăsta.

Douï-spre-çlece dintre cei mai^voinici flăcăi să 
despărţiră atunci din rendül celor-l-alţi săteni şi
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înconjorând pe Ţandură, plecară cu toţii spre o 
pădure din judeţul Muscel.

Era aprópe pe la crăpatul clileî când vitézül 
român urmat de cei 12 voinici intrară într’o pă
dure desă.

—Aici, le dise Ţandu'ră, vom face jurămân
tul nostru de frăţie, vom da numele acestui co
drul de «pădurea jurământul ». Mi separe că e 
locu cel mai ales şi de aceia la ori ce nevoe 
ne vom retrage într’ênsa şi D-çleü ne va ajuta 
In tot-d’a-una.

In urma acestor cuvinte aruncară cu ţoţiî ze
ghile udate de rouă dimineţeî şi încrucişind pus- 
cile, pe cari Ţandurâ le puse la dispoziţia lor, 
strigară într’o voce:

—Jurăm urăm şi mór le in contra străinilor r 
jurăm pacea şi fericirea pentru fraţii noştiî ro
mâni !
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Vintilíl.

Intr’una din cele ma! pietrÓ3e locuri ale Musce
lului* e un sat mărginit spre miaçlà-nôpte şi apus 
de un dél presărat de pădur! încêntâtôre, car! 
par ar fl semënate de mâna poesieï saü a plăcere!.

In vale, la piciórele acestuî nalt dél şerpueşte 
un rîu care murmură printre pletósele sălci!, 
cu şopte dulcî.

Rluleţul aici e sglobiü întocmai ca un copil 
<le 12 an! şi din ce în ce am urmări cursul sëü 
Tam găsi ma! puternic, ca şi cum în sinul söű 
ar sbuciuma patima cântată de poeţi; mai de
parte îşi întâlneşte o soţie inpreună apoî îşi u- 
nesc albia lor ... curgênd mal liniştiţi ... şi 
mergênd acolo unde tótá lumea apelor merge.

Aici la marginea acestuî rîu amoros, se întinde 
spre stânga Iu! o variată şi încântătore grădină 
ce era proprietatea Boerului de la Valea-Vaceî.

Jntr’o frumósá sérá de Mal, găsim un tênër 
-culcat pe iarbă lângă marginea rîuluî.

Sórele fusese sus ... fluturi! sărutase florile. I.

h
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vântul încă se tîra uşor printre frunze şi flori-, 
când tânărul venise la marginea râuleţului şia- 
cum când luna scalda cu palida-i razâ firea în- 
tregă, găsim incă pe tânărul nostru tot acolo.

La ce cugeta el óre?...
Era tênôr, frumos pe fruntea lui ’naltă citeai 

inteligenţă, în ochii Iul mari şi albaştri se res
trângea bunătatea de inimă.

Nimic nu lipsea acestui frumos tânăr, spre a 
nu mişca inima unei copile.

Vântul cânta cea mai frumosă inimă a amo
rului şi bietul tânâr era nesimţitor. Un oftat du
reros ne arătă că el suferă.

Suferă I şi de ce ?
Eraú şease luni de când cunoscuse pe o copilă 

bună ca şi dânsul. O legătură tainică se făcuse 
intre dânşii şi numai cerul era martorul întâl
ni rei lor.

Boerul de la Valea-Vacei cunoscea pe tânărul 
Vintilă însă ... şi de
a-’i da drumul în căsnicie. Copila era bună,nu 
era de neam

Intr’una din $ile, adică cu patru $ile înainte,. 
Sofia dispăru de acasă. — Vintilă nu înţelegea 
nimic, mai ales că cu o seară înainte vorbise cu 
ea, şi acum unde era, ce se făcuse nu şcia nimic*

Dupe multe cercetări află că Serdarul Stoica, 
un bulgar grecit, pus in slujbă de veneticul Ghi-

nu-’i venea la socotâlă• • •
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Tills, răpise pe frümósa copilă, care-ï caçiuse cu 
drag la inimă.

Aurind sărmanul Vintilă acesta se deşteptă 
intrênsul o ură íngrozitóre.

— Eî bine Stoico, vei muri de mâinele mele, 
si cu tine tot némul tëü se va stinge.
„v; Era un transport de nebunie.

Vintilă se duse în tăcerea nopţeî Ia tatăl seu. 
•Acesta dormia. El luă câţi-va bani, arme şi 
plecă.

— D^çleü să ţie sănătos pe bunul meu tată 
şi să-’l facă a mă erta de calea ce o apuc. E 
nedrăptă va <Jice el póte. Insă eu sunt pătruns 
că calea ce o apuc e un apostolat, în care cu 
ajutorul altora vom redeştepta simţul naţionali- 
tăţeî nóstre, şi ast-fel într’o <Ji, ne vom curăţa 
de aceste fiinţe venite din iad pentru a jefui 
viaţa şi onórea fără a da cui-va vre-o socotălă.

Am auţlit vorbindu-se deŢandură, un om mic 
la stat, dar mare la fapte. Ei bine, dacă mă va 
primi, voiü fi unul din cei mai îndrăsneşţî şi voiü 
lupta alături cu dônsul, il voiü cere voia de a 
5ml da câţi-va omeni şi apoi val ţie Stoico şi 
vai celor de un neam cu tine.

Zicănd acestea Vintilă ajunse in casa părin
telui său.

Işî luă câţf-va bani, o flintă şi câte-va pistóle . 
îşi sărutând uşa unde dormea bunul seü tată plecă.

— Buna şi iubita mea Sofie, voiü fi in curînd
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lângă tine, voia şti de la Ţandură cum să plă
tesc grecului din Fanar saû bulgarului grecit. 
Calea mea e alesă, te voiu scăpa şi in urmă... 
dacă vei voi, me vei însoţi in viaţa ce ’mî-am 
ales’o.

Acum la Ţandură, num ,c seu fie bine-cuvăntat, 
urmaşii vor şti scopul marii/izăreî tale.

«
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Lupta űin Pădure
Trei lunï trecuseră din çliua în care se făcu 

acel jurământ şi de trei luni nu resună în tótá 
ţara de cât un singur nume: Ţandură! Ciocoii 
începură să se înspăimânte, fanarioţii tremuraü 
la auçlul lui şi val ! de streinul care ar fi căţlut 
pe mâinile acelor treî-spre-ţlece haiduci tot unu 
şi unul, şoimani de codru.

însuşi cârmuirea înspăimântată dădu ordine 
severe pe la tóté putetile ca să prindă viü sau 
mort pe Ţandură şi să 1 ducă la divan.

Haiducii dupe o lungă călătorie prin aprópe 
tóté judeţele de prin prejurul Muscelului, se re
traseră cu mâinele înmuiate în sânge şi cu pun
gile îndesate cu aur în pădurea supranumită de 
dânşii, «Jurământul».

— Voinicilor, $ise Ţandură tovarăşilor sëï;sa 
stăm aici, trebue să vâ fie fóme, unde-I Gligore 

Pelin?
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. Aici! 
haiduci.

— Mi sc pare ca pentru diua de astărdi tu 
esti bucii tarul nostru.

— Da, răspunse acesta.
— Pregăteşte atunci ca peste o jumătate de 

ceas să putem manca.
— Peste o jumeţate de ceas. fripturile vor fi 

gata, răspunse GJigore Pelin apucând trei miei 
pregătiţi pentru acesta, pe când doi alţi haiduci 
aştern ură un foc mard, încât...părea că pădurea 
s’a aprins.

Nu trecură apoi: nici trei sferturi de ceas şi 
voinicii, in frunte cu Ţandură, se aşezară pe 
iarba împrejurul unei. mese de lemn şi începură 
să sfâşie din carnea cea friptă îndopând ca şi 
când nu ar li mâncat de trei ţlile.

După- ce cina fu terminată, dupe ce ploscile 
trecură de mai multe .ori dintr’o mână intr’alla, 
Toader Rotaru,: un haiduc tê.nër şi voinic, se sculă 
în piciére şi la radele. luneî cari se legănau dră
gălaş pe faţa lui, voi să cânte un cântec.

— Ce ai să ne spui Toadere? il întrebară cel
alţi haiduci. .

— Un cântec fraţilor; în astă séra a că$ut 
rândul pe mine si nu . voiu să më aşteptaţi mult.

— Da, Toadere, îi dise Gligore Pelin bătând 
?u pumnul in fundul plosceî, tu cânţi frumos.şi 
de sigur ne vei spune un cântec, care ne va aduce

respun.se imul- dintre cei treî-spre-dece

ti.»

8
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aminte despre timpurile-cele trecute când româ
nul era şi el privit ca om, căci acum, în starea 
in care am ajuns, nu ştiu dëu dacă ar mal tre
bui să vieţuim.

— Nu, frate Grigore, îl rëspunse Toader Ro- 
trebue să fie sădit in inimataru, acest cântec 

şi sufletul nostru, ceea ce am să cânt eu tace 
parte din viaţa, din sângele meű.

— Dar să vedem atunci, tălmăceşte-ne întèiu 
întâmplarea şi în urmă vom auçli cântecul, il 
întrerupse Ţandură.

— Eram nurçaï de 19 ani, începu Toader, in 
satul meu se afla o fată frumosă la care ar ii
râvnit or cine ar fi vedut’o.

Nimeni nu-şl póte închipui cât de mult am 
iubit’o! Më logodisem şi sosi <Jiua nunţei. Se 
întinsese hora în mijlocul curţel şi dintre tote 
fetele se deosibea frumósa Didina. O, Domne! 
dar de odată vëçluiü o poteră, care trecea prin 
satul nostru (Jicend că caută pe Jianu. Ştiam eu 
mârşeviile acestor ómen! şi de aceea am dis Di
dinél să intre in bordeiü, dar nu ştiu cum s’a 
întâmplat, căci mintea 'ml peri pe loc, caduiü 
jos ca mort şi când më deşteptam în zadar mal 
căutam să ’mï vëd pe Didina. Am plâns mult 
timp şi multe $ile am căutat’oprin tóté părţile 
fără ca să mal pot da vre o dată de urma eî. 
Iml închipuiam in desnădăjduirea mea ca póte 
m’a uitat, că nu më mal iubeşte şi de aceia în

1
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ori-ce seră esi am aíará şi priveam eerul... şi. 
cântam!... Vecinii mei pliceau că sunt limatec, 
vedi bine, el nu simţeau durerea pe care am 
simţit şi o simţ incă eu.

— Acum cântecul, să audim cântecul, stri
gară toţi haiducii intr’o voce, înduioşaţi puţin 
de aceste cuvinte.

— Ja, să vë cânt, ic dise Toader Rotam, să 
vë cânt ca sa-ml reamintesc de acel timp de 
plăcere şi de durere tot odată. Să vë cânt pen
tru ca să deschid mai mult focul pe care ii port 
în pepiül meu ca ast-fel să fiu mal setos de 
resbunaro, Oh ! şi mi-ar trebui mult sânge, a 
trebui să sting multe vieţi spurcate pentru ca 
să-mî pot spăla rana! care stă nevindecată iu 
inima mea !

In urma acestor spuse mal aruncă de vr’o câte
va ori ochii iu jurul seu ca şi când ar fi voit 
să mesure desimea pădure!, apoi cu o voce so
noră şi tremura tó re cântă acest cântec pe care 

•ecoul nopţei il repeta in depărtare:

Pretutindeni al umblat 
Sâ te eut !...
Sa le cat...

Şi’n iulreagâ astă lume 
D’al teú nume 
N’um aliat ! 
jfvam aiîat.. ■ax
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Nu cumva la Dumnedeü 
• V,, Chipul ţeu !...

...Chipul tea..
A sí)urat ? De-ï aşa 

Draga mea 
Viii şi 'ëü !.
Viu şi eu !..

Şi in cer fiind cu tine 
Cu suspine!...
Cu suspine

Te- oit'i ruga ca să voeştT 
Sa iubeşti 
Şi pe mine!...

( Si pe mine...

A st- fel ciinta Toaclei* şi dupe ce fie-care dintre 
tovărăşii lui iî strânse mâna, se sculară de la 
masă şi tăcură cruce înălţănd cu toţii o rugă
ciune către cer.

—Măi Vintilă, dise după aceea Ţandura, tu 
du-te in partea despre răsărit, urcă-te pe vériül 
uriuî copac şi uită-te ca nu cum-va să fi in căl
caţi de vre’o-poteră.

—Tu, Stroe, clise după aceea adresându-se 
către un alt haiduc ! şuete pe vériül stâncei 
numită a lui Nicliipercea şi când vei zări vre 

■ un semn de primejdie scote o şuerătură ca de 
sérp e.

— Tu, Córda, repede-te pe‘ drumul cel mare 
şi dacă din întâmplare va trece vre un boer de 
ac ei legaţi la- cap, aruncă-te asupra lui şi ştii

:
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tu... iiicercă-ţî cuţitul. Noi vom dormi aici, iar 
tu Cremene vei sta pe lângă noi . şi când vei 
aurii vre un signal de primejdie, ne vei scula 
numai de cât.

Trei ceasuri în urma tó ta pădurea era cufun
dată in tăcere, nu se audia de cât numai faşi- 
itul frundelor care se loviau una de alta bătută, 
de un vént puţin rece care mai rëcoria puţin 
pământul cel ars de arşiţa vere!.

De o dată insă o şuerăturâ puternică resună 
dintr’o parte a pădureî, nu trecu mult timp şi 
o a doua şuerătură resună despre partea dreptă ; 
haiducii se sculară cu toţii, luară armele şi se 
perdurâ prin desimea pădureî 'înaintând mereu 
în spre munte.

— Căpitane, întrebă unul dintre haiduci, dar 
caraula va fi dc ajuns pentru a doborî pe poteraş?

—De sigur, ii rëspunse Ţandură; nu vedi tu 
că surit doué poteri? dacă ar fi fost una lot am 
fi avut puţină frică.

Cei trei . haiduci care făceau de caraulă se re 
pediră numai de cât prin mijlocul pădureî, se« 
împrăstiară în trei părţi deosebite si începură să 
descarce la focuri. Erau inveţaţî cu ast-fel de 
jucării. O poteră înainta numai de cât prin mi 
jlocul pădureî şi slobozia la pusei in cât crede ai 
că te afli pe vre un câmp de resbel. Nu trecu 
mult şi o noué duruitură de pusei se au$i din 
partea cea altă a pădureî; era potera care veniă

f
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sub comanda marelui Serdar Pandeli. Gcî trei 
kaiducî printr’o dibăcie proprie numai lor conduse 
ast-fel poterile, în cât ele se vedură faţă în iată. 
Atunci începu o luptă dintre cele mai crâncene. 
Din amêndouë părţile cădeau glóntele ca plóia, 
din amêndouë părţile snopurî-snopurî se culcau 
Ia păment, cadavrele poteraşilor, cari fără să ştie 
se omoraû intre eî. Acesta luptă dură până a- 
própe de dimineţă.

Când radele sórelui se iviră pe cer şi lumi
nară pădurea, haiducii putură numera mai bine 
de 150 de corpuri care zăceau mérte.

—Ast-fel vor muri toţi acei cari se vor în
cerca a ne urmări! esclamă Ţandura şi cu hai
ducii şeii, îşi aruncară apoi puscile pe spinare şi 
plecară lăsând ca corbii să împartă intre dânşii 
stârvurile acelor 150 de poteraşi.

«
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Nenorocitul !... csclamä Haiducul Ţanclură



Stoica şi Sofia

Iu judeţul Râmnicul-Sărat e o comuna, anume 
Corbu, astă-dî proprietatea Eforiei, atunci pro
prietatea lui Serdar-Stoica; pe latura acestei co
mune curge Şiretul limpede ca cristalul.

Stoica nu venise de cât de curând in ţară, 
însă prin ajutorul veneticilor din Fanar, putu in 
curând sa posedă o avere destul de însemnată.

Moşia Corbu era a sea, şi pe atunci, mai sus 
de sat, în apropierea pădureî care arii e mica, 
se înălţa casele acestui bulgar grecii.

Stoica era căpitan a unei potere, care pe atunci 
nu .era de cât o armată neregulată formată din 

• omeni plătiţi.
Căpitănia lui, avea reşedinţa in Câmpu-Lung.
Intr’o rli trecând prin Valea Vacel, dări pe 

tinëra şi frumósa Solie, sedând la o féréstră şi 
udându-şî florile. Poteraşir făcură ce făcură, şi 
într’o nópte adâncă, o smulse pe Sofia din casa 
părinţilor eî...

Sofia era întrun leşin. Nu se desmetici decât
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în casa 1 ai Stoica din comuna Gorbu. Nici o urmă 
nu parca a fi lăsată despre furtul comis.

Vintilă insă aflase, plătind cu bani pe unpo- 
teraş care îî mărturisi totul.

Sofia găsindu-se în casa bulgarului grecit, că$u 
într’o disperare. Ea cugeta de acum ceea ce o 
aştepta. Ajutorul însă nu-ï putea veni de nicăerî.

Erau două dile, de când Sofia se găsea acolo 
şi nu zărise de cât mutra unei slujnice bătrine, 
o ţigancă, care de câte ori intra nu scotea nici 
lin cuveni.

A treia di Sofia se decise a face pe ţigancă să 
vorbësca.

— Cum te chiamă ? întrebă Sofia.
Ţiganca se uită lung la copila şi făcu un semn

că nu póte vorbi.
— Eşti muta?
Slujnica făcu un semn din cap că nu e mută.
— Atunci, dar vorbesce.
— Nu pot, şopti încet bătrâna ţigancă.
— Te-a oprit cine-va?
— Da, făcu din cap bătrâna.
— Să nu eredi că voiü mărturisi cuî-va că’mî 

vorbeşti, spune-mi unde sunt aici?
— La căpitan Stoica.

Sofia avu un fior de grózá.
— Aşa dar Stoica e care m’a smuls din casa 

părinţilor, şi <,lise Sofia, el e care m’a lipsit de 
^/mo întâlni cu Vintilă?
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—Nu găseşti tu vre-un mijloc de scăpare? 
întrebă Sofia.

—Nu e nici unul, jupâniţa mea, boierul 
Stoica a spus la toţi din curte: să facă ochii în 
patru şi să bage de séma ca să nu scapi.

—A sa a dis?
—Da.
—Nu aï putea tu... cum te chiamă?
—Nastasia.
—Nu aï putut tu Naslasio, să trimiţi vre-un 

om din sat cu o hârtie care ’ţî-o voiü da pentru 
Gâmpu-Lung?

—Nu, pentru că nicî eu nu arn voia de â 
eşi afară.

—Va să ţii că totul e perdül ? Când vine Stoica ?
—Peste cincî dile mi-a spus, dar gândesc că 

o sä vie măi târdiu, are multă credinţă in 
Gheorghe vătaful. El scie că sub vegherea unui 
ast-fel de om nu veî putea sa scapi.

—Bine, du-te acum.
Trecuse o săptămână de la vorbirea Sofieî cu 

Nastasia, când un sgomot de clopoţei şi uruitura 
unei trasuri se auţli.

Era Stoica care venea de la Câmpu-Lung.
Soila ’l zărise şi o tremurătură iî copt inse tot 

trupul.
—D-deule! de açlï totul e perdut, dacă ar fi 

sciut Vintiîă, el ar fi venit să mă scape! Tu nu 
mă veî lăsa Domne, să cad victima acestui mise-
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rabil, care pentru a ajunge la ţinta lui infer
nala va călca peste tot.

Stoica intră în odaia lui si după ce se infor
mă că Sofia nu a scăpat se scutură, se găti şi 
intră în odaia Sofiei.

—Bună-ţliua frumuşica mea!
Sofia nu respunse ; in ochii eî citeai ura cea 

mai ingro^itóre.
— Dacă nu voescï a më privi de voie, te voi ii 

face să ine privesc! cu sila ; gândesc! óre că aici 
pot! face nazuri care nu-şî aü locul ? Hé! ma! 
bine m’a! iubi şi a tune! nie! îngeri! din ceruri 
nu vor fi mai multămit! de viata ce veî duce-o.

9 • 9

—Nie! o mulţămire nu pot! să ’mî fac! tu.
— Tu? Bine; fie, nu më supër, ceea ce m’ar 

supëra, e mima! încăpăţânarea ta.— Ye! mânca 
cu mine, aşea?

—Nu mănânc cu tine, ticälosule.
—Ve! mânca cu mine, porunci Stoica esind 

afară din odaie.
Nastasia intră şi şopti Sofie!.
Duducă, ascuită-me şi pe mine o-dată, amsa-ţî 

spun doué vorbe şi te rog să më asculţ! ; sunt, 
ma! bine de nouë an! de dile de când sunt r6bă 
ia căpitan Stoica şi-î cunosc rărunchi!. Dacă 
vre! să câştig! ceva, trebue să-î vorbest! dulce, 
el va întârzia minutul ţinte! Iu! şi cine scie 
póte că dina dreptate! nu va întârclia. Ascultă më

V,

.• .

:
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dar, fii vesela cu densul, amână cd suris poftele
lui şi...

Venirea lui Stoica întrerupse pe Ţiganca.
— Vrei sä mergi la masă? întrebă el.
— Cum nu, răspunse Sofia.
Răspunsul copilei uimi pe Stoica, el nu-şî pu

tea închipui la ce se datoresce schimbarea asta. 
Cu un surîs mulţumitor merse la masă.

Abia se aşezară când Nastasia intră spunăn- 
du-î că la portă e un trecător care cere adăpost.

— Cine e acela? îl cunoşti?
— Nu, respunse Nastasia, el dice că merge 

la Brăila, şi e din Gâmpu-Lung. Numele lui e 
Vintilă.

Solia tresări la acest nume, dar putu să se 
reţie.

Stoica nu voi să ’l primăsea.
— Dragă, de ce nu aï tu inimă bună, vedî 

bine că e o nópte atât daîntunecosă şi bietul că
lător, va fi murind de lómé şi nu are adăpost. 
Bujgarul se gândi un minut si porunci să-I pri- 
măscă.

Inima Sofiei veni la loc.
— Cum scie, rlise densa; póte că va fi el....
Cinară şi în urmă trecură amândoi in odaia 

Sofiei, aci se sluji cafeaua.
In bucătărie, călătorul mânca, cu ochii săi ob

serva totul. Ţigănea încă băgase de semă mişcarea

:
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ce o făcuse Sofia la auriul numelui de Y in ti lä 
şi s’a propie de că letör.

— De unde esti cl-ta ? întrebă Naştasia.
— De la Câmpu-Lung.
Audind acestea ţiganca păzi un moment când 

putu să şopteşea.
Sofia e aici !
— E aici? întrebă cu ochii cercetători serma- 

nul Vintiiă.
— Da, şi Stoica de când a. furat’o mimai aÿï 

a venit.
— Atunci dar nu s’a...
— Nimic. Ştiu ce cugeti, ascuM-niè pe mine, 

nimic, întâmplarea a vrut aşa, acum e timpul 
de a'i veni in ajutor. Me înţelegi ce spun eu?

— Cine esci tu de ai atâta milă de suferinţa 
mea?

— Sunt o săracă robă, care insă am şi eu ca 
şi voi stăpâni, inimă. Am vëdut pe buna Sofie şi 

iubit’o. Astă seră voiîi veni la tine, vë 
daú tot ajutorul, şi nu ’ţi cer de cât să me luaţi 
cu D-vostră.

— Ei bine, vei ii mântuite reá şi muma noştri.
Nastasia versă lăcremi la aceste cuvinte cari

? . *; * \

o atingea în inima ei, atât de simţitore, să
rută mâna lui Vintiiă, care de şi era îmbrăcat 
ţărăneşte, ea însăşi închipuia că treime să he 
un om de neam.

■

<

am

!

! : •
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— Voiû baga de sémá totul, dise dênsa şi când 
va ii timpul, te vestesc.

— Asculta-më, $ise Yintilâ, cheia de la porta 
mare nu poţi s’o capeţi ?

— Nu putem de loc, însà ce e mai bine sä 
iaü cheiţa de la pórta din grădină.

— S’o cauţi şi sä ’mï-o daï, astă nópte vine 
Ţandură şi incă un haiduc şi veesc a ’i intro
duce aici.

— Voiű face totul ca s’o avem.
Apoi bëtrêna pleca sus. Aici ea căuta cheia in 

odaia lui Stoica. O găsi şi o dete în mâna lui 
Vintilă.

— Acum spune’mi unde ai putea ascunde pe 
cei doi de cari ţi-am vorbit?

— In magadia aceia, dise arătând un loc, 
acolo sepastrézá grâul, e deschis şi nimeni nu vine-

— Bine, acum du-te singură la portiţă, des
chide şi ţipă uşor. Duoî inşi are să vie, să nu 
te sperii, condu-i în mageţiie.

Nastasia se duse iute şi deschizând, făcu toc
mai aşa cum o Învăţase Vintilă. Nu trecu mult 
şi duoî inşi apărură.

— Cine eşti? întrebă Ţandură, căci el era cu 
un tovarăş al lui.

— Sunt trimesă de Vintilă să ve duc în nă- 
untru.

— Eşti tu o femee de credinţă? sunt Ţan
dură şi sciii să plătesc trădarea.
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— Àm aurii t de d-ta şi nu më tem, căci ini
ma mea e nepătată.

Era doue ore din seră şi Stoica încă şedea 
în camera Sofiei.

— Nu te duci ca să te culci? întrebă copila 
pe ticălosul.

— Nu dragă, gândul meii sboră în sinul tëü 
plin de plăcere.

— Va sbura creeriï tei mizerabile, strigă vo
cea lui Vintilă ce liera ascuns la uşă.

Stoica fu coprins de o frică, însă nu perdu cu 
totul curagiul şi scóse un pistol. Sofia ’l apucă 
de mână şi Vintilă se repedi la el, ’í véri un 
cuţit in piept şi îl ucise.

Ţandură şi Stan Ciupercă, căci erau ei, se 
repedise la cel-alţî greci pe care ’i măcelari cu 
totul.

!

I

Câte-va ore în urmă câte trei, împreună şi cu 
Sofia eşeau din sat cu una din trăsurelelni Stoica. 
In urma lor casa ardea răspândind o flacără ro
şie ca sângele ce Tvërsase aceşti venetici.

b

:
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Mariiica şi Sofia.

Serele era aprqpe ş’apuna când o trăsura s’a- 
propia de pădurea Jurământului. Mai intern hai
ducii crerlurâ că c o pIeşea de grecotei. Şueră- 
turile . patrundeu şi o mişcare de pregătire se 
petrecea printre flăcăii crângului.

De o dată insă o şuerătură ascuţită şi de un 
fel cu totul altul decât cele ce se petrecea veni 
dintr’un verf de pom.

Era recunoşterea unui «d’aï noştri», cum di- 
céaueï.

. —•’ Ilë ! lie ! flintele jos de la mână, e alde 
Stan Ciupercă cu o trăsură.

— Măi, dar cine va ii femeia din trăsură V în
trebă un al douilea.

— D’apoî, dice el, Ciupercă pe cine aduce.
— C’aucliam pe alde Vintilă spunênd mai ieri, 

al-altă-erî, că voeşte. a-’şî aduce ibovnica, care

!

’î-o răpise un ticălos de grec.
_ Uliu liu ! măi, am să mănânc cu dinţii un

numai eu, m’audiţî voi ?grec

ce« •
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— Bine e, dar mai bine sä ’l laşi' pe el sä 
înghită un glonţ clin flinta ta.

In timpul acesta trăsura s’apropie pe drumul 
din pădure. Haiducii din partea pândei de pe 
aici ii eşiră înainte urându’ï «bună-venire».. 
Stoica ie răspunse că trebue a se duce la căpi
ţa né sa şi rugă pe un frate să ’l ducă până acolo.

Pricina nescirei lui Ciupercă unde sta Ţandu- 
ră, e că acesta trecea dintr’un Ioc în altul, care 
i se părea mai bun pentru logodnica lui.

Sofia nu se spaimênta de locul unde se găsea 
• de orc-ce Vintilă ’i tălmăcise că ea şi numai ea, 

il împinsese Ia început pe calea asta, şi apoi vë- 
dendcă chemarea haiducilor e mare se decise a re- 
rnâne pe lângă Ţandură, rugând şi pe Sofia a-1 urma.

Ţandură ’ï spuse că va şedea cu soţia lui si 
cu lea Jlinca intr’un loc unde nici chiar hiarelc 
pădureţ nu ’l cunoscea.

'frăsura ajunse la locuinţa Maricăi. Acesta 
audi de din depărtare trăsura, insă se mira, cum 
póte vine până acolo o trăsură. Eşi afară şi vëçlu 
pe Stoica care ,o întâmpină cu aceste cuvinte:

— Soră dSpatănâsă, sunt trimes de Ţandură 
iubitul tëü, pentru a te ruga să primeşti pe lo
godnica lui Vintilă pe care amêndouï am scă- 
pal-o din ghiarele blestematului de grec.

Aurind acesta Maria,- care ştia de la Vintilă 
nenorocirea lui, alergă şi coprinse In braţe pe 
buna copilă.

o
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Sofia nu avea de cat 16 ani, adică cu un an 
mai mică de cât Maria; ea fu simţitore la bu- 
nëtatea Măriei şi versa lac râmi de bucurie că-’şî 
găsise o aşa bună prietenă.

Trecu mult timp, şi tot-d’a-una s’a iubit ca 
doue surori. Nici o dată tristeţea nu eoprindea 
faţa uneia fără ca cea-1-altá să nu plângă.

lntr’o di Sofia se sculă de dimineţă si eşi pen
tru a căuta mure. — Maria se deşteptă mai târ- 
diü şi vëflu că Sofia nu e lângă densa, alergă 
afară şi o căută pretutindeni.

7— S’a dus dupe mure, iî spuse mama Ileanca.
Atunci apucă spre délül inait. De o dată un 

ţipăt aude, alergă acolo şi vedu că Sofia e ur
mărită de un urs. — Maria şueră din gură si doui 
haiduci veniră in gonă.

Ursul fu ucis.
De atunci recunoştinţa Sofiei fu mare şi dra

gostea eî şi mai mare.
j
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La Domn esc!
Ţandăra era numele ce ’l vesteau sătenii cu 

drag, iar fanarioţilor cu fior.
Ţandură făcuse atâtea victime printre rându

rile acestor lipitori care sugéű cu ilesaţiu din 
sângele muncitorilor.

Abia plecase cu trăsura din Corbu, cănd iu— 
vestit de un haiduc călăreţ, că in Domneşti sunt 
patru fraţi greci, care ucid pe săteni, fiira a se 
sti unde pier şi cari smulg fecioria copilelor.

— Sunt .cu tine acolo unde românul are ne- 
voe de sprijinul meu. — Domneştii sunt pe ma
lid Buze ului.

— Da. . . . , •
— Cât timp facem de aci cu trăsura?
— Până spre cliuă suntem acolo.
— Aidera dar Vintilă până la marginea sa

tului, acolo ne vei lăsa Ciupercă căci ai să te duci 
la Maria cu Jupâniţa Sofia ibovnica lui Vintilă.

— Bagă de séma frate Stane, ca nici cel mai 
mic lucru să nu se întâmple pe drum.

:
!

:
■

'

E •.
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Se lumina de cliuă când trăsura sosi aprópe 
de Domneşti.

Se opriră la casa unui şaten, spunându-î că c 
Ţandură. — Şatenul cădu în genuchî spunându-î 
cu lacrămî să ’i scape de liftele de greci ce tră- 
iaű pe spinarea lor, făcend jafurile cele mai mari, 
călcând tot şi tóté în piciére.

— Bine frate, nu se cade să stai acolo unde 
te-aî pus; Ţandură strânge la peptul lui pe cei 
de un sânge cu densul.
' Şi dicênd acestea strânse în braţe pe säten 

sërutându-1*.
Ecă si ceva bani, ţine, dise Ţandură, acum 

vei ţine la tine pe Jupâniţa care e cu noi, ne 
ducem la curte.

Trăsura porni din nou cu Ţandură şi Vintilă 
care şede& înăuntru şi Stan care mâna caii.

Ei intrară in curtea grecilor, nimeni afară de 
slugi nu era sculaţi. O slugă veni la trăsură 
şi fu întrebată dacă toţi boerii sunt acasă. .

— Da, răspunse acesta în româneşte.
— Tu eşti român?
— Român, jupâne.
— Aï audit de Ţandură?
— Dar cine nu ştie acest nume, însă aici în 

curtea asta nu ’l-am <Jis nici o dată căci de.. -
— Ce Ţi e temă ?
— De boerule, pivniţa m’ar aştepta.
— Ascultă, eii sunt Ţandură, m’asculţi tu l Et
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bine nu Ţi cer de cât să me duci in odaia de 
alături cu aceea unde dorm grecii, sub pretext 
că voia să ’î aştept până se vor scula.

— Aide dar, nici n’am ce perde, şi poţe voia 
câştiga mai mult, când ştiu că vestitul şi bunul 
Ţandură e cu mine.

Toţi trei intrară in odaia in care ceruse Ţandură.
— Unde dorm eî ?
— Douî aici alături, şi douî dincolo.
— Să mergem inteiu la ăştia, dise Ţandură 

si scoţând un cutit de la brâu intrând cel (fânteiu.
Grecii erau deştepţi. — Cum zăriră douî inşi 

intrând diuan’ameză mare se speriară si mai mult.
— Nu tremuraţi nemernicilor, strigă căpete

nia haiducilor. Ţandură ucide-fără a cânii. Am 
audit multe de voi şi am venit aici. Ţandură 
ştie să plütésca. — Acum spuneţi-mî care e măi 
mare din voi? Nu respundeţî? 
s’adresă Ţandură la unul care i se părea ca e 
mai in verstă. ' .

— Eu sunt. .. respunse grecoteiul.
— Atunci tu vei fi cel din urmă... şi riieênd

acestea vâri cuţitul in beregata celuî-l-alt. — Pe
cel mare ’1 legară bine, şi lăsându-1, trecură in
odaia unde se găsea ceî-l-alţî douî. — Adu pe cel
mai bătrân de cât ăştia incóce. Vintilă îl aduse
de brat.«

— Priveşte şi acum... şi Ţandură ucise şi pe 
ceî-l-alţî... unde sunt banii voştriî?

Spune tu...

—
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Grecul amorţise cu totul.
— Spune tu, dise Ţandură către servitor.
— Nu ştiu bunul meii Ţandură, slujnica póte 

sä ştie.
— Nu trebue să vie femei p’aici, aurii tu ? 

dute şi vesteşte pe toţi ca sa nu iasă de pe unde 
se găsesc.

Ţăranul-argat eşi.
Ţandură silui pe grec şi acesta arătă muteşte
casa cu băni. Vintilă scóse tot ce era acolo şi 

eşi afară spre a ’i pune în trăsură.
P’afară nu se vedea nici un puiu de om.
Argatul intră din nou, în inima lui se petre

cea o mare mulţumire.
— Stăpâne, strigă argatul către Ţandură, dă’mi 

ajutorul teű. In pivniţa acestor ticăloşi zac su
fletele vii, cari sunt aprópe de a muri.

— Unde e acea pivniţă?
— Să mergi cu mine, dise argatul, dar ia şi 

pe nemernicul acesta, ca să vadă până unde a 
mers nelegiuirile cele fäceaü de deci de ani fără 
a da vre-o socotelă nici lui Du mnede ü şi nici 
ómenilor.

Toţi merseră la gura pivniţei.
Andrei argatul ridică capacul şi o putore isbi 

în faţă pe haiduci.
Trei-deci de trepte se lăsau in jos. S’aduse o 

lumânare şi intrară.
Era o privelişte inspăimentătore !



Mnrtea hű Ţandăra.
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Zeci de cadavre schilodite zăcea întinse pe 
pamênt umed şi rece al pivniţei.

—Intr'un colţ vedeai ghemuiţi trei copilaşi şi 
douî bătrâni.

—Cine sunt aceşti sărmani omeni? întrebă 
Ţandurii cu durere.

—Vecii aceste.copiiiţe? Grecii ’şi-au bătut joc 
de ele şi acum le-aü aruncat aici cu părinţii lor? 
eră unul a murit, era mai slab bietul moş Dinu...

—Repede să scótern pe aceşti nenorociţi şi 
rlicênd acestea, Ţandură luă în braţe pe una din 
copile şi se repezi afară cu densa, cei-l-alţi îl ur
mară cu încă cel-l-alte doue. Apoi bătrânii fura 
şi ei scoşi.

Câtă durere nu ’ţi producea vederea acestor 
schelete încă vii şi gălbejite. Nenorociţii erau 
v iriţi acolo de patru dile şi condamnaţi a muri 
de fóme şi de* sete.

Ţandură le dete o fertură, ii duse la casele 
lor, trimiţendu-i cu' trăsura şi le dete merinde 
din casa grecilor şi bani.—In urmă ucise pe cel 
mai bătrân grec.

Apoi luând trăsura plecă la casa şatenului, 
unde lăsase pe Sofia, trecu în mijlocul satului, 
împărţi pe la toţi banii grecilor şi plecă urmat 
de strigatele de veselie ale sătenilor.

—Trăiască Ţandură şi haiduci lui! strigară 
cu toţii.



Tand uni ici, Tahdnrü coleaa 3 a

Din curtea grecilor Ţandură mai luase încă o 
trăsură, pe capra căreia se puse Andrei argatul. • 

Căpetenia haiducilor de le pădure Jurămen- 
tuluî şi cu Vintilă trecură in trăsura luată.şi pe 
Stan îl'trimise in codru. •

Era pe la namiază când Ţandură şi . Vintilă 
poposiră la hanul de la Culianca.7—Hangiul era 
chipul, un român, insă nu putea trăi din pri
cina arendaşului, grec.

In rliua aceia hangiul din vesel cum îl ştia 
Ţandură, il găsi cu totul trist.

—Dar ce al vere? îl întrebă căpetenia. 
Vëçlênd pe Ţandură, bietul hangiii că<Ju în 

genuchî rugându-1 să fugă cât se pote mal cu- 
îend căci potera e împrăştiată în tot satul, de 

- la mórtea iul Stoica.
— Hei şi? întrebă Ţandură. ’

■ ;

li
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—Cum! heï şi! nu te gândesci Ia viaţa ta, 
care daca nu ţie, dar noua ne e scumpa. Noua 
care ne scapi avutul, viaţa şi cinstea caselor nó- 
stre. Unuia ca mine care ’mi-aî dat bani când 
ocàrmuirea grecésca me jefuia, unuia ca mine 
care ’mi-ai scăpat copila din mâinile zapciuluî 
căruia îi curmaşi dilele^şi faptele murdare.—Tu 
să trăescî, m’audi tu? Dunmedeu nu va suferi 
să te atingă nimeni, viaţa mea dacă [va ii de 
trebuinţă o jertfesc, căci nu o jertfesc ■ pentru 
tine numai ci pentru ţara mea!...

—Şi bietul hangiu plângea.
—Fugi dar de aici.
—Nu pot că am o răfueajă veche cu co

conul grec de pe moşia asta.
—Ei bine, trimete atunci trăsura mai de

parte.
Ţandură se învoi şi Andrei fu silit să se de

părteze de sat.
Cu totă paza insă, Ţandură fusese zărit de la 

curtea grecului.—Chiar Tache, care scăpase mai 
mort din bătaia ce o suferise de la Ţandură, 
când el era dijmaş prin sat, îl făcuse a nu uita 
statura lui Ţandură.

Tache se duse repede la căpetenia poterei, care 
ace era In numër de fiece ómeni.

—Aï vëflut dumneata o trăsură oprindu-se 
la han?

—Da.
.• WJ . . :

liiQ"
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—E Ţandăra.
La auriul acestui nume, căpitanul trăsări de 

spaimă.
—Cum ... c . .. cuteză el să v. .. vie aici?
—Negreşit, când are să se întâi nescă cu căpi

tani ca d-ta.
—Domnule Tache ...
Ce tot ’mi spui, mergi şi prinde-1.
Căpetenia adună cei dece omeni şi porni spre 

hanii.
Hangiul, om băgător de seină, vërluse mişcarea 

din curtea boerească şi anunţă pe Ţandură. Ace
sta nu voi să plece sub cuvânt că vrea să plă- 
lescă grecului acum când are timp.

încăpăţânarea lui Ţandură întări şi mai tare 
pe hangiu, luă cei doui băeţandri zdraveni ce-’i 
avea în prăvălie, le dete cuţite şi flinta şi ’i pun 
la pândă in prăvălie după un butoi mare.

Căpitanul, om nechibzuit, plecă d’a dreptul 
spre uşa hanului.

Trei pocnitori de pistóle culcă la pământ pe 
căpitan şi doui din poteraşi.—Cei-l-alţi aruncară- 
pustele şi cădură în genuchi.

Ţandură eşi afară.
—Bine, omeni buni, le clise el, de ce luaţi* 

voi puşca în potriva mea?
—Nu ştiţi óre pentru cine lupt?
Ochii bieţilor români se plecară jos cu ruşine
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Ţandură le dete bani şi ’ï rugă să se ducă pe 
la vetrele lor.

Grecul arendeşî plăti cu viaţa, indrasnéla ce 
avusese de a trimite o poteră in codrul din 
«Pădurea jurămentuluî.»

c

*



Ţăndării lasă codrul.
■Ö

Braţul vinos al lui Ţandurii, sluji codrului 
dece ani.

Numele acestui vitéz martir era pronunţat cu 
iubire şi respect de toţi sătenii cari sufereu 
schingiuirile şi nelegiuirile veneticilor din Fanar.

Figura acestui haiduc, care a strălucit prin 
laptele generöse pentru fratele sëü român, dacă 
nu ar fi însoţită de atâtea crime, trebuinciose* 

. ar merita la trépta unui martir.
In «pădurea jurământului», Ţandură şi cu aï 

sei trăi dece ani, când îi părăsi.
Era atât de frumósá viaţa lui, era atât de fe

ricit cu Mariuca şi cu. fratele şeii Vintilă pe 
care îl cununase el, în cât ’i se' părea că e che
mat de D-ÿeii a trăi numai aici.

Câte ernî şi câte primăveri nu petrecură eî aci.
La dogorea focului, oii la umbra copacilor din



— 142 —

veacuri spunea basme frumóse.— Şi de câte ori 
Ţandură şi Vin lila audia de:

Iliana Consiziana 
Din cosita’! aur curge.

Seruta pe mândrele lor.
Aci in codru se plătea crimele grecoteilor,

-Şi tot aci în codru veneau sătenii la fraţii lor, 
spre a se plânge de păsurile lor.

Trecuse dece ani şi săteni! din Muscel, Rum- 
nicul-Sărat, Focşani şi din judeţele vecine înce
puse a mai resufia, căci Ţandură spàimêntase pe 
lipitori.

Nenorocirea face ca Ţandură sa fie smuls de 
morte din mijlocul úmenilor in suferinţe.

Ceî-l-alţi se .dusepe la vetrele lor; iar Vintilâ 
se aşedă in Câmpu-lung cu micii Iu! copii.

n
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Bordeiul trăsnit
Omul cel mai de merit are şi defectele sale. 

Ţandura este o figură impunătore, este unul din 
acei martiri, care a luptat pentru scăparea aces
tei téri de sub acel jug mărşag in care a pu- 
su-o fanarioţii.

Ţandura iubea pe Mariuca, pe care a scăpat-o 
din manele spurcatului Chirilis, »dar trebue sa., 
spunem ca Ţandura era unul din acei omeni, cari 
iubinduşi prea mult ţara, iubea prea puţin femeile.

Afară de asta, ca in ori-ce parte se născu şi 
aci vrajba. Unul dintre haiduci voind ca să fie 
el căpitan, Îşi puse în gând ca să restórne cu 
ori-ce mijloc pe vestitul Ţandura. Acest nemer
nic era Urzică.

Întruna din dile o parte din ceată apucă, 
sub comanda lui Vintilă, potecele Muscelului spre 
a trece munţii şi să intre in ţara ungurescă ca 
să facă o* mică visita trufaşilor nemţi ; iar par 
tea-cea aiţă a. cetei se împrăştie pe acasă şi unul 
dintre aceştia era şi Urzică, care nu luă parte

-I'1



— 1U —

la expediţie, sub pretext că are să dea pe a casă 
spre a’şî regula locurile, dar in realitate voia 
să trăcă pe la Ioana.

Ioana era o femee frumuşică care, dupe în
demnul lui Urzică, atrase în mâinele sa'le pe 
voinicul Ţandură. Ea ţinea o cârciumă care.se 
afla in apropierea «Pădure! Jurământului.»

Trei sau patru săptămâni nu se petrecu nimic 
extraordinar în tabără, expediţia din Austria reuşi 
de minune. Vintilă şi cu a! să! se înt(3rseră in 
tabără nesupăraţi de nimeni si încărcaţi de bogată 
pradă, ce! rămaşi pe acasă se adunară in tabără, 
ca să plănuiască o espediţiune şi mai bănosă la 
buni! noştri vecin! de peste Carpaţî, şi chiar Urzică 
atras de strălucirea atâtor bogăţii ce fusese aduse 
de la unguri, combină urzirile acele! ccspediţiun! 
pe care se hotărî s’o urmeze cu preciósa sa prc- 
senţă. Pe feţele tutulor suridea bucuria şi spe
ranţa, dar numaî pe a lui Ţandură şi a Mariu- 
căf scădea din çli în <Ji veselia^ până ce tran
sformară într’o posomorâre complectă. *

Ţandură fusese coprinsde o cumplită boia «sa- 
ţiul» şi pe Mariuca iarăş! o muşcă de inimă şar
pele gelosieî.

Ardintele transporturi ce urmă dupe impăcă- 
ciune, încetul cu încetul se ma! potoliră, apo! se 
alinară de tot, dupe aceea se transformară într’o 
agitare nervósá şi o spionare recipfocă.

Ţandură ar fi vrut să rupă lanţurile ce deja 1 M ,
Şh-
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sc păreau grele ca să recapete, voiósa libertate, 
ea ar fi vrut să strângă şi mai mult legaturile 
cari ’1 opria de a fugi, el neputend să ’şî ea sbo- 
rul fără să aţiţe bănuelî, se punea pe câte un 
buşten şi gândurile séle sburau în nemărginirea 
spaţiului până ce în fine se opria lâ acel bordeiü 
trăsnit, cârciuma Ioanei, unde Ţandură gustase 
câte-va dile o fericire ne comparată : la acea câr
ciumă pustie, din cari fermecátórele graţii ale 
Ioanei transformase bordeiul într’un palat popu
lat cu tóté desfătările pă mén testi.

Ea se aşedă nu departe de el şi căutătura sa 
- scrutătore citea tocmai în adêncul inimeï lui. II 

iţea gândurile şi ’l urmărea pe tóté cărările. 
Ori ei”»« putea găci chinurile lor.

Urzică póvái-it de Ioana al cărui bordeiu nu 
era tocmai aşa departe de tabără, se puse şi el 
; spiona pe căpitanul şi riu-î fu greu a gâci tot 

zăcea în inima lui.
Iran sără găsindu-I singur se aşeţjUx pe buş- 

ténul pe care stetea el adâncit in negrele sale 
gânduri şi dupe ce tuşi de doue trei ori îl a- 
dresă cuventul în chipul următor:

— Căpitane, stiű că-ţî sunt tocmai pe plac ca 
sarea in ochi, din pricina pârdalniceî mele de 
gură, dar tot îmî iau inima în dinţi şi îndrăs- 
nesc a-ţî grai :

— Ce aï să-ftiî ceri? întrebă Ţandură cu. un 
ton restit.

c*.
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— Pentru mine nimic, căpitane.
— Dar pentru cine? întrebă cu acelaşi ton 

Ţandură.
— Pentru tine.
— Pentru mine? esclamă căpitanul uitându- 

së lung la vechiul seu haiduc.
— Da, pentru tine.
— Să me ia naiba de te înţeleg.
— Căpitane, căpitane, te usucï d’an piciórele, 

un dor ascuns te sapă până la rărunchi şi taci ! 
rëü faci căpitane de te ascundi de mine, căci 
pot şi eu să-ţi fiu de vre-un ajutor.

— Te înşelă vëçlul, prietene, respunse .brusc > 
Ţandură întorcendu-i spatele.

— Ba nu me înşelă de loc şi ca să 'ţi doye 
dese am să Ţi spun eű ce te munceşte, ţi s’a j
urit aici şi nu te lasă inima să pleci iară de 
veste acolounde te mână dorul; iubeşti pe alta 
şi nu te lasă inima să rupi cu nevasta, căreia ~\ 
n’ai ce cusur să-i găseşti.

— Acestea sunt plăsmuiri ale minţei tale flirtate.
— Ba de loc, de loc, căpitane, şi ca să te 

încredinţez şi mai mult am să Ţi spuiu că aYn 
dat ochii cu Ioana, mi-a spus tot focul ce-ï mis- f
tueşte inima, seraca,'şi mai nainte d’a muri, m?a ] 
trimis să-ţi spui că móré de dorul teu căpitane-

Ţandură aurind aceste cuvinte se uită ţintă 
în ochii lui Vintilă ca şi cumpăr fi vrut să-î 
citescă în inimă şi apoi çlise:

■j
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—Adevërat gra.eştî tu ?
—Sd më bata D-deu dacă te mint.
—Cunoşti tu pe Ioana?
—Ca pe tine căpitane.
—Şi de unde?
—Am intrebatu-o în marginea acestei păduri 

unde venia in tóté dilele, pănă tfsă nu caclă la
pa§)

—Şi ţi-a spus totul?
—Totul.
—M’o fi blestemat copilul.
—Ba din potrivă, iţi da dreptate şi te caia 

că din pricina însurătoreî eşti legat de alta, nu 
poţi să faci aceea ce te îndemnă inima.

—Săraca! al vorbit des cu ea?
—Mai în tót^ilele.
—Despre mine?
—Da, despre tine, numai despre tine căpi

tane, căci mult te iubeşte.
—Nu me minţi tu Urzică ?
—Să n’am parte de nevasta mea, daca te 

mint.
v—Venea in tote (Jilele aici?
—In tóté dilisóíele da rotögóle pădure! până 

nóptea târziu.
—De unde scia ea. că aici e tabăra mea? 
—Intr’o di s’a luat dupe tine, şi calul pe 

care Tal lăsat acolo, a adus’o pănă aici.



í*

— 148 —

—Bine dich uitasem calul la ea şi me mi
ram cum s’a inturnat singur.

—El Ta adus.
—Şi acum ce face ea? pici că e bolnavă...
— Zace la pat in prada unor friguri, cari 

dëü póte s’o pue bine.
—Urzică, tu me sperii numai!
—Ba de Ioc Căpitane.
—Aşî dori s’o vëd,
—Şi bine aï face, că cu ce foc te chiamă 

mititica.
•*—Dar nu ştiu cum să fac să nu deschid bă- 

nu ele Mariucăî.
—Despre asta lasă-te pe mine, unde e lelea 

Mariuca ?
—In hruba cea mare, nu ştiu ce deretică 

pe acolo.
—Me duc s’o ţiu de vorbă cu snóve şi alte 

nagode până vei pleca; numaî să nu zăboveşti 
mult.

—Intr’un ceas sunt înapoi.
Peste un cart de oră Ţandură sbură spre câr

ciuma trăsnită în góna calului şeii şi Urzică in
tră in hruba cea maré.

Ţandură, găsi in adevër pe Ioana in pat sub 
prada unor friguri furiose, dar vederea lui o vin
decă lesne şi o puse pe picidre ca şi cum i-ar 

S fi luat cu mâna. Cred că nici nu mai e nevoe 
să vë spun că pacea se făcu îndată. De atunci .f
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Ţandură începu să se ducă în tóté serile pe la 
Ioana şi să petrecu la ea cât-va timp, dar nu 
intârdia nici odată mai mult de o oră-doue şi se 
întorcea în tot-d’a-una acasă înainte de miedul, 
nopţii.

Ce e drept, de o cam dată Mariuca nu băgă - 
de séma că bărbatul sëü a apucat iarăşi calea 
co’tişă, căci în sufletul seu drept şi loial ideea unei 
călcări de jurăment nu putea să aibă loc şi fiind 
că Ţandură de astăd ată avea^grîja de a justifica 
chiar cu prisos lipsurile ce făcea câte-va ore din 
di sau sera, dar tote au un capët.

Spuse el cât spuse că ploscile s’au înmulţit de o un 
cârd de vreme, că călătoriile prin ţara ungurésca 
s’au îndesit şi că présenta'liiî era neapërat tre- 
buinciosă, dar în urma urmelor ulciorul së sparse 
şi intr’o di Mariuca începu să mirosă ceva, mi
rosul iî redeşteptă bănuelele, iî înflăcărară sân
gele, şi aprinderea sângelui o îndemnă ca să se 
încredinţeze de adever.

Iată cum se petrecea tote lucrurile : Intr’o 
di o cetă de voinici se îhtürhau' de la o plâşcă 
grasă, eî «răii voioşi şi cei mai mulţi chefuiţi. 
Ţandură nu era în capul, lor de şi plecase cu eî. 
La întrebarea ce le făcu Mariuca, eî cé e drept, 
spuse că a rernas cu Vintilâ mai înapoi ca să se 
sfătuiască între dênsiï despre alte voinicii, dar 
pe urmă, dupe ce se desarmară şi se arun
cară pe iarbă ca să se odihnésca, îî luă gura pe

\
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dinainte şi din vorbă in vorbii dete adeverii 
pe faţă.

Mariuca indată ce află adeverul, se* făcu că 
nu înţelege şi se depărta cu mórtea in inimă, 
dar cu liniştea pe faţă, ca să’şj vadă, de treburile 
ce le avea. Ea înţelese totul. Ţandură o înşela, 
fugea de la dênsa, lipsea de lângă ea sub pre
text de trébá şi astă şiretenie trebuia lămurită.

Peste un ceas veni şi Ţandură fără Yintilă.
Ea se făcu că nu bagă de séma şi ’l sărută 

ca şi mai nainte.
A doua-ţli Urzică, care era de rănd se ceru 

la căpitanul des de diminăţă ca să’î dea voie 
pentru un ceas, spre a da o raită p’acasă, căci, 
dicea el, a primit vestea că-î este un copil bol
nav, şi dobândind’o merse drept la bordeiul 
trăsnit.

— A sosit vremea să te duci la pârcălab şi 
să punem mâna pe sumuşora făgăduită de divan 
pentru capu Iul Ţandură, îi dise Mariuca îndată 
ce-1 ve<Ju. Aide, dă o raită până la Bacău şi să 
te Întorci îndată şi cu ispravă.

Urzică nu făcu nazuri multe şi plecă numai 
de cât spre Bacăd.

Chiar a doua seră, Ţandură. veni la bordeiul 
trăsnit şi bătu la uşa luî.

— Cine e? întrebă o voce femească.
—Oameni buni, răspunse Ţandură cu o voce

dulce. I
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— Ingădue, replică vocea din năuntru şi în
dată zăvorul se trase şi uşa se deschise.

Cârciuma era golă cum era ori de câte ori 
Ţandură era aşteptat.

Cum păşi pragul uşeî, căpitanul de haiduci 
fu primit de nişte braţe ca laptele şi pe un si- 
nişor desvelit şi Ioana era singuratică în totă 
splendorea frumuseţe! sale, voluptosă şi pro- 
vocătore.

După ce Ţandură i! acoperi obraji! cu sărutări 
înfocate, amanta mincinosă îl trase binişor în ca
mera din fund, care era fórte curat îmbrăcată 
şi iarăşî începu desmerdările şi imbrăţişerile ei.

In acest timp sosi şi Mariuca şi vădănd unde 
intră bărbatu seu intră şi ea în pădure, îşî legă 
calul de un copac şi după ce ii scóse zăbalele ca 
să pască, apucă spre partea bordeiului şi se po
meni tocma! pe muchia dealului, care înconjura 
din două părţi bordeiul şi ii fu prea lesne să se 
cobóre în curtea lui cea de svelită, alunecând pe 
muchea dealului până ce ajunse in dreptul ochiu
lui de fereastră, prin care ţişnea o licărire de 
lumină.

Vedăndu-se acelo, se întinse cu inima de pâ
ment, se tărâ ca o şopârlă până lângă ferestrue, 
crăpă binişor cu ascuţitul unui cuţit ce purta la 
brâu ţipla ce ţinea loc de geam şi îşi furişă la
coma privire prin mica despicătură ce făcuse.

Sermana femee avu răbdarea d’a vedea tot»
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d’a audi tot, tote desmerdärile, tóté sărutările, 
tóté jurămintele şi tóté protestările de iubire la 
care numai ea avea dreptul şi stătu acolo îm- 
petrită mai bine de o jumătate de ceas fără să se 
misce şi fără să facă cel mai mic sgomot.

După ce se potoli furia dragostei, Ţandură işî 
puse capul pe genuchiî Ioanei şi ea 11 netedi şi 
giugiuli până ce îl adormi.

îndată ce s'a încredinţat că l’a furat bine som
nul, trase binişor piciorul de sub capul lui, î'i 
scóse uşurel pistólele şi cuţitul de la brâu, îî luă 
şi puşca ce-î sta rezemată supe uşă şi eşi uşurel 
ca o pisică pe uşe afară şi se. cobori cu ele in 
pivniţă, spre a le arunca fără să facă sgomot 
într’o butié . desfundată. Pe urmă sui treptele, 
lasă oblonul, puse pe el un butoiu plin cu rachiu, 
deschise uşa despre drum şi eşind afară scóse 
din gât un mierloit de pisică, care făcu să re- 
sune valea cea singuratică.

Peste câte-va minute o mogâldăţă négrà eşi 
ddntr’un tufiş şi un om se apropie de Ioana.

— EI, ce aï făcut? şopti ea numai în buze,
— Bine, pace, răspunse mogâldăţă cu acelaşi 

ton.
— Unde e potera?
— In cârciuma din marginea satului.
— Câţî sunt?
— Cincî-decT.
— Ajunge.

L
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— Dai; el?
— À. venit.
— Ce face?
— Atunci să venim.
— Veniţi.
— Safta aici e? *
— Nu, am avut eu. grijă s’o trimet de cu seră 

in sat.
— Tu ce te faci?
— Stau aici până-ţî veni şi pe urmă trec în 

partea vostră.
— Dar de arme ai avut grijă?
— Mai e vorbă, le-am ascuns în beciü.
— Bravo.
— Dute mai iute şi vino în grabă cu potera.
— Unde-I calul?
— In. coşar.
— Më duc să-î spun o vorbă Ia ureche ca să 

nu ne dea de posnă.
—r Fă ce ştii.
După o lipsă de câte-va minute se întoase în 

mână cu un cuţit destecat şi plin de sânge.
— Ei ce ai făcut?
— I-am tăiat beregata fără să clică chiu.
— Seracul cal, păcat de el.că mult era mân

dru şi sprinteor.
— Mândru şi sprinteor îi e şi călăreţul şi cu 

6te astea...
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— Gä bine clici, dar ia ascultă, n’ar ii bine 
să faci şi călăreţului ce aï făcut calului?

— Nu, căci Ţandură dórme epuresce si cum 
o simţi ne-am svêntat.

—Atunci më duc înăuntru ca să nu bănuescă.
— Şi eu alerg ca să aduc potera.
Peste câte va minute Urzică, căci era el, dis

păru coborându-se în jos spre sat, Ioana reintră 
în bordei, iar sermana Mariucă care asistase ne
văzută la astă scenă infamă şi nu scăpase nimic 
din tot ce se rostise de cei doi sceleraţi, se sculă, 
sui dealul maî mult târându-se, ajunse la cal şi 
după ce încălecă fugi în góna cea maî mare 
până la «Pădurea jurământului.» Cum intră în 
mijlocul taberei strigă :

— Săriţi că Ţandură e în primejdie de morte! 
şi apoi că<Ju dupe cal pe pajişte fără cunoscinţă 
şi maî mult mortă...
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