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Dulci cititori de Poveşti!
Cu prilejiul născocirii povestirii Ju
panului Cărăbuşi, prima încercare de
icoană, m’am legat către iubitorii de
citanie că în curând voi da la iveală un
basm adevărat ca din poveste, şi pen
tru a nu cădea în ispită lăsând uitării
pe ce! ce mï-aü arătat dragoste, m'am
grăbit de a le aduce mulţumiri, căci
prin chipul acesta m’a îndemnat a
ticlui pe a doua. De şi de unii am
fost preţuit ca nedestoinic că am avut
îndrăsneală să mă trec printre cărtu
rari ca unul ce nu am învăţat limbi
de cât citania Ciaslovulul, totuşi fără
de a ţine ’n seamă bârfele, şi în ciu
dăţenia celor pismătoriţî, am alcătuit
cele curgătoare şi mă rog de a nu fi
pus printre tagma celor ce nu-şî ţin
cuvăntul, căci nimic în această lume
plină de deşertăciuni nu este mal spre
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cădere de cât Cinstea, care cu mâhnire
vëd de la o vreme încoacî că s’a de
părtat şi s’a înlocuit cu Minciuna, unde
îmbrăcată cu veştminte diavoleşti ne
joacă tontoroiu prin ciardacuri făcănd
zâzanie cu vorbe ismenite şi schimo
nosite ca cu vreme să facă a ne pierde
graiul strămoşesc.
Să ne cercuim dar cu toţii la olaltă,
şi în cuget curat şi fără vicleşug, să
luptăm d’a birui ca, Cinstea să-şî ia
rangul de maî ’nainte când vorba era
zapis, şi graiul dulce şi desluşit.
Nu sunt pismătareţ pe cei ce se duc
prin năuntru de a căpăta duh şi multă
învăţătură, din potrivă îî cinstesc şi
îi rog a-şî maî aduce aminte pre cât
e în putinţă şi de graiul moşilor noştri
care ne-aü povăţuit $icănd:
E bine să scie omul multe
Dar limba ţârii să n’o uite.

Mă rog dar de ertare, dacă cele ce
am indrăsnit d’a aşterne aci, nu sunt
umplute cu din darul unui învăţat,
căci nu sunt eu cel prima care am
cules glasuri din litia veche ca să ticluesc această gustare.

NÁPASTEA
PARTEA I.

Ucigaşul.
Era, clapa cat îmi pot da cu soco
teala, in luna Cireşaruluî, aşa că se
lăsase un zăduf de întrecea pomena,
cai! de la Olac de abea mai puteaü
merge. Aveam grabă să ajung cu ne
pusă masă în ţinutul Doljiuluî, plaiul
ca să adun bani! birului de
la Pârcălabi; de o-dată ca din senin,
soarele intră ’n nori pârênd că apune ;
dădu! gură surugiului să dea bici, care
se grăbi a încolăci biciul scoţănd răc
nete prelungite, aşa că cai! se opintiră
din răsputeri şi ajunserăm la marginea
une! păduri, unde se afla un puţ, iar
alături de el, nişte fure! în făptură ca
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nişte spânzurători. Până ce surugiul
adăpă caii, eü o luai încetinel înspre
împrejurimea Jocului, spre cercetare;
vëZ o cruce mare de piatră, scrisă cu
slove vechi, începui a më trudi să ci
tesc, dar nu putu! afla nimic, căci se
întuneca din ce în ce mai mult, înce
pând să tune şi să fulgere. Surugiul
inhămă caii în grabă spre a merge să
căutăm un adăpost.
Nu făcurăm cale de o bătae de
puşcă prin pădure, pe unde-mi era
drumul, când şi începu o ploae cu bă
şici, aşa că furăm nevoiţi a ne opri
în loc.
La lumina fulgerilor şi a trăsnetelor,
nu se zărea de cât frunzele din vîrful
copacilor, Olacul era fără coveltir ; le
garăm caii de un copac şi ne adăpo
stirăm sub căruţă. De ce mergea plóia
mal mult se înrăia; nu më temeam
atât de ploaie cât de pungile cu banii
birului ce-I adunasem.
La lumina fulgerilor zăresc, nu de
parte de unde më găseam, o mogaldeaţă, în făptură de bordel; îmi dedeam cu socoteala că acolo nu poate
fi de cât lăcaşul pădurarului.
Părerea mea se şi isbândi ; că de
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odată au<J lătratul unor câini care,
după miros se vede, simţise că le ve
nise oaspeţi, <Jic surugiului să incalice
şi să se îndrepte înspre acolo, ca să
va$ă, dacă cu bună seamă vedenia
mea n’a fost nălucă.
Surugiul, întorcôndu-se, îmi aduse
vorbă că nu sunt greşit, vedenia cu
bună seamă este bordeiul pădurarului.
Ploaia începuse să-şî micşoreze fu
ria, in care vreme surugiul inhămă
caii la olac şi ne îndreptarăm înspre
bordei.
Câinii, cum ne vë$urà, în loc să ne
latre, ca pe târgoveţi, începură să se
gudure, dând din coadă, mirosindu-ne
şi sărind pe noi.
Ajunşi dinaintea bordeiului, batem
la uşe şi rugăm să ne îngăduie şi să
ne adăpostească, căci fiind noapte şi
ploaie am rătăcit drumul.
Trageţi arţarul şi poftiţi, respunse
un ghers din bordei.
Cum intrarăm ne întâmpină cu bun
venit, un moşneag, care sta pe vatră,
cu o barbă albă, lungă până aproape
de bráű, nişte sprâncene albe şi stu
foase îi acopereaü ochii, pârênd că sta
cu ei închişi; după cât îmi dam cu
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socoteala apropia să împlinească un
veac de viaţă.
Cum ne vëçlu, ceru ertăciune că n’a
venit singur să ne deschidă bordeiul,
căcî mosafiri! care-1 cercetează In pă
dure, în dărăpănatul lui bordei, îi cunoasce mai întâiü câinii prin miros,
dacă sunt oameni de omenie şi n’aü
gânduri de ispititori, pe aceştia nu-î
latră. Fiţi dar bine veniţi, $ice încă
odată moşneagul.
Më desbrăcaî de veşminte ca să le
usuc, şi më aşezai lângă unchiaşî pe
vatră la foc.
Bëtrânul më întreabă să-î spui cu
viü graiü şi fără şovăire, ce ţeluri më
aducea prin acele locuri pe acea vreme.
II spusei cine şi cu ce prilejiü më
găseam prin acele locuri, iar unchiaşul
din când in când da luleaoa prin spuză,
sta gânditor, ascultându-më.
Trimese! pe surugiii să aducă ceva
merinde, pentru a face puţină gustare.
După ce cinarăm, începui a më chibzui de ale dormitului.
Moşneagul părea că doarme ; pe
mine însă nu më prindea somnul neam,
de şi eram ostenit şi repejit de frigul
ploaie!, care më ajunsese la piele.
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întrebai pe unchiaşi, unde-şi are
straele de odihnă.
La auriul vorbelor mele bëtrânul în
cepu să se frece la ochi, şi uitându-se
lung la mine, <Jise:
Se vede voinice, că nu aï mai căl
cat prin aceste locuri, de vreme ce
nu scit şiretenia lucrului.
Nu sciü, ii respunseî, căci tocmai
vream să te rog a më desluşi de cele
ce vëçluï la marginea satului, lângă
pădure, unde aflai nişte furci, care
avea chipul de spânzurători, şi o cruce
mare de piatră, scrisă cu slove ca în
pucoavnă.
Unchiaşul începu a grăi ast-fel:
Ascultă cu luare aminte voinice, la
cele ce am a-ţi pov.esti, căci puţinele
Zile ce-mi mai rëmân, nu aşi vrea să
le petrec în zadar şi să las în întu
neric cele întâmplate în viaţa mea,
plină când de dulceaţă când de amă
răciune.
înainte de vremea slugerului Tudor,
eram fruntaş, cu ogrăZi şi pământul
meű ohavnic; nu cunoşteam a scrie
şi citi altă icoană de cât după Pu
coavnă ; treburile mergeaű strună, când
de odată, ca din senin, toate se schim-
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bară, căci liftele de tombaterî se li
piră ca lipitorile pe spinarea tălpeî
ţării, aşa că în scurtă vreme, cu
judecăţi strămbe şi filodorme pe la
dregătorii, îmi cotropiră pămenturile
şi më lăsară in sapă de lemn, de gat
cu doi copilaşi. Nu mai aveam nici
de unele, më adăposteam într’un bordeiaş de lăngă puţul din marginea sa
tului , care Tai întâmpinat in cale,
aveam, cum îţi spusei, o copilită şi
un băeţandru.
Nepotul meü, Părintele Axentie,
care-1 încurcase şi pe dênsul ca musca
in casa paiajenului, dăduse şi el jalbă
stăpânire! în potriva lui Kir Zavistie,
care-i cotropise şi dênsuluï aproape
jumôtate din bunul sëü ohavnic.
Kir Zavistie, tombatera, care më
prigonise şi pe mine, vë<Jêndu-se strâns
cu uşa, plăsmui un gând diavolesc ;
chiamă la Curte pe Axentie, sub cuvênt de a face înpăcăciune.
Sërmanul Axentie, cea d’intâiü a lui
grije fu de a veni mal întâiü la mine
să-mi ceară sfaturi.
Cu o <}i înainte d'a veni la mine,
mi se făcea semne rele că o să daü
de pacoste.

II

îndemnai pe Axentie să meargă la
Curte, să va<Jă pricina pentru care e
poftit, şi să vină 'n urmă a-mî spune
cele hotărîte.
Axentie plecă înspre Curte, cum
ajunse la poartă, o deschide şi intră
în năuntru ; nu apucă să facă doi paşi,
şi de odată arnauţii lui Zavistie care-1
adăsta, se năpustiră ca başabuzuciî ;
închiseră poarta şi trase zăvorul.
Luară pe sus pe bietul popă, şi-l
duseră în dreptul privdorului, unde
era Kir Zavistie, care sta greceşte sor
bind cafeaoa şi trăgând din ciubuc ca
0 beşleagă.

Alături de densul se afla un negu
ţător din Craiova, cu numele de Jupăn
Hristea, care făcea negoţ de cirezi şi
grăne.
Cum vë$u Zavistie pe sërmanul preot
1 se turbură ochii în cap, şi înfuriat
se scoală în picioare, se repede la.den
sul şi-l loveşte puternic cu ciubucul
în cap.
Axentie, vöíjénd în ce cursă a că<jut, ïï <Jise:
Măria ta, eü nu am venit aci de a
mea bună voie; singur m’aî poftit, ca
să cădem la învoială de a-mi da îna-

!
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poï sforicică de moşie ce mi-aï cotro
pi t-o pe nedrept.
Aşa? <Jise Kir Zavistie, după ce te
ridici cu jalbă la stăpânire în potriva
mea, acum vii să më necinsteşti în
casă la mine? lasă că-ţî fac eu dreptate.
Porunci arnăuţilor să-l lege în mij
locul curţii şi să dea drumul la zăvori.
Jupân Hristea, ce sta de faţă, se
îngrozi de cele ce vëçlu.
Câini! se năpustiră, ca lighioanele
cele maï sëlbatice şi-l făcură ciupărţî
într’o clipă; ţi se sfâşia inima de răc
netele bietului preot, care fu răpus de
spurcaţii câini.
Vëijônd că furia fiarelor s’a domolit,
şi sërmanul Axentie era mort cu bună
seamă, dete poruncă arnăuţilor să adune ciosvârtele de carne şi veştmin
tele într'un sac, şi să le îngroape seara
la spatele bordeiului din marginea sa
tului.
Jupân Hristea rëmase ca trăsnit de
cele ce-ï vSttură ochiî.
— Eî ! ce çlicï, întreabă Zavistie pe
Jupân Hristea.
— Ce să $ic, boerule! pëcatul ce
aï făptuit e aşa de mare, încât dacă
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Tar fi vëçlut Dumnezeü ne-ar trăsni
pe loc.
— Nu te teme, Jupăne, <Jise Zavi
stie, nimeni nu va sciï. Eü îţi hărăzesc
anul acesta grâü şi vite cu târgul pe
jumëtate, pentru ca să te foloseşti de
câştig, numai să ţii în taină cele ce
aï vë(jut.
— Să më fac părtaş la această ne
legiuire? odată cu capul, boerule, respunse Jupân Hristea; eü însă ’ţ! daü
cuvêntul meü de cinste, că më voiü
face că nici nu am vô$ut nicî nu am
audit.

PARTEA II.

Răpirea copiilor.

1:1
!

i

[ţ
iii
!

•Nu se făcuse tocmai bine (Jiuă, cănd
më pomenesc cu copilaşii că më strigă :
Tată, tată! nu ştiii ce larmă este la
spatele bordeiului, unde aud <Jicêndu-se
într’una: Pa omorlt! Pa omorit!
Më sculai şi eşiî afară, când ce să
veçlï ! Kir Zavistie cu zapciul şi vătăşeii säpaü locul unde îngropase pe sërmanul Axentie. Cum më vë^urâ, fără
a më cerceta, më legară şi më şi du
seră la Taft, căci lucrurile eraű plăs
muite mai din vreme, dând filodormă
stăpânire! să-mî bage vină că eü am
ucis pe Axentie, ca să-mî rëmâie sfoara
de moşie.
Më duse la oraş ca să më judece.
Eü nu aveam cu ce dovedi în nimic
nevinovăţia mea; tot ce le spuneam
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era ín pustiű; deci rnô osândiră la
ocnă pe viaţă.
Kir Zavistie nu-şî potoli pofta cu
atâta, dete poruncă să puie foc bordeiaşului, unde se adăposteaţi sërmaniï
copilaşi, care numai ştiatl de urma
mea, grecul pusese, să săvîrşească şi
această mişelie mai mult cu plan, că
doară vor arde copiii şi cu chipul
acesta va peri ori-ce urmă de bă
nuială asupra nelegiuire! ce făptuise
lângă nevrednicul meu bordei.
Sërmaniï copilaşi ! vë<Jêndu-se in flă
cări începură să strige, când duoi
oameni, îmbrăcaţi tiptil, vë$ônd că se
făptuieşte o altă nelegiuire de-i va
lăsa să ar<Jă li se făcu milă, ii luară
şi ii puse într’o cărucioară, care o în
dreptă înspre pădure.
Neacşu, care era mai rësàrit, în
treabă unde voeşte să-i ducă?
Cele douë iscoade le rëspunse, că
la curtea boerească, care se află în
pădure.
Floarea, care era mai copilandră
de cât Neacşu, începe a plânge, <Jicônd, că ce rëü aü făptuit ca să fie
aşa de urgisiţi.
— Taci surioară, <Jise Neacşu, tre-

i6 —

1

!
i

bilié să priimim ce dă Dumnezeü; së:
racii nu pot alege.
Ajunşi în mijlocul pădurii, la miedul
nopţii dete d’un bordei părăginit, unde
oamenii îmbrăcaţi tiptil, băgară in
năuntru pe copilaşi şi le închise uşa
cu arţarul pe din afară, apoi plecară.
Cine eraü cei duoî tiptil!, care se
dăduse drept bine-voitorî aï sërmanilor
copilaşi? Aceste lifte eraü arnăuţiî de
la curtea lui Zavistie. Grecului nele
giuit nu-î ajunsese că më calicise şi
më băgase in ocnă, apoi pusese să-mî
fure şi copilaşii, ca să nu aibă nimeni
graiü a se scula cu judecată.
Copilaşii aü stat trei <Jile închişi în
bordei, fără pic de merinde. Noroc că
găsiră o botă cu apă uitată de nişte
ciobani, cu care-şî udară buzele uscate
de sete şi de foame, de unde-şi recăpëtarà graiul pe care-1 pierduse mai
de tot.
In seara a treia, pe cănd sërmaniï
copilaşi îşi fäceaü rugăciunea către cel
Atot-puternic, că i-a ocrotit de a nu
peri, cel puţin de sete, se strînseră
amêndoï în braţe şi se învëlirà cu un
crämpeiü de rogojină, ' ce-1 găsise pe
vatră. Tocmai când începuse a aţipi,
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luându-î somnul, se pomeniră că intră
în bordei o ursoaică mormăind, părênd că cere ajutor.
Neacşu, care era mai rësârit şi mai
îndrăsneţ, $ise surioare! sale să nu se
sperie, că tatâ-sôü a fost vînător şi
ştie cum să se poarte cu fiarele săl
batice. Aşa şi era. Căci, pe cănd eram
şi eù cu dare de mână,- la praznice şi
la dile împărăteşti făceam goană de
vănat, ca să aduc peşcheş la curtea
domnească, ca să mă ocrotească la
judecată.
Povesteam copilaşilor pe atunci cele
ce mi se întêmplase cu un urs, căruia
ii intrase un ghimpe în picior, pe care
i-1 scosesem, iar ursul, drept mulţu
mire, începuse a-m! linge picioarele.
Neacşu, aducăndu-ş! aminte de cele
ce-ţî istorisesc, se apropiă de ursoaică
cu ^blândeţe, şi în nevinovăţie, o în
treabă ce are, şi cu ce-î poate veni
in ajutor?
Ursoaica, care gemea de durere, vă(Jênd nevinovăţia copilaşului, ridică laba
in sus şi începu a o linge şi mormăi,
arătănd că acolo era o ţeapă. Neacşu
puse măna pe labă şi ii scoate ţeapa,
rupe de la soră-sa o făşie din rochiţă
4°>9-57'
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şi iî leagă rana. Ursoaica numai ştia
ce să facă de bucurie, nu putu să le
arate altă mulţumire de cât să le lingă
raânile şi picioarele înviorate cum era ;
stătu lângă copilaşi până ce se făcu
$iuă şi apoi plecă.
Nu trecu mult, şi tot în acea şli
se pomeni cu ursoaica viind în doué
picioare şi aducêndu-le un ulei cu miere,
pe care-1 puse pe vatra bordeiului: le
linse din noü manile, ca şi cum ar fi
voit să le dică rămas bun şi să le
mulţumească, apoi plecă.

PARTEA. III.
Potera şi Haiducii.
Zavistie ajunsese mare la curtea
Domnului fanariot, i se dăduse un
scaun între cei 12 boerî aï ţării, clăcaşiî după moşiele lui sărăcise, căci
le luase pământurile cu japca, bună
oară cum mi le luase şi pe ale mele.
Zavistie se făcuse ma! rëü ca un căine,
nu mai avea nici o îndurare de păsu
rile locuitorilor. Sătenii nu eraü crecluţî la nimic, tot ce-şî puteaü agonisi
le hrăpea nesăţiosul grec, din <Jece le
lua nouă, neajunsurile se lăţise prin
tot ţinutul Olteniei, Zavistie intrigarisise la curtea Domnească, că ţărăni
mea a dat mâna cu Căpitanu de Hai
duci, Jianu şi că vrea să se scoale
in potriva Domnului.
Se luară măsuri ca potera să urmă-
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rească fără prejet pe Jianu şi să-l aducă viű nevătămat, aşa că într’una
din nopţi, Jianu, cu voinicii lui, şi
dete piept cu potera, cu care se în
cinsese o luptă ce ţinu aproape două
ciasuri.
Jianu cu falnicii lui haiduci, traseră
un zdravăn frecuşî poteraşilor, mai
toţi fură aruncaţi în Olt, puţini aü
putut scăpa cu viaţă.
Jianu ’şi adună voinicii, şi cu toţii
se revărsară prin această pădure.
Un haiduc, cu numele Ghencea, care
aduna troscote din pădure ca să facă
foc, în mersul lui dete de un bordei
părăginit. Intră în năuntru, acolo ce
să vadă, pe cei duoi copilaşi, Neacşu
şi Floarea. — Cine v'a adus aci? ii
întreabă haiducul. Ei povestiră în
treacăt cele petrecute, apoi haiducul
îi luă şi ii duse la Căpitanul Jianu.
Ghencea îi înfăţişă înaintea Căpita
nului spuindu-i împrejurarea cum i-a
găsit. Toţi într’un glas, ÿserâ să-i
boteze şi să poarte numele de copii
lui Jianu ; pe Neacşu îl înrolă în bandă,
dăndu-i straie de haiduc, iar pe Floa
rea, care avea urme de drăguţă şi să
nu ajungă de rîs cănd s’o face vărst-

— 21

nică, ca să ştie ce e dragostea şi să
se facă papină printre haiduci, Jianu
o luă şi o duse în satul Olteţuluî,
dându-o sub îngrijirea unei bëtrâne,
care o cunoştea ca femeie cu taină.
Iar Neacşu, care de mic era înde
mânatic, se deosebi în scurtă vreme
de ceilalţi tovarăşi, aşa că nu-î scăpa
<Ji să nu facă vre-o ispravă, era de
toţi cinstit; avea nas de copoi, dove
dea calea liftelor, şi le lua banii fă
cuţi din sudoarea săteanului, apoi le
dedea drumul fără de a-î atinge întru
nimic.

■

PARTEA IV.

Dreptatea cerească.
Intr’una din <Jile, Jupan Hristea,
care se găsea ca mărturie la curtea
lui Zavistie, pe când sărmanul Axentie fusese sfâşiat de câini, trebuia să
plece din Craiova spre a se duce la
Zavistie ca să strîngă grâü şi vite
cornute; îşi luă $ioa bună de la ne
vastă şi copilaşi, îşi aşedă pungile cu
bani în ipingea, şi punénd piciorul în
prag, făcu treî cruci (Jicănd: Doamne
ajută; încalecă şi porni spre drum.
Altă trecătoare ca să meargă la
curtea lui Zavistie nu era de cât prin
marginea unei păduri, în care tocmai
în acea $i era orânduit de căpetenie
a sta la pândă haiducul Ghencea.
Jupân Hristea, care trecea prin mar
ginea pădurii, şi neavănd teamă că se
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bântuie acel loc, se dăduse jos de pe
cal şi-l ţinea de dărlogî, când, din se
nin, se pomeneşte la spate cu cine-va
că-1 ia de ciafă, dicôndu-i: stă!, liftă
spurcată ! mai abate-te puţin a da
ochi şi cu noi, că de mult nu a! plă
tit birul sëraculuï.
Haiducul credea că Jupăn Hristea
este din tagma fanarioţilor, fiind-că
avea portul giubeliilor. Cu toate în
credinţările date, că nu este liftă, ci
Român neaoşi, Grhencea nu se îndu
plecă, şi-l duse techer mecher în ta
băra haiducilor.
Acolo, cum îl vëçlu Neacşu, îl recu
noscu că este omul de bine, care le
făcea milostenie când trecea pe la
borde! înainte d’a arde.
— De unde vi! Jupâne, şi unde te
duci? îl întreabă Neacşu, care avea
protia de Căpitan.
— Viii din Craiova, rëspunse Hri
stea, şi më duc la curtea Iu! Zavistie
ca să adun vite pentru tamaslâc. Flă
căul ăsta nu vrea să mô creadă că
sunt Hristea român neaoşi, më ia
după port botezându-më că sunt din
tagma tombaterilor.
— Ea că chiar, $ise Neacşu, ba ce
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Român, Oltean din cei cu 24 măsele,
bun şi milostiv, darnic şi ajutător vred
nic de toată lauda, când treceai, Jupâne, pe la bordeiaşul nostru nu ne
ocoleai şi te abăteaî a ne milui şi
ajuta.
Nu care cum-va eşti Neacşu lui
Moş Sandu? întreabă Hristea.
— Chiar eü, Jupâne, respunse Neacşu,
Kir Zavistie a băgat pe tata în belea
şi l’a închis la ocnă, înegrindu-1 la
stăpânire că el ar fi ucis pe părintele
Axentie, ş’apol după aceasta grecul
fără pic de inimă a pus de a dat foc
bordeiului, iar pe mine şi pe Floarea
a pus de ne-a închis într’un bordei
părăginit din pădure.
Jupân Hristea rămase ca trăsnit la
spusele lui Neacşu.
— Au<JI, nelegiuitul, bată-1 toaca,
<Jise el. Nu s’a adăpat în destul cu
sufletul părintelui Axentie, apoi a bă
gat în foc şi pe Moş Sandu; lasă,
voinice Neacşule că Dumnezeü nu
doarme, e mare şi îndurător, toate se
vor da la iveală.
— Ce mal noű pe la oraş!, Jupâne,
îl întreabă Neacşu, aud că in curênd
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Slugerul Tudor se va sui pe scaunul
Domniei.
— Aşa se dice, rëspunse Hristea,
şi am nădejde că de se va împlini
această faptă, aî să au<JI de lucruri
ne mai pomenite.
Neacşu luă ipingeaoa cu pungile cu
bani din măinile lui G-hencea şi le
dete înapoi Jupănuluî, pe care-1 însoţi
pănă la marginea pădurii, unde-şî luară
rëmas bun, plecă, uitându-se după den
sul, până ce nu-1 mai zări.
Jupân Hristea, ajuns în satu de pe
moşia lui Zavistie, trage la han ca
să-şi odihnească calul. Acolo, sătenii,
care eraţi adunaţi şi puşi pâlcuri, pâl
curi, nu aveaţi altă vorbă de căt cum
să meargă la noua Domnie ca să aş
tearnă pe Zavistie şi să scape de
densul.
Hristea intră şi el în vorbă şi în
trebă pe săteni de ce Domnie e vorba?
Denşiî röspunserä că Vodă cel cu ce
rul gurel negru, a fost dat jos după
scaun, şi s’a aşezat logofătul Tudor,
care e în protiva liftelor.
— Cu bună seamă oameni buni,
ştiţi aceasta? întreabă Hristea.
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— Da, da, respunserä toţi întrTin
ghers.
Jupàn Hristea, încredinţându-se de
spusele sătenilor, pe dată se înapoia
la Craiova ca să nu dea timp lui Za
vistie să prindă de veste de a-şî juca
mendrele şi să spele putina, scăpând
şi lăsând în întuneric scârboasele fapte
ce săvârşise.
Cum ajunse la oraşî, se încredinţă
cu bună seamă că cele auçlite eraCi
aidoma; se duse de grabă la Curtea
Domnească şi ceru să vorbească cu
Domnu Tudor în taină Priimindu-1
tăinui toate nelegiuirile săvârşite de
Zavistie. Domnul dete poruncă să se
puie streji în împrejurimea ogrăzii lui
Zavistie ca să pândească de a nu eşi
picior de om din sat. — Dete ştafetă
zapciuluî ca să se afle la faţa locului
şi să ia taclirul în cele ce se vor de
stăinui in potriva lui Zavistie, iară
pe de altă parte se orândui douî lo
gofeţi de cinste şi înţelepciune a fi de
faţă,, ca să nu se aştearnă pe hârtie
alt de cât cele vëçlute şi pipăite.
Jupân Hristea însoţea ortaoa stă
pânire!. Ajunşi în sat, intrară în ograda

;
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luï Zavistie, care se pregătea cu arnăuţii să fugă.
— Aceştia sunt, Hristea arată, cei
care aü răpus pe părintele Axentie.
EÏ, vë$ôndu-se că sunt daţi de gát,
începură a tremura ca varga, clănţă
nii! du-le dinţii în gură ca şi cum ar fi
fost luaţi din Jele.
Se dete poruncă a lega pe arnăuţî,
iar pe Zavistie ’1 închise într’un
ciardac.
Un logofăt din cei de cinste, în
treabă unde sunt câinii care aü sfâşiat
pe preot.
Jupân Hristea care fusese de faţă
şi vëçluse toate cele petrecute, le arată
coteţul, unde sta numai doui câinî din
şase câţi se năpustiseră asupra preo
tului ; slujitorii Domneşti puseră de
înfăşurară lanţuri de doué prăjini ca
la urşi şi le aruncară arcanu de gâ
turi; merseră apoi cu toţii la capëtul
satului, unde de abia se mai zărea
urmele bordeiului; puse câini să dea
ocol împrejurul bordeiului, unde, după
miros deteră de locul unde fusese în
gropate r0măşiţele preotului, spurcaţii
de câini începură a răcăi cu labele
acel loc; atunci puse câţi-va oameni
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de säparä in acel loc, unde nu se găsi
de căt ciolanele, potcapiul, coadele përuluï şi făşiî din antiriü si giubea ;
acestea nu avuseră vreme să putre
zească.
La cele ce se véduse si la cele mărturisite de Jupân Hristea se încredin
ţară cu toţii că cele vëdute nu numai
că sunt adevërate, dar că pare a se
asemăna cu ’n vis.
Se aşternu taclirul obicinuit cu toate
mărturiile de faţă şi prin punere de
deget, se dete încredinţare de cele
vëdute. —Slujitorii legară cei doui căini
de un stâlp, turnară păcură peste dân
şii şi le dete foc, iar arnăuţii, părtaşi
la omorul preotului, începură să tre
mure şi să ceară ertăciune, dicônd că
d0nşil aü făcut cele ce le-a poruncit
stăpânul lor.
Tombatera de Zavistie rëmàsese ca
trăsnit vë^êndu-se descoperit de nele
giuirea ce făptuise; zapciul dete po
runcă de legară fedeleş pe toţi păr
taşii, îi puseră într’o căruţă desvëlitâ,
şi îi duseră la curtea Domnească.
Toţi târgoveţii care auriseră de cele
întâmplate, le eşiră înainte, spre a-i
priimi cu cinstea şi alaiul ce li se
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cuvenea, dându-le cu huidio şi cu
oarba.
Domnu Tudor, care se încredinţase
de cele făptuite, strinse pe boerî şi
pe consistoriul preoţesc ca să se sfă
tuiască de pedeapsa vrednică ce tre
buia să o primească făptuitorii acelei
îngrozitoare nelegiuiri.
Norodul aştepta cu nerăbdare să
afle cum se va face dreptatea.
Judecata se mântui în chipul cur
gător :
Arnăuţiî să fie surghiuniţi afară din
hotarele ţării, iar pe Zavistie, care
făptuise nelegiuirea fără frica lui Dumnezeü înspre partea preoţească, să-l
înfăşore într’o rogojină, să-l ungă cu
păcură şi să-l puie în spânzurătoare
la locul bordeiului şi apoi să-î dea foc.
Zavistie fu dus cu alaiul ce i se câdea,
în frunte cu norodul ce se adunase,
până la bordeiul unde săvârşise fapta
nelegiuită; acolo se bătură doi pari,
se puse pe d’asupra o pârghie groasă,
apoi atârnară laţul ştreangului de gâ
tul lui Zavistie şi îi dete foc.
Nu aveam în scire nimic despre cele
ce se petreceaü, căci la închisoare unde

:
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mé asvêrlise se dăduse poruncă straş
nică să nu ingăduiască pe nimeni nici
a më vedea, nici a-mî vorbi.
Nu îi fusese destul, mişelul, că më
lăsase să zac în acea temniţă, unde
se gäseaü şi alţi nevinovaţi, dar plăs
mui şi-mî aruncă vină că fac zâzanie
şi îndemn pe ceilalţi tovarăşi din tem
niţă ca sä daü foc, ca cu prilejiul acesta să pot fugi, aşa că şi aci më
găsiră vinovat, şi më luară din acel
loc, ca să mi se piardă de urmă, şi
më duseră la Monastirea Jitiana, pe
malul Jiului, bâgându-më într’o chilie,
cu vorbă că sunt nebun şi nevrednic
de a vorbi cu oameni. Acolo mi se
da de mâncare printr’o ferestruie.
Toate le-am îndurat cu bărbăţie, dar
când më gândeam la copilaşii mei, mi
se frigea inima de dorul lor.

PARTEA V.

Predarea Jianului.
Neacşu, în toată vremea cât a stat
printre haiduci deşi-şî agonisise ceva
părăluţe, totuşi începuse a se scârbi de
acel negoţ ; pe de altă parte începuse.
a-1 încinge dorul de surioara lui, Floa
rea; cât despre mine, nu mal avea
nădejde că sunt în viaţă.
Intr’una din <Jile, se şi hotărî să-şî
arate tot păsul căpitanului sëü, care-1
vôduse de la o vreme abătut şi pus
pe gânduri, însă nu îi cunoştea păsul.
Neacşu se duse la căpitan şi-l rugă
cu blândeţe să-l asculte în taină despre
dorinţa ce-1 munceşte.
Căpitanul care T ştia că nu îl poate
amăgi intru nimic, şi că Neacşu nici
odată nu îl vorbea cu vicleşug, îl
£ise:
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— Vöd bine, Neacşule, cd de la o
vreme nu mai semeni a fi printr'ai
noştri, eşti tot pus pe gânduri, aü
doară ţi s’a scârbit in această viaţă
sëlbaticâ. Eü îţî daü toată dreptatea,
iacă, bună-oarâ nici mie nu-mi mai
place, şi mai vêrtos de la moartea
Stăncuţii, iubita mea. Codrii ’mi par
uscaţi şi nu mai îmi dă inima brânci
la nimic, de şi voi toţi căutaţi a mă
păzi de a nu cădea în prada poterii,
totuşi, cum çlice Românul, tivga până
la o vreme merge la apă, şi mai vir
tuos, că stăpânirea a pus preţ pe ca
pul meü.
— Aşa, căpitane, grăi Neacşu, să
părăseşti acest neomenos negoţ, pe
care târgoveţii ’1 privesc cu scârbă,
de şi eü, de când te cunosc, am vă<Jut
că faci mai mult bine de cât rëü,
luând de la bogaţi şi dând săracilor
şi văduvilor ca să-şi mărite copilele.
Eü unul sunt încredinţat că Măria-Sa
Vodă, care, după cum se <Jice este
un om cu filotimie, milostiv şi cu frica
lui Dumnezeü, te va erta dacă te vei
duce să te predai de bună voie.
Cuvintele lui Neacşu avură o mare
înrîurire asupra căpitanului de haiduci,

1
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că Jianu chemă îndată de faţă pe toţi
haiducii, şi le ţinu această cuvêntare:
„Ştiţi, dragii mei voinici, că voi ’ml
„sunteţi mai dragi de căt toată lumea,
„căci m’am încredinţat că în voi, ca
„şi in mine, bate aceeaşi inimă mun
cită de dorul de a vö jertfi viaţa şi
„sângele pe întrecute ca să scăpăm pe
„ceî asupriţi de împilarea liftelor spur
cate care aü năpădit ţara. însuşi Dum„nedeü ne-a luminat calea pănă acum
„ca să putem pedepsi nedreptatea care
„o îndură fraţii noştriî. Codrii şi câm„piele sunt mărturii că n’am făcut alt
ceva de cănd suntem împreună, de
„căt să apărăm pe ceî asupriţi. Săracul
„prigonit a găsit în mijlocul nostru şi
„mângâiere şi sprijin.
„Dacă ceî înpilaţî şi îndureraţi aü
„găsit milă şi ajutor la noî, liftele care
„asupreaü pe fraţii noştri, le-aü res„plătit cu vërf şi îndesat; n’am cruţat
„faţă de eî nici sângele nicî focul.
„Spaima 'i-a coprins pe toţi, şi ca vi
perele s'aü unit ca să ne repună, dar
„noî să nu le facem pe poftă.
„Simt că am cam început să nu maî
„am putere, şi cred că a venit vre„mea să ne despărţim şi să ne ducem
40,937.

3
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„fie-care la vetrele noastre, si cu fraţii
„noştri să luptăm, avônd cu toţii in
„piept mângâierea că am aruncat să„mônja peste un bun pâmênt, care în
„scurtă vreme va da roade cu belşug.
„Despărţindu-ne luaţi şi împărţiţi
„avutul de o potrivă. Mergeţi cu bine,
„şi aduceţi-v6 aminte că încă nu v’aţi
„îndeplinit pe deplin sarcina ce v’a
„dat’o Mântuitorul“.
La aiujul cuvintelor lui Jianu, toţi
haiducii rëmaserà înmărmuriţi, nici unul
însă nu cuteză să cârtească vre*o vorbă
şi cu toţii se supuseră fără cârtire.
Toţi cu lacrămile ’n ochi, mulţumiră
căpitanului de darul făcut ; îngropară
armele la un loc ascuns, se îmbrăcară
cu haine de târgoveţi, se îmbrăţişară
şi'şi luară rëmas bun, împrăştiindu-se
în rëscrucï, unii spre mea$â-noapte.
alţii spre mia$ă-<Ji, alţii la rösärit şi
alţii la apus.
Neacşu rëmase singur cu căpitanul ;
neputôndu-se stăpâni însă, ’1 podidi
plânsul (Jicênd:
— Când ne-aî găsit, căpitane, şi m’aî
făcut copilul şi tovarăşul tëü, era şi
surioara mea Floarea pe care tu al
dus’o din tabără nu ştih unde ; spu11

1
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ne’mï, dacă ma! trăeşte şi unde se gă
seşte, iar de este moartă să më rog
lu! Dumne<Jeü pentru ea. Cât despre
tata nu te ma! cercetez, căci sunt în
credinţat că l’a rëpus blestematul de
Zavistie cu prilejul ca să’i rëmâie tot
avutul, nu l’ar ma! rëbda mânia ce
rească.
Căpitanul pironi ochi! ’n pämönt şi
gândindu-se începu a ofta, (Jicênd lu!
Neacşu :
— Nu' te mâhni frate, şi nu më în
vinovăţi, daca nu ştiti ce să’ţi spui des
pre Floarea. Am căutat să o încredin
ţez une! bëtrâne cinstită şi cu frica
lui Dumne<Jeü ca să o crească; më
duceam pe la dônsa or! de câte or!
aveam drum, se făcuse măricică. Intr’una din nopţi, abâtându-më pe la
bëtrâna, nu o mai găsi! nici pe dênsa
nici pe Floarea. După toate cercetările
ce făcui nu am putut’o dovedi unde se
găseşte.
Neacşu începu a plânge din băierile
inimeî şi $ise:
Ce este scris omului în frunte e pus ;
de o fi murit, Dumne<Jeü să o odih
nească, iar de o fi în viaţă, să o ţie
cu bine.

y
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— Aşa Neacşule, <Jise căpitanul, să
ne supunem soarteî, căci nimic mai
presus nu este de cât puterea cerească;
eü am încredinţat’o bătrânei cu cuget
curat, să o crească şi să o îngrijească
ca pe copilul meü.
De s’o fi întêmplat să o lase să
meargă pe drumul cel pieziş, Dumneçleü
să o pedepsească după vina eî.
Căpitanul vëçlênd că noaptea e în
toiul eî şi că venise vremea a se des
părţi, scoase un inel din deget şi’l dete
•lui Neacşu çlicèndu’ï:
— Păstrează acesta ca dar, spre
a’ţi aduce aminte de mine, precum şi
de aşişderea să ştii că la Crucea cu
despicâtură sunt bani îngropaţi ; nu se
ştie pe viitorime ce va fi, fiind şi
moarte şi viaţă la mijloc. Se îmbrăţi
şară şi eşiră din pădure.
Căpitanul, după ce se predă la Cur
tea Domnească, unde ’1 iertă, se aşe<Jă
în ţinutul Romanaţiuluî, fácéndu-se om
de ispravă, îndeletnicindu-se cu negoţul
de grâne.
Neacşu de aşijderea se aşe<Jă intre
Piliaşî din ţinutul Doljului ; acolo, cu
banii ce’î agonisise, se apucă de ne-
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goţ de vite, şi mai într’un tilrÿü, se
în sură.
Nu trecu mult după aceasta şi plecă
cu ol şi capre în spre ţara turcească.
Din <Jiua plecăreî, după toate cercetă
rile, nu i se mai află de nume.

PARTEA VI.
Vodă Nun.
Floarea, după cât am povestit, fu
sese încredinţată de Jianu cu taină
unei bătrâne, care In toată vremea as
cultase poveţele de bine, se făcuse o
codănace cu duh şi curată la faţă; flă
căii din sat o numea Floarea din po
veste; crescuse aşa de mare că era
destoinică de măritat.
Prin unele sate din apropiere, se fă
ceaţi într’una din $ile mari pregătiri
cu prilejul sosireî lui Vodă, care mer
gea la hramul Monastireî Jitiana, în
care drum trebuia să treacă chiar prin
satul, unde şedea bătrâna şi Floarea.
Nu trecu mult şi Vodă cu suita se
popri în acel sat, unde se făcea calea
jumătate până la Monastire.
Toţi fruntaşii satului, cu neveste,

— 39 —

fete şi copii, îmbrăcaţi in veşminte de
serbătoare, veniseră intru întêmpinarea
Domnitorului cu pâine şi cu sare, după
datinele sttămoşeştî, tot satul eşise la
iveală, afară de Floarea.
Vodă le mulţumi de cinste, şi ii cer
cetă de nevoile ce aü. Un moşneag
mucalit la vorbă, neavênd alt de lucru,
îl ţlise :
— Luminate Doamne, nevoia cea
mare este de a fi ajutaţi la isprăvenia
bisericeî din satul nostru şi la alcă
tuirea unui puţ de piatră.
Vodă dete poruncă Vistierului să ţie
în seamă nevoile sătenilor d’a se în
deplini cât mai în grabă şi a li se da
cinci pungi cu bani.
Unchiaşul, care era fără sfială şi mu
calit, făcu metanie la picioarele Iul
Vodă şi ceru ertăciune dacă îndrăsneşte
a’l mai ruga ceva.
Vodă, ca toţi Domnitorii după vre
muri, creştini buni darnici şi miloşi,
zâmbind, ţlise moşneagului să’i arate
toate păsurile de care era cercuit.
Unchiaşul ’şi deslegă limba şi începu
a povesti, cu mare parapon, că flăcăii
din acel sat sunt pe drumul de a căpia ; nici unul nu vrea să se însoare

I
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din pricina unei fetişcane, care s’a pri
păşit în sat de la un cârd de vreme,
se bat pe dânsa, luându-se la împetre
canie care mai de care sa o ia de ne
vastă ; ea nu voeşte să facă dragoste
cu nici unul ; nu ese din sfaturile unei
bëtràne, care o are sub a sa îngrijire,
aşa că din pricina aceasta s’a poroclit
de satul vôduv.
Vodă porunci să o aducă înaintea
lui. Fata se înfăţişă însoţită de bëtrâna;
cum vëçlu pe Vodă, făcu o metanie
după obiceiul timpului. Vodă o întrebă
de ce nu a venit întru întâmpinarea
suitei, când Domnul şi stăpânul ţârei
vine să cerceteze nevoile şi păsurile
sătenilor ?
Floarea, cu ghers dulce, plin de duh
şi voinicesc, începu a grăi in stihuri:
Să trăestî Măria ta
Cu toată suita ta,
Că aï venit pe la noî
Să ne întrebi de nevoi.
N'am ce spune, n'am ce dice.
Unde stau sunt prea ferice
Mulţumesc Domnului Sfânt
De binele unde sunt.
o

\
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To ti flăcăii më iubesc
In cuget curat frcitesc.
Astă bătrână ce’i ele fată
Më ’ngrijeşte si më ’nvaţă
De a fi cinstită ’n lume
Ca să am cu vreme-un nume.
Vodă, aucjînd duhul cu care grăi
Floarea, se întinse cu vorba, întrebând’o
cine ’Ï sunt părinţii şi cu ce prileji se
găseşte la acea bătrână?
Floarea, voind a povesti lui Vodă
neamul din care se trage, şi năpădind’o
dorul de Neacşu şi tatăl sëü cărora
nu le mai dăduse de urmă, cu lacrămile în ochi şi suspinând urmă:
Maica noastră când murise,
Lui tăicutu nostru ’Ï clise :
Să fngrijească de noi doi
Şi să ’nclure orî-ce nevoi.
Aci podidind’o plânsul şi ne mai pu
tând grăi, căţju la picioarele lui Vodă.
Bătrâna, ca să nu lase în nedomirire pe Vodă, îî povesti pricina cum
Floarea se găsea la dênsa şi cum pronia
cerească i-a dat duh şi înţelepciune.
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Printre suită se afla un logofët cu
numele Dan, care, vëçlénd pe Floarea
şi augindu’ï cuvântarea cea plină de
duh, rëmase abătut şi nu mai grăia
nimic ; iî căzuse aşa de drag în cât
se uimise.
Ajunşi la Monastire, se făcu slujba
după obiceiű, apoi se puseră la masă.
Domnul cu aï sôï, nule fu altă vorbă
de cât de Floarea, căci nu’şî putea da
socoteala cum acea fetişcană a putut
avea darul să grăiască în stihuri, de
oare-ce totul dovedea a fi din opincă.
— Aicea, <Jise Vodă, trebue să fie
vre-o taină, şi deci ar fi păcat să fie
dată de soţie după un sătean.
Aceste cuvinte oţeliră inima lui Dan,
care nu scosese până atunci nici o
vorbă. Vodă, băgând de seamă această
neobicinuinţă din partea lui Dan, ’1 în
trebă :
— Ce aï, boierule, că de la o vreme
ţi s'a închis inima, tu, care eraî cel
maî vorbăreţ? Aü doară vederea fe
tişcanei 'ţi-a întors capul?
— Aşa, Măria ta, rëspunse Dan, ve
derea aceleî copilandre mi-a înfipt să
geata dragostei drept în inimă şi ni-

»1
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menï alt afară ele Măria ta nu o poate
scoate.
Vodă, pricepând gândul logofătului,
îî clise :
— Eü nu pot să pui streajă inimei
tale. Daca ’ţi e cu drag şi creţii că
nu atinge rangul şi eghemoniconul boeresc, mai vêrtos că nu are cine se îm
potrivi la aceasta, de oare-ce tu nu ai
rudenii de aproape, eü deci 'ţi-o hă
răzesc cu dragă inimă şi më fac nunul
vostru.
— Indurate Doamne, grăi Dan, fapta
ce a’ţi săvârşit prin a më ridica la
rang şi a’mi da de soţie pe Floarea,
este mal pre sus de cât ori ce şi vred
nică de bunul şi îndurătorul meü stă
pân. Dumneçleü care v’a dat mărirea
şi duhul inimei curate, să vë ţie pe
scaunul Domniei atâţia ani cât drep
tatea şi cinstea va fi de a pururea înnainte mergătoare pentru neamul Ro
mânesc.
Eü voiü fi, milostive Doamne, gata
la ori-ce nevoi s’ar cere de luminăţia
ta ; sângele ce curge prin mădularele
voastre este ca şi al meü, la ori-ce
trâmbiţă dată sunt gata a’mi jertfi
viata.
A

■
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Vodă dete de îndată poruncă să
înhame caii la butca domnească, să
meargă în satul unde se aflase Floarea
ca să o aducă cu alaiul cuvenit.
Flăcăi, care mai de care sfărâindu-le
călcăele de bucurie, se întreceaü a se
spilcui şi pune vestminte de sërbâtoare,
spre a plăcea fetei. Puseră pe Floarea
şi cu bătrâna în butca domnească şi
plecară urmate de toţi flăcăi spre Monastire. Cum ajunseră acolo se înfăţişă
înaintea lui Vodă, care întrebă pe Floa
rea şi pe Dan, daca cu bună seamă se
plac unul altuia? Amândoi ingenuchiară
şi sărutară poalele vestmântului lui
Vodă dicând da.
Eşiră cu toţii în curte, unde Vodă
ţinu o cuvântare către săteni, (Jicându-le cu graiü viü:
„Oameni buni, am chibzuit că de şi
„voi aţi năzuit la Floarea, aşa că de
„voiü da-o de soţie unuia din voi,
„se vor mâhni ceî-l’alţî şi se va face
„vrajbă printre voi, mai vârtos că Floa„rea, fiind fată de duh şi dintr’un pă„mânt bun, după cât ’mi-a fost dat să
„cre$, se cuvine şi după învoirea dânşii
„a o da dupe logofătul Dan, iar voué
„spre a nu vâ lăsa mâhniţi, vâ hărâö
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„zesc de fie-care fläcäü cate un plug cu
„cate patru boi şi una sută le! bani
„buni, ca să vë fac dreptate“.
Toţi intr’un glas strigară : Să trăeşti
Măria ta şi sâ’ţî dea Dumnezeii ani
mulţi şi biruitori pe scaunul Domniei.
Intrară în biserică unde se sluji cu
nunia după tot şartul. Vodă şi cu bá
traim care crescuse pe Floarea, le fură
nuni mar!, pe Dan T înălţă la rangul
de Căminar şi Ispravnic al Craiovei,
făcendu’î danie o moşie.
Se întinse masă in curtea bisericii,
de unde Vodă, Mirii şi cu toată curtea
ce’l însoţea priveaţi din Ciardacul arhonderieî. Apoi după isprăvenie, Vodă
merse de cercetă chiliele Monastirei,
spre a se încredinţa, daca monachiî
sunt mulţumiţi şi daca toate sunt în
spre bună orănduială.
Tocmai în spre isprăvenie eşi înain
tea luî Vodă un bătrân cu porecla Melentie, privind pe Vodă în faţă îî $ise:
— Măria ta, dă’mî slobozenie să’ţî
arăt un nenorocit bătrân ce zace într’o
chilie. In toată vremea cât a stat în
chis, nimenea nu are voe să intre la
dônsul de cât mine, toţi ceî-Talţi T
cred nebun.
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Părintele Mei en tie, cum die, povesti
în taină pe scurt lui Vodă toate ce se
meşteşugise de Zavistie de mé aflam
năpustit in închisoare. Vodă, îndată ce
isprăvi de parastisit călugărul, se în
dreptă spre închisoare, unde dând peste
mine şi cercetàndu-më se încredinţa cu
bună seamă de ce năpastie căduse asupra capului meü, dete poruncă şi më
scoaseră din închisoare, unde şegusem
atâta amar de vreme. Cum eşiî afară
şi dădui de lumina soarelui, ’mi făcu
rëü la ochi. Atunci mô acoperiră cu o
basma şi më duse la arhonderie, unde
toată curtea se făcu roată împrejurul
meü ca să asculte mersul pricinei pen
tru care mô găseam închis. Nu sfârşii
încă povestirea când, tocmai când eram
în toiul eï, mô pomenesc cu un chiot.
Ce erea ? Floarea care mô recunoscuse
de tatăl sëü. Toţi cei de faţă römaserä
uimiţi de cele ce vö^urä şi auriră.
Vodă dete poruncă să se cerceteze
cu deamônuntul cine sunt nelegiuiţii
cari ati făptuit această neomenie fără
seamăn, pentru ca făptuitorii să’şi ia
pedeapsa potrivit faptei ce săvârşise.
A treia $i pornirăm cu toţii din Monastire spre a ne îndrepta, in spre Cra-
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iova unde se orânduise Dan Ispravnic.
Eu şi cu bătrâna ne puserăm într’o
căruţă; din pricina unui cal ce şchio
pătase, nu ne puturăm ţine de suită.
Vizitiul, care nu se trezise de la zaifetul şi chiolhanul ce se făcuse la Monastire, nebăgănd în seamă urcuşul şi
scoborâşul ce ne eşea în cale, rësturnà
căruţa intr’un şanţ, pe bătrână o lovi
un cal la moalele capului şi rëmase
pe loc moartă, iar mie ’mi sfărâmă
roata fluerul piciorului ; de atunci am
rëmas cu beteşug.
Floarea, ajungênd în oraş şi vë(Jônd
că eü şi cu bëtrâna nu mai sosim,
spuse soţului sëü să trimeaţă în calea
noastră ca să cerceteze împrejurarea.
Erea tocmai pe sfârşitul soarelui,
când më pomenesc cu câţî-va vătăşeî
de la curte. Èü de abea puteam grăi
de durerea piciorului ; sërmana bëtrânà
îşi dăduse sfârşitul, iar baragladina de
vizitiö spălase putina de teamă să nu
cadă în belea.
Se dete alarma în satul din apro
piere, veniră mai mulţi săteni, *mî un
seră piciorul cu păcură şi ’1 legară cu
şiţă, şi më aduseră în oraş; aşişderea
şi pe sërmana bătrână o puseră pe
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douë pârghii [şi o duseră la biserica
din sat.
Cum ajunsei la curtea Ispravnicului,
Floarea îmi eşi în cale spre a’î povesti
ceasul rëu. Ea începu a plânge şi dete
poruncă ca bëtrâna să se îngroape după
tot şartul creştinesc şi să i se facă
pomană.

PARTEA VII
Dovedirea lui Neacşu.
Neaoşii, după cum am povestit, ple
case să facă negoţ cu oî şi cu capre
în ţara turcească, de unde nu i se mai
aurise de nume de cât după 18 ani.
La plecarea Iu! în spre Dunăre încărcă
un Ceam turcesc cu o! şi capre. Ajuns
pe la jumëtatea Dunării, în dreptul
Şiştovuluî, fâcêndu-se noapte cu ceaţă,
cârmaciul care mâna Ciamul nu băgă
de seamă şi dete peste un Caic care
venea din josul apei, aşa că sfărâmând
Ciamul îl înecă cu toate oile şi caprele
ce se găsea într’însul. Numa! Neacşu
scăpă teafăr, viind înnot până la malul
Dunării din spre Şiştov, unde stătu
până dimineaţa. Nu" mai avea asupra
Iu! de cât 100 le! ban! turceşti. Sta
pe gânduri, blestemându'ş! soarta, când
de o dată se pomeni cu do! Turc! care ’]
luară şi *1 duseră la Conac săT cerce4°,9S7-

4
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teze, învinovăţindul că este ghiaur şi
a avut gănd räü ca să spargă Caicul,
unde se afla Cadăna Paşii din Şiştov.
Sărmanul Neacşu, nu ştia cum să
se desvinovăţească, când iaca şi câr
maciul Ciamuluî, care scăpase şi dênsul.
El se legă a se face tâlmaci, daca *1
numërà 100 lei, spre a’l desvinovăţi.
Cadiul luminându-se îî dete drumul.
Vëdôndu-se singur şi fără para în
pungă, se ruga lui Dumne^eü să’l erte,
daca a greşit în ceva şi să’l îndrepteze
arătându’i drumul cel drept, ca să ’şl
agonisească ceva bani de a se întoarce
la vatra lui.
Neacşu, pe când era haiduc, avea
darul de a şti să raşlă, aşa că îl veni
în minte să se bage la un bărbier. Se
înfăţişă la stăpânul unei bărbierii şi
prin semne îl spuse cele ce vrea. Băr
bierul îl puse la probă şi vô<Ju că este
meşter, unde urmând cu acest meşte
şug o bucată de vreme, ajunse să câş
tige încrederea stëpânului.
Intr’una din filele baiera'muluî, veni
Cadiul ca să serală. De obicei Turcii,
la bărbierii aü câte un caraghios ca
să spue lucruri mucalite de a nu li se
urî celor ce adastă. Neacşu, care in-
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cepuse a pricepe puţin limba, Începu
a ride cu hohot de glumele caraghio
sului, şi nebăgând de seamă, taie cu
briciul pe Cadiü; acesta se înfurie şi
dă poruncă să’l lege şi să’l ducă la
Conac, unde stete închis două <Jile, ne
mâncat. A treia <Ji îl scoase sâ’l judece.
Din norocirea lui şi din cele ce spuse
că i s’a întâmplat, un turc chiabur
care se afla şi el la Conac pentru ju
decată, ’şl aduse aminte că Neacşu este
omul ce’l aştepta cu capre şi ol să vie
din Valahia ; îl luă pe chezăşie dând
Cadiului bacşişul obicinuit, cu învoială
ca Neacşu, care se pricepea în ale pă
şune! vitelor, să’! păzească pe ale sale.
Ii făcu zapis în faţa Cadiului, pe mal
mulţi ani, şi’l şi trimise cu oile la păşunat.
In toată vremea cât stătu la acel
turc, nu avu nici o ştire de acasă, dar
nici el nu făcu cunoscut la nimeni ca
să nu aducă inimă rea soţiei de halul
în care se găsea.
Cu din sudoarea munceî lui îşi ago
nisise bune părăluţe.
Răi făcătorii ’1 simţiră, aşa că într’una din seri se pomeni legat şi je
fuit de tot avutul.
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Stăpânul sëü aflând cele Intőm plate
i se făcu milă şi îî dărui 100 lei şi
o puşcă. El vë<jênd că tot ce face ii
merge spre rëü, se puse pe gânduri,
când de o dată ’şî aduse aminte de
comoara Îngropată de Jianu la Crucea
cu despărţitură. Pe dată se şi hotărî
să părăsească ţinutul Turciei. Mulţumi
stăpânului sëü de darul ce’î făcuse şi
îl spuse că i s'a făcut dor de ţară şi
de nevastă ; turcul prinse bucuros şi
stărui a’î scoate o teşcherea de plecare.
Neacşu luând rëmas bun, puse puşca
la spinare şi plecă.
Pe drum îî eşi în cale un unchiaşî,
çlicêndu’ï :
— Voinice, ca să ştii la nevoe cum
să umbli cu puşca ce o ţii la spinare
şi să scapi de orî-ce primejdie, dă’mî
mie 100 leî ca să’ţî vin$ leacul.
Neacşu, cu gândul la comoară, dete
şi cei din urmă bani ca să cumpere
de la unchiaşî ce? cuvintele următoare :
„La necaz să te gândeşti înainte de
a slobozi puşca“.-Dete baniî şiunchiaşul se făcu nevô^ut.
Ajuns Neacşu în pădure, unde ’î spuse
Jianu că se află comoara, la crucea cu
despicătură, căută, răscoli pretutindeni,
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dar nu găsi nimic. înfuriat peste fire
de tot ce păţise, plecă spre casă, la
nevastă. Noaptea, ca să nuT cunoască
cei din sat, în halul în care se găsea,
se furişă în curte, intră prin grădină
şi se urcă intr’un pom din faţa casei
aşteptând până dimineaţa ca să vadă,
dacă în toată vremea cât a lipsit, ne
vasta ’i-a fost credincioasă.
Tocmai când soarele dimineţii rësârea,
vëçlu că se deschide portiţa intrând un
flăcăiandru; bate la uşa din prispă şi
ese stăpâna case! care, vëçlênd pe flă
căiandru, îl îmbrăţişă şi’l pupă pe amôndoï obrajii. Neacşu, înfuriat că ne
vasta sa i-a necinstit casa, neţiind îh
dreptate, şi uitând de cuvintele cum
părate de la unchiaşî, puse puşca la
ochi şi trase atât în nevastă cât şi în
flăcăiandru.
La au$ul puşteî sărind vecinii, Neacşu
se dete şi el jos din pom, (Jicênd celor
de faţă:
— Eü sunt Neacşu, oaia cea pier
dută; am venit pe furişi ca să më în
credinţez de cinstea ce nevasta ţinea
casiî. Vedeţi, oameni buni, cu cine m’a
schimbat în toată vremea cât am fost
rătăcit.
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Unchiaşul care îï vêndu-se cuvintele
se înfăţişă, înaintea lui çlicêndu’ï :
— Mare păcat ai făcut voinice, că
’ţi-aî bănuit nevasta care în tot timpul
a fost cinstită şi credincioasă; află că
flăcăiandru ăsta este copilul tëû.
— Aşa ! Aşa 1 grăiră cei din prejur,
aï rëpus pe nevasta şi copilul tëü, mai
’nainte de a te încredinţa
de cinstea
o
lor, căci tu la plecare ’ţi-aî lăsat soţia
însărcinată, şi náscénd pe acest flăcă
iandru, l’a crescut cu îngrijire şi cu
cinste de la făcut mare ca tu să vii
hoţeşte să’î răpuî pe amêndoï fără ca
să’î cercetezi.
Neacşu, desmeticindu-se şi vëçlênd
pe nevasta şi copilul sëü morţi, începu
a plânge amar, blestemându’şî soarta
care ’1 prigonise de atâta amar de ani.
Se dădu ştire în tot satul de cele
intêmplate. îndată veniră aleşi! care,
încredinţându-se de cele ce vëçlurà, deteră ştire zapoiuluî, aşternură taclirul
şi’l legară cobză de mâini şi de picioare
cu lanţuri, trimiţându’l Ispravnicului
Craiovei. Tot târgul aflase de această
nenorocire.

PARTEA VIII

Spânzurătoare a.
Ispravnicul Craioveî, Căminarul Dan,
dete ştafetă la curtea lui Vodă în Bu
cureşti ca să hotărască de osânda ce
i se cuvenea lui Neacşu. Vodă trimise
vorbă ca să’l judece după tot şartul
pravilnicesc.
Sărmanul Neacşu, tot ce spunea spre
a'şî spălă păcatul, nu era crezut de
nimenï, mai cu deosebire că i se găsi
în deget un inel de la haiducul Jianu ;
această mărturie şi mai mult îl ingropă
în vină. După ce ’1 supuseră la fel de
fel de casne, fu pus a sta şi cu ochii
în soare, căci numai aceştia sunt vred
nici şi fără milă să răpue pe om, după
cum <Jice (Jicëtoarea.
Il puseră cu ochii in soare şi se în
credinţară că a covârşit moarte.
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Boierii din divan care '1 judecară,
nu găsiră altă osândă de cât spânzu rătoarea.
Vodă ticluind ofisul hotărî ca omorâtorul să se spânzure chiar în Craiova,
unde a făptuit omorul, spre a se da
pildă la toţi acei care ar cuteza să să
vârşească asemenea nelegiuiri, şi însărcină chiar pe Ispravnicul Dan cu
punerea la cale a acestor glăsuite în ofis.
Se bătu barabanul trei dile pe la
toate strejile târgului Craioveî spre a
se da de ştire că în <Jiua de Rusalii,
la târgu Oteteleşu, se va spânzura un
haiduc care a făptuit nelegiuirea de a
ucis pe soţia şi copilul séű.
Tot norodul în acea <Ji se adună la
locul hotărât.
Căminarul Ispravnic, soţul Floare!,
era orânduit să parastisească înaintea
norodului ofisul Domnesc, ca să se ştie
pricina vîneî pentru care Neacşu tre
buia să fie spânzurat.
Floarea, care nu ştia nimic din cele
ce se petrece, şi fiind din fire pofti
toare de a privi asemenea lucruri şi
fără a’şl da seama că este însărcinată,
se hotărî, fără ştirea Ispravnicului, să

— 57 —

meargă şi dônsa ca să vadă spânzurătoarea.
Se puse într’o caleaşcă, îndreptându-se în spre locul unde era să fie
spânzurătoarea ; un cal se poticni şi
rupse oiştea trăsurii; în vreme cât a
zăbovit ca să meremetisească caleaşca,
totul la târg era pregătit.
Ispravnicul, începând a citi ofisul
domnesc cătră norod, agăţă ştreangul
de gâtul lui Neacşu. Nenorocitul vëçlênd că moartea fi este aproape şi cu
nimic nu se mal poate îndrepta, se
rugă să’l dea puţin răgaz de a spune
norodului că moare nevinovat. Incuviinţându-i-se dorinţa, el grăi către mul
ţimea adunată, <Jicênd :
„Oameni buni, sunt feciorul Iul moş
Sandu, de la bordeiul din marginea pă
dure!, după moşia lui Zavistie, care,
aruncând în temniţă fără vină pe tăicuţul meü, rămăsesem eü şi cu suri
oara mea, Floarea, de unde răpindu-ne,
ne-a rătăcit prin pădure. Căpitanul de
haiduci Jianu, më încorporă printre al
Iul, iar pe Floarea o deteră, <Jice-se,
la o bëtrânà ca să o crească, care de
la o vreme nu i s’a mal dat de urme.
Vë rog, oameni buni, rugaţi-vë pentru

1
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dênsa şi pentru mine, căci sunt nevi
novat.
Eü aurind aceasta, 'ml făcui loc prin
tre norod, strigând către ispravnic, să
oprească spânzurătoarea, căci aci e o
mare taină, de oare-ce cele glasuite de
osândit sunt aidoma.
Neacşu, cum më vë<Ju, më recunoscu
strigându-më: tată! tată!
Tot norodul rëmase Înmărmurit de
cele aurite.
Ispravnicul Dan pe loc se înfuriă,
aurind că prin întâmplarea aceasta ’şl
face rangul de rîs, dete poruncă în
grabă să’l strângă laţul şi să’î ia scau
nul de sub picioare. De înfuriat ce era,
Ispravnicul îl dete un ghiont la ciafă
chiar cu mâna lui ca să’î stingă graiul
mal repede, aşa de hain se făcu aflând
că soţia lui a avut un frate tâlhar şi
ucigaşi.
Floarea sosi tocma când Neacşu ’şl
dete sufletul. Eü më dusei şi ’1 spusei
că spânzuratul e fratele el, Neacşu.
Floarea aurind aceasta, se repezi ca o
leoaică în spre spânzurat şi căutându’l
la ciafă se încredinţa că are semnul
ghindei, semn care ’1 ştia din copilărie,
aşa că nu mal încăpea nici o îndoială
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că era fratele eî Neacşu. Atunci dete un
răcnet aşa de tare că pe loc şi înnebuni.
Cei din jurul ei o luară şi o duseră
acasă, unde coprin<Jănd’o muncile fa
céréi, dete naştere fără vreme. Isprav
nicul, ruşinat de cele întâmplate şi ne
voind să aibă o odraslă pornită din
pântecele surorii unui tălhar, cu toată
dragostea ce avea de a căpăta un co
pil după atătâ vreme de căsnicie, dete
poruncă să lepede copilul.
La curtea domnească din Bucureşti,
veni în auçlul lui Vodă toate cele întămplate şi aducăndu’şi aminte cele
glăsuite în stihuri de Floarea şi de cele
spuse cu taină de călugărul Monastirei,
se înfuriă pe Ispravnicul Dan de uşu
rinţa şi nesocotinţa cu care se purtase,
neluând în seamă firul adevărului, ba
grăbind chiar cu mâna lui moartea ne
vinovatului. Ne mai putăndu’l honipsi
îl dete jos după scaunul Isprăvniciei,
luându’i rangul de Căminar ca nedes
toinic.
Dan vă<Jăndu se hulit de Vodă şi
soţia înebunindu-ï, vendu tot avutul şi
se făcu nevăzut.
Eü şi cu Floarea rămaserăm iarăşi
calici, şi de ruşinea târgoveţilor mă
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hotăra! a părăsi oraşul. Intr’o noapte
urcai pe Floarea într’o căruţă şi venirăm de ne aşezarăm într’acest bordeiű,
unde dênsa şi cu Neacşu aű fost gă
siţi de Jianu.
— Moş Sandule, îl Zisei, cele ce’nri
povesteşti nu poate fi de cât mânia
lui Dumnezeii care te-a pedepsit aşa
de crunt. Cine ştie ce neajunsuri ai
făptuit în viaţă oamenilor.
— Aï dreptate, voinice, răspunse
unchiaşul ; nici o faptă fără răsplată,
totul pe pământ îşi ia pedeapsa. îmi
aduc aminte când eram avut că luam
dijmă de la săteni din (Jece nouă, săr
manii nu munciaü de cât pentru mine,
şi mai pre sus de aceasta se vede că
blestemele maicii mele m’a ajuns, căci
o nesocoteam şi 'mi băteam joc de
dônsa. Nu s’ar cădea să’ţl destăinuesc
toate acestea dar fiind prea bătrân şi
moartea bătând la uşă, ’ţi destăinuesc
păcatele, că poate în lumea cea-l’altă
voiü fi uşurat.
Află dar, că am făptuit nelegiuirea
de a omorî pe maica, din pricină că
nu voia să’mi dea slobozenie a mă în
sura şi pentru aceasta se vede că bles
temul păcatului aü cá$ut atât pe copii
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cât şi pe mine de më aflu cum më
veçlï.
— Dumne^eü sä te ierte, moşule,
de toate faptele rele ce aï s0virşit, însă
nu ’mi-aî spus ce s’a făcut Floarea.
Unchiaşul se sculă dupe vatră şi se
îndreptă spre o uscioară din fundul
bordeiului, luă arţarul şi o deschise,
(Jicênd: Iată, Voinice, Floarea nebună!
Rëmàseï ca trăsnit la vedenia acestei
femei căreia tot iî maî rămăsese urme
de frumuseţe.
Ea sta cu përul despletit, ţinând în
braţe nişte cârpe făcute ghemotoc în
făptură de copil. Cum më vëçlu sări în
braţele mele, luându-më drept Neacşu.
In rătăcirea eî începu să më mustre
de ceam întârziat aşa de mult fácónd
pe copil să plângă.
Pe când o priveam gândindu-më că
blestemul nu cade pe pietre, de odată
o lumină străbătu prin ţipla ochiului
ferestrei bordeiului. Crezând că e lu
mina dimineţeî, vruseî să’mî iaû rëmas
bun de la unchiaşî, când iaca că vine
şi surugiul înspăimântat picând că pă
durea este toată în flăcări. Nu’mï vë$uï
capul cum să fug maî repede spre a’mî
scăpa viaţa.

