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Dulci cititori de poveşti!
Pentru a nu ve lăsa în nedomirire asupra glăsuirei ce am aşter
nut la partea primă din acesta poveste
şi pentru a nu aluneca, poticnindu-me
să cad în ispita, din pricină că ’mi
am nesocotit cuvântul, dăndu-me le
nei în a uita de a mântui tot şirul
povestei, ’mi-am prepus a da la ivelă
urmarea şi sfârşitul ei, spre a se cunosce de cel ce se zămislesc cu duh
necurat, că judecata cerâscă nul póte
piti nici chiar în smârcurile Mărci ;
densa, mai curând sail mai târcliu,
'şi arată minunea, pedepsind pe cei
ce o nesocotesc şi nu aii temă de scârbósele fapte ce le săvârşesc, fie prin
grai, fie prin faptă.
Nu sunt clin cei bogaţi în darul căr
ţilor, saiî cu pricepere la vorbire de
limbi,ci un biet grăunte căclut din copci-
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cul neperitor, care ne-a dat pana în
mână şi graiul slobod.
Înalţii cărturari au propovecluit că
săracul ca şi bogatul, cel mic ca şi
cel mare sunt de o potrivă, când este
vorba de a lupta : pentru slobocleniea
graiului, păstrarea limbei şi curateniea duhului.
Grija mea cea de căpetenie în acestă iconă este, cum am grăit la în
ceput, d'a aduna şi aşterne glasur ile
cu cari s’au slujit strămoşii noştri.
De şi mai an-ţărţ se pripăşise o
buruiană veninosă, care. cfafpa ce a
înprăştiat zavistii pe la împărăţii de
a se face stăpâni pe avutul ce Domnii
şi boerii de néni închinase mănăstiri
lor, sa încercat apoi să puie streajă şi
pe graiul strămoşesc ; truda lor însă
le-a fost zădărnicită de bărbăţia popo
rului, care a ştmt să le înfrâneze,
la vreme, dorinţa lor diavolésca.
Urzita' lor nu putu prinde rădă
cini, căci un vént puteric, pornit din
vlăstarele marelui copac, rupse pârghiea pe care se sprijinéü, aşa că nu
o mai putură meremetisi.
Am credinţă că vatra unde se
adună cărturarii iscusiţi, ca să ne
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lumineze si să ne încâldescă cugetele,
■nu va îngădui duhurile ce ar mal
năzui a ne pierde limba şi ast-fel a
nu ne mal deosebi de acele năpârci.
Vlăstarile din sămânţă curat românésca, precum şi cel de bine, la olaltă, fără preget, să luptăm cu curaj
şi bărbăţie spre a sclrobi pe cel cari
au gând necurat şi prihănit în po
triva némulul nostru.
Dând la ivóki cele ce cuget şi sim
ţesc, nădăjduiesc că ciuleii cititori de
soiul acestei poveşti, cari au avut pri
lejul a ceti cele-Valte povestiri aşter
nute de mine, nu me vor da uitărel
şi se vor grăbi a gusta şi clin acestei
iconă.

SFÂRŞITUL BLESTEMULUI
De la pornirea mea din pădure, unde
lăsasem pe moş Sandu şi Florea în
prada focului, fără a-le putea da pic#
de ajutor, am tăiat drumul spre a#
ajunge mai repede la BucurescI, pentru
a ’ml răfui socotelile.
Infătişindu-me Vistierului, spre a-I da
socoteală de chipul cum am adunat bănit
stăpânire!, acesta pe dală dete poruncă
logofeţilor cari se găseau de lată ca să
cerceteze peceţiile şi să numere pungile
cu banii ce împlinisem din dăjdiile plătite
de talpa ţărel.
Se făcu catagrafia cerută de pravilă
şi se găsi lóle pungile neclintite şi cu
tot şartul lor.
Vistierul, încredinţând u-se cu priso
sinţă despre destoiniciea şi hărniciea mea
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din drepla socoteală ce dădusem, mê făcu
boermic, cu dreptul de a sta la vorbă
cu ceî mari. Tn scurtă vreme me deo
sebii în vrednicie, aşa că Vistierul, într’una
din dile, lăudându-me şi luî Vodă, ticlui
un oiTis ca să fiu înălţat la rangul de Pitar.
Eu singur mè minunai, că în aşa
scurtă vreme, din Pârcălab ce eram,
ajunsesem, la Curtea Domnească, mare
Grămătic şi înălţat la rangul de Pitar.
. Căpătasem, prin buna mea purtare,
prin smerenie şi cinste, Iotă încrederea
lui Vodă.
Jelbele, cu tânguirile celor năpăstuiţi
'şi asupriţi, le priimeam de la împricinaţi,
şi le aşterneam la drëpta judecată a lui
Vodă, fără cel mal mic vicleşug sau
marafet d’a căpăta filodorme de la je
luitori; acésta din pricină că părinţii mei
sufletesc! mê poveţuise de a cumpăni
dreptatea şi adevărul şi a căuta să fac
numai binele, care cu greű se urzeşte.
Vodă, care din fire avea darul filo
timiei . şi al blândeţe!, prinse dragoste
şi se tăinuia întru tóté cu mine.
întruna din nopţi, pe când abia aţipisem
acasă la mine, mè pomenesc cu Vătaful
Curţel, care mê vesti că, din porunca Iul
;

I
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Vodă, este Iriimis a’mî spune să me în
făţişez la Palat cu nepusă masă.
Nu me domiriam care putea îl pricina
acestei grabe, ce Vodă punea de a mè
vesti nóptea să mè duc la densul; ca
să fi tânjit că am prigonii pe veri un
împricinat jeluitor, nu sciam aşa ceva
la suflet, aşa că cugetul ’ml era cu
totul curat.
’Ml tăcui semnul crucei şi ple'cal spre
Palat.
Vodă, cum mè vèdu, scóse de la
brău o jalbă şi un răvaş, dicênd că
sunt orenduit d’a porni dis-de-dimineată
la Logofeţiea Dreptăţi, ca să cercetez in
taină o delà, şi să dovedesc dacă avutul
jupănesel ce se tânguieşte în jalbă este
cu bună seamă hrăpit, şi dacă soţul el
a ticluit cu limbă de mórte vre-o adiată.
A doua di de dimineaţă, înfătisindume în presusiea Logofeţieî, şi dând ră
vaşul şi jalba Vornicului Dreptăţel, acesta
se asecjă înlr’un jeţ şi începu a da cilanie
răvaşului; în această vreme, din când
în când, scotea rologoale de fum din ciu
buc, şi părea a fi scârbit de cele ce citea.
Bătu din palme să vie lipcanul şi îl
dete poruncă să cheme pe vestitul jelbar
Crăcănel, singurul care era volnic să
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ticluiască jelbl la masa din capătul scăret
Logofeţiel.
Acesta înfăţisindu-se, Vornicul Dreptăţei
îl întrebă dacă dênsul ticluise jalba cu
pricina şi dacă cunósce isvorul plăsmuirel.
Crăcănel, ţinlindu-şl ochit pe jalbă, se
apropiă de urechea Vornicului şi îl şopti
ceva în taină. De o dată, ca din senin,
véd pe Vornic că-I cade ciubucul din
mână, faţa i-se îngălbeneşte şi rămâne
iat pe jeţ, fără pic de grai.
Ca fulgerul, se face mare zarvă în
totă dregătoriea, că Vornicului i-a venit
dambla. Toţi slujbaşii se adunară. Nu se
ştiea nimic de unde isvorâse acesta.
Toţi cel adunaţi, care mal de care. se
sileaù să ?1 aducă la simţire. Până să
vie bărbierul să-I lase sânge cu lanţeta,
începurăm a ’1 freca pe mâini şi la
tâmple, dăndu-I la nas miros de răşină,
aşa că, încetul cu încetul, începu să ’şl
vină în fire. îndată ce deschise ochii,
porunci să-l aducă pe conţipislul de la
masa plângerilor ; acesta erea fiul văta
fului din curtea Vornicului. Cum îl vëdu,
Vornicul îl asvărli jalba în obraz, (licêndu-ï:
— Ciocoi neobrăzat! dupé ce te-am
ocrotit în atâtea rânduri, dând uitărel
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mişeliile ce aï făptuit, acum le aï apucai de
făcui şi plastografie, iăcendu-ml asl-fel
logofeţ.ia de ocară! Intro clipă să daî la
iveală delà cu pricina, că de unde nu,
te dau pe mâna Agi el.
Conţipistul, vëdênd că s’a schimbat
boerul şi saga se îngroşe, că i-se dase
de gol mişelia ce urzise, se prefăcu că
se gândeşte spre a?şi aduce aminte, dicênd că In beciul dregălorieî se află în
părăsire mal multe dele, încă de la
Voevodil cari aű domnit pe vremuri,
căci cu prilejul strămutărel Logofeţiel
nu a avut răgaz a le aşeza dupé şartul
lor, ca să tie la îndemână, dar, de se
se va cerceta, pôle se va găsi şi delà
de soiul dorit.
Eu, care eram dedal cu hrisóve vechi,
cerul erlare Logofătului d?a fi îngăduit
şi urmat de Crăcănel să cercetăm îm
preună, cu deamănunlul, până ce vom
dovedi delà cu pricina.
Logofătul primi bucuros şi porunci
lipcanului să ţie de scurt pe conţipist
Luarăm o luminare de sëu şi ne coborîrâm în beciii.
Conţipistul se făcea că caută, uitându-se cu côda ochiuluî spre lundul be
ciului. Eu luaî luminarea şi më îndreptat

— OS —

i

spre acolo; căutând puţin, dădui de o
firidă cu policióre, în care găsii o delà
plină de praf şi roşă de sóreci pe la colţuri.
Me uitai la leat, care abia se mai zărea,
si 'ml dădui cu socoteala că asta trebuia
să fie delà cu pricina. începui a o rêsfoi cu deamănunlul. Abia ajuns cu citania pe lajumèlate. dovedesc adiata cu
pricina în tot şartul ei, în care se glăsuia că réposalul Arghir, soţul jupănesei cu plângerea la Vodă, fusese în
tóté minţile, când licluise adiata; prin
vicleşugul conţipistului, însă, se plastografiase adiata, plăsmuindu-se schimbarea scrisului pe dosul hârtiei în chipul
curgélor :
«Réposalul Arghir fiind în nălucire,
«din pricina darului beţiei, şi fără scaun
«la minte, precum se glăsueşte nu se
«pole ţine în sémá cele din faţa adiatei,
«de cât numai de Logofătul Dreplăţei,
«căruia i se cuvine a hotărî în a cui
«parte cade avutul reposatului, mai cu
«deosebire că soţiea sa n’a fost vrednică
«a da prunci.»
«Pentru cele aşternute aci, iscălim
«prin punere de deget, fiind faţă şi pă«rintele duhovnic».
Ciocoiul, védênd că isprava ce ur-
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zise i s’a dal de gol, ca unul ce pilise
delà, se năpusti asupra mea ca să-mî
o smucească din mână; lipcanul însă.
care Ï ţinea de scurt, îl înhălă şi ’1 puse
în buluc.
Pricina care făcuse pe conţipist să
săvârşăscă acéstá plastografie, şi după
arătarea lui Crăcănel, jelbarul, erea că
jupăneasa, care se tângui lui Vodă
de şicanele ce i se iäceaü, în lólá vre
mea văduviei se purtase cu cinste şi
omenie, şi, în curăţenia sa, nu se lăsase
să fie ademenită de cel cari voiaü să
o necinsléscà.
Conţipislul, din fire mueralic, de ciudă
că nu putuse isbuli în neruşinatul săft
plan. plăsmui schimbarea adiatei, că
dórá cu vremea se va folosi densul în
tru cât-va.
Mergênd cu cercetarea înainte şi răs
foind delà, dădui cam pe la sfârşii de
nişte hrisóve vechi, cu făptură de zapise şi cu pecetea Divanului; le citii şi
vădul că înlr’ânsele se glăsuia de avutul
Iul moş Sandu, care, pe vremuri, por
nise judecată contra lui Zavistie, care îl
hrăpise pământul.
Citind cu mare luare aminte lot firul
lucrului, rămăsei uimit descoperind că
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moş Sandu rămăsese la judecata pe
Zavistie, căci boeril din Divan, cari se
lămurise cu prisosinţă de nedreptatea
ce i se făcuse lui moş Sandu, îl dase
dreptate şi hotărâse să i se înapoeze
avutul hrăpit de Zavistie.
Aşternând Logofătului Dreplăţeî cele
ce dovedisem din delà plângerilor, el
dete poruncă să Irimeată pe conţipist
la Agie, ca zălog, până ce împrejurarea
va lua sfârşit, iar delà să se parafeze
şi pecetluiască, spre a se supune Di
vanului.
Mergând la Palat ca să dau socoteală
de cele ce Vodă mé însărcinase în taină
ca să dovedesc, la scară întâmpinai pe
fustagiul care ducea cafele la cel din
prejurul lui Vodă. II spusei să vestească
pe Măriea Şa că doresc a-I spune ceva
în taină. De şi eram volnic a intra fără
a fi vestit, totuşi, filotimiea nu mè
erta, căci la acele ceasuri se citea de
Ddmnă vieţile sfinţilor, cu tălcuire că
cutare sfânt se luptase şi suferise schin
giuiri de la păgînî pentru Sfinta Cruce
şi pentru ocrotirea neamului creştinesc ;
iar Domniţa cea mică înşira, pe fire
de mătase, bobe de chihlibar, pentru a

*
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alcătui mătănii, cari se orânduise a le
face dar de anul noü boerilor cari in totă
scurgerea anului se purtase cu cinste şi
curăţenie, făcend dreptate celor năpăs
tuiţi şi asupriţi.
Voevocjil dupe acele vremuri nu ţineaţi
taifas, perdênd vremea cu vorbe deşerte :
tóté le făceau cu sanètôsà chibzuire si
orănduială, pentru binele norodului.
In vremea ce Vodă erea cu luare aminte în spre tainele Resboiulul Sfintei
Cruci, avusel răgaz să-ml aştern laciirul
de cele ce descoperisem la Logofeliea
Dreptăţel. Tocmai puneam nisip peste ce
scrisesem, când aud că Vodă bate în
palme, dicênd să vie Grămăticul.
Mè înfăţişai cu metanie şi, dândul taclirul, îl povestii şi din grai cele desco
perite.
Vodă hotărî ca Divanul să se adune la
sfat ca să hotărască asupra pedepsei ce
se cuvinea a se da conţipislnluî pentru
plăsmuirea severşilă.
— Mariea Ta, îl diseiii eu, dreptatea
ce voeşll a face, în pofida cinstei jupânesel, va fi lăudată de obştescul norod :
ceea-ce m’a minunat însă şi mal mult,
în descoperirea acelei dele, este o po-
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veste întreagă ; nu sciû dacă vremea
vè dă răgaz de a asculta cele în
tâmplate în ţinutul Olteniei, din împre
jurimea târgului Craiovel.
— Vorbeşte, cinstite Pitar, fără şovăire
nici abatere; am totă încrederea în cu
răţenia sufletului téü.
Vodă porunci apoi să vie Domniţele
şi toţi ai casei.
Eu le spusei totă păţania din po
vestea tomului I. După ce isprăvii de is
torisit, toţi cel de faţă fór te se minu
nară de cele audite.
Vodă mô‘ puse pe dată să daü şta
fetă Căminarului Craiovel, de a mé că
lăuzi în dovedirea firului acestei hrăpirl,
iar mie îmi clise:
— Pilare, de şi părul ţi-e cărunt, sciü
însă că inima ţi-e caldă, mal ales când
e în joc binele obştesc. Numai tu singur
nădăjduiesc că vel isbuli de a dovedi
până la capăt prigonirea acestui blestem.
TI dau soroc de o lună, socotită clin
cliua sloboclirel acestei porunci.
Du-le cu răvaşul ăsta la Vistierul Enachiţă şi ia-ţî banii trebuincios! pentru
drum.
In treacăt, abate-le prin tergul Sla
tinei, şi cercelézá cu deamănuntul cum
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îngrijaşle Ispravnicul de nevoile obşfeî,
iar dacă se va adeveri cele ce se svonesc în potriva lui, dă-1 jos dupe scaunul,
cârmuire!, ca ne-desloinic,şi pune în locu-li
pe Barbu Pom-Verde, ca cel mal vechiö:
zapciii şi cu pricepere In ale cârmuire!..
De şi Consulul Brăilei ocroteşte pe Is
pravnic, ca rubedenie, dice-se. acum însă
i-a venit vremea, căc! s’a înfundat sacub
de atâtea matrapazlâcuri învârtite cu acel
Consul.
Ori-ce împotrivire mi s’ar face, î! voiţi'
pune capei, căc! cu Consulul cel mare al
Turchie! sunt bun prieten.
Alcătueşte offisul şi adu-1 să-1 iscă
lesc.
Făcând metanie şi pupând pulpan antiriulu! Iu! Vodă, porni! spre Vistierie..
Vornicul Vistier, cum mê vèdu, ie
rnase în nedomirire, nepricepênd noima
lucrului. Dându-î răvaşul, începu a më*
cerceta, dacă cu bună seamă am făcut'
veri o ispravă la Curte, de vreme ce:
Vodă m! face dar cu ban!.
— Da, Vornice, îï dise!, Vodă ’ml înlesnesce calea spre a dovedi prigonirea
unul blestem, care, cu prilejul cercetăreîi
unor vechi hársóve, s’a descoperit că.
s’a făptuit în ţinutul Olteniei.
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— Bravo! dise Vistierul, alegerea fă
cută în pofida voslră, de Măria Sa, nu
pôle fi de cât înţeleptă, de ôre-ce. dupe
cum se vede, s’a bizuit pe line, nă
dăjduind că vel da la ivelă ceea ce
de atâta amar de vreme stă în întune
cime.
Priimeşte, Pilare, 100 de galbeni cu
zimţi şi Dumnedeu să te ocrotescă şi
să te ţie în sfânta sa pază. dându-'ţi
gând bun şi inimă curată.
Luai rëmas bun şi plecai, spre a mè
pregăti cu de ale drumului.
Grija de căpetenie ce avui, când sosii
acasă, Iu de a’ml aşecla cu îngrijire banii
ra chimir, legându-I de genuchiul picioiulul.
Luai primenelî şi merinde de drum
■şi me aşedaî într’o sanie, căci era tocmai
in toiul lui Ghenarie.
Aga, după cum se vede, ai lase de
pornirea mea şi avusese grija de a-mî
da doul vălăşel de pază.
Pornind, luai drumul cel mal la în
demână si mai scurt spre linului Doljiulul.
La fie-care poştă schimbam caii şi
visitiul. De şi drumul era anevoios, din
pricina troienilor de nămeţi, totuşi, în

- 75 -

'cinci dile, cu poposell cu lot, am pulul
ajunge in ţinutul Slatinei, de unde în
cepea să se vadă licărind turlele bisericilor.
Când să dau vorbă surugiului spre a
sili ca să ajungem mai repede, se des
pică lălpiţa de la sanie, In dreptul unul
povârniş. Până să o meremelisim, ca să
ne pu lem urni din loc, ved că esé dinIr’o vâlcea un sălaş de ţigani zlătari.
Făptura lor, veşmintele zdrenlărose, pă
rul lor înbâcsil şi neţeselal mă făcură
să bănuiesc că suni făcători de rele,
nărăviţi a prăda pe trecători la drumul
mare.Pe dală şi poruncii vătăşeilor să ia
carabina la ochi.
Ţiganii, vădănd că aü de a face cu
stăpânirea, mâlciră la pământ, şi în
cepură a se văicări în potriva Is
pravnicului, jeluindu-se că sunt alungaţi
şi oropsii! prin păduri, că nu sunt şi
•denşil volnici de a-şl alcătui barace în
înprejmuirea târgului, aceasta din pricina
piedicilor ce întâmpină din partea Cărmuitorulul, care le cere de lie-care cap
câte un galben ferecai.
Sciind că firea Iul Vodă nu putea
îngădui asemenea ruşferlurî din par
cea slujbaşilor săi. şi mal verlos din
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parlea aceluï ce purta ponosul că tace ase
menea têrg necinstit şi înjositor faţă de ran
gul ce’l purta; gândindu-mê că nevoile terel
pe di ce trece se sporesc, iarharaciul către
Turchiea, când vine sorocul dile!, tre
buie plătit la vreme, şi maî verlos că
nu sta în firea lui Vodă să ia bani pe
răboje, ca să nu înglodeze ţara în datorii *
ticlui! zlătarilor o ciornă de jalbă, cu
plângere către Măriea Sa, precum ca să
fie şi denşiî îngăduit! a’ş! alcătui bor
dée înprejurul târgului, precum s’a în
găduit şi altora, legându se să pláléscá
şi denşi biruri şi or!-ce hanga raie de o
potrivă cu ce! falţ! târgoveţ!, ma! legându-se in aceeaşî vreme să se boteze
în legea creslinésca.
Dându-le jalba, iï ma! povăţuiî să alegă
o căpetenie dintre denşiî şi să o pornésca
la Bucureşti, ca să dea jalba lui Vodă.
Sërmaniï zlătar! nu sciură cum sà’mï
mulţumâscă, când audiră bunul sial ce
Je dădu!.
Unul ma! cu vadă dintr’ânşil, sărind
cu vorba, grăi pe limba Iu! :
— Si le traeştî, boiarule,Mariea la, doar
si cade ca no! ţigani! zlaloianî, car!
Dumnedelea şi Romanica ne au hiropsil,
sa dăm horbă cu alde băl mare ca
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Vodă? Ci-că pe vremea Iul Caracangea
nu erea olnic să graiasca cu densul de
cât hă! din tagma şi de teapa lui;
mojicului, până să ajungă cu jaloba în
proţap la scara lui Vodă, i se lua nouă piei
de către logofeţi. Cât pentru direptate,
nici orba nu era; numai ce-ti lua ja
loba şi pe urmă punea de te da afară,
ba de multe ori le şi praftorisea.
— S’au schimbat lucrurile, le clisei.
Acum avem un Vodă creştin, înzestrat de
Dumnedeü cu fire blândă, răbdător, cu
gând bun şi curat pentru binele obştesc.
Vodă are inimă bună si tóté le face cu cumpănilă chibzuială. Nu vé temeti de nimic.
Vé iaü eu sub ocrotire; am tdlă nădej
dea că veţi isbuti, numai, precum v’am
povăţuit, să ve botezaţi în legea orto
doxă, ca să nu rămâneţi de hula târ
goveţilor.
Acum mergeţi cu bine şi nu faceţi
zarvată în cale, nu daţi prilej de nea
junsuri; iar pentru ca să nu fiţi slânjiniţî pe la strejile pe unde veţi trece, folosiţi-ve de acăslă fiţuică, pe care o veţi
înfăţişa slujbaşilor îndreptăţiţi cu acésla.
Ticlui! cu plaivasul sprafca în chipul
curgetor :
«Eu, Pitarul Zamfir, Grămătic al Cur1
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<leï Domnesc!, dau la mâna înfăţişilo«rilor cu acésla, penliu ca să fie volnici*
«şi ne supărat! de slujbaş! saü slrejile
«ţinuturilor pe unde vor trece».
Puse! pecetea inelului şi le-o dădu!.
De aşişderea le dădui şi ceva ban! de
cheltuială, ca să’şî întâmpine nevoile
pe drum.
De bucurie, zlătarii, care ma! de care,,
se svârcoliaü şi se luară la înpetrecanie, dându-se d’a berbeleaca, în chip demulţumire, pentru binele ce le tăcusem.
Jnlr’o clipă se înhămară la sanie şi
mè scoseră la capătul drumului cel.
mare, de unde se putea vedea şi târgul
Slatinei, pe care nu l putusem deosebi,
până atunci din pricina ceţei ce se lăsase.
îndată ce ajunsei în marginea târgu
lui, găsi! cu cale să nu daü de scire
Cărmuitoruluî, ceea-ce şi făcui, conăcind
nóptea la han, ca a doua di, în pripă,
să cercetez, în taină, isprăvile sâvârşite
de Ispravnic în ţinutul seu.
Cu Iotă porunca ce dădusem vălăşeilor ca să nu se dovedescă sosirea
mea acolo, totuşi a fost zadarnic, căci.
se şi dăduse zvon prin târg de sosi
rea mea.
Ispravnicul, audind cel ânlăiu, se-
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grăbi a mè poili la densul acasă, ca să
cinăm împreună.
Me gândeam ce să fac; nu ddră că
nu se cădea de a fi politicos, mai vâr
tos cu Cârmui torul unul ţinut. Cu noscându-1 însă din ce teapă se trage şi
câte marafeturi învârtise ca să ajungă
unde este, din acesta pricină nu 1 pu
team honipsi, mal ales că i se pregătise
un peşcheş.
Planul poitirel mele la masă, de către
Ispravnic, nu erea altul de cât să mè
ispitească, dacă boeril din Divan au
găsit cu cale să-î dea dreptate în jude
cata ce ridicase în potriva sa nişte frun
taşi din Brăila, pe cari îl calicise, luându-le cu sâlnicie un caic.
Acest năzdrăvan de grec se bizuia
pe puterea unul Cont al Grechieî, care
?l ajutase cu bani, făcuţi din baram, ca
să ajungă Ispravnic.
După tótá chibzuiala ce făcui, pofteala
nu putea fi de cât a mè amăgi ca, ducôndu-mé la densul, să póláafla planul
sosire! mele în acel ţinut. Dise! dar tri
misului să spună Ispravnicului că-I mul
ţumesc de cinstea ce-mi face; trebile
1ère! însă, avênd precădere, nu-’mï daù
răgaz a sta la taifas, mal ales că, fiind
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trudit de drum, trebuie să mé odihnesc,
căci a doua di, dis-de-dimineaţă, urmează
•să pornesc spre Craiova.
După ce rămăsei singur, băgal de
cearnă că me încinsese fómea d’abinele.
Căutal să îmbuc ceva din merindele ce
luasem cu mine; când colo ia-le de
unde nu-s. Atunci pe dată, me gândii
la meşterii zlătari, dicendu-ml că ţiga
nul până nu’şl-o face obiceiul, de a (ura,
nu se ţine om.
Ne-'avend ce mânca, lui nevoit să’mî
fac rugăciunea flămând; apoi stinsei
luminarea şi me culcai.
A doua di, nu se crăpase bine de
(Jiuă, când mé pomenesc că mé vesteşte
váláséiul, spuindu-mî că Ispravnicul aş
teaptă la uşe.
Mé îmbrăca! şi-l adăsta! să vie; cum
îl védul, mé simţii coprins de un adênc
desgust; pare că şi acjl "ml stă în ochï
obrazul lui boit, ca fasonul unul chip
cioplit: un nas coroiat, ca pliscul cucu
velei, sprâncenile ca straşina, mustaţa
ca. vrabiea şi vorba înţepată ca a caprei.
— Ţe vinlo, arhon Gramatiţe, te-a
nezoito pe la noi? dise el.
— Ce să fie, Ispravnice, iaca a cădut beleoa pe mine, ca pècatul când
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prigoneşte pe ómenil cu duhuri necurate
şi nu-î lasă uităreî de a scăpa nepedepsit.I. Maî curând saü maï târdiü,
dreptatea ese la iveală, şi fie care’şl ia
răsplata faptelor sale aci pe pământ, ştii
cum glăsueşte proverbul românesc : nu e
fapt fără răsplată, atât intru cele bune
cât si» întru cele rele.
— Ma te rele am fapluito ego? Nu
conosco de chit lele bune. Ma rogo,
arhon Gramatiţe, se me domiresti, de
ţine voesti se dai cu paraximo?
— Asia este o pildă pentru omenii
cu vicleşug, cari se gudură şi iau ruşfelurî
pe nedrept din sudórea altora.
Dumneata, Ispravnice, eşti prea sus
pus de înalta Oblăduire ca să le pângă
reşti a lua bucăţica din gura săracului.
— Ohi! ohi! arhon Gramatiţe, bine
greesli.
— De şi se zvoneşte printre boeril
de la Departamentul Dreplăţel că al
mofluzit cu camăla pe nişte sărmani
ómen! din Braila, cărora le al luat pe
nedrept şi în sâlnicie un caic, cu care
le slujeşti şi astă-dî, pentru a aduce în
ţară mărfuri, prin Carvasara, fără să
plăteşti vama leguită, lotuşi eu nu pun
mare temeiű numai pe vorbe.
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— Munţunile! Munţunile! striga gre
cul înfuriat, holbând nişte ochi cât Iote
(lilele.
— Nu te supăra. Ispravnice, căci eu
nu am venit aici să-ţl iau laclirul de
faptele şi chipul cum le-aî purtat la
Braila; am linul numai să-ţl pun în
vedere ponosul ce'l porii
Voind să scap de densul, spre a mă
duce să cercetez şi să mă încredinţez
singur de cele ce se zvoneau în potriva
Iul, ’ml luai, prieteneşte, rămas bun şi
deschidănd uşa odăiel hanului, care da
în curte, văd o gróza de târgoveţi, carise adunaseră cu pornire de plângeri în
potriva Ispravnicului.
Care mal de care îl defăima, aslernându-1 hoţiile ce săvârşise de când Oblânduirea îi aşedase, ca o pacoste, pe
scaunul acelui ţinut.
— El! aşa e, Ispravnice, îl clisei, că
cele ce se zvoneaù se adeveresc. Sănu le mal bizui acum pe Conţul care
te ocroteşte la Curtea Domnească, căci
róla norocului s’a oprit locului, nu mal
merge şi o să fii doborît de unde le al.
cocoţat, mal ales allându-se că le tragi
din odrasla simigiilor.
— Nu crede, arhon Gramaliţe, aţesta.
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este ponos te se adule; in deli ţa de laConlulal sinto t(3le teschererile de plata
la vamesu lord achita. Nu slio la suliét
a me nilï un reo se (î faptuilo in poIrivaSlaponiriï. Contul Zarnacliidis pune'
chezesie penlro linstea si vredniţia me
de buna cârmuire si penlro bine ţe faco
la toi norodo.
— Te cunósle tó ta obştea, dise unuidin cel adunaţi. După ce că livga ţi-e
seacă în ale cârmuire! şi plină numai
cu duh necurat, apoi acum, minţind, te
munceşti să dârăm! un adevăr.
— Ved! să nu le înbolnăveştî, grăiră
loti cei adunaţi.
Pricepând grecul că i se dă la iveală
fa piele rele ce săvârşise, născoci un plan
diavolesc. în scop de a mă amăgi, nă
dăjduind că dóra voiu închide ochii şl
voiu face lucrurile muşama. Strecură
încelinel, în buzunarul anliriuluî, ceva
greu. Eu, pricepând nemărginita, lui vi
clenie. mă prefăcu! că nu iau în seamă.
Pentru ca să-l descoper în faţa lumel
că a avut îndrăsneala să mă miluiască,
mă prefăcul că caut basmaoa în buzunar,
în care dădui peste o pungă, carer
desfăcându-o în faţa obşte!, văd că erea
înţesată cu niste nisfele de aur.
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Grecul, védênd că nu i s’a prins pla
nul după cum nădăjduia el, începu a
bâlbâi, dicênd :
— Arhon Gramaliţele, am voito se ţi
faco filodorma aţesle niţfele pe cari le
am găsilo la o gropiţa pe chindo faţiamo un puţ pentru binele obstesco.
si deli dimiatale este deplino staponi
d’a faţi cu ele ţe vrei.
— Jţî mulţumesc pentru darul ce-mi
faci, Ispravnice; nu sunt eu însă omul
ce cauţi. Din fire, n’am deprinderea de
a mi însuşi bani străini, şi mal ales pe
un drum pieziş. De şi seiü, dupe cum
s’a dovedit, că eşti hârşit în treburi de
soiul acesta, datoria cl-lale de căpetenie
era să dai mal bine de scire Oblăduire!
de găsirea astor bani, de cât să mi-I
hărăzeşti mie, căci aşa se cuvine să ur
meze un Ispravnic care se sileşte a fi
cu adevărat un bun gospodar.
Din mulţimea adunată iată că de o
dală se ivi în faţa mea un moşneag
şi-mi dise :
— Nu-1 crede, boerule, pe cuveni,
căci aceste nisfele au fost furate de la
un biet Ilie Cofetaru. căruia din această
pricină i s’a tras moartea. Tot ţinu
tul are în scire de acest furtişag, ne

-So

mai pomenit până adî din partea unul
Ispravnic.
— Aşa e ! aşa e ! strigară intr’o glă
suire loti adunaţii.
Eu, pentru a alia pe deplin şi cu în
credinţare cele ce mi se arătase, îî în
trebai :
— Dar bine. omeni buni. cum as!
putea pune lemeiu pe cele destăinuite
de voi, când nu-mi aduceţi nici o măr
turie pipăită, aşa în cât de bună seamă
să me încredinţez şi eu cu prisosinţă de
cele arătate că sunt întocmai, căci nu’mî
e în fire a năzui să asupresc nici pe
Ispravnic, nici voué să vé nesocotesc
plângerea.
— Numèral.1 banii din pungă, dise
moşneagul, şi o să vé încredinţaţi pe
deplin şi cu prisosinţă că ea coprinde
tocmai 501 nisfele de aur, căci sérmanul jupân Iii- se lânguise atunci la tot
tergul şi spusese tuturor câţi bani se
aflau în pungă. De şi plângerile lui au
fost îndreptate către Oblănduire, n’aü fost
însă ţinute în seamă, aşa că au fost
puse Ia delă, spre uitare.
Şi pentru ca să vé luminaţi pe de întregu de tot şartul lucrului, îngàduiti-mè
să vé povestesc tótá pricina. Acest jupân
t
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‘llie avea o tiitore, pe care o purta cu
veşminte curate, avênd chip frumos din
•fire. Ispravnicul, pofticios din fire, râmni
la densa; inboldit de pofte necurate, cu
sosell si cu momeli, isbuli sä o scotă
din minte, făcendu-o sä vie la densul, ca
să-l slujească, ca jupăneasă in casă. Fe•meea, pôle lung! şi minte scurtă, primi
bucuros, se vede, vorbele um fia le ale
Ispravnicului. Nu trecu mult şi se făcu
vuet în tot têrgul că ibovnica lui jupan
îlie a spalat putina, furându-î o pungă
cu nisfele de aur, în immer de 501,
-carl, dupe cum se văi ta el, le păstra ca
să le facă bani buni, pentru aşi încropi
veresiile ce făcuse pentru marfa ce avea
în prăvălie. Blestemata de jupăneasă,
fără pic de teamă, se şi aşeclă în casa
Ispravnicului, care, după mărturisirea
•densei, avea în ştire că banii erau de furat.
Jupan Ilie se văicărea la tot! pe căli
îl întâlnea în cale, că tiitórea l’a calicit,
furându-I lot! banii cel mai avea şi do
sind In casa Ispravnicului. Tóté plânge
rile lui aii fost zădărnicite.
Negustoriea, din pricina ursuzluculuî
•ce i se făcuse, îl merse rèû; ne mat
avênd cu ce să’şl plătească marfa ce o
•luase pe veresie, ajunse mofluz, aşa
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'Cà, din pricina ruşinel ce i se pricinuise,
si-a
curmat firul vieteï.
«
>
— 0 mal are şi asladï în casa sa
Ispravnicul pe blestemata aceea de jupăneasă?
— Nu. boerule, pe dată ce densul iu
pus în cunoscinţă că têrgul aflase de
acéslá ruşine, sèverşită de ăst sec de
Cărmuitor, a gonifio din casă, golă puşcă,
iar ea, de ciudă că i s’a adus acest afront,
a început să destăinuiască têrguluî cum
parpalecu a scos’o din fire şi a făcu fio
să fure lui jupan llie, dintr’un tron, o
pungă cu 501 nisfele de aur, pe cari
Ispravnicul i le a luat în chip de păstrare.
Ajungênd la auclul Cârmuiloruluî că
jupăneasa îl defaimézà. dându-l în vi
leag prin tot têrgul, dădu poruncă slu
jitorilor să o înhate şi să o trim ea ţă
surghiun, ponosind o că esle nebună. Cu
tóle căutările făcute spre a afla în care
parte a locului este închisă, n’a fost
chip a l se da de urmă. Curele rele clic că,
ca să scape de densa şi sâ-I pape banii
de haram, ar fi aruncat’o într’un puţ,
pe care apoi fia astupat, ca să nu i se
mal dea de urmă în veci.
— Ce did, Isprapvnice, de cele des
tăinuite în potrivă-ţî de aceşti fruntaşi ;
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aşa e că pécalul ce al făptuit ţi s’a
dai Ia iveală?
La audul acestor cuvinte, de necaz că i
se descoperise löte cele săvârşite, Grecului
i se încleştase limba şi nu mal putu avea
pic de graiu, ca să se mal desvinovăţească. încredinţându-më cu prisosinţă
de mişelia săvârşită de acest slujbaş, me
îndreptai cu glăsuirea către jeluitori, dicându-le:
— Oameni buni, marea vină a Cărmuilorulul vostru pe care mi-aţl deslănuit’o nu va rămâne nepedepsită; în
curând vă veţi scăpa şi curăţi de acest
duh necurat, care a căclut ca o năpaste
pe voi. Cercetaţi să dovediţi dacă acăstă
pungă cu bani nu are vre’o cârcotă.
ca nu cum-va să se împotrivească veri
o rubedenie din spre partea răposa
tului jupăn Ilie. De nu se va găsi
nici un urmaş, vă dau slobodenie să o
ţineţi voi, şi să chibzuiţi ca din aceşti
bani să se folosească săracii şi nepu
tincioşii
De aşişderea, oţeliţi-vă inimile cu
darul mântuire! şi daţi sărindare pe
la biserici, spre ispăşirea păcatelor celor
căduţl în vină, şi să nu vă lăcomiţl
de a vă atinge din banii cu păcat,
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căci Dumnecjeü nu ajută pe cel ce calcă,
porunca lui. Şi pentru ca să slujească
pe viitorime de pildă întru cele bune,
alcătuiţi puţuri prin locurile unde veţi
chibzui, pentru adăparea trecătorilor în
setaţi
Aflaţi de aşişderea că pe viitorime
veţi avea de cărmuilor pe Barbu PomVerde, cel mal vechiu şi mal destoinic
zapciu din tot întinsul acestui ţinut, pe
care mila Iul Vodă ’i-a ridicat în scaunul
de Ispravnic.
Mulţimea. învăpăindu-se, audind că a
scăpat de acăstă lepră, voi a se nă
pusti asupra Grecului. De nu-1 opream
cu blândele, povăţuindu-1 a ii blajini şi
îndurători, jeluitorii îl sfâşiaţi ca fiarele
sălbatice.
’Ţi era mal mare jalea să te uiţi la
Grec. După ce din fire era pocit, apoi
se mal tăcuse o tonă. părea că erea
alia iasmă: obrazul ’i se vestejise ca o
smochinii, se îngălbenise ca şofranul,
iar limba ’i se lipise de cerul gurel, şi
nu mal putea grăi nici măcar cârc. Ca
să-l scap de urgiea norodului, chibzuit
să-l furişez pe din dosul hanului, şi
apoi să-l pun sub paza a doul vătăşel.
In acelaşi timp chemai îndată pe
7-
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pomojnicul Cârmuire! şi, dând citanie
offisuluï, îl spusei să puie la cale dupe
lot sariul cele hotărâte într’ênsul.
Grecul, înţelegând că peşcheşul ce-î adusesem nu eşagă, fu apucat de spasmos
şi începu a behăi ca caprele. Vedând
că obştea de ce merge se înfurie şi ca
să nu se năpustească în potriva lui, po
runcii pomojnicului ca, în vremea nopţel,
să-l furişeze tiptil şi să-l treacă Dunărea,
in spre Bechet, ca să se ducă la Ţarigrad, de unde venise.
încredinţând u-me că am mântuit şi
cu dovedirea acestui slujbaş necinstit şi
hrăpitor, povăţuiî obştea să se liniştească,
să fie înţeleaptă, căci tóté cu bine se vor
pune la cale. Să nădăjduiască că în
viitorime, toţi vor fi ocrotiţi, îngrijiţi şi
ajutaţi în lóle nevoile, mai ales când se
va dovedi că sunt apăsaţi.
Măria Sa nu îngăduie slujbaşi cu ce
rul gurel negru ; El, care ţine cum pen a
dreptăţel, ştie cu ce omeni se pôle sluji
ca să fie de folos téréi.
Pe la nămeacjă, mânluil şi cu această
pacoste ce căduse pe sêrmana Slatină.
Soarele începuse să strice pârliea omă
tului, aşa că nu mal era chip a mal

S
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•urma drumul cu sania. Trimese! pe dală
vorbă căpitanului de poştă să-mî aducă
un olac, cu roate de stejar ţepene.
Luai rămas bun de la norod şi mă
îndreptai, urmându-ml calea, spre Cra
iova. Drumul merse cam greu; pe la
sfinţitul soarelui, trecui straja ca să intru
•în târg.
Acolo mă adăsta întru întămpinare
slujbaşii Cârmuire!, trimişi, după cât’mî
dam cu socoteala, în chip de cinste. Toii
se ploconiră cu smerenie şi mă înso
ţiră cu alai până la casa Ispravnicului.
Intrând pe porta cea mare a ogrădel,
şi apropiându-me de casă, zăresc la ca
pătul scărel că mă adăsta o cruce. de
voinic bine clădită, cu o faţă veselă şi
primi tore, dovadă vorbitóre că se co
bora din viţa curată şi ne-prihănită de
Români neaoşi.
— Bine al venit, arhon Pitare, dise
surîdănd Ispravnicul, şi mă rog de ertare a nu mă probozi că nu am venit
•întru întâmpinare, acesta din pricina
blestematei de podagre, care, cu vremea
asta, face chei cu picioarele mele.
Ştafeta bunului şi dreptului nostru Stă
pân ’mî-a ca ci u t în mână tocmai în diua
de Sf. Arhangheli. Nu sciu dacă se cu-
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vine şi ar fi în cădere să năzuesc a afla
pe d’a întregul pricina nevoieï ce a făcut
pe bunul nostru Vodă să te poíléscá a
răsbi prin acest ţinut.
Prin ştafeta ce ’mi s’a adus, el po
runceşte a vô ajuta ia dovedirea unei
taine, şi aşi fi prea bucuros să vő fiu
folositor întru ce Măria Sa v’a pus să
cercetaţi.
— Ispravnice, îl clisei, eu, scopul veni
re! mele aci nu’l pot tăinui ; le rog însă
să-ml dai răgaz mal ânlêiü spre a mè în
câlcii puţin, căci drumul fiind anevoios,
më simt rebegit de frig.
Prefăcenclu-se că nu bagă de séma
vorbele mele, ispravnicul dete poruncă
ca într’o clipă să se pregălescă de ale
mâncărel si* să se încălclescă
iatacul.
>
Pricepend că graba ce el punea era
mal mult de a afla planul venire! mele
acolo, şi ca să nu-1 stric hatârul, mal
verlos că eram şi flămând, më aşeclaî la
masă, fără multă vorbă; după câte în
ţelesei, lóle astea eraü îngrijite de mai
înainte.
In vremea cât stălurăm de taifas, Ia
masă, nu ne fu vorba de alta de cât de
trebile 1ère!.
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Ispravnicul, nerăbdător de a afla în
Iotă întregimea pricina venirel mele, mè
sicăia într’una cu felurimi de pilde în
potriva slujbaşilor cari, fără socotinţă şi
pricepere în ale cârmuire!, cad în pècale, primind ruşfeturl de la împricinaţi,
şi nepreţiund asl-iel mal spre cădere
nevoile obşte!.
— Să nu al bănuială, 1! dise! eü, şi
să nu mergi cu gândul că ’li s’ar fi
adus verl-un ponos rèu la Curte că nu
eşll destoinic în ale cârmuire!; din po
trivă, Măria Sa Vodă le preţueşte drept
cel ma! destoinic şi mal cu pricepere în
ale cârmuire!, şi, în aceeaşi vreme, vred
nic de a face binele obştesc. Află dară
că prilegiul ce a dat nascere la poilirea
mea pe aie!, este dovedirea unei taine,
care din mal multe împrejurări n’a putut
fii dată la iveală. Astă-dî însă, în urma desco
perire! unorhrisovelaLogofeţia Dreplăţeî,
nădăjduesc că ’i-a venit velealul a eşi la
ivelă; căci înţeleptul şi dreptul nostru
Stăpân nu voeşte să folosească haznaua
Vislerie! cu un meraz care a căclut în
blestem. El voeşte a dovedi pe urmaşii
•făptuire! păcatului care s’a sôvêrsit In
preajma acestui ţinut.
Şi pentru ca să te domireşt! şi ma!
i
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pe larg, Ispravnice. ialâ şi taina pe carenăzuieştî a o afla :
Pe vremuri, se găsea în capul Câr
muire! Serdarul poreclit Dan, care, iară
nici o teamă şi ruşine, a cutezat să amă
gească pe Măria Sa Vodă, punându-l la
caie de a iscăli un offis prin care ’1 îm
puternicea să spânzure un nevinovat.
Vodă. descoperind mişelia ce făptuise
acest om fără caracter şi fără inimă, i’r
dele jos cu pată şi cu ocară, puindu-I pe
frunte pecetea ticălosului fapt ce săvâr
şise, dupe cum bine merita.
— Drept să-tl spun, şi fără vicleşug,
dise Ispravnicul, aflând de la nişte
omeni bătrâni, şi pe mine unul nra
frământat aceasta : cu toată truda ce am
pus pentru dovedirea firului unde se
sfârşeşte această taptă, ;mî-a fost cu nepu
tinţă a ;mi isbândi dorinţa ce aveam.
Dupé cum se svoneşle prin bătrâni,
unii clic că Dan, de ruşine, ’şi-ar fi vân
dut în taină tot avutul, şi ar fi fugit
peste graniţă; alţii povestesc că soţia lui,,
înebunind, 'şl-ar fi luat câmpii şi s?ar fi
făcut nevédutà, aşa că nici până adl nu
’i s’a mal dat de urmă.
Vorbele Ispravnicului mé mâhniră amar, de oare-ce vedeam zădărnicite toate

!
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ostenelile şi râvna ce pusesem pentru do
vedirea adevèruluï.
Isprăvind cina, mè retrasei îndată în
iatac. Pregătindu-me de culcare, gându
rile mè fràmêntaü întruna şi nu se lipea
somnul de mine nici nu ştiam pe ce
cale sà mè indreptez. îndată ce se crăpă
de diuă, mè sculaiü in pripă.
Ispravnicul, aucjind că mè pregăteam
de plecare, mè pofti să merg cu densul
la biserică, căci în acea di ?şl prăznuia
numele din botez. Ca să nu-1 supèr şi
spre a nu-I strica hatârul, mal vêrtos
de prasnica sa di, primi! bucuros şi ple
carăm împreună spre locaşul Domnului.
Când să intru pe uşa bisericel, in advon véd un cerşetor bêtrân şi beteag
de amêndouè luminile ochilor, îl miluiesc
cu o firfirică, iar el îmi mulţumeşte, dicênd : «Rèsplàleste-Ï Doamne după fap
tele sale».
In lótá vremea lelurghiel nu-’mî pu
team lua gândul de la vorbele orbului,
şi mè munceam cu mintea spre a le
desluşi noima.
Sfârşindu-se slujba, la eşire întinse
şi Ispravnicul mâna ca să-I dea orbului
milostenie, iar bètrânul îl mulţumi şi den
sului tot cu aceleaşi vorbe.

— 96 —

Pe când ne întorceam acasă. întreb
pe Ispravnic să-şi dea şi el cu părerea
;şi să-mî tălmăcească noima acelor cu
vinte.
Ispravnicul stătu puţin pe gânduri,
apoi, desmetecindu-se, îmï rèspunse, cu
jumătate graiu, că bătrânul beteag, de
când Ta pomenit la uşa bisericel, aşa
mulţumeşte tuturor celor cari se îndură
•a l milui.
In lot drumul până la casa Isprav
nicului, mă gândii necurmat la tălmă
cirea atât a vorbelor bătrânului cer
şetor, cât şi la răspunsul mai mult de
cât încurecl ce-mi dase Ispravnicul.
Ajunşi acasă, mie ’ml dete protiea cu
vutcă. Ţinui logusul ce i se cădea de
•diua prasniculul, apoi cerul ertăciune
mosafirilor spre a mă retrage, avend a
grăi ceva în taină cu Ispravnicul- In
sfârşit, mulţumind oaspeţilor în chipul
cel mal filolim, rugaiü pe Ispravnic să
trecem în ciardac şi să trimeaţă după
acel bătrân beteag ca să ne tălmăcească
el vorbele cari nu-mí mal ieseaü din
minte.
Sosind bătrânul orb şi pricepănd că
are de a face cu oamenii stăpânire!, de
cari prinsese spaimă, fu aşa de mult
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coprins de mânie în cât, începând a grăi
cu amărăciune, di§0\
— Ce mal voeştî cu mine, nelegiuilule! Nu te al săturat înbuibându-le atâta
amar de vreme ; nu-tî e de ajuns cât
m’al pedepsit, înfundându-me în tem
niţă? Daţi-ar Dumnedeü dupé faptele
tale.
—Nu-ţi fie teamă, moşule, il răspunsei
eu, căcî Le găseşti fată cu obraze curate
şi cinstite. Noi te-am chemat ca să ne tăl
măceşti noima vorbelor : «Răsplăteşte!
Doamne dupe faptele sale», cu cari mul
ţumeşti celor ce te miluesc.
—Gândurile voastre, grăi neputinciosul,
de vor fi curate şi ne prihănite, Dum
nedeü să vè ajute întru toate cu bine ;
iar de nu, sé vè pedepsească, atât pe voi
cât şi pe feciorii voştri, aşa precum co
pilul meü nîa asuprit la stăpânire, care
m’a pedepsit zăvoridu-me în temniţă,
fără vină, încât adl am rèmas orb, ne
voit fiind a cerşi la uşa bisericel.
— Cine a fost feciorul tèü şi ce fapte
rele ai séversit ca să te facă a ajunge
în acest hal?
— Aveţi îndurare, dise bètrânul, şi
îngăduiţi-me să staü jos, căci temniţa
m’a istovit, ’ml-a sleit puterile.
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Bétrânul se aşedă greceşte pe scoar
ţele ce erau aşternute pe jos, şi începua ne povesti în felul curgétor:
— Pe vremuri, eram cojocar subţire.
Trecând în a doua căsătorie cu o creştină,,
aceasta. încetând din vieaţă fără vreme,
’ml lăsă pe grumajl un copil. Dupé oare
care scurgere de vreme, copilul mărindu-se cum e bun de şcolă, ’I dăduî la
părintele Ioachim să înveţe pocóvna. Co
pilul creştea vèdênd cu ochii. Cu toată
casna şi truda ce pusesem pentru a’î da
o făptură de om cu întregime de minte,
nu fu chip să’l fac om ; apucăturile lui erau
toate îndreptate spre rèû : era zavistios,
pismătăreţ şi dărăpănător.
Intr’una din dile, mi se aduse vestea
că stăpânirea }I-a pus arcanul de gât şi
ra luat în oştire, încorporându-1 în roata
tulumbagiilor. El, bănuind că eù Tasi fi
dat de gât, prinse pe mine pismă şi
vrăşmăşie, aşa că-mi făcea tot felul de
neajunsuri. Mê plânsei la Parucicul din
roata în care slujea, dar nici acesta nu
më îndestulă cu nimic, din pricină că
acest blestemat, nu far mal răbda Dumnedeű pe unde o fi, ajunsese în scurtă
vreme să capete rangul de Feltfebel,
aşa că, dupé pravila oştire!, dansul avea
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voe să iasă din casarmă ori când avea'
poflă.
Prin ce prilej nu şliu, el se inhăilăcu o veduvă, care, dice-se, era din nea
mul ciocoilor ; ce bani càpëla îl toca cu
densa pe blestemăţii.
Negoţul ce învârteam de cojocăriesubţire pe vremea aceea făcea de se căuta
nespus hârşiile de oaie. Un cărăcalean,
care făcea şi densul negoţ de hârşil cu
toptanul, aflând că marfa mea era faină
de tot, veni la mine acasă, pregătit cu
bani buni, să-mi cumpere marfa. Era
cam în murgul serei când începurăm
tocméla ; cu Iotă vorba, nu fu chip d’a
sfârşi daravera şi aceasta mal mult din
pricină că densul se găsea trudit de drum,
şi ast-fel râmase tocmeala pe dimineaţă.
A doua di nădăjduiam, după cum e obi
ceiul negoţului, ca densul să mai dea
şi eu să mal las, să ne ajungem din preţ
şi să-mi numere banii cuveniţi. Blestema
tul de băiat, care aproape me derăpănasecu risipa banilor, de cari nu mal avea saţ,,
vëclênd că nu mal are cum să mè mal
înşele, sla la pândă ca tâlharii de codru.
Aflând de sosirea acelui neguţător ca
să-mi cumpere marfa, afurisitul, pedepsi-l’ar Dumnedeü după faptele lui, ar-

;
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dênd de dorul banilor, se furişă In odaia
neguţătorului, pe fereastră. în toiul nopţel,
şi’l sugrumă? se vede, tocmai când săr
manul dormea dus, prididii de oboseală.
A doua di, deşteptând u-mè şi intrând
în odaia în care dormea negustorul, ce
să vèd? sărmanul era mort!
Aflând vecinii, îndată se lăţi vestea,
cu iuţeala glonţului? prin tot târgul. Toată
lumea râmase ca trăsnită la audul aces
tei veşti, de oare ce nu se mal pome
nise in târgul nostru o asemenea nele
giuire. Intro clipă se strânse norodul
ca la bâlciü. Cel de la stăpânire fură de
aşişderea vestiţi şi veni în grabă toată
ortaoa de slujbaşi. Fără multă vorbă şi
fără judecată cumpănită, me deleră pe
mine de gât ca făptuitor al acestei ne
legiuiri. De şi mé muncii a le dovedi
cu mărturie nevinovăţia mea, toate aCi
fost în zadar şi nimeni nu-mi dele pic
de credémênt. Me luară, cu nepusă în
masă? şi mé închiseră vremelniceşle la
Agie, până ce se mal domoli norodul.
După ce mé scoaseră din beciu, în
cepură a mé cerceta, înlrebându-mé cu
•ce mărturie mé pot sluji pentru a mé
-desvinovăţi ?
— Cu un nasture, le rôspunseiü eu.
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clin care se poate vedea desluşit roata
tulumbagiilor în care se găseşte omorîlorul. Dupe cât cugetul îmi arată, făptui
torul acestei nelegiuiri nu pôle fi altul
de cât blestematul meu de băiat, căruia,
In vremea luptei ce a avut ca să do
boare pe negustor spre a-1 ucide şi a-I
fura banii, i-a picat nasturile de la spenţer.
Cu tóté amănunţitele cercetări ce s’aü
făcut, elice se, nu s’a putut dovedi tâl
harul, căci ibovnica cu care trăia dăduse
mărturie mincinôsà, arătând că în séra
când a făptuit nelegiuirea nu sa clintit
din casa denşii, şi că mărturia ce s’a gă
si l nu dovedeşte întru nimic că el este
făptuitorul, căci el, venind adesea în casă
la mine, a puiuţ lesne să perd à un nas
ture de la spen 1er, prin urmare nu e
drept să-l obijduiască, să ’i se arunce în
spinare această vină.
Dupé cele chibzuite de cei mari al
Agiel, se dele eredőmén t ibovnicei sale,
ca una ce se pretindea că e neam de
ci ocôicâ, cu răgele şi proptele.
Incheiară laclirul dupé plac, aruncând
năpastea pe mine; vendură harşiile cu
loba Ia mezat; luară banii şi deteră de
veste prin ţinuturi că de se vor ivi rude
de aproape din partea ucisului, să le in-
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•credinţeze lor pentru despăgubirea ba
nilor furaţi de la negustor ; iar pe mine
më luară şi më aruncară în temniţă, fără
pic de milă, ca pe un tâlhar.
— AI în scire, moşule, ce s’a făcut
acel nelegiuit şi cu ce nume se slujea
• ca să fie în stare să scape de o aşa
mare vină?
— E! E! boerilor, cred ca şi d-vóstrá
vë este în ştire că cu grândeiul de aur
se despică tóté inimile putrede şi fără
temere de pëcal. Cu banii li răpiţi lesne
a putut, nelegiuitul,să pângàréscâ sluşbaşil
stăpânire!, puindu-I la cale să arunce Iotă
vina asupra capului meu.
Dupé ce s’a încredinţat tâlharul că
planul de scăpare, urzit cu atâta iscu
sinţă, îl isbulise pe deplin; dupé ce s’a
încredinţai că nu mal aveam chip de scă
pare din temniţă, puse zălog ecaretul
ce-mï mal rëmàsese şi împingend bani pe
la ăl mari, fu înaintat din Feltlebel Praporgic, şi trimis la o roată din Bucureşti.
Acolo, poroclila de neam ciocoaică, cu
care trăia vremelniceşte, îl puse la cale
să iasă din oştire, pretindênd că ea are
răgele să-l facă slujbaş în suita Curte!
Domneşti, numai de se va legă să o ia
'de femee, dupé pravilă. El o ascultă,
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aşa că în scurtă vreme, prin darul vicle
şugului şi al zavistiei, ajunse fruntaş
în tagma boerească.
Nu ţinu însă multă vreme această bu
curie, căci păcatul începu a’l prigoni, lovindu-î soţiea ciuma.
Pe vremuri, Yoevodil nu prea puneau
tocmai mare temei pe sfaturile sfet
nicilor, iar mal ales când erea vorba de
asuprirea norodului cu verl-o dajdie nouă
sau când erea în joc vre-o furătură din
banii ţârei, el cercelaü singuri toate
acestea şi pedepsiau cu foarte mare as
prime pe cel vinovaţi.
Vodă al nostru, bun şi iubitor de popor,
dele poruncă pe acea vreme să se pre
gătească suita spre a cerceta în persoană
ţinuturile din partea Olteniei. De oare
ce, după obiceiurile de pe atunci, era
o ruşine ca boierii din suită să nu aibă
soţie, şi şliindu-se că densul era văduv,
îl căpătui, dându-1 de gât o fetişcană,
dice-se din flori, cu care prilej îl făcu
mare Ispravnic al Olteniei, hărăzuidu-1 cu
rangul de serdarul Dan, din Dănăilă, cum
se poroclea.
Îndată ce se sui pe scaunul Cârmu
ire!, nelegiuitul dele poruncă slujitorilor
de la temniţa în care zăceam năpăstuit, pe
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nedrept, să nu mal fiú volnic a mal
grăi cu suflare de om, ponosindu-mè
că sunt nebun. Şi aci însă pecalul îl
prigoni, căci Vodă, descoperind mişelia şi
nelegiuirea ce făptuise, sugrumând un om
nevinovat, ’l-a dat jos dupe scaun, cu pată.
El, vëdêndu-se hulit de lot norodul, se
iăcu nevëdul, ca o nălucă, atât densul
cât şi soţi a.
Oblăduirea, care pusese în scaun un
nou Cârmuitor, încredinţându-se de nevinovăţiea mea, me slobodi din temniţă,
beteag de ochî şi perilor de foame.
La auclul celor poveştile de moşneag,
rémàseï uimit şi cu limba în gură legală.
Ispravnicul, vëdêndu-më schimbat la iată.
se grăbi a mè desmehci, stropindu-me
cu apă. Viindu-mî în simţire, clisei bëIrânululsă fie încredinţat că clacă pămenIul ’1 va fi răbdat până adl să îndure
vieaţa, ori unde se va găsi, Dumnedeü
nu-1 va lăsa nepedepsit. Apoi dădui neno
rocitului unchiaş o pungă cu bani, spre
a’şî putea îndulci traiul şi a face să mal
ostieze puţin durerile ce îndura din pri
cina nelegiuitului söü fiú.
Eram foarte mâhnit, căci, cu toată
truda ce îmi dedesem, nu fu chip ca
să dovedesc pe deplin urmele celor
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prigoniţi. Nu ’ml mai rômânea altă nă
dejde de cât a cerceta, pe dibuite, pă
durea unde lăsasem pe moş Sandu şi
Floarea, în prada focului. Când să plec, şi
aci ispravnicul îmi puse piedică, dicând :
— Să He cu er tăciune, arhon Grămătice. Nu voesc să pleci de la mine
mâhnit şi nedomirit de vorbele ce ţi-am
spus, cam cu jumătate de gură, pe când
ne întorceam de la biserică. Aibî dar
îndurare şi ascultă-mă.
Din cele ce urechile ’ml auriră de la
acest sărman cerşetor, ne voind a fi fă
ţarnic. ’ti mârturisesce în cuget curat
că după cum s’a adeverit chiar cu mine,
ori cine săvârşesce o faptă rea ’şl ia
răsplata, mal curând sau mal târdiü. Năs
cut nu din cel cart ţin curelele la spa
tele butcei, clise Ispravnicul, ci din viţă
de român neaoş, neprihănit, care la
orî-ce nevoi simţite de ţară a ştiut
să-şl apere neamul cu vrednicie şi băr
băţie, cea ânfăiu icoană a neamului nos
tru a fost cinstea, asa că la Curtea Domnească toţi cel cari împărtăşiau acest dar
erau cu drag văduţl şi înaintaţi în rang.
De la moartea bunilor şi mult îngă
duitorilor mei părinţi, rămăsesem singur
pe lume. Toate ale casei se găsiau cu
s
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înbelşugare, hambarele şi coşarele pline
cu bucale ; ca să nu se nimicească merazul lăsat de la părinţi, mè dădui cu
dragoste le gospodărie şi la agricul
tură. Trebile mergeau cu prisosinţă bine;
’ml lipsea însă un lucru, cel mal de că
petenie, adică un lăvarăş de inimă şi
fără vicleşug In ale cinstei. De şi nu
mè pricepeam pe atunci în asemenea
treburi, când vine însă ceasul nu te
mal întreabă de ce-ţî e cojocul. Mè în
sura! fără a mal cerceta ; luai de soţie
o fată orfană a unul boer dis Cas
tron. Priimil zestrea în bani naht si în
ecareturl. Ca mulţi alţii, nu o prea brodii
cu însurătoarea, căci, în curs de dece
ani de căsătorie, toate ’ml merseră pe
dos. Holdele, când nu le bâlea piatra, *
se prepădeaîi din pricina secetei; când
se nemerea să fie belşug, mè pomeneam
cu câte un foc, ca din senin, care le
prefăcea în cenuşă.
Pe de altă parte, soţia mea me derăpăna cu zaifeturl şi caiieturî, întindend
mese şi făcend la chiolhanuri cu ţingăil.
In scurtă vreme, clăcaşil dupé moşie,
vèdênd că nici holdele lor nu mal rèsar nici de sémenfá şi ca să nu ré-
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mână şi eî calici lipiţi pământului, mè
părăsiră, lăsându-mî moşia pustie.
Vëclênd că nu mal pol agonisi nimic
din munca câmpului, vendül toate ecaretele şi le prefăcu! în bani, pentru a
face faţă mosafirilor, cari nu më mal
slăbeau cu dragostea; ba, la urma ur
mei, më şi înglodai în datorii, numai şi
numai ca să nu priceapă soţiea că nu
mal aveam nici de unele şi nu eram
în stare a mè lupta spre a face faţă
traiului.
Dânsa, cu toată casna ce pusesem
spre a o face să nu priceapă, se încre
dinţa în curând că nu mal aveam nici
de unele, fiind aproape sărăcit; din
această pricină i se tăiă inima şi, cădând la pat, se canoni cu boala multă
vreme, din care boală ’i se trase moartea.
Faţă cu o asemenea stare de lucruri,
më simţii coprins de o adâncă întris
tare. Stăm pe gânduri ceasuri întregi,
muncindu-ml mintea să descoper pri
cina nenorocire! care căduse ca o nă
paste peste capul meu, din care mi se
trăsese sărăcirea, perderea avutului meű
şi a soţiei mele. Toată munca fu za
darnică, de oare ce eû mè ştieam ne
prihănit, iar avutul ce stăpânisem de la

i
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părinţii meï era adunat cu sudoarea fe
ţei, fără vicleşug saü înşelăciune.
Nu mè puteam deci domiri de unde
isvorâse toată dărăpânarea, mai ales aducêndu-mï aminte de vorbele clăcaşilor.
că din banii de haram nu se alege
praful.
’MI dădui cu socoteala că poate pă
rinţii răposatei mele solii, pe cari nu-1
cunoşteam, agonisise bani cu păcat.
Avănd nisce rămăşiţe de daraveri cu
Vătaful de Aprod! de la Dicasterie, pornii
la Bucureşti, unde, din vorbă în vorbă
cu densul, aflai că era bun prietin cu
boerul Castron, care, la chef, ’i se destăinuise iul în ce chip luase de suflet
un copil şi cum se făcuse avut.
Năslăsache, poreclit boerul Castron,
cum se chema, fusese pe vremuri şef
de masă (fecior) şi mal pe urmă se ri
dicase la rangul de vătaf de curte. El
slujise prin mal multe curţi boereşlî,
unde, întrebuinţând tot soiul de pehlivanii
şi matrapazlâcuri, se deprinsese a în
cărca la socoteala târguielilor cu ne
miluita; afară de acest câştig necinstit,
mal căpăta bacşişuri bune de la boerit
cari jucaü stos, bez presenturile cucoa
nelor, cărora le înlesnea să furişeze bi-
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lele de dragoste prin buzunarele an té
rülői’ boerilor. Culmea mârşăviei o atin
gea însă când înlesnea pe sub masă,
.boerilor-cartoforl, cărţi măsluite.
In scurtă vreme, Năstăsache se îna
vuţi din matrapazlâcuri şi din camăta
banilor ce da, în chip de împrumutare,
.pe la boeril destrăbălaţi în cheltuell, în
numele unul cămătar armean, care nu
era altul de cât el însusî.
*
Véclênd că calicise mal pe toţi boeril
căcluţl în darul cartoforiel, avênd în
•mână zălog mal tot avutul lor şi el
ajungând om cu dare de mână, cu ecareturl şi bănişorl buni, fiind singur cuc
şi cu beteşugul slenosulul, se hotărî,
pentru a nu ’i se perde numele, să ia
de suflet pe pricopseală, de la cutie, un
copil, care, cu vremea, să-l poarte po
recla, şi, de va avea bune purtări, să-l
lase clinorom.
Jupăneasa din casă care-1 îngrijea,
se vede, îl ghicise slăbiciunea şi deci
plăsmui un şiretlic pentru a-1 veni de hac.
Intr’adevèr, nu trecu mult şi înlro
dimineaţă se pomeni cu jupâneasa că I
aduce peşcheş o coşniţă cu o loază de
■copil lepèdat.
De şi la început nu-I făcu tocmai mare
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bucurie acest peşcheş, mai ales ca loaza
tipa în coşniţă de-î lua audul, totuşi
densul, spre a se încredinţa de este
băiat, îl desveli, şi tare se scârbi şi se
cătrăni când vâdu că este parte femeească.
Jupăneasa, pricepând că Năslăsache
nu înclină a lua copil de acest soiü,
începu a toca cu flioanca la verdi şi
uscate :
— Ia te uită, cucoane, ce picioruşe
cu nodurele, ce mânuşiţî lâboase, ce
guriţă şi ce buze late, ce cap ţuguiat,
ce nas borcănat; aşi putea să jur că e
făptură a cuconaşului. Ia priveşte, e
leit capul d-tale.
Năslăsache stătu puţin pe gânduri,
.apoi se hotărî să ia mal bine o fată,
căci la bătrâneţe o să aibă cine să-l în
grijească: o primi şi o dete sub îngri
jirea jupânesel ca să o dădăcească. Co
pila se făcuse mărişâră. In acest timp,
Năslăsache, care suferea de năduf din
ce în ce mal rëü, era cu frica în sîn
să nu care cum-va să moară d’anpicioarele. De aceea se hotărî a-şî face
adiata şi lăsă ca fala să-l clinoromisească, când o ajunge vârstnică.
[ntr’o di, nu mult dupâ alcătuirea adiatel, fata fu înştiinţată că Năslăsache,
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ducându-se. să se scalde la gârlă, s’a
înecat în vultoarea de la Pricopoaea.
— Aceste ţoale, urmă Ispravnicul,
cum ţi-am arătat la începui, Grămălice,
mi le-a spus Vătaful de Aprod!. bun
prietin cu Năstăsache.
Atunci, numai, mâ domiril : păcatul
me prigonise aşa de groaznic din pricina
zestrei isvorîtă din bani de haram.
Desnădăjduit, cum eram, mè tângui!
lui Vodă, care ’mi cunoştea neamul, ce
rând îndurare d’a fi îngăduit ca slujbaş
în Departamentul Dreptăţeî. In scurtă
vreme, prin bună purtare şi cinste, căpèlaï încrederea mal marilor şi cu tim
pul fuse! înălţat la rangul în care më
găsesc aslă-di.
— Ispravnice,. dise! eü, Dumnecjeü
ştie să facă rânduială, atât întru cele
bune, cât şi întru cele rele. Măriea Sa
bine a chibzuit de te-a pus în capul
acestei oblăduiri, de óre-ce vëd că a!
inimă bună şi minte limpede. Adu-ţî
aminte în tol-d’a-una, mai cu seamă cât
vel fi pe scaunul Cârmuirel, că atât bo
gatul cât şi săracul, atât cel puternic
cât şi cel slab, trebue să fie de o po
trivă când este vorba de cumpëna dreplăţel.
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Eü te las eu bine, Ispravnice, şi Dumnedeü să-ţi dea gând bun spre binele ob
ştesc.
Plecând, me îndreptai spre pădure, cu
gând că doră voiü da de vre-un semn
care sà-mï arate calea spre dovedirea celor
prigonit! ; nu putui da însă de nici o
urmă care să mè îndrepleze spre bordeiű.
In locul copacilor arşi crescuse ciu
lini, scăeţî, mărăcini şi ghindă, aşa că
era aproape cu neputinţă de străbătut.
3ŢI erea mal mare jalea privind cum
cucuvelile ’şl făcuse cuiburi într’un loc
In care odinioară păstorii şi căletoril se
adăposteau la umbră şi guslaü din bal
samul mirositor al pădure!, potolindu-şl
setea cu apa limpede ca lacrima a unei
gârliţe ce curgea prin apropiere.
Mè învêrtii prin împrejurime, me răsucii,
că dór voiü da peste un semn dupăcare să mè pot domiri ; toate însă fură
în desert.
Dupé câte ’ml dam cu socoteala, lo
cul unde fusese bordeiul trebuia să fie
cam în spre limba pădure!. Me aşedal,
deci, pe chichiţa căruţei, că doar voiü
descoperi vre-un lucru cât de mic care
să mè călăuzească. Privind mereü ţintă,
j
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începuse a mi se păijeni ochii, aşa că
nu mal puteam vedea lămurit. Frecându-ml puţin ochii, dc o dată zăresc într’un slufiş o bârnă ce se asemăna cu
o cruce. Această descoperire mè făcu
să bănuesc îndată că acolo trebue să
fie locul bordeiului, unde lăsasem pe
d’al de moş Sandu cu Florea, în prada
locului, fără să le fi putut da pic de ajutor.
Bucuros că dasem în sfârşit de un
semn, pun pe vătăşelul care mè însoţea
să meargă înainte prin tufişl iar eu mè
iaü dupe densul. Străbătând hăcişul până'
la cruce, acolo véd ui cu mirare că nu
se mal zărea nici o urmă din bordel,
nu mal era de cât o groapă cu mocirlă.
La marginea groapel, pe un deluş, sta,
ca o momâie. o bârnă, din furca unul
puţ, în chip de cruce.
Aci trebue să fie, ’ml dise!, căci crucea
mè punea la bănuială. Mé apropia! de
acea bârnă spre a mè încredinţa pe
deplin daca era scris pe dânsa ceva.
De şi se vedeau urme de slove, nu se
mal putea desluşi însă nimic; totul perise, nu se mai zărea de cât, pe ic! pe
colo, câte o slovă; ploile, se vede, şi
zăpedile le pulredise, dupé atâta amar
de vreme.
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Tóle urmele de dovedire par’că in
trase In păment; nu ’ml mai rëmàsesenicï
un pic de nădejde. Plecai deci amărît,
gândindu-më încotro să apuc. Mare pa
rapon më cuprinse vëdênd că nu pot
isbuti în dovedirea urmelor celor pri
goniţi. Nu më gândeam de cât la firea
lui Vodă, care, bănuind poale că am
cutezat să-l amăgesc, cu scop de a-mî
face de lucru, më va dojeni, fără să fiu
vinovat.
Tocmai voiam să ies din acel hăciş,
când aud înapoia mea nişte văicăreli de
om, care bléslema cu amar acel loc
ce ’I răpusese pe Miercan şi Sâmbotin.
Oprindu-më în loc, încep a më uita în
toate părţile, când zăresc un biet bëlrân
văcar, care, dupë ce jupuise pieile de
la doul bol, şi le agăţase pe moacă la
spinare, se pregătea să plece.
— Dar bine, moşule, ’1 întrebai eü,
ce mare neajuns ţi-a făcut păduricea aceasta de o blestemi asa
» nemiluit?
— Apoi de, jupâne, ’ml clise el, nu
ştii pesemne că vitele cari pasc pe acest
părdalnic de loc sunt răpuse?
— Nu stiü, creştine, îl rëspunseï eü.
Rogu-te, fii aşa de bun şi povesteşte-mî
şi mie această pălăranie.
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— Bucuros, jupâne. După cât'ml pot
da cu socoteala, trebue să fie o bucală
bunicică de vreme de când se adăpostea,
inlr’un bordeiü părăginit, pe acest loc,
un unchiaş şi o femee luată din ele, pe
cari i-a mistuit focul de vil, pasâ-mi-le
din pricina păcatelor făptuite. Ursita lea fost să-şl ispăşească greşalele în chi
nuri. De atunci, acest loc, cu lot ce
creşte pe densul, e blestemat ; vita care
apucă măcar o gură de iarbă, móré pe
dală. Blestemul acesta căclu şi pe bou
lenii mei, amărîtul de mine !
— Daca ştiai, îl dise! eù, că acest loc
este blestemat, de ce nu ţi-al păzit vi
tele mal bine, ferindu-le a nu cădea în
prada morţel?
— Aşa e, dar ce-1 faci păcatului când
e să cadă pe capul Românului ! D’abiea
aţipisem, sprijinit în moacă; când mă
deştept văd că sărmanele vite intrase
prin afurisitul ăsta de hăciş, unde, mân
când ghindă turbată, s’aü unflat şi aü
murit pe dală.
—Cu ce prilej şi cum a luat foc pădurea?
— Era cam pe la buricul (Jileî. Stăm
de cislă cu ciobănaşul jupâneseî Sorica;
amăndoul ne păzeam turmele : dănsul oi
ţele, eü vacile satului.
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Oiţele luï o luase razna prin pădure.
De o dată, aşa ca din senin, poate din
pricina prea mareî arşiţe a soarelui, vè4urăm că pădurea luase foc.
Ciobănaşul Gavrilà, vêdêndu-sl oiţele ameninlate să cadă în primejdie şi voind
să le adune lângă densul, începu să le
cânte din fluer, căcî avea mare dar la
cântare, aşa că la audul ghersulul saü
ai iluerulul, veneau la densul orl-de
unde s’ar fi aflat.
Védênd că toată truda lui era zadar
nică, se repedi în pădure, ca un leu, să
le adune; însă în deşert îî fu truda. De
ce se apropiea, ele ma! réü se virau în
foc ; îţi erea mal mare jalea să vedl o
aşa privelişte, cum bietele oiţe, coprinse
de flăcări, behăiau cât le lua gura.
Eu nu mè puteam urni din loc ca
să-l dau mână de ajutor, de teamă ca
nu cum-va vacile mele, cari se adăpau
la isvorul din luncă, să ia nălucă şi să
sară în foc.
Nu trecu vreme ca de când începui a
povesti, şi iacă că zăresc pe ciobănaş
scăpat din ioc. Se înegrise de fum şi
se lupta ducând în cârcă o făptură de
om. Fugea sèrmanul, cât ’1 ţineau. pi
cioarele, spre casă, ca un nebun, aşa că

117 —

nu pulul grăi nimic cu densul, din pri
cină că era departe şi se buimăcise de
spaimă şi de fumul focului.
De atunci nu Fam mal zărit neam ;
ci-că, dupe cum se svoneşte, ar ii ajuns
bine şi ar fi trăind în belşug, prin ţări
străine, nu ca mine, amărit şi bătut de
stele. Dupé toată caliciea, când era să
capêl sarică şi opinci pentru vremea cât
am văcărit, acum o să trebuiască să
mal slujesc de aci înainte cel puţin încă
un an de dile ca să mè plătesc de
Mierean şi Sâmbotin.
Acum véd şi eu că se adeveresc vor
bele lui al-de moş popa, că Dumnedeü
nu ajută pe cel ce caută să hrăpească
sudoarea all ora, cum a făcut mal de
unădi Pârcălabul satului nostru, care,
dupé ce a calicit pe o groază de oameni,
cu născocite biruri pentru plata haraciulul către Turchia, şi dupé ce le vendu
ţoalele şi lot ce bruma mal aveau casă
adune bani, apoi se lăcomi şi la bou
lenii jupânesel Arghira. Cu martori min
cinoşi, înfăţişaţi la Zapciu, Pârcălabul se
făcu bun stăpân pe Miercan şiSâmbotin.
Dumnedeü insă, in marea lui bună
tate, nu îndură acest pècat şi dele la
iveală toate faptele lui rele. Intre altele,.

- ns se dovedi că Pârcălabul mâncase banii
stăpânire!, pentru care faptă stă închis şi
adl. Pentru despăgubirea stăpânire! de
banii furat! de Pârcălab, Ocârmuirea i-a
luat tot avutul. Mâine trebuia să duc
pe Miercan şi Sâmbotin la târg ca să-I
vândă cu barabana lot pentru datorie
către stăpânire.
— Da, moşule, a! dreptate. î! răspunse!
eu. Se adeveresc cu bună seamă vorbele
preotului. In adevăr, nu e nici o faptă, bună
sau rea, pentru care făptuitorul să nu-şî
ia răsplata, mal curând saü mal târcliü.
Mal ales ce! răi, ce! cari păcătuesc şi
nesocotesc poruncile Sfinlel-Scriplurl, ’ş!
iau răsplata chiar aci pe pământ.
Pentru ca să nu pătimeşti întru cât-va,
ţine bănişoril ăştia spre a te plăti de
vina ce ti s’ar aduce că nu al îngrijit
de vile, lăsându-le să pască prin hăcişul
acesta blestemat, din care pricină li sa
tras moartea.
De aşişderea, rogu-le, moşule, a nu mă
lăsa în nedomirire. Fii bun şi arată-ml în ce
parte a locului Jocueşte jupâneasa Sorica,
unde die! că al zărit pe ciobănaşul Gavrilă
fugând cu o momâie în făptură de om ?
— In mahalaoa Balla-Verde.spre mar
ginea târgului, grăi unchiaşul.
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Luându-ml rămas bun, më urcai Tn
căruţă şi pornii cu cercetarea spre locul
arătat.
A jungend la marginea mahalalei, întălnii o bèlrânà, care ducea în mână
un blid cu pomană de câpëtal. Ca să-mî
fac de vorbă, întreb pe bătrâna, pentru
al cui suliét rëposat este acea pomană?
Densa ’ml răspunse că pe acolo se
tine obiceiul că cel ce nu au urmaşi
să’şl dea singuri de suflet, cât sunt în
vieaţă, căci după moarte nu are cine îngriji
pentru ertarea păcatelor lor : că acest
obicei se ţine de când a ars’o focul pe
jupâneasa Sorica Ciobanca, de a cărei
urmă nu se mal ştie nimica.
Vorbele bătrânel mă întristară şi mai
amar, căci vedeam stingăndu-sc cea din
urmă licărire de nădejde ce-mi mal ră
măsese. Nu-mï perdu! însă cumpătul şi
întrebai pe acea bătrână: cam ce gre
şeală putuse făptui jupâneasa Sorica de
căduse o aşa urgie peste densa?
— Ce să fie, jupâne, ia păcatul când
e să prigonească pe creştin, aşa că orl-ce
ar face, de s’ar ascunde chiar în smâr
curile Mărel, tot nu poate scăpa.
De când jupâneasa Sorica adăpostise
în casă o femee luată din iele, toate
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trebile începuse să-î meargă pe dos :
oiţele, dupë urma cărora se hrănea, periră într’o pădure, care a luat foc ca
din senin ; pe fiu-sëû l’a luat la oaste ;
iar în cele din urmă, focul îl mislui casa
şi tot ce bruma mal avea, din care pri
cină. dupë cât dau cu bănuiala, remâsel
şi eű calică, aşa că ad! capët de milă.
— Dar ce pëcat al sëvêrsit ca să
ajungi într’un asemenea hal?
— Ia lăcomia, bale-o-ar pârdalnica,
jupâne. Omul, din firea Iul, e nesăţios;
ori cât ar avea de mult, râmneşle la
avutul altuia şi caută să ’i-1 hrăpească,
fără pic de frică de Dumnedeu.
In zarvăta focului, m’a împins ucigăltoaca să pul mâna, usca-s’ar, pe doue
scoarţe, pe cari le-am pilit acasă la mine.
Nu trecu mult şi primii resplala faptei
mele. întruna din seri, întorcêndu-mé
de la deni#1, găsesc uşa tindei scoasă
din ţîţînl şi în casă toacă: hoţii pră
dase tot ce găsise în casă şi më lasase
în sapă de lemn. Desnădăjduită cum
eram, începui să plâng cu foc ; vedeam
bine că më pedepsea Dumnedeu. ca
pe una care më lăcomisem să hrăpesc
avutul altuia. De atunci n’am putut să-ml
mal viü în fire, aşa că a dl, la vreme
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dé bătrâneţe, n’am unde ’ml adăposti
trupul muncit de necazuri, şi trăesc din
mila unora şi altora. Se vecie că n’am
ispăşit încă pècatul de nu me ia moartea !
— Nu al putea să-mi spui, bătrâno,
ce prietini mal de aproape avea jupâneasa
Sorica ?
— Părintele Onulrie, care ’I era şi
duhovnic, era cel mal bun prietin al
casei.
Această lămurire mă învioră. Rugai
deci pe bătrână a-mî arăta unde puteam
găsi pe preot.
— Părintele locueşte în chiliile biserice! Sfântului Ilié, rëspunse bătrâna.
Dar nu te îndemn să te duci la densul,,
căci o să faci drumul degeaba, de vreme
ce şi pe densul l’a pedepsit Dumnedeii,
din ce pricină nu s’a putut dovedi..
Toată mahalaua se întreabă, şi nimenin’a putut afla taina cum popa, din aşa
senin, a fost luat de un vârtej şi arun- »
cat într’o mocirlă dincolo de streajă ; de
nu-1 dovedea nişte trecători, îl mânca
câinii de viu. Se vede că l’a ajuns şi
pe el pedeapsa lui Dumnecleu pentru
niscal-va păcate, căci de atunci zace dus,,
cu picioarele mol şi gura încleştată.
Spre a înlătura ori-ce bănuială, ho
ţi

î.
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:

tărîî a me dace la preot acasă, nădăj
duind că poate voiü putea afla vre-o
lămurire. Plecând, dădui un icosar babei
neputincioase.
Ajuns în curtea bisericeî, găsii pe
preot zăcend dus, pe un pat, într’o chilie.
Cum me vădu, păru coprins de mânie.
Inchiondorând ochii la mine, începu a
bolborosi ceva din gură, din care abia
putui înţelege cam următoarele :
— Ghicesc pricina care te aduce la
mine, boerule. AI venit să me ispiteşti,
spre a descoperi vre o taină ; cauţi să
arunci în temniţă pe un nenorocit care
a greşit cu ceva. Află dar că rău te-aî
îndreptat la mine. N’am nimic a-ţî spune.
Lasă-mă să-mi ispăşesc pedeapsa pen
tru greşalele făptuite ; nu mă nevoi să-mi
încarc sufletul cu vre-un noü păcat.
— Nu, taică părinte, îl răspunsei eü.
NPam venit aci cu vre-un vicleşug, nici
să le fac să cad! iarăşi în vre un păcat.
Aşi voi să aflu, de-ţl este în cădere,
•dacă jupăneasa Sorica, care ’ţî-a fost şi
fiică de spovedanie, mal are verl-un
neam şi de unde se trage obârşia el.
Gândindu-se o ţîră, ’ml răspunse că.
•după câte ’i s’aü tăinuit, neamul el s’ar
fi tragend din Têrgu-Jiuluï.
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Ţoală truda mea, spre a face pe preot
•să-ml dea ceva lămuriri în privinţa jupănesel Sorica, fu zadarnică, de oare-ce
moş-popa, pironind ochii în grinda ta
vanului, nu mal cjicea de cât: «Iartă ml
Doamne păcatele şi nu me mal chinui».
Părăsind chilia sărmanului preot, luai
calea spre Tărgu-Jiulul. Toi drumul nu-ml
putui lua gândul de la preot. Se vede
că Dumnedeü îl pedepsea aşa de aspru
din pricină că nu ştiuse să păstreze,
după cum cere rênduiala canoanelor,
taina spovedaniei. Din vorbele Iul înţe
lesesem că, fiind frageI de gură, destăinuise cele ce ’i se spovedise oamenii,
ceea ce a dat prilej stăpânire! să des
copere şi să pedepsească pe cel cari
săvărşise fapte rele.
După un drum lung şi obositor, ajunsei
Iu Tărgu-Jiulul. înainte de a intra în
oraş, plănui! să mă furişez, spre a nu
mal da ochii cu Ispravnicul, de teamă
•să nu mă ţină de vorbă şi să mă facă
ast-fel să pierd vremea zadarnic.
Trece nd st reaja, văd că nu mă în
treabă nimeni, cum era regula, cine sunt,
de unde vin, dacă am bilet de drum,
-aşa că puteam să mă strecor nesupărat

j

124 —

de nimeni. De o cam dală nu pricepui
pricina acestei neorânduell, atât de vă
tămătoare intereselor cârmuire!.
Aruncându-ml ochii împrejur, zării un
paznic, tolănit într’o giremea de coşar,
pe care întrebându-1 pentru ce căpitanul
streajel nesocoteşte poruncile mai marilor
şi lasă straja vraişte? acesta ’ml respunse că, de când căpitanul streajel a
fost mazilit de Ispravnic, toate treburile
merg réti şi anapoda.
— Dar din ce pricină a fost ma
zilit? întrebai eu.
— Apoi să vedï, boerule, clise paz
nicul. Căpitanul era tovarăş cu fâceloriî
de rele, pe cavi îl îngăduia, în toiul
nopţel, să treacă streaja spre a prăda
pe târgoveţi, apoi făcea pe din doué
prada. Urciorul nu merge Insă de multe
ori la fântână. Ajungedu-l blestemul ce
lor jefuiţi, nu întârdiă a’şî primi résplata
faptelor sale. Aşa, mal de ună-dl, într’o
noapte, pe când căpitanul streajel sta la
pândă, aşteplându-şl tovarăşii, se po
meneşte cu un lup turbat care. neţinând
socoteală că are de a face cu gogea
mite căpitanu de slreajă, se repede asupră-î cu furie, muşcându-1 In mal
multe locuri. Nu trecu mult, şi, din pri-
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•cina acelor muşcaturi, turbă şi căpitanul
streajel.
Ispravnicul, aflând că prădăciunile din
oraş eraü sëvêrsite de o ceată de hoţi,
în tovărăşie cu căpitanul streajel, l’a ma
zilit îndată. Apoi trimise poteră ca să
prindă pe tâlhari; mai bine de patru
clile potera se află în goana lor.
Ceea ce aud il me scârbi amarnic.
Vedeam bine că nelegiuirile şi hoţiile
se întinseseră peste întreaga ţară. Şi ce.ea
ce me mâhnea şi mal mult era faptul
•că slujbaşii, de la mic până la mare.
în loc să apere interesele obştiel, toc
mai ei eraü cel mal mari hoţi.
Amărît cum eram, luai drumul înainte.
N’apucaî să intru bine în lerg şi véd,
cam la colţul unei uliţl, o casă frumoasă,
care nu semăna de loc cu cele de pe
vremuri, cu straşina ca cozorocul şepcel.
Tocmai voiam să colesc uliţa, ca să în
tâlnesc pe cine-va spre a afla acul era
acea casă frumoasă, când ved o ceată
de oameni, cari se îngràmàdeaü să vadă
pedeapsa ce trebuia să sufere un brutar,
care vêndu-se pâine lipsă la dramuri şi
căruia ’i se legase o pâine de gât, nèvoindu-1 să strige în gura mare: «Cine
o face ca mine, ca mine să pată !»

!
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Mulţimea adunată aştepta să cumpere*,
pe jumătate preţ, pâinea luală cu iama,
iar ceî nevoiaşi să capete de pomană,
cum era obiceiul.
Dupe ce se sfârşi acest alai, véd o
lemee ducând pe cap un coş cu pâine.
Mé apropii de densa şi înlrebând’o unde
duce pâinea, femeea îmi răspunse că la
jupăneasa Soricheasca, care făcea po
mană. La întrebarea mea, unde sade
acea jupâneasă, femeea îmi răspunse
arălându-mî casa cea frumoasă.
Ea trebue să fie, dise! în mine. Şi-a
pocit numele, ca să se iacă de modă,
ca şi fasonul casei.
Spunând femeeî cu pâinea că şi eu
aveam treabă cu jupăneasa Soricheasca,
mè luai dupé densa. Ajungând acasă,
spusei unei slugi că aşi vrea să vor
besc cu stăpâna-sa. De şi eram cu lotul
necunoscut, sluga me pofti în casă, unde
dădui peste o femee bătrână, stând pe
un pat împodobii cu nişte scoarţe foarte
frumoase.
Cum me védu, bèlrâna se sculă în
picioare.
Eü, ploconindu-mă, îï dise!:
— Bună vremea, jupâneasă. De nu
’ţi-e cu supărare, rogu-le, al putea să-mi
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spuï dacă d-la eşti Sorica din raahalaoa
Balta-Verde, din târgul Craiovel ? Un du
hovnic din oraşul Banilor m’a îndreptat
şi m’a încredinţat că aceea pe care o
cat ar fi în Târgu-Jiului.
— Da. boerule, eu sunt Sorica, răs
punse bătrâna cu filotimie. Să am ier
tăciune, ce vént le a adus tocmai pe
aici şi cu ce le-aşi putea sluji?
— Dovedirea unei mari taine m’a pus
pe drumuri şi nu-mi dă răgaz să mă în
deletnicesc şi cu alte treburi ce am. Află
dar că as! vrea să ştiu ce s’a făcut ciobánásul Gavrilă, d’asisderea si nebuna
pe care a scăpat’o el din gura focului
întâmplat înlr’o pădure?
Bătrâna, pricepând, se vede, scopul
venire! mele, la început se cam codi ; pe
urmă însă, de teamă să nu cadă în •
vre-o belea, căci ghicise că eram omul
stăpânirel, se răsgândi şi începu să gră
iască după cum urmează:
— Răposatul dumnealui era păzitor
de vite la curl ea Ispravnicului din Cra
iova. Intro di, cam pe când începe a- •
murgul, după ce isprăvi cu vitele, aşedându-le după rost în coşare, răposatul
bărbatu-meu, Dumnedeü să-l ietre şi să-I
fie ţărîna uşoară, venea spre casă, Gândi
1

î
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ín cale se împedecà de un ghimoloc.
Ce eredi că era acel ghimoloc de care
se împedecase? un ângeraş de copil,
care dormea dus, cu zîmbetul pe gură,
de ’II era mal mare dragul să-l priveşti !
Dumnealui, din fire foarte milos, s’a în
duioşat şi, luându-1 în braţe, purcese
înainte.
Àjungênd acasă şiarătându-mi-1, mare
îmi fu bucuria, mal verlos că nu aveam
copil. Cea d’intêiü grijă a noastră iu să
cercetăm spre a ne încredinţa de era
creştin ori ba. Foarte ne mirarăm când,
desfăcend scuticile, dădurăm peste o pungă
cu bani; Dumnealui, bănuind că Í era
foame mititelului, aduse pe dată o creş
tină să-l alăpteze. A doua cli Í botezarăm
după pravila creştinească, hărăzându-I
numele de Gavrilă. Apoi unde nu era
drăgălaş şi viol, bală-1 norocul, aşa că
în foarte scurt timp càpélaï pentru el
o dragoste mal de hal de cât de'mamă
şi-l îngrijeam ca ochii din cap.
Nu mult dupé aceasta, intr’o cli, pe
când reposatul dumnealui se afla cu
vitele la păscut, într’o pădure, îl intră
în talpa piciorului un spin otrăvit,
din care pricină abia putea pune pi
ciorul în pământ. Din bun sdravăn şi
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sănătos ca tunul, de o dată se trezi ne
volnic.
Védênd că nu maî poale îngriji cum
trebuie vilele Ispravnicului şi nevrênd
a’şl păta vrednicia, se duse la vătaful
curte! şi, dupe ce se răfui cu densul,
îî dele în primire vitele până la una.
Boala se înrèia din ce în ce mai mult;
cu toate descântecele şi oblojelele nu fu
chip a’î da de leac, aşa că, din pricina
asta, în scurtă vreme :sl dădu obştescul
sfârsit.
*
Gavrilă crescu mândru şi chipeş şi
era ascuţit la minte şi sârguilor la în
văţătură; dar, din pricină că nu prea
eram cu dare de mână, fuse! nevoită
a’l stînjini de la şcoală.
Din bruma de bani ce;ml maî rămă
sese cumpăra! câte-va oiţe şi un berbec
şi le încredinţa! îngrijire! lui Gavrilă
pentru a ne putea scoate hrana. Trebile nu ne mergeaü locmaï réü, aşa că
ne agoniseam cu cinste pâinea de toate
clilele.
Inlr’una din clile, pe la nămiez, mă
pomenesc acasă cu Gavrilă ; ciobănaşul
aducea în cârcă o iemee lipsita de ju
decată, pe care o scăpase din prada
ioculuî ce se întămplase în pădure, cu

■
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care prilej dragile mele oiţe aü fost pre
făcute în cenuşă.
De când femeea cea nebună călcase
pragul casei mele, toate începuse să-mi
meargă pe dos, par’că căduse un bles
tem, o pacoste asupra capului meü. Pe
di ce trecea, lucrurile mergeau din rëü
în mal rëü, aşa că nu mal ştiam ce
să-mi fac capului. Mal íntáiű, perdül,
singurul sprijin ce aveam pe lume: pe
Gavrilă îl luă la oaste.
Nu trecu mult şi vëduï adeverindu-se
dicëtoarea că o nenorocire nu vine nici
o dală singură. Intr’una din di le mepomenii cu casa în prada tocului, aşa
că mi mistui toată bruma de avut ce’mî
mal rëmàsese.
Vëdênd că nu mai am nici de unele
rëmânênd pe drumuri şi calică lipită
pământului, më făcui nevëduta. Ne mal
avênd nici o nădejde de nicăieri, më
aşedai în acest têrg, de unde se trage
tot neamul meű.
— Dar ce s’a făcut femeea cea ne
bună? In ce polk şi roată se găseşte
Gavrilă? întrebai eu.
— In vipia focului, nebuna, de spaimă,
se vede, a luat-o la fugă spre Jiu, unde
bănuesc că, aruncându-se în apă, s’a
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înecat, de oare-ce de atunci nam mal
aflat nimic de dênsa.
Jar Gavrilă, pe care Ziditorul l’a în
zestrat cu darul ghiersulul, şi mal ales
că cânta foarte frumos din fluer, a fost
băgat în musica ştabului ostăşesc, unde
în curând ajunse învăţătorul răcuţilor
din roata ştabului.
In toate răvaşele ce mi le trimetea;
mereu me întreba de femeea nebună,
se vede că prinsese mare dragoste de
densa. îndată ce află că ’ml-a ars casa
şi că nebuna se făcuse nevăclufă, Gavrilă eşi din oştire şi plecă în năuntru,
în ţări străine, pe cheltuiala unul boer,
ca să-şl subţieze glasul.
De când a fost luat în oştire n’am
mal dat ochi cu densul de cât o sin
gură dată, cu care prilej ’ml-a dat bani
îndestulători cu cari am clădit căsuţa
în care me adăpostesc. Plecând, nu m’a
uitat, căci din când în când îmi trimite
câte ceva de cheltuială.
— Unde se află în timpul de faţă?'
— Cam perdêndu-sï frumuseţea şi
puterea glasului, s’a dus la Beci să şi’l
meremetisească.
De bucurie nu ’ml mal încăpeam în piele
vêdênd că se ivise o rază de lumină,
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care rază nădăjduiam că ’mï va lumina
calea spre a dovedi ceea ce urmăream.
înainte de a sfârşi vorbirea cu bătrâna, pentru a domoli gândurile cari
’ml munceau mintea, o întreba! dacă
Gavrii ă are vre un semn pe trup.
— Da, răspunse bătrâna, la încheetura manei drepte are o pată în forma
unei cordele, care se întinde până la
grumaz.
— In răvaşele ce al primit de la densul
nu ’ti desluşeşte unde lăcueşteîn Beci?
— Până acum nu ’mî-a trimis nici un
răvaş; iar banii îl primesc de la căpi
tanul de poştă, pachelaţl în piele, cu o
sumedenie de peceţî. Am început să nu
me mal domiresc din pricină că de o
bucată de vreme sa récit de mine foarte
mult, parcă ar bănui că nu sunt adevă
rata lui mamă. Aceasta m’a mâhnit amar.
Lămuririle bătrânel mă făcură să nădăjduesc că nu sunt departe de dove
direa celor ce urmăream ; dar sorocul
de o lună ce ’ml pusese Vodă era aproape de sfârşii, aşa că, în cele câle-va
(Iile ce ’ml mal rămăsese, ’ml era cu ne
putinţă a aduce la îndeplinire însărci
narea ce aveam. Mă învărliî, mă răsucii,
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făcui loi soiul de socoteli, dar lotul fu
zadarnic. D’allminterL nu voiam cu nici
un preţ să mê înlorc la Curlea lui Vodă
fără o dese verşi lă isbândă.
Dupé oare-care chibzuială, In cele din
urmă me hotăril să aştern pe hârtie tot
ce întâmpinasem până atunci şi o dală
cu aceasta să rog pe Vodă a’mi îngădui
să trec hotarul spre a me duce la Beci,
unde nădăjduiam să pun mâna pe firul
blestemului.
Sfârşind toate astea, rugai pe bă
trână a me găzdui până ce voiu primi răs
puns de la Curte. Jupâneasa Sorica primi
ruga mea cu fórle mare bucurie şi pe dată
dele poruncă să mi se pună la îndemână
tot ce voiu avea trebuinţă.
După ce ospătai, plecai spre căpitanul
poştei spre a regula pornirea răvaşului
ce trimeteam lui Vodă. Cu acest prilej
voiam să cercetez şi să culeg niscai*va
desluşiri în privinţa banilor trimişi bă
trânel, de Gavrilă, de la Beci.
La postă găsii numai pe vătaful suru
giilor, care ’ml spuse că căpilanul poştei
fusese închis la gros din pricina faptelor
rele ce săvârşise; iar că, în lipsa căpita
nului, Ocârmuirea ’1 însărcinase pe dânsul
să îndeplinească această slujbă.
j
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încă unul, clisei în sine.
— Dar ce faptă a săvârşit.
— Ce să fie, boerule ! Prin meşteşug
diavolesc, amesteca caii ţăranilor cu ai
poştei; cu chipul acesta ’i lua de gloabă,
11 Infera cu semne mincinoase şi pe urmă
11 făcea trampa cu alţi cal de pe la poştile vecine.
Această negustorie necinstită nu ţinu
însă multă vreme, de oare-ce păgubaşii
pornind cu plângere la Cârmuire şi do
vedind cu mărturii îndestulătoare cum
îi se furau caii. Oblăduirea făcu pe dată
cercetări amănunţite, cu care prilej se
dovedi, chiar din cataşlişele căpităniei
de poşlă, că banii ce ’1 dădea stăpânirea,
ca să cumpere cal pentru împlinirea go
lului lăsat de caii neputincioşi sau morii,
11 mâncase căpitanul, iar numărul cailor
îl împlinea cu cel furaţi de la locuitori.
Toată truda căpitanului, de a se desvinovăţi cu jurăminte mincinoase, iu za
darnică, aşa că nu mal putu scăpa de
pedeapsă.
La câle-va dile după ce fusese în
chis la gros, îl atinse mânia Iul Dumnedeű. Voind să fugă peste hotar, ca ast-fel
să 'i se peardă urma şi să scape de
pedeapsă, în pădurea de la Creasta fu
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•năpădit şi sfâşiat de viu de fiarele selbatice.
Câte-va elite dupe această întâmplare,
se dovedi, dupé veştminte şi cisme, că
•căpitanul fusese mâncat de lupi.
Hoţiile fără sfârşit ale sluşbaşilor me
îngroziră într’atât, în cât vedeam bine că
se întinsese peste ţară o pânză de relfăcetorl, pentru a căror stârpire se cerea
o mână de fer, care să-î lovească fără
cruţare şi îndurare. Aceasta nu o putea
face de cât Vodă, dacă ar fi fost pus in cu
noştinţă de cum merg lucrurile prin judeţe.
Pentru a asigura cât mal bine răvaşul
ce trimeteam luf Vodă, dăduî poruncă
vătafului de surugii săîndrumeze unolâc
sdravèn cu opt cal voinici, cu care să
pornească un vătăşel spre Bucureşti spre
a duce revasul, iar când se va înapoia
cu rèspunsul ce adásiam de la Curte să
il trimeală la locuinţa jupânesel Sorica,
şi să il lase acolo, eű fiind hotărît a
trece hotarul, dupé cum aveam poruncă,
închipuita pornire peste hotar, despre
care vorbisem vătafului de surugii, avea
de scop a înlătura orl-ce bănuială că
aşi fi venit cu vre-o poruncă de sus spre
a descoperi niscal-va potlogării ale sluj
başilor din partea locului. Cu acest mijloc

— 136 —

nădăjduiam să dovedesc în taină chipul
cum Ispravnicul ocârmuia judeţul.
Inapoindu-mé la gazdă, aşleplaî respunsul de la Curte vr’o opt dile. In di
mineaţa dilel a decea mè pomenesc cu
Ispravnicul, însoţit de un străin. Dupe
ploconeala obicinuită, Cârmuitorul ’ml
dete un răvaş; era réspunsul Iul Vodă.
Din citania acestui răspuns, în care
Măria Sa, pe lângă că-’ml lăuda vrednicia
ce pusesem până atunci in îndeplinirea
însărcinărel ce-’ml dase, încuviinţa mer
gerea mea peste hotare pentru a cer
ceta mal departe şi dovedi taina ce ur
măream.
Pentru a’ml înlesni şi mal mult cer
cetările, Vodă avusese grijă să’ml tri
mită şi un tălmaciu, care să mă înso
ţească la Beci.
După ce isprăvii de citit porunca Iul
Vodă, mă dădui în vorbă cu Ispravnicul
despre trebile ţărel. Intre altele, îl mul
ţumii atât pentru rîvna şi graba ce punea
în apărarea intereselor obşteşti, stârpind
hoţiile de tot soiul din ţinutul sèü, cât
şi pentru osteneala ce’şl dase, venind în
persoană să’ml înfăţişeze pe tâlmaciü.
Ispravnicul, supărat pe mine, se vede,
din pricină că mă ferisem a da ochi cu
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dênsul, ’ml rëspunse cu récealá că un
bun slujbaş este dator să’şl îndeplinească
cu sfinţenie însărcinările ce are, şi pentru
aceasta nu ’i se cuvine laude.
Pentru a’l îmbuna şi a’l scoate din
orî-ce bănuială, îl rugai să nu aibă nici
un parapon pe mine şi să înlăture orî-ce
supărare, de oare-ce nu stă in firea mea
de a probozi pe slujbaşii pricepuţi şi
ştiutori a îndeplini poruncile Măriei Sale,
mal ales când mê grăbeam a porni peste
hotare, în care timp aveam trebuinţă
de sprijinul lor.
Ispravnicul, pentru a mê scoale de Ia
orî-ce bănuială, dele poruncă pe dală să
mi se aducă un poştalion cu cal din
cel mal buni. Dupe ce-mi luai rèmas
bun de la Cârmuilor şi dupé ce mul
ţumii jupănesel Sorica pentru filotimia
ce-’mî arătase, găzduindu-mè, îmi făcui
semnul cruce! şi me urcai în trăsură,
împreună cu tâlmaciul, luând drumul
cel mal scurt, pe Ia trecêtoarea Petroşani.
îndată ce ajunserăm la vama nem
ţească, grija de căpetenie a finanţilor
împărăteşti fu de a ne cerceta cu cea
mal mare băgare de seamă dacă nu
cum-va aveam asupră-ne niscal-va praf
de puşcă, aceasta din pricină că no10
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roadele din partea locului se ridicase cu
bărbăţie în potriva stăpânire!, cerând
a fi şi densele de o potrivă în drepturi
cu cele l’alte limbi din împărăţie. Cu
toată slrăşnicia împilatorilor, de ceea ce
s’aü ferit mal mult n’au scăpat, căci no
roadele, in pornirea lor dreaptă, nu s’aü
oprit în cale, ci au stăruit întru căpătarea drepturilor ce li se cuveneau.
După ce se asigurară că n’aveam marfă
de care se interesau finanţil împărăteşti,
ne luară pasuşul şi după ce’I trecură în
cataslişe ne deterâ voie să ne urmăm
drumul.
Pe drum, tâlmaciul mă sfătui să lapăd în Sibiu anlereul şi gugiumanul şi
să mă înbrac cu slrae nemţeşti, aceasta
pentru a mă asemăna cu portul celor
de la Beci. Jndată ce ajunserăm la Sibiű, intrai înt’o dughiană, unde mă îm
brăca! de sus până jos cu ţole nemţeşti.
După ce poposirăm puţin, ne urmarăm
drumul înainte. După o călătorie de 20
de dite, ajunserăm, pe la amurg, în târ
gul Beci.
A doua di, călăuzit de tâlmaciu, mă
îndreptai, potrivit poruncel lui Vodă,
spre casa în care şedea Capul Chehaia
(Consul Român). Ajuns acolo, rugai pe
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un slujbaş să-l vestească că doul călători,
IrimeşI de Domnitorul Munteniei, do
resc să-I vorbească.
Pe dală ce audi> că suntem trimes!»
de Vodă, slujbaşul ne pofti sus, unde
ne întănpină Chehaiaoa în chipul cel mal
politicos, potrivit r'angului. După ce ne
recomandarăm, me întrebă de scopul pen
tru care mă trimetea Vodă la densul.
Eü mă mărginii al spune pe scurt
că doresc să aflu mal multe desluşiri
despre un Muntean, cântăreţ cu renume,
care s’ar fi aşedal în acel oraş, ca să
se vindece de o boală de gât, din care
pricină nu mal poate cânta. Vodă a
poruncit să se facă întinse cercetări
pentru dovedirea lui spre a ’i se da în
stăpânire o clinoromie ce ?i s’ar cuveni
numai lui.
— Cum se numesce acest cântăreţ,
întrebă Chehaiaoa, şi cu ce doftor se
caută?
— Numele lui din botez e Gavrilă,
afară de nu 'şi l’o fi pocit, ca să se
iacă de modă. El a fost trimes aici
de un boer să înveţe şcola de cântări.
Din ce pricină nu ştiu, ’şî-a perdut
glasul, aşa că acuma cală să şi 1 meremetisească.
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Chehaiaoa, gândindu-se pulin, ’sï aduse aminte de aşa ceva şi mè îndreptă
să cercetez la o casă unde se îngrijesc
bolnavii cu dare de mână.
Mulţumit de cele ce aflasem, mé
pregăliam să plec, când Consulul me
opri, dicendu-mi că doreşte a-ml vorbi
ceva în taină. Lăsa! pe lâlmaciu săadăsle,
iar noi trecurăm într’o odae d’aiăluri.
Dupe ce se încredinţă că suntem sin
guri, Chehaiaoa începu să me întrebe
despre mersul trebilor (erei, dacă se
adevereşte, dupé cum se svoneşte, că
Poarta are de gând să ceară sporirea
haraciulul, din pricina zizaniilor şi unel
tirilor urzite de fanarioţi.
— Mări ea Sa Vodă. respunsel eu,
dupé cum am putut înţelege din sialurile ce are cu Sfetnicii sei, stă bine cu
toate împărăţiile.
Pe de o parte, Turchia s’a legat să
ne dea oştire îndestulălore. care, la
vreme de nevoe, să ne apere contra
duşmanilor caii ar căuta să năvălească
în ţară.
Pe d’altă parte, Rusia ne-a făgăduit
că de vom îl cu densa, de o vom ajuta
înlrun viitor rèsboiu, ne va da Basa
rabia.
i
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Nu mat Nem lim ea nu ne prea vrea
binele. Dupe cât am pulul afla, pricina
ar fi că suntem bănuiţi a fi în înţele
gere cu noroadele din Ardeal, cart aü
începui să se misie, ce rend să fie de o
potrivă îndreptăţite ca şi cele-l’alte nea
muri din împărăţie.
De all-fel, se dice că împăratul nu
priveşte cu ochi răi plângerea celor din
Ardeal şi ar fi holărît să încuviinţeze
a li se da şi lor drepturi de o potrivă
cu cele-l’alle neamuri din împărăţie.
Cele ce ţi grăesc, adăugai eu, să le
păstrezi în taină, ca nu cum-va, aflându-se,
să prindă pe noi duşmănie şi mai mare
si să dăm de cine ştie ce buciuc.
Măria Sa m’a însărcinat a te ruga
din parte-i să te dat în vorbă cu cei
mari, cu prilejul zaifeturilor ce se fac
la Curtea împărătească, la dile mari,
ca să ne ocrotească neamul, care în
lol-d’a-una a ştiut, la vreme de nevoie,
să se lupte cu bărbăţie pentru apărarea
Coroanei împărăteşti.
Sfârşind vorbirea cu Chehaiaoa, îmi
luai rămas bun şi plecai împreună cu
tâlmaciul spre gazda lui Gavrilă. N’apucarăm să ieşim bine pe pórta Consulatului,
numai ce văd două iscoade că înhaţă de
?

»
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guler, pe neaşteptate, pe bietul tâlmaciü.
Purtarea acelor omeni më uimi, mai ales
că nu më puteam domin de loc ce pricină
putea fi la mijloc, deóre-ce prelulindinea
pe unde trecusem, pe la lóle slreajele.
sërmanul tâlmaciü se purtase cinstit şi
cuviincios.
Chehaiaoa, care ieşea tocmai aluncî
din casă spre a se duce în têrg, vëdênd
cele ce se pelreceaü şi întrebând ce vină
se aduce tâlmaciului, află de la iscóde
că omul care më însoţea era părtaş într’un
furtişag de bani al stăpânire!, din care
pricină era urmărit dupë semnele date
de ómenií poliţie!.
Toată truda Chehaialeî, vorbindu-le pe
limba lor, de a lăsa pe tâlmaciü pe
chezăşie, fu zadarnicăMare parapon më coprinse din pricina
ruşine! ce mi se făcuse, ma! ales gândindu-më că fusesem însoţit de un hoţ.
Purtarea lu! më făcu să cred, cu drept
cuvânt, că în adevër el era vinovatul,
de óre-ce, fără nici o noimă, înainte de a
intra în târgul Bec!, îşi răsese favoriţii
şi mustăţile. Ca să më îndreptăţesc în
faţa Chihaele!, că eu n’ara cunoscut
pe tâlmaciü ce fel de tacâm de om e,
arunca! tóiá vina pe Aga din Bucureşti,
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spunênd că densul mi Ta colacit, ca
unul ce avea darul de a vorbi maî
multe limbi străine. Nu mi prea păsa
de pielea tâlmaciului, de oare-ce nu eram
din acel cari sprijinesc pe oamenii ne
cinstiţi ; supărarea mea era că mă gă
seam în încurcătură din lipsa unul alt
lâlmaciu.
Chehaiaoa, vădănd că am rămas fără
lâlmaciu, aşa că nu mal avea cine mă
călăuzi, mă însoţi până la casa unde
locuia Gavrilă. Ajunşi acolo, Consulul
mă polii în gazdă la densul, după ce
voiü isprăvi trebile ce aveam, apoi ne
despărţirăm. Întrebând pe portar dacă
acolo şade cântăreţul Gavrilă, acesta mă
îndreptă la catul al douilea.
Pe când urcam scările, me întălnil cu
un bărbat bine făcui, chipeş şi frumos la
fată. La vederea Iul, un fior mă săgetă
prin tot trupul. Spre a mă încredinţa
că nu era o vedenie ceea ce mi se înfă
ţişa înaintea ochilor, îl oprii în loc şi
cerăndu-I iertăciune, îl rugai a-mî spune
dacă nu e Român din Valachia şi dacă
nu se numeşte Gavrilă ?
— Da, domnule, mă numesc Gavrilă
şi sunt din Valachia, răspunse el cu
un glas răguşit. Cărei împrejurări dato-
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resc onoarea presenţe! d-voasträ şi cu ce
v’aşî putea servi ? Sunt la disposiţia
d-voaslră, mal ales ca o să am ocasia
să aflu noutăţi din ţara mea natală.
Pentru a putea da o mal mare atenţiune
la cele ce doriţi a afla de la mine,
daţi-ml voe a vă ruga să bine-voiţi a
lua dineul împreună.
Chipul cum fusel primit mă umplu
de bucurie. De si ardeam de nerăbdare
de a afla cu un ceas mal înainte adeve
rirea tainei ce urmăream cu atâta rîvnă,
totuşi primii a cina împreună.
Coborându-ne în ospălărie, ne aşedarăm la o masă. Incepênd destăinuirea,
găsii cu cale a trece peste micele amă
nunte; îl povestii numai că s’a dovedit
un meraz cu prilejul cercetărel unor
hrisoave vechi de la Departamentul Dreptăţeî, pe care Vodă, nevoind a-1 vărsa în
Visteria ţărel, m’a însărcinat pe mine a
cerceta şi dovedi pe cel în drept a stă
pâni acest meraz, aşa că, după câte s’aü
svonit, el, Gavrilă, ar fi îndreptăţit după
pravilă să se folosească de aceaslă clironomie.
Gavrilă, punănd mâna la limplă ca şi
cum ar ii voit să cugete la ceva în
taină, se grăbi a slirşi masa. înainte de
1
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a părăsi ospétária, dele poruncă să ne
aducă cafelele sus. Urcându-ne în odaia
lui, eu me aşedal pe un jeţ, lângă o
măsuţă, iar dânsul pe un scaun, în
apropiere de mine, şi începurăm să
vorbim iarăşi despre taina ce urmăream.
— Domnule, ’ml dise el, de şi nu am
fericirea a cunoaşte personal pe Măria
Sa, totuşi, dupe cum mi-1 recomandaţi,
trebuie să fie un om just şi iubitor de
neam, de vreme ce nu voieşte să pună
stăpânire pe o avere ca nu-1 aparţine.
De si» ascultam cu amêndoué urechile, totuşi ’ml. iu aproape cu neputinţă
a înţelege tóté vorbele Iul Gavrilă, de
aceea ii disei :
— Boerule, te rog să nu te superi,
nu mal grăi însă aşa de subţire, căci
nu te pot pricepe. De, noi, ăştia de
moda veche, nu prea suntem obicinu
iţi cu vorbiri de soiul acesta. Noi am
căutat să păstrăm cu sfinţenie limba
moşilor şi strămoşilor noştri. Nu e
vorbă, e bine ori ce ştie omul, limba
tëreï Iul însă să nu o uite.
Gavrilă rèspunse surîdênd :
— Al mare dreptate, Grămătice ; lip
sind însă din ţară de mult timp, am
cam uitat graiul românesc şi m’am
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deprins cu obiceiul limbelor din ţările
în cari am trăit. Totuşi, me voiű sili
din răsputeri să-ţi vorbesc după plac.
Şă ne urmăm dar şirul vorbire!. Află
dar că m’am născut în oraşul Craiova,
mahalaua Balta-Verde, unde am des
chis ochii pe mama Sorica. Ajungănd
vârstnic, m’a luat la oaste şi m’a înrolat
la musica ştabului din Bucureşcî, de
óre-ce eram înzestrat cu darul cântărel.
După cum e obiceiul, la dile împă
rătesei şi la anul noü eram poftit cu
banda să cânt la boerul Copcărel. După
masă, cam prindănd la chef, boerul
mă punea să cânt din gură cântece de
lume, aşa că de atunci, plăcăndu-i foarte
mult glasul meű, prinse de mine o
mare dragoste. Nu făcea el cel mal
mic ziafet fără să nu mă poftească şi
pe mine. Toţi prietinii boerulul, şi mal
ales cocoanele, mă lăudau nevoe mare
pentru chipul cum cântam.
Liberându-mă din oaste, mă dusei la
boer să-mi iau diua bună, căci eram
hotărât să mă întorc acasă. Cum mă
vădu, boerul începu să mă descóse de
unde sunt, ce învăţătură am şi dacă
voesc a primi să mă trimeaţâîn năuntru, ca să învăţ a cânta.
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Eu primii bucuros propunerea boerulul, mai ales că-m! cam perise dra
gostea de a me întoarce acasă; nu ui
tai însă de a vesti despre aceasla pe
mama Sorica, spre a-mî şti de urmă.
Boerul Copcărel mè luă şi merse
răm împreună la Consulul nemţesc,
unde se legă să-mî dea câte 20 galbeni
pe lună în tot timpul cât voiü sta la
învăţătura musiceï. Dupe ce se făcură
pravilniceştele forme, Consulatul mă tri
mese la Halla de cântece şi jocuri din
Lipsea.
Maestrul scoale!, cum mă vădu, în
cepu să mă cerceteze daproape şi în
cred inţându-se că aveam darul cântare!
din gură şi din fluer, hotărâ ca să în
văţ a cânta cu glasul.
îndată ce mă aşedal în şcoală, mă
pusei pe muncă. In scurtă vreme, mă de
prinse! a deslega şi citi orï-ce soiü de
note de musică. Rîvna ce puneam la
învăţătură făcu să ílü foarte preţuit, aşa
că maestrul mă înfăţişa în tot-d’a-una
musafirilor cunoscători şi iubitor! de
musică car! veneaü să cerceteze şi să
asculte pe ce! înzestraţi cu darul cântăreî ; cu un cuvent, ajunsesem în şcălă
celmal prima cântăreţ. Din această pricină,
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ceî-l’alţî şcolari începură să prindă pică
pe mine, de necaz, se vede, că le luasem
înainle. Care maî de care nu sciea ce
réű să-mî maî facă, să më ponigrească
în tot chipul că doar o lace pe maestru
să înceteze de a maî ţine la mine.
Prolivniciî mei, vôclênd că lóle în
cercările lor sunt deşerte, plăsmuiră cu
toţi o mişelie fără pereche. Intr’una din
dile, descuiară, cu chel potrivite, lada
mea cu rufe şi ascunseră în ea trei portofele,
străine, cu banî. Apoi tot eî începură să
facă gură că li s’a furat bani, iar ca
făptuitor më învinuiră pe mine, ponigrindu-më şi cu numele de hoţ.
Spre marea mea nenorocire, maestrul
lipsea de Ja scólá, fiind dus prin alte ţ6rî
spre a căuta cântăreţi pentru teatrele
împëràtesiî. înlocuitorul seu, fără a maî
cerceta, më isgoni din Halla de cântece.
Nenorocirea mea nu se mărgini însă aici.
Neamţul scrise în acelaş timp, prin Consu
lat, boeruluî Copcărel, că a fost nevoit
să më depărteze din scólá din pricina
hoţie!. Boerul, se vede, dând credare celor
ce ’i se scrisese, încetă de a ’mi maî
trimite banî. Când părăsii şcoala, n’aveam
în pungă de cât un singur galben, aşa
că eram ameninţat dinlr’o di în alta să

I
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rămân perilor de foame pe uliţele din
Lipsea.
Dumnedeă însă, care îngrijaşte şi ocroleşle pe ceî nevinovaţi, mă ajută, dându-mî
în gând să cumpăr, cu galbenul ce aveam,
un Haut. Apoi începui să colind prin
ospălăril, cântând, când din flaut, când
din gură, aşa că-ml scoteam cu cinste
hrana de lóle dilele.
Intr’unadin dile, pe când cântam Inlr’o
locantă din WLmerstrasse, stau la o masă
ofemeeşi douî bărbaţi. Aceşlia luându-se
la ceartă, din pricină că nu se învoiaü
cu împărţeala unor bani de furat, unul
din el, înturiindu-se, se năpusti asupra
celul-fall şi îî înplântă un briceag în
piept, omorindu-1 pe loc.
Eu, vădend aceaslă nelegiuire, pusei
mâna pe ucigaş şi-l dădui pe mâna
ómenilor poliţiei.
Ibovnica ucigaşului, care era mal
desmelicilă, văclăndu-se ameninţală a
înfunda puşcăria, învărli capul poliţiştilor
spunăudu-le că eü sunt ucigaşul şi că
am făptuit aceasta de ciuda că nu-mi
au plătit cât le-am cerul.
Mal vicleană de cât o vulpe, acea ble
stemată de femee, pe când sta lângă
mine, ’ml strecură In buzunar briceagul
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cu care ibovnicul el ucisese pe tova
răşul sèü.
Această nouă năpaste cădu ca un
trăsnet asupra capului meu. De şi căulal
să me desvinovăţesc de această piră prin
dovedile ce ’ml da în gând atunci, totul
fu de prisos, căci omenii stăpânire! nu
voiră să ţină în seamă nimic din spusele
mele, ci më înhăţară şi mè porniră la
politie.
Acolo se începură cercetările. Pentru
o mal desăvârşită lumină, se aduse şi
stăpânul ospëtàrieï unde se sëvêrsise
omorul. In mărturia dată de densul,
Intre altele spuse că pe nedrept se caută
a se arunca in spinarea mea o asemenea
faptă, că me cunoaşte bine de om cinstit,
de când înveţam in scoală meşteşugul de
a cânta.
Oamenii poliţiei, vëdend pe stăpâ
nul ospëtàrieï că*ml ţine partea, ’1
luară din scurt ; el, pentru a se lepăda
de ori ce respundere, sfârşi prin a mărtu
risi că, pe când s’a făptuit omorul,
find dus In pivninţă ca să scoală vin
pentru muşterii, n’a putut vedea cine
& sëvêrsit nelegiuirea.
Atunci poliţiştii dădură ordin să më
ia între spângl şi më duseră la Halla
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de cântece spre a cerceta cum se făcea
că umblam fugar şi cântam prin locuri
publice.
Maestrul, care abia se întorsese din
càlètorie, cum mè vedu, rèmase uimit.
Mirarea lui fu şi mai mare când află
cu deaménuntul tot ce mi se punea în
sarcină ; mal ales nu se putea domeri
cum eu, care dasem destule dovecil de
bună purtare, eü care dobândisem iubi
rea lui, nu me mal găseam în şcoală.
Desnădujduit cum eram, încredinţai pe
maestru că toate învinuirile ce mi se
aduceau nu erau de cât nişte plăsmuiri,
cu scopul de a mè perde. Ne avênd pe
nimeni cunoscut acolo, îl cerul spriji
nul sèu.
Maestrul, încredinţându-se de nevi
novăţia mea, më luă pe chezăşie. Apoi
cercetând cu am0nunţime de unde isvoraü toate acele plăsmuiri, dovedi că
spălătoreasă scoale!, fiind povăţuită şi
îndemnată de protivncil mei, descuiase
lada în care ’ml păstram rufele şi as
cunsese în ea portofelele străine, din
care pricină înlocuitorul maestrului me
isgonise din şcoală.
Maestrul, om pe atât de drept pe
cât de milos, se încredinţă cu acest
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prilej cä şi omorul pentru care eram
învinuit nu era de cât o plăsmuire
mişelească. In adevăr, cercelându-se, se
dovedi stăpânul adevărat al briceagului
care făptuise nelegiuirea.
Stăpânirea, punănd mâna pe adevă
ratul vinovat, ridică năpaslea ce aruncase
asupra capului meù.
Pe d’altă parte, maestrul, încred in ţându-se pe deplin de cinstea şi nevino
văţia mea, mă luă acasă la densul şi
cumpărându-mî slrae noul, mă porni în
tara italienească, chiar în oraşul unde
ies maeştrii în ale cânlărel.
Acolo mă apucaiu iarăşi de învăţă
tură şi în scurtă vreme mă învrednicii
să cânt într’unul din cele mai mari
teatre.
Chipul cu care cântasem plăcu foarte
mult la toată lumea ; ceM’alţl cântăreţi
însă, vădănd că le iaü locul, că glasul
meu era cu mult mal duios ca al lor,
începură a urzi tot felul de mişeii!. In
scopul de a mă doborî cu orî-ce preţ,
mă bîrfiră în tot chipul prin gazete,
întreaga lor mişelie fu însă spulberată
cu înlesnire de lumea care avusese pri
lejui să mă audă cântând.
In scurtă vreme se duse vestea de
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glasul meu pe la tóle Imperâţiile. Nu
trecu mult şi mé pomenit cu un răvaş
clin pari ea maestrului meu din Lipsea,
prin care më îndemna să më leg în
scris, cum era obiceiul, de a cânta la
teatrul din Petersburg. Eu primii propu
nerea maestrului şi în curênd plecai spre
capitala Rusiei, unde, pentru întâia
oară, trebuia să cânt în faţa împăratu
lui, care era poftit înadins spre a më
asculta.
In seara când era să cânt, încă de
cu vreme începu să se strîngă lumea,
aşa că la ceasul hotărît teatrul gemea
de mulţime.
îndată ce se ridică perdeua şi înce
pui să cânt, lumea nié întenpină cu
urale şi flori ; între multele flori ce mi
se aruncau, zării un mănuchî alcătuit
cu mare îngrijire.
După ce isprăvii de cântat, aducêndumi-se toate florile în odaea în care më
îmbrăcam, mănuchiul acela ’ml plăcu
mal mult: era aşa de frumos în cât
nu më mal puteam sătura de mirosul
lui. Privindu-1 mal de aproape şi cu
mare băgare de seamă, véd în mijlocul
lui o hârtie în felul unul răvaş, scris
cu piaivasul. Dându-Ï citanie, vëduï în
ii
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dată că era vorba de dragoste. Ceea
care ’ml scriea mărturisea că din mi
nutul în care m’a zărit pe bină (scenă)
’l-am răpit inima, că mereü se gândesce
la mine şi s’ar simţi fericită dacă aşi
voi să-1 fiű soţ. chiar dacă părinţii
sél n’ar voi să-i dea blagoslovenia,
ca una ce era singură la părinţi şi în
destul de bogată; că la urma urmei
era hotărîtă să fugă cu mine; iar în
josul răvaşului desluşea să iau bine
seama că ceea căreia i-am furat inima se
găsesce în teatru la loja No. 4, din
rândul înlâiû, sub loja înpârătească.
Citii şi réseiül acel răvaş. Chipul
cum era întocmit şi coprinsul lui me
puse pe gânduri; fel de fel de bănuell
începură să-ml frământe mintea.
In seara următoare, cum se ridică
perdeaua şi păşii pe bină, lumea mè
primi iarăşi cu bătăi din palme şi cu
strigăte de : să trăiască. Dupé ce mé
ploconii cu smerenie spre locul unde
sta împăratul, ’ml arunchal ochii la loja
No. 4. unde vedül o codană de fală
de o frumuseţe uimitóre. Incrucişându-se privirea el cu a mea. mè simţii
săgetat de un puternic fior în tot trupul.
Tot timpul cât cântai nu-mi mal
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puteam lua ochii de la dênsa, nu mè
iputeam sătura privind-o. La sfârşit’ml
-aruncă iarăşi un mănuchl de flori în
soţit de un răvaş, în care’mi spunea că de
nu voiü veni în grabă s’o cer de soţie delà
tatăl el. atunci o să-I trag păcatul, căci ’şl
va face singură seama, ucigându-se.
Nedomerirea mea creştea mereu. Nu
şlieam pe ce cale să apuc ca să dove
desc cam ce temei puteam pune pe
vorbele acelei copilandre.
Din cercetările ce făcui aflai că ta
tăl copilei care ’ml arătase o nemărgi
nită dragoste era un mare toplangiü
de blănuri străine şi unul din cel mal
■bogaţi negustori din Petersburg.
De şi nu prea îndrăsneam a me
•duce singur la densul, de teamă a nu
înlêmpina vre-un afront când ’I-aşI cere
.pe fiică-sa în căsătorie, eu, un cântăreţ
necunoscut, totuşi ’ml luai inima în
dinţi şi me înfăţişai acasă la negustor,
rugându-1 a-ml face cinstea să poftească
la o bucală ce eram hotărît să cânt
în folosul săracilor.
Bogătaşul, cum mè vèdu, mè primi
■cu mare filotimie şi ascultându-ml ru
gămintea priimi cu bucurie. Din vorbă
ân vorbă, începu să mè întrebe, din
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ce parle a locului suni şi la care şcoala
învăţasem să cânt.
Spunendu-I că suni din Valachiar
bagal de seamă că pe dată se schimbă
la faţă, ceea ce me făcu şi pe mine
să-mî cam perd cumpèlul.
Urmându-ne vorba, îl spusei că meş
teşugul de a cânta l’am inveţat mal
întâiCi la şcoala din Lipsea şi mal pe
urmă în ţara italienească, unde am lost
trimes de boerul Copcărel, care ’mî-era
unchi u.
Acest neadevèr, că ’mî-e unchiii boe
rul Copcărel, Tarn spus cu plan. spre
a-1 face să creadă că me cobor şi eu
din viţă boerească şi prin urmare sunt
vrednic a sla alături cu un bogătaş.
Negustorul, cumaudi acésla, se învioră
şi pe dată începu să vorbească de
însurătoare.
Copilandra, care se pilise şi asculta
dupé o perdea de la fereastră, pe dală
se aruncă în braţele talá-séü şi începu
să-l sărute de bucurie.
Eu, mulţumindu-I de deosebita cinste
ce mi se făcea cu această căsătorie,
primii cu braţele deschise a fi soţul
fetei.
Pe dată se réspándi svonul prin tot
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oraşul cä me căsătoresc cu fiica aceluî
mare bogătaş. Tot! câţi më cunosceaü
se grăbiră a veni să mé firitisească
pentru partida ce făceam.
In acest timp mal aveam de cântat
câte-va bucăţi pentru a isprăvi contrac
tul ce aveam, aşa că trebuia să plec
la Odesa, unde më legasem pentru tim
pul erne!
La Odesa, toate merseră bine la început
şi nu întâmpinai nici un neajuns, aşa că
pel reçu răm cât se poate de bine.
Intr’o seară, pe când aveam de cântat
o bucata nouă şi grea, me pomenesc
în odaia în care më îmbrăcam cu
un om, care ’ml aduse un răvaş de
a socrul meú din Petersburg. Citind
îndată coprinsul acélul răvaş remăseî în
mărmurit aflând că’ml cerea să las
totul şi să më duc pe dată la densul,
căci vieaţa ’I este în primejdie, şi mal
pre sus de toate are a-ml vorbi ceva
în taină.
Abia putui să isprăvesc bucata de
cântec. Această veste tristă më făcu să
’mï perd cumpătul, aşa că nu mal
stieam ce fac.
Ameţit cum eram, rugai pe maestrul
»musicel să vestească lumea din teatru
t
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cá fiind bolnav nu mal sunt în stare să-,
urmez cu cântarea.
Soţiea mea, care venise şi densa s&
asculte bucala cea nouă, se grăbi să cer
ceteze pricina care mé împedeca de a
sfârşi cântarea. Ne avend in cotro, fuse!'
nevoit să-I arăt scrisoarea tată-său, pe
care citind’o ii veni îndată rèü şi căduleşinată
Leşinul soţiei mele se vede că a fost
semnul începere! nenorocilor. In adevăr,
ducêndu-mè a casă spre a mă pregăti
de plecare, văd curtea plină de oameni
de al poliţiei, cari scotoceau în toate
încăperile casei, părănd că caută ceva.
Pe când mă urcam pe scara din faţă,
mă pomenesc cu un poliţist că-ml spune
că din poruncă înaltă nu am voie sfr
intru în casă până a doua di de di
mineaţă. Oamenii stăpânire! nu voiră să
ţină seamă cei puţin de starea în care
se găsea soţiea mea, care era tot leşi
nată. Ne avend încolr’o, me supuse! poruncel, iar pe nevastă-meao aşedal la o casă
vecină. Chemând doctorul în grabă, so
ţiea mea ’şl veni in fire după oare
care timp.
Mă frământam cu mintea şi nu-mi
dam socoteală cam ce năpaste mal căduse
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pe capul meù. Ne-avênd timp de perdut, cu tot gerul din acea noapte, pornii
în grabă cu poşta spre socru-meu. Ajungênd la Petersburg pe la miez de noapte
şi voind să intru în casa socrului meű,
mé véd oprit de slujbaşii poliţiei. Cer
cetez in toate părţile, dar nu capèt nici
o lămurire, de cât că nimeni n’are voe
să vorbească cu densul, din pricină că
ar fi fost dovedit că a luat parte într’un
complot urzit contra vieţel Ţarului.
Audind aceasta şi nepulênd a mè îm
potrivi poruncilor, de teamă să nu păti
mesc şi eu ceva, fusel nevoit să trag.
în gazdă la un bun prieten. Cele întâm
pinate însă mé abătuse foarte cumplit. Nu .
ştieam ce să fac ca să capèt voia de a
cla ochi cu socru-meu
Prietenul meű, care ştiea pătăraniile
de asemenea fel, mè povăţui că, în puterea
dragostei ce ’ml arătase lmpératul şi mal
ales a căvălăriilor ce căpătasem de la
densul, să mé duc la el şi să-I cer voia
să fiu îngăduit a vorbi cu socru-meű.
Găsind bun sfatul prietenului meu, nu
mal perdu! timpul. Á doua di chiar mé
înfăţişai la Curtea împărătească şi cerul
să vorbesc cu Ţarul. Cererea mea fiind
încuviinţată, fusel primit de Impèrat foarte
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bine. Arătându-I împrejurarea care me
aducea acolo, Slăpânitorul tutulor Rusiilor
rml răspunse că legile din coprinsul îm
părăţiei sale sunt ioarle aspre, mai ales
în împrejurările când se dovedeşte cu
temeinicie urzirea de comploturi în contra
vieţel sale. In asemenea împrejurări, cei
vinovaţi, pe lângă că sunt trimişi în Si
beria pe vieaţă, dar li se mai ia şi tot
avutul în folosul hasnalel împărăteşti.
— Ştiu că tu n ai nici o cunoştinţă de
asemenea lapte, dise între altele împă
ratul, de oare-ce eşli căsătorit de curând.
Află dar că socru-tău era urmărit de
mult ; din scrisorile găsite la dânsul s’a
dovedit că şi soţia ta face parte din
complot. Despre line nu mi s’a spus
nimic rêü până acuma. De ai fi fost şi
tu amestecat, cu toată dragostea ce am
pentru glasul tău, nu te aşi fi cruţat cât
e negru sub unghie.
Apoi dete pricazanie să mi se dea
voie a vorbi cu socru-meu, faţă fiind
şi un slujbaş poliţienesc.
Mulţumindu-î pentru această favoare,
îl mai rugai să nu fie aspru şi neîn
durător f:lă cu soţia mea, de oare-ce o
femee nu e în stare să aducă vre-o jicnire
Coroanei împărăteşti; afară d’asla, poale
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să fie nevinovată, fiind pârîlă de cine-va
care are pică pe densa.
Dupe ce Im pe ralul ml făgădui că va
porunci să se cerceteze cu amănunţime,
mè ploconii până la pământ şi plecai cu
trimisul împărătesc la casa unde se găsea
închis socru-rneu. Cum mă vădu, el
începu să plângă amar, dicênd că e per
dül şi că nu mal are alt sprijin de cât
pe mine. In desnădăjduirea lui, mă ruga
cu foc să mă duc la împăratul să ’i cer
ierlarea, de oare-ce e nevinoval.
Eu îl răspunsei că am încercat şi aceaslă cale, dar n’am pulul izbuli.
Apoi, cu faţa scăldată în lacrămî şi
oftând din adêncul inimeï, ’ml dise:
— Văd bine că mi s’a tăiat ori-ce
Facă-se voia
nădejde de scăpare
Domnului!...
Apolcădu în nesimţire. Desmeticindu-se
’ml şopti încet la ureche:
— Rupe ţoale hârtiile şi răvaşele ce
vel găsi lafiică-mea. Să al milă de densa,
căci, după cât văd. nu ştiu de voiü mal
putea scăpa teafăr din urgia în care
am cădul. Nu mă uila nici pe mine ;
adu-ţî aminte de osândilul care se des
parle de voi cu inima zdrobită de du
rere !....
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Tot timpul cât ’ml vorbi, nu încetă
de a mé privi ţintă. Apoi, mè apucă
de mâna dreaptă şi uitându-se la ea cu
mare băgare de seamă, de o dală
’ml desfăcu gulerul de la cămaşă şi
privind-më cu o căutătură oare cum
speriată, cădu jos, leşinat.
Această împrejurare me uimi. Dupé
cât ’ml dam cu socoteala, semnul de la
mâna dreaptă îî pricinuise leşinul.
Cu toată osteneala ce ’ml dădui, stă
ruind prin cunoştinţele ce aveam, să mai
îndulcesc puţin pedeapsa ce aştepta pe
socru-meű, care acum căduse într’un
fel de nesimţ, nu putui isbuti sub nici
un cuvent. Vëdênd că lotul era în zadar,
hotărîi a më duce la Odesa, unde lăsasem
pe soţia mea bolnavă, în îngrijirea dof
torilor. Spre mal marea mea nenorocire,
ajungênd la Odesa aflai că soţia mea
se spânzurase de clanţa uşel din odaia
în care zăcea. Dinlr’o scrisoare ce ’ml
lăsase, aflai că fiind amestecată şi densa
în complotul urzit contra vieţel Ţarului
şi dovedindu-se aceasta din scrisorile
găsite în casa el, s’a hotărât să-şi
curme vieaţa, ne fiind în stare să îndure
ruşinea de a fi trimeasâ surghiun la Siberia.
De nu-mi cădea în mână această scrisoare,.
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cine ştie de ce bucluc dam şi eü. Numai
Dumnedeu a avut de grijă de mine,
căci alt-minterl mé amesteca şi pe mine
în complot.
Scăpat de o năpaste, dădui de altă
nevoe. Sub cuvent că ’i am pricinuit
pagube prin faptul că n’am cântat toate
bucăţile dupe cum mê legasem prin con
tract, maestrul teatrului din Odesa ceru
să-I plătesc 10 000 de ruble despăgubire.
Vedeam bine că mânia lui Dumnedeu
mé lovea fără îndurare. Nu era de ajuns
perderea soţiei şi luarea în sălnicie a
avutului ce primisem ca zestre: în cele
din urmă mê alesei şi cu glasul beteag
din pricina gerului ce îndurasem în
drumul de la Odesa la Petersburg. Desnădujduirea mé făcea să-mi perd cum
pătul. Cupa suferinţelor se umpluse din
cale afară
Ne mal avênd nici o legătură în Odesa,
më hotărî! să mé întorc în ţară. Se vede
însă că nu se isprăvise încă urgiea ce
rne urmărea. In adevër, ducêndu-mé la
Poliţie ca să-mi scot foaia de drum,
mare ’ml fu mirarea când mé vëclur
pus la opreală, sub învinuirea că aşi fi
amestecat şi eü într’un complot.
Pe cel năpăstuiţi şi nedreptăţiţi insă nu
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părăseşte Dumnedeü nici odată. Spre
marea mea norocire, tocmai în acel
timp sosise la Odesa maestrul şi bine
făcătorul meu de la Lipsea, spre a me
audi cântând o bucală nouă. Bunul
maestru, aflând că sunt pus la popreală,
veni să me vadă în închisoare ; din
cele ce-I spusei şi din scrisoarea sofiei
mele se încredinţa pe deplin de nevinovăţiea mea.
înzestrat cu darul iubire! dreptăţel şi
adevărului, maestrul stărui din răsputeri
prin puternicii dilel şi după câte-va clile isbutisă capete liberarea mea. Mulţumind
lui Dumnedeü şi maestrului că mă scăpase
şi din această năpaste, plecarăm împreună
aici, la Beci, unde mă aşeclal în această
casa spre a mă vindeca de răguşeală.
Aflând toate cele ce pătimise Gavrilă şi
încredinţându-mă că descoperisem în
sierşit pe prigoniţii de păcat, îl rugai să
se întoarcă în ţară împreună cu mine.
unde să ceară îndurare şi milă de la
Măria Sa Vodă ca să mijlocească pe
lângă Ţarul muscălesc să ierte pe socrusäü.
Gavrilă, vesel de cele ce ’Idăslăinuisem,
făgădui că îndată ce se va vindeca de
.boala de gât va veni la Curtea Dom-
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nească spre a stărui atât pentru iertareasocru-sêti cât şi pentru luarea in stă
pânire a merazulul ce-i se cuvenea.
Mulţumindu-î pentru desluşirile ce-mî
dase, precum şi pentru buna primire ce
’ml făcuse, ’ml luai rémas bun şi plecai.
Gavrilă me petrecu până la capătul scărel.
Pe când voiam să mè despait de Gavrilă, spre a ine duce la Chehaiaoa pentru
a-1 ruga să-ml dea un lâlmaciu care
să me însoţească până la hotarele ţereî,
spre marea mea mirare vëd că ’ml iese
înainte tâlmaciul pe care ’1 înhălase oa
menii poliţiei sub învinuirea de a fi fu
rat nişte bani al stăpânire!. El scăpase
de la închisoare, se vede, în urma stă
ruinţelor puse de Chehaiaoa, în scop de
a înlătura ruşinea că fusesem însoţit
de un hoţ. Aceasta, pe lângă că mé
înbucură, mé scoase şi din încurcătura
în care mé găseam de a căletori cu un om
cu totul străin
Vedend că numai am nevoie de spri
jinul Chehaialel in privinţa tâlmaciului,
rugai pe Gavrilă să ia osteneala să-l
întâlnească şi să-1 arate părerile mele
de rôu că nu m’am dus să-l véd, din
pricină că eram grăbit a mé întoarce în
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ţară, unde mê aştepta Vodă să-T aduc
isprava descoperirilor ce făcusem
Luându-mî rămas bun încă odată
de la Gavrilă, dupe ce pregătii trebuin
cioasele de drum, plecai din Beci, împre
ună cu tâlmaciul, chiar în acea di. AJuns în Bucureşti, un slujbaş de la
Curtea Domnească mê vesti că Vodă,
mé aşteaptă cu mare nerăbdare sà-ï
daü lămuriri asupra însărcinărel ce-mi
dase.
înfătisându-me îndată înaintea lui Vodă,
după ce mê ploconii cu mare sevas.
sărutându-I mâna, începui să i povestesc
una câte una tot ce întâmpinasem în
cale, până ce, în cele din urmă, pusei
mâna şi pe firul blestemului ce urmăream.
Cu acest prilej spusei Ia Vodă că pentru
a se face deplină lumină, era trebuinţă
şi de socrul lui Gavrilă ; ’1 rugai deci,
cunoscêndu-ï nemărginita bunătate, să
stăruiască pe lângă ghinărarul Kiseleff,
ca acesta să mijlocească pe lângă Impêratul muscălesc pentru iertarea socrului
lui Gavrilă, care se afla închis din pri
cină că complotase contra Ţarului.
Numai ast fel se putea lămuri marea
taină a blestemului.
Dupé ce-mi mulţumi pentru chipul
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cura-ml îndeplinisem însărcinarea, Vodă,
care era bun prieten cu ghinărarul Kiseleff, nu perdu vremea şi se duse în
persoană spre a-1 ruga să slărue pentru
liberarea socrului Iul Gavrilă. Generalul,
măgulit că putea îndatora pe Vodă, fă
gădui că va face tot chipul să-I îndepli
nească cererea, mal ales că avea prilejul
să se ducă la Petersburg pentru oarecarî schimbări de făcut în Regulamentul
Organic.
Trecu la mijloc vre o doué luni, când
înlr’o bună dimineaţă mâ trezesc cu
Gavrilă acasă la mine. Venise, dupé cum
ne înţelesesem la Beci, ca împreună să
mijlocim iertarea socru-sèü.
Pe când me duceam la Curte, spre
a înfăţişa pe Gavrilă lui Vodă, iată că
vine şi ghinărarul Kisileff, întors de curând
din Rusia.
Vodă, îndată ce fu vestit că am venit
să i înfăţişez pe Gavrilă, ne primi numai
de cât. Cum ne vëdu, o nedescrisă veselie
se zugrăvi pe faţa lui. Acum era încre
dinţat pe deplin că nu va întârdia dove
direa tainei ce acoperea blestemul. Îna
inte de a începe povestirea. Vodă dele
poruncă să vestească pe Doamna şi pe
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Domnita spre a fi faţă la cele ce urmau
să se destăinuiască.
Cel ânlêiû care începu să glăsuiască
fu ghinăralul Kiseleff. El povesti cum, în
urma rugăciunel ce-î făcuse Vodă. stă
ruise foarte mult pe lângă sfetnicii Ţa
rului ca să dobândească iertarea socrului
lui Gavrilă. Cu toată rlvna pusă de
densul, totul iusese zadarnic, de oare-ce
fapta lui erea din acelea pentru cari nu
este indurare.
—In adevăr, urmă ghinărarul, cercetând
ce nelegiuire făptuise de se arătau aşa
de neîndurători faţă de densul, aflai că
atât socrul căt şi soţiea cântăreţului Ccavriloff complotase contra vieţel lumi
natului şi slăvitului nostru Împărat, din
care pricină, pe lângă că li s’a luat tot
avutul, aú fost pedepsiţi cu surghiunul
pe vieaţă în Siberiea. Soţiea Iu GavriloiT,
îngrozită de pedeapsa crudă ce o aştepta,
'şi făcu seama singură, spânzurându-se.
Vedend că nu pot isbuti cu cei din
preajma Tronului, mă hotăril a încerca
pe lângă împăratul, mai vărtos că aveam
să-i supun la întăritură schimbările din
Regulamentul Organic al Valachiel. Cu
acest prilej nădăjduiam să isbutesc.
Tocmai în acea di Ţarul dăduse po-

I
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runcă ca nimeni sa nu-ï turbure liniştea,
a Hand însă despre sosirea mea, se abătu
de la porunca dală şi mă primi, mal
ales pentru că ştiea că veneam cu Regu
lamentul Organic al Valachieî, de care
se interesa foarte d’aproape
împăratul la început se arată foarte
vesel şi bine-voitor către mine. Intre
allele îl spusei că Muntenii nu prea pri
vesc cu ochi buni ocrotirea Rusiei, aceasta
mal cu seamă din pricina Turcii iei, care
pune fel de fel de piedici şi bagă zizanie
printre boeriî tőrei. Cu acest prilej credul
nemerit a aduce vorba şi despre dorinţa
Măriei Voastre în privinţa socrului Iul
G avril oi, arălându-1 că aceasta ar îmbuna
foarte mult lucrurile în ţară.
împăratul, audindu-mă vorbind ast-fel,,
se încruntă şi mă probozi cum de am
cutezat să cer iertare pentru nişte ase
menea duşmani, cari s’aű ridicat mal
rău de cât tâlharii vaşnici contra vie
le! sale.
Din asprimea cuvintelor împăratului
mă încredinţai că nu mal era nădejde
de scăpare. Totuşi, înainte de a-1 părăsi,
’1 rugai să mă ingádue a da ochii cu
vinovatul în închisoare, avănd a descoperi
o mare taină.
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Trecêndu I mânia şi pentru a nu strica'
gustul Măriei Voastre, Impëratul :şl luă de
seamă şi hotărî a se înapoia avutul soliei
Iul Gavrilof, de oare-ce se dovedise că el
nu avusese nici o cunoştinţă despre com
plot; iar pentru a nu me mâhni pe mine.
dele poruncă să fiu slobod a vorbi în
taină cu socrul lui Gavrilof.
Ducêndu-më la temniţa în care era
închis vremtlniceşle negustorul osândit,
şi de unde urma să fie trimes în cu rend
în Siberia, cu alţi vinovaţi ca şi densul,
spre a şl ispăşi pedeapsa pentru cele ce
făptuise, acesta, cum mè vă(,lu, în urma
arătărilor mele ca vin din Valachia rugat
de Vodă să slăruiesc scăparea Iul din
temniţă, începu să plângă amar şi cădu
în genuchï, rugânclu-mă ca pe Dumnedeü
să dobândesc indurare de la Impëratul.
Sărmane om, îl clisei eu, toate tân
guirile tale sunt zadarnice. De voeştl a fi
scăpat de urgia cea căclut asupra capului
teu, nu-ţl mal rămâne de cât un singur
mijloc: să-ml destăinueşll mie fără şo
văire toată vieaţa la, apoi să alcălueştl
o jalbă către Împărat, pe lângă care voiu
încerca încă o dală să le ierte.
Socrul Iul Gavrilof, după ce făcu jalba
către Împărat după cum ’1 povăţuit eiu
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începu să-mi povestească cam în chipul
următor:
— Am slujit, pe vremuri la Curtea
Domnească clin Muntenia. Dupe un oare
care timp, căpătai rangul de Serdar şi
iuseî trimis Cârmuilor al Olteniei. Acolo,
împins de păcat, amăgii pe Vodă, făcăndu-1 a-ml da putere să spânzur un
om nevinovat, care nu era altul de cat
tratele soţiei mele. Din această pricină,
so Li ea mea înebuni şi puţin dupe aceasta
dădu naştere unul băiat. De şi aveam
mare dragoste de a dobendi un prunc,
totuşi, faptul că era născut de sora unul
spânzurat, mc făcu să-mi înăbuş do
rinţa. Înainte de a mc hotărî să-l lepăd,
pentru a face ast-fel să i-se peardă
urma, 5ml aruncai plivirea asupra lui
şi zării că avea, de Ia încheetura mâne!
drepte până la grumaji, un semn ce se
asemăna cu o cordea.
llolărîrea o dală luată de a-1 lăpăda,
nimic nu fu în stare să mă înduio
şeze. Luai dar copilul şi-l dădui omului
meű de încredere ca să-l lepede în drumul
trecătorilor; iar pentru ca să aibă milă
de el cel ce se vor îndura să-l ridice din
drum, pusei între scutice o pungă cu bani.
Pe când ghinărarul urma cu povesti-

!
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rea acestei cl es la nu irI, pe care eu o ştiearn în I oale a mén un lele eï de la înce
put până la sfârşit, pentru a seu li pe
Gavrilă de ruşinea faptelor săvârşite de
socru-său. ’mi pierdui răbdarea şi ce
rni lui Vodă de a ruga pe ghinărar
a se opri cu povestirea. Atunci desco
perii celor de fată că copilul lui Dan
despre care e vorba nu e altul de cât
Gavrilă, care, nesciind din ce părinţi se
trage, a luat de soţie pe sora sa, după
cum se dovedesce din jalba lui Dan,
în care iscălesce cu numele de Danoi,
rusificându-şl asl-fel porecla.
Pe de o parte, Gavrilă plângea de
mâhnire din pricina greşalel ce făcuse
de a se căsători cu sora sa, pe de alta,
de bucurie că descoperisem pe deplin
toată taina naşterel sale, mă săruta cu foc.
in sfârşit ghinărarul spuse lui Vodă
că rugând încă odată pe împărat pen
tru iertarea socrului lut Gavrilă. lotul
fusese în zadar, căci Ţarul era neîndurat.
Pe când cel pe faţă ascultau şi se
minunau de cele audite, iată că intră
fustagiul palatului şi vesteşte pe Vodă
că un bărbat şi o femee din părţile Olte
niei cer să vorbească Măriei Sale In taină.
Vodă, ne sfiindu-se de ghinărar, dar
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mal ales spre a nu i se da de bănuit
că avea de vorbii ceva în potriva oblă
duire! Rusiei, dele poruncă fustagiulul
să aducă îndală pe cel doui oameni
cari doreau să-I vorbească.
Pe când necunoscuţii, abia inlraţî pe
uşă, se ploconeau înaintea lui Vodă, de
o dală Gavrilă se aruncă in braţele
femeel şi începu să strige :
— Mamă dragă! iartă-ml picatul ce
am făcut, de oare-ce nu şlieam cine 'ml
sunt părinţii.
Toţi cel de faţă rămaseră înărmuriţî
la aucjul acestor cuvinte.
Femeea care venise să vorbească lui
Vodă era Floarea, mama lui Gavrilă, pe
care liu-séü o recunoscu îndată mal
mult dupé marea asemănare cu densul.
Vodă, văcjănd că taina blestemului
începea să se lămurească din ce în ce
mal mult, ceru bărbatului care însoţea
pe Floarea să povestească fără nici o
teamă ceea ce avea de spus.
—Sunt pescar, începu însoţitorul mamei
lui Gavrilă. In ajunul Blagoveşteniilor me
dusesem la Jiu să pescuiesc ceva peşte.
Pe când mă pregăteam să arunc năvodul
în rîu, de o dală véd pe jupâneasa
Floarea că se asvârlă în apă. Faţă de

174 —

primejdia care o ameninţa, nu perdu!
timp şi më repedi! în apă; înotând,
o prinsei şi luând-o în braţe o scoseî
. pe mal. Din pricina ape! ce înghiţise,,
sermana ieinee leşinase. Dându í îngri
jirile cari më prici pea m, dupé oare-care
timp şl veni în simţiri. Desmelicindu-se
mal bine, începu să clică, ţipând: «co
pilul meu! unde ’ml e copilul? s’a înnecat!» Când s?a aruncat în apă avea
în braţe un ghimotoc de cârpe în lapfură de copil. Vëdênd halul nenorocit
în care se aila această iemee, mi se
făcu milă de densa şi o lua! la mine
în colibă, spre a o adăposli până să-şi
vină în simţiri pe deplin, ca pe urmă
să cercetez spre a-I da de rost.
Dupë câte-va cjile, trecând pe dinaintea
colibe! mele ispravnicul, însoţit de mai
mulţi slujitori, jupâneasa Floarea începu
să strige: «Dane, Dane, mi-a! răpit co
pilul! Ce la! făcut?».
Vorbele eï më încredinţase că judecata
'î era bolnavă.
Floarea, de bucurie că-şl găsise co
pilul, ’şl veni in simţiri pe deplin şi în
cepu să grăiască ast-fel:
— Da, da, Măria Ta, ăstui creştinii
datoresc scăparea vieţeî mele şi recă-
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pătarea judecă ţel. El nu m’a lăsat să
vestesc Cârmuirea din Oltenia despre cele
ce pălisem, de teamă ca să nu se cocolo
şească lucrurile şi ast-fel să nu capăt
nici o dreptate. De aceea m’am hotărât
sa viu să cad la picioarele Măriei Tale
şi să (e rog să aibl milă şi indurare
de mine, poruncind să mi se dea îna
poi avutul pe care duşmanul de Dan
l’a zălogit la cămătari, lăsându-mâ asl fel
săracă şi peritoare de foame pe drumuri.
Prin cuvinte dulci şi mângâetoare,.
Vodă încredinţa pe Floarea că totul se
va face dupe voia lui Dumnecleti. Apoi
rugă pe ghinărarul Kiseleff să pove
stească cu ce prilej se alia Dan în Rusia
şi prin ce întâmplare ajunsese aşa de avut.
— Dan, trecând hotarele, dise ghină
rarul, ca să-şi peardă urma porni cu o
corabie la Odesa. In apropriere de acest
oraş se stârni o furtună puternică, aşa
că corabia, lovindu-se de o stâncă, se
înecă. Toţi călelorii periră împreună cu
malrojii. Dan scapă ca prin minune, pe
o bucată de catarg, prin al cărui ajutor
isbuli să ajungă la mal şi ast-fel să scape
de o moarte sigură. Ameţii cum era de
spaimă şi de osteneală, el stătu doué
dile pe malul mărei, nemâncal şi gol.
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Din întâmplare, trecând nişle pescari
lipoveni, aceştia ’1 luară şi ’! duseră
la Carvasaraoa portului spre a ii cer
cetat. Acolo el povesti că pe când
era aproape să lie înghiţit de furia va
lurilor măreî, lepădase tot ce avea asupră-î, având grijă a atîrna de gât pi lacul
boerieî, scris pe piele de iepure, pentru
ca scăpând cu vieaţă să fie credul
şi ajutat de cel caii i vor găsi. Vo
ind să-l desfacă spre a-1 da slujba
şilor să-l citească, nu se mal zărea pe
pi lac de cât urmele slovelor, de oare
ce apa le ştersese, din care pricină
era să fie închis. Un belrân neguţător,
care venise la Carvasara să plătească
vama pentru nişte mărfuri ce ’I sosise,
’i se făcu milă de el şi, dând chezăşie, i
luă la Petersburg, unde ’şl avea locuinţa.
Cum se brodise că şi bâtrânul era
lot din Valachia, aşa că se înţelegeau
de minune, ceea ce făcu că in scurt
timp neguţătorul căpătă o mare încre
dere în Danoi. Nepoata neguţătorului,
îndrăgostindu-se de Danof, caredeallminlerea era chipeş şi frumos, în curând
se căsători cu densul, cu care prilej
neguţătorul îl hărăzi tot avutul sâu
dupé moarte

V
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Bătrânul loplangiu de blănării, simtindu-se cam obosii, lăsă pe Danof să
învârtească dara verile negoţului , iar
densul plecă la feredee cu nepoală-sa
— solia lui Danof — spe a se vindeca
de beteşugul ce suferea. Pe drum le
eşi înainte tâlharii, cari, dupé ce iî prădarâ de lot ce aveaţi asupră-le, îl omorîră pe améndouï, aşa că Danol rëmase
stăpân pe toată averea, aceasta in pute
rea dreptului ce avea liică-sa, născută
la un an după căsătorie.
Inlr’un târdiü se dovedi că pricina
ucidere! bătrânului şi a nepoatei sale
se datora faptului că el sciind toate
tainele unui complot urzit contra vieţeî
Ţarului iî pîrîse şi dase pe mâna stă
pânire!, care îl osândise la surghiun în
Siberia. Cel cari scăpaseră nedovediţî
se jurase a ’şl resbuna atât pe bátrán
cât şi pe urmaşii lor.
Dupé un oare care timp cădu şi
Danof, împins de pecat, în mreaja com
plotului. Fiică-sa, care se făcuse fată
mare. era şi densa părtaşă, căci toate
scrisorile îndreptate tovarăşilor din com
plot eraü alcătuite de densa.
De si Danof nu voia să o mările
după fite cine, de teamă să nu oamă?
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gească şi sä dea ast-fei la iveală com
plotul, totuşi nu se putu ieri până la
sfârşit de ceea ce fu scris a pătimi.
Fiica Iui Danof, védênd pe Gavrilof
Ia teatru, se îndrăgosti de densul aşa
de tare în cât tatà-sèu fu nevoit să i-o
dea de soţie, mal verlos că viitorul lui gi
nere era Român din Valachia. Prin această
căsătorie Danof mal avea şi o allă sigu
ranţă. In adevêr, ginere-séû nestând la
un loc, printr’acésta scutea pe copilă
de orî-ce necaz când sar fi înlemplat
să se dea pe. faţă complotul.
Blestemat fu însă ceasul când făcu
această alegere. Dovedindu-se complotul,
pe densul — Danof— ?1 surghiuni la
Siberia, unde nu se zăreşte lumina
soarelui, iar copila Iul se spânzură din
această pricină. Iar ca culme a pècaluluï,
descoperi la cele din urmă, dupé un
semn de la mână, că Gavrilof era copilul
sèü făcut cu Floarea.
Danof, dise ghinărarul sfârşind poves
tirea celor întâmplate, ’ml a dat acest pilac
spre a încredinţa pe cel mari că el avusese
pe vremuri rangul de boer în Oltenia.
Toţi cel de fală se trudiră a da
citire pilaculul,- nu fu însă cu puţină,
de őre-ce lot ce fusese scris se stersese
7
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şi nu se mal zăreau de cât câte va urme
de slove.
Floarea arucânduşl ochii pe pitac, dise:
— Da, acesta este. II cunoscea după
pecetea de plumb, unde slă pus leatul
când a lost făcut Serdar.
Vodă, care şliea acum lot şirul po
veste!, ’şl aduse aminte că din cel pri
gonit! lipsea moş Sandu, tatăl Floare!,
întrebat Gavrilă ce se făcuse bătrânul,
el respunse că, pe când luase în spinare
pe maică-sa spre a o scăpa de prada
focului din pădure, pe moş Sandul
lăsase pe prispa bordeiului. întruna din
dile, mergând să cerceteze acel loc, a
dat de urma a nişte oase de om şi a
une! căpăţinl, dovadă că bătrânul arsese
de viu ; iar pentru pomenire, spre a se
arăta celor ce vor trece prinacel loc, înfipse
o furcă de puţ, în chip de cruce, săpânduse pe densa în slove tolă petrecania.
Vodă, încredinţându-se că ajunsese la
sfârşitul taine! blestemului, dete poruncă
să se adune toate bunurile rămase atât
de la moş Sandu cât şi de la Dan şi
să le dea în stăpânire lui Gavrilă ; iar
pentru ca prigoniţii să fie ertaţl de
păcate, orândui să se adune Gonsistoriul
preoţesc, în frunte cu Mitropolitul, spre
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a face slujbă şi privigherï la biserica Dom
nească, precum şi pe la cele-Falte biserici.
Afară d’asta. mal dele poruncă ca
până ce toiul va fi regulat să intre
în stăpânirea merazulul, Floarea şi Gavrilă să fie adăpostit! în doué din odăile
palatului, aceasla mai cu seamă că
Doamna prinsese mare dragoste de dânşii
şi dorea să ’Í povestească ţoală întâmpla
rea cu cele mal mici amânunte.
Dupe ce totul se sfârşi cu bine şi
adunarea părăsi palatul, de o dală Dom
nita cea mică. care în lot timpul cât
ţinuse povestirea tainei blestemului nu
încetase din plâns, se simţi râu şi pe dală
căclu boinavă.
Vodă, care se sfătuia cu mine în toate
împrejurările, ceru să-ml dau părerea
asupra acestei neaşteptate boale. Eu, care
veghiasem toate mişcările în timpul povestirel, pe dată ’ml dădui cu bănuiala,
aşa că rugai pe Vodă a 'ml da voe a
vorbi cu Domniţa numai între patru
ochii.
Ducendu-me în odaia bolnavei, cum
mé vâdu, Domniţa începu să plângă,
dicându-mî :
— Stiü pentru ce al venit să mâ vedl.
Află dar că nimeni nu e în stare să mâ
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vindece de cruda boala, care vèd bine
că are să-ml curme vieaţa, ele cât d-la.
Măria Sa lata, milos şi drept cum er
să asculte destăinuirile ce am să-ţi iac.
Mergi dar şi spune-Í că inima mea a
lost străpunsă de săgeata dragostei. Spu
ne-! fără înconjur că iubesc pe Gavrilă
şi vreau să-l fiu soţie. Numai îndeplinindu-mi-se această dorinţă aşi putea
să-ml dobOndesc sănătatea; all-minieri
merg la moarte sigură. De şi am suferii
şi sufer încă mult din această pricină,
până acum n’am cutezat să me destăinuiesc către nimeni. Me spovedesc d*lale
stiindu-te
om milos si> iubitor de bine :
>
am încredere în d-la că vel întrebuinţa
inrîurirea ce al asupra tată-meu şi-l vei
hotărî să iacă cum e mal bine
Greaua sarcină ce-mi dase copila mă
pusese pe gânduri, căci nu sciam cum
să încep vorba cu Vodă, care mă aştepta
în odaia d alături.
— Măria la, clisei lui Vodă, sunteţi pe
atât de drept pe cât de bun. Sunt încre
dinţat până în aclencul ini mei că tot ce
faceţi, în nemărginita Măriei Voastre înţe
lepciune, nu e de cât pentru binele şi
în folosul obslesc. De când am nemărginită cinste, hărăzită de Măria Voastră,
1
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de a lace parle dinire ceï carï slujesc
cu credinţă Tronul şi pe Măria Voastră,
cred că nici înlr’o împrejurare nu vJam
dat prilegiul să Vé supăraţi pe mine că
maşî fi abătui câtuşi de puţin de la
poruncile Măriei Voastre. Acum însă,
chiar de aşi primi un afront, sunt ne
voit a Vè ruga să aveţi milă şi îndu
rare şi să sèverşi ţi o faptă pe atât de
măreaţă pe cât de nobilă. Aflaţi dar că
am ghicit boala Domniţei. Leacul ei.
dacă Vă învoiţi şi Măria Voastră, e să
o daţi de soţie unui boer chipeş şi avui,
de care densa s?a îndrăgostit atât de mult
în cât a cădut bolnavă.
Vodă tăcu si se duse să se sfătuiască
cu Doamna.
Nu trecu mult timp şi Vodă veni în
soţit de Doamna să le spun cine era
bărbatul de care se îndrăgostise Domniţa.
Eu le spusei, fără multă vorbă, că e
Gavrilă, marele cântăreţ din poveşti.
Vodă şi Doamna, privindu se lung
unul pe altul, primiră a se face această
unire, însă cu învoirea sfatului boerilor.
Pe dală porunci să se adune stalul.
Toţi boerii se invoiră la căsătoria Dom
niţei cu Gavrilă, afară de unul singur, nu
mit Mihăiţă, care dicea că nu se cuvine
1
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ca o Domniţă sa ia de soţ pe un cân
tăreţ !
Vodă, pricepând pe dată paraponul
lui Mihăiţă. îl respunse:
— Fii bine încredinţat, boerule, că
pedica ce voeşll a pune dorinţei fiicei
mele nu se va isbândi şi nici va aduce
vre-o slînjinire. Află dar că Gavrilă, de
şi n’are rangul d-tale, preţueşle însă mal
mult ca cinstita d-lale iată. Mai află că
bărbăţia lui a fost recunoscută chiar de
împăraţi, pentru care i-s’aü hărăzit mal
multe căvălăril de mare preţ. Afară de
asta. e de dece ori mal bogat ca d-ta,
şi mal presus de toate nu e nici ghebos
nici şaşiu, cum eşti d ta!
întreaga adunare firitisi pe Vodă pen
tru buna şi nemerita alegere ce făcea.
Vodă dete poruncă să vestească pe Gavrilă spre a se înfăţişa înaintea adu
nări*!.

Gavrilă, mişcat pentru marea şi neaş
teptata cinste ce i se făcea. înfăţisânduse ’nainlea lui Vodă şi a Doamnei le
sărută mâna cu mare smerenie. Apoi,
voind a ţine logos spre a mulţumi pentru
cinstea ce i se făcuse, nu fu în stare, de
oare ce de bucurie ;1 podidi plânsul.
Cu acest, prilej, Vodă 1 înălţă la ran-
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gui de Serdar, numindu-1 cârmuilor al
OUenieï.
Treï (lile dupa nuntă, Gavrilă plecă
cu soţia sa la Craiova, unde se aşecjă In
scaunul de Cârmuilor.
Prin înţelepciunea, blândeţea şi bu
nele lui sfaturi, deprinse norodul din
Oltenia Ia fapte bune, învăţându-l să
lupte cu bărbăţie pentru apărarea şi
nealîrnarea scumpei şi nepreţuitei noastre
ţărişoare.
» »
Iar eu, bătrânul Grămătic, încheind
povoslirea tainei acestui blestem, clic că
nu e faplă fără răsplată : unii primesc
resplala faptelor bune în ceruri, alţii—
cei răi — o primesc chiar în această
lume, plină de amărăciune.
Jn scurta lui vieaţă, omul cu frică
de Dumnedeu e dator să năzuiască
cât mal mult la fapte bune, căci pe
cele rele Ie urzeşte chiar şi cel ce nu •
vrea să le facă
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