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HAIDUCUL BOSTAN

SATUL REDIUL. — FANARIOTUL ANDONIS,

Era anul 1834.
Satul Rediu!, situat In judeţul Covurlui şl Ia o de

părtare de un ceas de orăşelul Pechia, pe vremea 
aceea era aproape pustiu.

Nici un român cu inima românească nu venia sä 
stea în acest ioc. Chiar şi în zîua de astăzi el nu 
număra decât ia vre-o cincisprezece case ţăcăneşti 
şi locuitorii din satele vecine Ki dau încă vechiul 
nume de: „Cuibul hoţilor“.

— Uade te duci, bade Vasîlo cu carul aşa în
cărcat ?

— Uite, cumetre Gligore, merg până la Galaţi să 
vând ăst păpuşoi«, căci am auzit că acufia s’or fi 
mai ridicat preţurile.

— Bine faci, bade Vaslle, dar bagă do seamă să 
nu care cumva a'â treci prin satul „Cuibul hoţilor0, 
că pe legea sfintei cruci, nu te mai întorci înapoi.

— Ba am să trec tocmai prin el, cumetre, căci 
îmi este calea mai aproape şi nu voiu să merg o 
lună pe drum.

— D’apoi bine, ţie nu ţl-e frică de hoţi.
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— Hei, cumetre Grigore, mi-o frici, cum să nu-mî 
fie frică; dar tu du ştii că acum n*a mai rămas 
nici picior de hoţ prin satul Rodiul, căci zmeul de 
Bostan ştiu a-i omori pe teţi, curăţând pământul 
de neghina streină?

— Bostan! D-zeu să-i Ierte. păcatele şi să-i fie 
ţărîna uşoară, că volnic om a mal fost !

— Volnic da, căci aşa e tot românul cil dor şi 
milă de ţara Iul !

— Din acest dialog, eititorul poate înţelege mai 
bine frica ce au tocă ţărani! de satui Rediul. Molţt 
din el speriaţi de povestirile bătrânilor, nu Ie vine 
niei acum a trece pe lângă el.

Adevărul e însă, că Rediul ?n ziua de astăzi nu 
mai este de loc cuibul hoţilor de altă dată.

El este un sat adevărat românesc şi cu încetul 
va pieri şi groaza pe care nelegiuitul strein şi cio
coiul ştiu să aftdlască latrinául. Numai amintirea şi 
numele lui Bostan vor rătăci vecinie pe buzele ro
mânilor din aeeastă parle !. .

La anul 1834- insă, Rediul era cu totul altfel. El 
nu se compunea decât din casa arendaşului zidită 
pe vârful unui deal. Ia a cărui poale un râuleţ mic 
se perdea pe sub verdea iarbă prin dose cotituri 
şl din câteva bordee Împrăştiate ici-colea pe coasta 
acel ui aş deal.

Arendaşul se numia Andonis, ei era un fanariot 
cu faţa urltă si cu o inimă şi mai urită.

Dispunând de o însemnată avere adunată Încă de 
tatăl său, avere pe care o răpi din munca şl su
doarea ţăranului, nelegiuitul fanariot nu mal găsi 
nici o pedică pentru săvârşirea celor mai îngrozi
toare crime. •<
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OI dacă stâncile înegrite de vechimea timpului 
ar putea vorbi, ar spune mai bine lumei la câte 
odioase fapte n\*u fost ele martore I !

Nu era călător care să treacă pe lângă acest sat 
fără a fi oprit do oamenii fanariotului, cari imediat 
îl transportau la casa stăpânului lor, unde sărmanul 
român era despoiat şi omorît !

Nu era fată frumoasă prin satele de prin prejar, 
fără a fi răpită si violată de nelegiuitul Andonis !

Andonis era un om scurt şi gros. El avea faţa 
neagră şi sbârcită ca a unui bătrân de 80 ani, de 
şi nu număra mai mult decât 35 până la 40. Buzele 
roşii mari şi rcsfrânte, capul mare şi fără nici un 
fir de păr, ochii negri şi eşiţi afară, braţe scurte 
dar viguroase, în sfârşit era urîcîunea in persoană.

Când împiini 26 de ani părinţii lui muriră de o 
boală contagioasă, lăsând după dânşii pe acest sce
lerat, Andonis şi pe un frate al său mal mic Vosco. 
Acesta din urmă ora ceva mai blând şi avea un 
suflet mai bun, Insă această bunătate o plăti ne
fericitul cu preţul vieţei sale.

Trei luni trecură delà moartea părinţilor şi An- 
<lonis se însură. El luă pe o văduvă din Galaţi, o 
femee care perduse pe bărbatul ei de doul ani. Elena, 
astfel se numia ea, era săracă cu totul. Se pare că 
e un blestem pe lume ca tocmai fiinţele cele mai 
pure, cele mat bune să sufere mai malt ! Elena 
iubea pe bărbatul ei cu iubirea ce o soţie datoreşte 
soţului său. Neavând părinţi, neavând pe nimeni în 
lume, toată bucuria, toată iericirea Elenei era In 
acest bărbat. Dar val 1 abia trecu luna de miere şi 
cu dânsa trecu din viaţa aceasta şi bărbatul „el.. 
Rţmasă singură, ea se aprofunda în durere, se Im-
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brăcă Sa negru şi hotSrîndu-se ca în toată. viaţa ei 
eă nu se mai mărite, să retrase într’aaa dia afun
datele strade alo Galaţulu!, de unde na eşi în timp 
d© doi ani. Iq intervalul acesta, ea ’şi vândă un* 
câte una tot ce avea prin casă, pentru a’şi procura 
hrana, căci bărbatul el nu putu să1! las» mai muifc 
decât dorul care o consuma !

Et bine, ce trebuia să devie aeum sărmana fernen ? 
Ku mal avea pâine, nu avea casă ş! pe un ger cum- 
priit so văzu nevoită a muri pe drumuri !

Să vândă ? Ce era să mai vândS, căeî vânduss 
totî... Să ceară de lucru? Această încercare o făcuse 
încă do mult, însă întotdeauna se pomenia cu pro- 
puneri ruşinoase din partea acelor pe cari îl ruga 
«ă o ajute !...

Intr’o astfel de pozfţiune critică se sfîa nenorocita 
femee, când iată că întro zi întâlneşte în oaiea’i pe 
fanariotul Andonis. Acssta o vede, o iubeşte şi 
aflând că e văduvă şi săracă, o coro îu căsătorie. 
Elena îi luă, c&eâ contrariu trebue să devie o pro
stituată, sau să se sinucidă 1

—O! cerul este caro mH scoase, îşi zlaeoadupă 
ce fanariotul îi făcu propunerea de a-1 urma în 
calea vit ţoi.

— Sufletul bărbatului meu, care veghiază vecinlo 
asupra mea, va credo văzând că iau această po
citură a pământului, că eu nu ram uitat şl că dacă 
».cum mă dau in braţele unui om de care şi satana 

-ar fug», nu o fac decât do nevoie.
Ea insă se înşelă amar, căci nu era de ioc cerul, 

ci infernul care îi scoase înainte pe blestematul 
Andonistt
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Tortara, — Temniţa» — Fratriciderea.

Cine! an! trecură de* când sărmana Elena îşi dricea 
viaţa cu nelegiuitul Andonls. în tot timoul ăsta e* 
» fost martoră celor mai teribile crime. In zadar 
se ruga de bărbatul ei să fie mai bun cu oameni?, 
să încaleso omorurile, sa iegonească acea bandă 
de lupi, pe cari ii plătea pentru a 8© aţiue pe ia 
drumuri, spre a jefui pe călătorul co-ar trece p’aeolo.

Nu ! Nici rugăciunile, nici lacrimile nu găsiră ioc 
la neagra inimă a fanariotului l

Ei îşi exersa încontinuu criminala-i misiune de 
călău simţind o plăcere, o mulţumire la descoperirea 
fiecăroi noi torture î

— Bărbate, stăpâne, zise într’o seară Elena H\i 
Andorns, când o să încetezi de a mai vărsa sânge? 
Val! o să ma omori scumpul meu Andonis cu 
faptele tale cele crunte I Ob ! in tine oare nu mai 
există inimă de om, milă de creştin ? f

— NTai frică Eleno, răspunse fanariotul cu un 
ton scurt, pe tine nu te voiu omorî, căci te iubesc. 
Ş’apoi nu eşti tu fericită de când stai tu cu mine! 
Răspunde 1

— O da, iubitul meu, sunt fericită, ar ti culă Elena 
tremurând de frică, dar ori cum, mă întristează 
atâtea omoruri comise pe fiecare zi.

— Te întristează? şiopârlă ce eşti, dar calicia 
din timpul văduviei tale nu te întrista ! Aud l poatv 
erai mai fericită cu nătărăul tău de bărbat, car» 
muri fără să*ţi lase măcar o rochie!

— Mişeiuie ! I strigă la aceste cuvinte Elena, tur« 
bată da mânie. închide neagra-ţl gură ! Satană, nu

I

I
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bteitema fiinţa al cărui nume nu eşti demn a-t 
pronunţa! ’E', bărbatul meu cel dintâni era un 
Inger, Andonis, pe când tu, o... tu eşti un demon 
spurcat ! 1

Şl sărmana femee lovită In cea mai scumpă 
amintire începu să plângă.

La aceste cuvinte, ochii fanariotului se înroşiră 
ca focul, fruntea 1 sa încreţi şi ca un tigru se 
aruncă asupra Elenei.

• — Aşa dar, tu ai încă gură ca să vorbeşti? Ei 
bine îţi voi sfărâma capul ca unui şarpe 1 Şi apu
când-o de păr o trânti la pământ.

Lumânarea după masă aruncă o lumină tristă în 
interiorul odăei, iar noaptea venise deja şi un în
tuneric maro ooprlnse faţa pământului.

Elena zăcea la pământ, ea gemea adânc şi ge
metele-! se amestecau cu vântul care sufla afară.

— Graţie, graţie, pronunţa ea din când în când 
cu o voce stinsă. Ertare, fie* ţi milă, nu mă omorî!

— Îţi voia' sdrobi capul ca unui şarpe, răonîa 
înfuriat fanariotul. Ertare de la mine nu mai poţi 
aveai Haide, găteşte-te de moarte! şi zirând aceste 
cuvinte trase un cuţit delà brâu. Cu mâna stângă 
el apucă pe femeea lui de părul care i se despletise, 
îi isbi capul de pământ, iar cu mâna dreaptă ridică 
cuţitul, spre a-1 băga In inimă.

— Acum du-te la dracu după întâiul tău bărbat, 
mai zise fanariotul cu dinţii Încleştaţi şi voi să 
împlânte ferul rece în plăpândul ei pept. De-odatâ 
însă geamul se sparse, lumânarea se răsturnă dapă 
masă şi o piatră loviQd pe Andonis în cap îl împlu 
de sânge. Durerea grozavă făcu să tremure mâna 
călăului, el lovi ou o turbare şi mai mare ; dar

: ;

i
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din fericire nimeri în braţul stâng al Elenei şi cu
ţitul se opri cu vârful în os.

Atunci isvorî din mâna Elenei un torent de sânge 
se amesteca în valuri spumate cu acela car© 

ţîşnia din capul lui Andonis..
— Călăule, m ai omorît, strigă Elena dominată 

de durere şi leşină.
La acest strigăt, uşa se deschise şi un copilaş 

de patru ani intra înăuntru.
— Cine a omorît pe mama? întrebă el şi începu 

să plângă.
A ce 8 ta era copilul lui Andonis pe care îl făcu la 

un an după însurarea sa.
— Ah ! cine a omorît pe mama, striga el mereu 

şi căutând-o prin întuneric se impedică de corpu-i 
şi căzu peste dânsa!

Vijelia de afară se potoli, miorii cari cu un ceas 
mai înainte acoperîră cerul se îniprfiştiară şi luna 
ivindu-se pe seninul orizont, privi prin fereastră 
acest teribil spectacol.

Ea văzu o femeie mai mult moartă, cu părul des
pletit scăldându-se Intr’un Jac de sânge; lângă dânsa 
zări un copil semănând unul Înger, care plângea p© 
corpul măsil ; iar mai departe pe un om mai crud 
da tigrul şi care ţinea încă în mână cuţitul, plin de 
sânge.

— Mii de draci, bombăni Adonis printre dinţi şi 
se apropiă de fereastră spre a-şi răcori fruntea şi 
a se lega la cap cu o batistă.

De-odată însă, el vede pe un om oare fugea ca 
fulgerul întrîo direcţie opusă şi cu capul gol

— Aşa dar eşti tu Vosco, scumpul meu frate, care

care

1

î
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m’ai rănit Ei bine, eu voiu Í! mai darnic şi te voie 
omori.

Şi cu o voce Infernală zicând aceste cuvinte, sce
leratul Aodonia îşi legă capul şi rezemându-se cu 
amândouă mâiaele de fereastă privi timp lung în 
spre direcţiunea In care fratele său fugise 1

* 9 *

Două luni trecură de la această îngrozitoare scenă. 
Elena din fericire deşi era destul do rău rănită, nu 
era Insă în pericol de a muri. Cât pentru Andonis 
ei nu avu nimic. Rana delà cap se închise şi în trai 
zile era tot atât de sănătos ca şi mai ’nainte.

In timpul ăsta fanariotul stetea pe un scaun In 
balconul din partea dreaptă a casei, cu ciubucul In 
gură, lăsând sâ-i iasă, pe nas un fum negru, car» 
se perdea în mii de rotogoale.

Ceasornicul din casă bătuse de 11 ori, era prin 
urm&re târziu şi cu toate astea Andonis aprofundat 
In gânduri calcula nişte planuri infernale.

El se gândea la metodul prin care ar putea să 
omoare pe fratele său 1

Ah! Vosco, până când nu-ţi voi bea sângele nu 
mă volu lăsa ! Tu m’ai rănit ia cap eu te volu răni 
la inimă !

Şi după aceste zise se cufundă din nou în gân
duri. I se părea că vede pe fratele său în sânge, 
lungit la pământ, cu pieptul' despicat şi gândind 
numai, inima îi începu să râză ; iar buzele să zâm
bească cu un surâs drăcesc.

Deodată însă se deşteptă ca dintr’un vis. Ei aude 
mai multe voci şi sculându-se repede se dă jos.
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— Ce mi te suceşti ca să scapi ?
— Fá înainte că te turtim sub picioare, cap ds* 

bou ce eşti, şi iată că 13 fanarioţi scofâlciţi ia faţă, 
toţi üngüi d’ai lui Antonis se arată în curte avân<£ 
îu mijlocul lor uu biet român mai mult mort de 
bătăi.

— De luide-t aduceţi măi palicari pe acest gugu
man, întrebă Andonis pe oamenii săi.

— Dm drumul cel mare, răspunse unul din ei.
— Are bani, răspunse altul.
— Şi ee împotrivia mişelul, continuă un al treilea.
— Aşa, ei bino duceţi-1 în beeiu, ordonă Andonis,.
— Vino Încoace, zevzocule, zise Chirilis, un fana

riot înalt şi Bubţire, apucând pe român de pir şî 
târându-1 după dânsul.

— Pentru Dumnezeu unde mă duceţi, Intrebk 
român ui.

— Nici un cuvânt, porunci Chlrilis pe când to\b 
ceilalţi fanarioţi împreună şi cu marele Andonis 
ţineau după nenorocitul român ca lupii gata a în- 
feSţa prada.

Ajungând în mijlocul curţii, Andonis ridică 
obion de fer. Deodată un miros infernal, un miro* 
eşind ca din fundul iadului umplând dulcele aer al 
nopţii făcu pe român să se tragă cu doi paşi înapoi.

— Intră înăuntru, strigă fanarioţii într’o voce şt 
impingându-l îl biigară întx’un beciu, sau mal bin»- 
zis într’un mormânt.

Credem de prisos, iubite cititor, să-ţi descrie cu 
demnănuntul cum era această subterană miserabilă.

Destul că ori cu câtă băgare de seamă ai fi mera> 
trebuia numai decât să calci sau pe cadavrele pu- 
trezândo ale nenumăratelor victime, sau pe oasele

UX5

i
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mucezi te, in interiorul cărora verínii îşi făcuse cuibul 
lor. Cea ce te cutremura ïnsü mai mult era putoarea, 
o putoare n6descrisă, provenită din putrezimoa căr- 
nurilor umane î

Fioros aspeet ! o candelă mică lumina marea ca
vitate şi la siabele-i raze nu vedeai alt nimic fâr’ 
schelete deşirate, capete sdrobite de călcături şi a 
căror guri păreau încă că rânjesc, membre desliplte 
de trunchiul lor şi frânte In mai multe bucăţi ; iar 
în mijlocul cavităţii un pat mare de lemn. Tată pe 
scurt tot mobilierul temniţei.

— Haide scoate mai iute toţi banii ce ai şi te 
închină, dacă eşti creştin, zise în fine Andonis Ro
mânului.

— Vai, sărăcuţul de mine, dar nu v’am greşit 
nimic, pentru D-zeu, nu mă omorâţi.

— Destul, înţelege, nu te boci, căci n’avem timp 
de stat, ci scoate mai curând banii ce ai la tine, 11 
opri: Chirilis.

-1- Iacă, aise românul scoţând din sân o pungă 
veche, tot ce am este în această pungă.

Andonis îl smuci punga din mână.
— Acum spune-ne ce avere ai pe acasă, Întrebă 

unul din fanarioţi, căci altminteri te omorâm.
— Nu mai am nimic afară de nevasta şi doi 

copii, cari mă aşteaptă să le duc pâine, răspunse 
românul.

— Ce-1 mai întrebaţi, zise Chirllls, trebue sl-l 
punem la casnă, căci alminteri nu va spune adevărul.

— Să înroşim ferul plugului şi să il punem pe 
piept, zise un altul.

— Ba să-l jupuîm, strigă un altul, căci nu vedeai 
mişelul cum se împotrivim?
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— Lăsaţi-1 palicari la dracu, Intrerupge Andojris^ 
este târziu şi trebuie să ne mai odihnim puţinteL 
Retersţi-i capul şi să ieşim afară.

Nu apucă să termine Aadonis rorba bine şi fa
narioţii întinseră pe român pe patul de lemn şi pe 
când ceilalţi ÎI ţinoau de mâini fi de picioare. Chi
rii Js Ii reteză capul ! !

Crima era comisă în întuneric fi nu o ştia decât 
cerul !î!

x

* * *

Sunt opt ore de dimineaţă, oamenii fanariotului 
dormiau încă, singuri Ândonis şi Chirilis nu putură 
dormi do loc.

Unul se gûndla la modul prin care ar putea omori 
pe fratele său ; iar eelalt să fiământa cu mintea, 
cum de nu a făcut vre-o şmecherie, ca să rapiască 
punga românului fără a-l simţii tovarăşii lui.

— In sfârşit trebue să-l omor, zise Andonis seu- 
lându-se din pat şi îmbrăcăndu-se iute.

Zece minute încă şi el era gata. Voi să iasă afara, 
când zgomotul unui suspin dureros îl opri în loc.

Era Elena care se făcea că doarme, era martira 
care ştia de crima comisă în timpul nopţ.ei şi care 
acum prevedea moartea cumnatului ei !

— De cë suspini Eleno, întrebă Andonis.'
Insă ea tăcu prefăcâdu-se că doarme.
Visează mititica, zise ei văzând-o că nu-1 trează. 

Bine am făcut că n’am omorât-o căci de, dracu mă 
puse o iubesc. Dar tu Vosco, o câne, de ce trebuia 
să mă opreşti? Cine te puse să te amesteoi în tre- 
bile mele şi mal cu sesmă de familie?
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A, * nerodul, înţeleg acum, tu • poata o iubeşti şl*ţF 
-era milă să o omor. Ei bine vei muri tu !

Şi sicâad aceste cuvinte deschise uşa cu furi« 
<$Kiui ieu şi trecu în odaia de alături.

Aci dorrala fratele său.
— El doarme încă, zise A adonis încet şi se apro

pie în vârful degetelor de patul iui. II privi câteva 
minute, apoi voi să-î descopere, epre a*3 biga cuţi
tul în piept.

Deo dată insă o voce femeiască se auzi strigând.
„Vosco! scoală,călăul e la capul tău!"
Dar fîiena care prlvîa din crăpătura uşeî toate 

'mişcările soţului său. Era Elena pe care Vosco o 
«săpase de moarte, în această seară când răni ca 
p;alr& pe Andocis la cap şi care acum ia rândul ei 
venea să-l scape.

La acel strigăt disperat, Vosco bo trezi şl vßzu 
•deasupra sa pe fratele său in a cărui mână sticlea 
•cuţitul tăios.

— Ce ai să faci mizerabile, ziae accBta voind să 
te scoale, însă mâna lui Andonîs 11 opri pe loc.

— Câlăule, vrei să mă omori?
— Nu, voiu uumai să-ţi rănesc inima precum tu 

ini-ai rănit capul!
Vosco vedea moartea cu ochii, el ştia cruzimea 

fratelui său şi de aceea nici nu se încerca să-l 
roage, ca să-l er te.

Omoară-mă dar, zice el cu o voce fermă.
— Moartea e gata, mărturiseşte însă mai întâi, 

•dacă tu iubeşti pe Elena, întrebă tiranul Andonis 
atiogându-i cuţitul pe piept.

Vosco simţi ferul cel rece şi făcu o sforţare su
pranaturală, ca să scape, însă unealta omorâfcoara



Ciae a oiuorit pe marna? îirrebă copilaşul şl Începu sá plângă.

I

\
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I ifctră până Jn plăsele în. pept străpungândui inima r
Sângele ţlşnea din toate părţile şi stropi faţa ti

ranului fratueid ! !
Corpul începu să se abată, el căzu jos dupe pat, ' 

ochii din cap se deschideau ai se Închideau privind 
pe fratele călău !

La aee8>tă vedere Andonis se speriă, I so pare 
că casa e plină ou draci şi că toţi se rânjesc )a •• 
dânsul ! El Si vede, dracii se apropie mereu de dân- 
su, Andonis ese afară ca să scape de ei, însă afară 
anzi o voce ca aceea care striga pe Cain :

„Andonis, ce ai făcut pe fratele tău ? !“
*—Eleno 1 Eleno ! strigă atunci fratucidul, insă 

Elena dispăruse.

i

!

/

M a r i o a r a.: *
1

! Pe o câmpie verde şi întinsă străbătută de sute 
> de râuréle, coarde de argint, cari plâng fugind pe 

sub verdea earbă in mijlocul unei alee de salcâmi : 
mirositori se află un mic bordeiaş.

Nici sat, nici casa nu se zăreşte în jurul lui. Ar 
: trebui să te urci pe vârful vre-unui din salcâmi, ca 
i ' să vezi la.o depărtare destul de mare satul Rodiul, 

singurul care se poate zări.
In acest bordeiaş, aruncat în mijlocul pitoreştci 

naturi loouese două femei.
Una e bătrână ca earna, părul îi este alb ca bum

bacul.pe când cealaltă e tânără ca primăvara şi cu 
părul negrn ea ebenul.

Marioara, astfel se numea- fata, abia călcase* In 
! al 18 a an ai vleţei şi ochii ei mari castanii se 

sclfidati adesea in lacrăml.

i

-,
,
:
:
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— De ce plângi Mari o ară întrebă într’o zi bătrâna 
;>mumă po fiica ei.

— Ah plâng mamă ori de câte ori mă gândesc 
Ia Bostan.

— Şi de ce Marioară, când tu ştii că Bostan te 
iubeşte ?

— Da, mă iubeşte, dacă mă iubea ar fi venit să 
mă vadă : dar el nici nu se gândeşte la mine mamă 1

—■ De unde ştii, copilă ce eşti, că Bostan nu te 
dubeşte ?

— ştiu, căci nu vezi că nici eri seară nici In astă 
seară nu a venit pe la noi.

— O, dacă n’a venit poate că-’i încurcat cu vr’o 
treabă, dar îndată ce-o avea vreme fii sigură Mari- 
rioara mea c’o veni.

— Da, mata nu vrei să crezi, mamă! că Bostan 
ne-a uitat I Oh, el e tânăr mămuşoară, e frumos la 
faţă şi e înţelept peste măsură! Nu ţi-aducl aminte 
cum ne mai vorbea în Sâmbăta Paştiior de patimile 
lui Hristos, de jidanii cari îl răstigniră, de fecioara 
Maria?! Chiar luna trecută n’auzlşi ce frumos po
vestea timpurile cele grele ale Românilor? »0, mâmă) 
el e vestit în Iveşti *), pe orice fată ai întreba de 
Bostan ea îţi va răspunde că îl ştie. Ei bine, sé poate • 
mamă, ca el să fi iubit pe o alta mai frumoasă decât 
mine... cu avere mamă, bogată!

Ba aceste din urmă cuvinte ea se opri aprofun- 
dându-se in nişte gânduri triste, pe când două lacrimi 
calde se lăsară din ochii ei în lungul obrazului.

— Marioară, nu fii proastă, Bostan te iubeşte şi 
nu va lua pe alta, îi zise măsa.

*) Un mic oraş din judeţul Covurloi.
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— Dar n’ai văzut alaltăseară cât era de supărat?’ 
Chiar şi Anton băgă de seamă că nu-i ia chefui lui.

Anton era un cioban tânăr, cdre venea câteodată 
de vizita pe Marioara.

Ei, dar fie chiar aşa, ce trebue atunci să faci, 
întrebă bătrâna.

— Nimic mai mult decât să mă omori
— O, copila mea, taci din gură, nu zice vorba asta $
— Vai, mamă, îi iubesc de cinei ani şi acum nu

mai moartea m’ar putea despărţi de dânsul !
N’apucă Insă să termine vorba bine şi uşa borde

lului deschizându se, Bostan intră înăuntru !
El avea faţa albă, părul aproapo blond, ochii căpri? 

şl mustaţa bine răsucită. Era de o statură mijloc;» 
şi eu o privire pătrunzătoare. Pe buzele lui puţin 
groase citiai bunătatea, iar pe fruntea-i mare ca de- 
«inel degete vedeai rătăcind un nor de gânduri.

— Bunfi seara la D* voastre, zise Bostan intrând 
Înăuntru.

— Bună seara voinice, îi respunse bătrâna, pe 
când M&rioara ’l privea f:x în ochi. Sărmana copiii 
părea că voeşte să citească în faţa lui Bostan su
părarea lui I

<9 — Dar tu, draga mea, ce faci? tot veselă, şi fru
moasă, nu-i aşa? întrebă Bostan.

— Da, bădică, response ea. Eu voiu fi totdV»uti&. 
veselă, pe cât timp te voi vedea că eşti şi tu vesti.

— Hilde, haide, lasă vorbele astea, zise ei aşe
zând u-se pe o laviţă lângă dânsa.

Ca la jumătate ceas stătuiă cu toţii împreună, 
Bostan le spuse multe şl de toate, când deodată Ma
rtosra care până aci se vadea tristă, se sculă Iute-- 
şi trecu în odăiţa cealaltă, căci bordeiul era despăr
ţit in două.
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— Cq să aibă oare Marloara mamă, de (a tri6tfi< 
întrebă Bostan pe bătrâna.

— De, nu ştiu singură ce să-ţi spun, ’i răspunse 
es, însă adesea o văd că plânge.

Atunci Bostan intră după dânsa şi pe când Ma- 
rioara şedea cu capul intre mâni şi plângea lângă 
o mică masă de lemn, el se apropie de ea şi o strâns© 
In braţe sărutându-o de vr’o zece ori.

— De ce mai mă săruţi, câsd ştii că na mă iu
beşti ?

— O MsrioarB, nu ţi-e greu a vorbi astfel? dar 
cine te-ar putea iubi mai muit ca mine?

— Da... mă iubeşti...
— Te iubesc Mari oară, încrede-te în vorbeîe mele 

cura tp-ai încrede în Maica Precista! Bostan nu în- 
şa!ă. Bostan nu minte ! Tu si fost singura ferne© 
pe caro o va iubi şi a Iubit îo viaţa lui !

— La aceste cuvinte, Marioara ’şi ridică capul şi 
rezămându-şi braţul do umărul lui, Si zise ;

— Pi-va oero bădiţă adevărate cuvintele tale :
— O, Marioară, nu fii proastă, lasă-mă sâ te să- 

nat şi crede că tu eşti viaţa mea, cS fără tine eu 
n’aşi putea trăi un singur minut ! Haide, dar, apro- 
pie-te, Di mai bunăl

— Ei bine, însă o singură dată, ti zise frumoasa 
copilă dându’i rumena oi gură, spre a i-o săruta.

— Fie şl atâta, zise Bostan şi apucându’i capul 
într-! mâni în timp de zeeo minute nu’şi mai deslipi 
de loc buzele lui de acei© ale iubitei suie !

— O, Marioară, sufletul meu, zise ei încetând de 
a o mai săruta.

— Vai bădiţă, ce înţelegi, dacă mă săruţi atâta, 
pronunţă Msrioara cu o voce jumătate tristă. Ah,
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««ai bine m’ai iubi bădieă mai puţin şi întotdWna 
dar aşa : câte o dată te arăţi a mă iubi prea mult, 
tar altă dată deloc.

— Şi când nu te-am iubit Mari o ara £
— Uite, chiar aiaită seară, atât erai de supărat 

pe mine încât şi Anton s’a mirat întrebându-mă 
ce ai.

— Alalta seară ! Anton ! scrâşni Bostan din dinţi. 
Opreşte-te nenorocito de a mai vorbi, că pe Dum
nezeul cărui mă închin îţi fărâm capul în zece.

Şi tot .sângele lui Bostan M se urcă în cap.
— Bădieă dragă, dar ce ai, ce ’ţi-am făcut ? în

trebă Mari oara speriată.
— Nimic, :jdar aşi fi fericit dacă te*aş putea 

omorî
— El bine, oraoară-mă. dacă e aşa.
— Du-te la dracu ! îi zise Bostan şî trecu îa odaia 

cealaltă.
— Dumnezeule, ce are ? ce ’J-am făcut ? se întreba 

Marioara dupe ce rămase singură. Ce toane sunt a- 
cestea cari *1 găsesc câte o dată ? !

Bostan era un om gelos, el inbia pe Mari oara la 
nebunie şi de aceea se temea chiar şi de umbra ei. 
Bostan eră un om bun, dar avea păcatul care tur- 
«■entă pe oamenii adevărat generoşi, adevărat inte
ligenţi şi cu 8imţiminte umane ; ei încă o dată zicem 
era gelos.

Mama Marioarei adormise, căci era bătrână şi 
somnul o fura de multe ori şi fără de voia ei.

Bostan văzând’o dormind deschise uşa şi eşi afară, 
spre a se duce în oraş.

— Stai murgule să încalec şi să mă duci ca vân
tul pâoft la Iveşti, zise Bostan desmerdându’şi calai.
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In acelaşi timp Marioara simţi că Bostan e gala 
să plece şi nevoind ‘şi în astă dată să se ducă tot 
supărat, eşr după el, spre &*I împăca,

— Mă duc, zise ca. ca să fac toate ehipurite ca 
să-i treacă hărţsguh Şl cu aceste cuvinte oşi afară.

— Bădică dragă, tot mai eşti supărat pe mine ? 
’l întrebă Manoara apropiindu-se de el

— Lasă-raă în pace, îi respuase Bostan.
— Bine, bine, bădică, dar ţine minte că nici eu. 

n*o să te las după cununie să dormi po peptul meu 
după cum tu ’mi ziceaL

— înţelege odată şl lasă-mă în pace.
— Cum bădică, vrei adică să pleci fără să mă să

ruţi ! ]\u faci rău, căci eu sunt de vină care te-am 
lăsat dintr’untâio, oa să te atingi de raine î

— D&. voi pleca fără să te sărut, zise Bostan şi 
incălecă pe cal.

La această vedere ochii Marioarei se umplură do 
laorărai. Ea ’l iubea mult, căci era o iubire veche, 
Bostan a fost prima fiinţă care a aruncat In sânu’B 
săgeata amorosului Cupidon şi acum ca să’î uite îi era 
imposibil.

— Pleacă murgule, zise Bostan după ce mal stătu 
câteva minute într’o îndoială nedecisă.

Murgul înţelegând porunca stăpânului său sbtiră 
cu el pe câmpia întinsă lăsând pe Marioara în uşa 
bordeiului cu inima sdrobită.

— Du-te dragă, du-te, esc lamă ea cu ochii plini 
de lacrămi. Până mâne poate mă voi duce şi eu» 
după lumea aceasta.

Dar nu trecură bine cinci minute şi lată că Bos
tan se întoarce înapoi. El vine lângă bordei, dosea- 
lccă şi apropLlndu-se de Marioara o întreabă :

•••
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— Aşa dar Martosra, vreí sS te sărut 9
— ■Fă ce ştii bSdicfi, respunse ea.
Atunci Bostan o luă în braţe, o strânse la peptu*! 

şi o umplu cu mii de sărutări.
— Marioară, zis8 după aceea Bostan, eu te iubesc, 

tir nu lua de loc ia. seamă supărării© mele ! Máin® 
© Sâmbătă, drag:» mea, găteşte* te deci de nunti , oăd 
Duminică am hotăiît să ne cununăm.

— Ah, bădică, voi fi oare atât de fericită?!
— Insă cu învoiala care am avut’o Marioară *.
— şi care anume ?
— Să mă Iaşi îatotd’auxm să^mi piac capul p* pop- 

tul tău.
1 — Bine bădica, îi zise ea, te voi lăsa, însă nici 

tu să nu mai fii aşa de supărăcios 1
— Ah, Marioară, eu nu sunt supărăcios, dar tu 

mă faci dragă, să fiu astfeL
• După aceste zise, Bostan mai sărută încă odată 

pa Marioara ş’apoi îacălecând plecă liniştit.
Trei miaute trecuse şi Bostan nu se mai vedea.
—■ Duminică îl voi lua, zise Marioara intrând în 

bordei.
— Poimâine va fi a mea cu totul, zicea Bostan 

străbătând ca fulgerul verdea câmpie.
Zorile zilei se iviră şi Marioara dormea încă. Ea 

se culcă târziu şi în somnu’i avu o mulţime de vi
suri plăcute, căci în toate era amestecat şi bădica 

. al ei I...
Ghicesc că ’fcf-a părut, stimabilul meu lector, cam 

curioasă purtarea iui Bostan cu-Marioara, dacă însă 
ai: fost vr’o dată aşa de gelos ca şî dânsul şi dacă 
vrto dată In viaţa-ţi ai iubit pe cineva cum Bostan 
a iubit pe Marioara sunt atunci sigur că vei di des
tulă dreptate eroului meu.
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Răpirea. — Violarea.

Trenn«© nouă aăptSmâni din ziua in oare Andonis 
omoiise pe fratele său. Elena dispăruse şi simeni nu 
mai află despre dânsa ce s’o fl făcut. Nenorocita fe
rnes nenaai putând răbda cruzimile fanariotului, a- 
poi flindu’i şi frică că poate o va omori bărbatul 
ei pentru'.’S deşteptase din somn pe fratele lui In 
dimineaţa, când ii băgă cuţitul in pept, plecă in 
toată lumea.

De atunci insă vai de acea fată pe care ar fi vă- 
zut-o Andonis şi i-ar fi plăcut ! Ea trebuia numai 
decât să devie victima scârboasei sale pasiuni.

— Cbiriiis, ojergem astă zi la vânat, întrebă 
intr’una din zile Andonis pe credinciosul său.

— Dacă vrei, să mçrgem, respunse acesta.
— Da, n’am face rău, căci nici mie nu mi-e tocmai

bine.
— Şi ce ai Chir Andonis?
— Su fer de urît, Iubitul meu.
— Apoi atunci să plecăm la vânat, zise şiretul fana* 

riot, să plecăm* căci zău urltul e o boală cam greu.
Două ceasuri In urmă Andonis cu Chirilis se 

aflau în m j locul unei păduri. Ei rătăciră toată ziua 
fără a vâna nimic şi tocmai seara, târziu de tot se 
întorceau acasă trişti.

Iată însă ca în drumul lor el zăre*o un hordeiu.
— Ce dârăm&tură e aceea Chiriile, Întrebă Aiir 

donis pe favoritul său.
— Na e dărâmătură, ci este bordeiul în care şade

Marioar«, floarea câmpului ! .
— Marioara, floarea câmpului 9 Ce fel de vorba-i 

asta?

\
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— Adică ea este singura floare din această câm
pie, bl chiar şi din întreaga Moldovă î

— Cum e vre-o floare care, poartă numele de 
Marioara ?

— Nu, dar e o fată Marioara, frumoasă ca o 
floare.

Şi acea Marioară şade în acel bordciu?
— Tocmai.
— O fi frumuşica cea care mi-ai adus-o alaltă

ieri ?
— O, Acdonis, nu ţî-e greu să vorbeşti? 

i rr— Şi de ce?
— Ai dreptate, căci nu ştii că Marioara e amanta 

Iul Bostan.
— Dar cine-i acel Bostan?
— Bostan e un voinic, care ar fi în stare pentru 

Marioara să şe omoare !
— Şi ce ne pasă nou, dacă s’ar omorî Bostan ? 

eu voiu să am pe Marioara chiar în astă seară.
— Nouă nu ne pasă, dacă s’ar omorî Bostan ; 

dar mi-e frică să nu no omoare el pe noi?\
— Apoi dacă eşti aşa de fricos Chirilis, atunci de 

geaba te mai numeşti palicar! Eu voiu pe Marioara 
chiar în astă seară.

-----Cum o vrei, când ea chiar mâine trebue să se
cunune cu Bostan ?

— Eu nu ştiu de asta Chirilis; adu-mi pe Marioara, 
căci îţi spun drept după vorbele tale, fără s’o văd 
simţ că o iubesc 1 ,

— Adică fără s’o vezi şi ţi-a căzut tronc la inimă 1 
Asta nu e rău. insă ce faci că nu o s’o putem lua ?
— Ia ascultă Chirilis, oât îţi plăteam eu pentru 

ffo-care fată frumoasă?
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— Numai puţintică sumă de 100 lei.
— Ei bine, pentru Mari oara vei avea două.
— Pentru două sute de lei să-mi perd capul, nu

mi cam vine chir Andonis.
In sfârşit fie 3, dar să-mi aduci pe Mario&ra J
— Eu unul nu m’aş fi încercat nici pentru lumea 

toată, ca să răpesc pe Marioara, insă pentru d-ta 
efendi fac totul, dar să fiu şl eu col puţin resplătit 
pentru această periculoasă sarcină cu 500 1«).

— Fie, voi avea 500, căci sunt curios ca să văd 
ce fel de ipochimen este şi acea Marioară* Bagă 
insă de seamă să mi-o aduci chiar in astă seară !

Abia isprăviră călătorii cu preţul pentru răpirea 
celei ce a doua zi Duminică, era să devie soţia Iul 
Bostan şî iată-i ajunşi acasă.

Andonis descălecând trecu in odaia sa cugetând 
mereu la Marioara, iar Chiriiis intră intr’o odae> 
care era puţin cam Isolată de casele arendaşului 

Aici vedeai trântiţi pe paturi vre o 12 fanarioţi
care mai de care mai strâmb ţi mai pocit. __

— Hei palicari, le zise el, sculaţi ca să mergem J&r- : £ 
bordeiul Marloarei, căci stăpânul a poruncit s’o-fu-

,răm şi să i-o aducem.
— vSâ mergem, rospunseră el într’o voce/şî* eşîră'

afară. ^
— Acum tu nas d’o palmă şi tu ureche Ciungă* 

veniţi după noi cu trăsura, zise Obîiitis laiioi din^

/V.•.J

al săi.
Nu trecu bine un ceas şi fanarioţii erau lângă 

bordeiul Mario are). Nenorocita copilă se desferăcae* 
ca să sa culce şl inima ii bătea de bucurie gândind' 
la iubitul ei Bostan.

i
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— Halde noapte, fagi mai curând, aise ea intrând 
sub plapomă.

- In acela? timp lesă, auzi afară mal multe voci.
— Să intrăm cu toţii înăuntru.
— Ba să aflăm mai în tăi, dacă Bostan e aid, 

zicea Chiriiis.
— Şi ce ne pasă nouă dacă o fl Bostan aici* el 

e unul şl noi suntem unu-spre-zeee.
— Aşa è palicari, dar Bostan ar f; în stare să ne 

omoare pe toţi când ar simţi, că voim să-i furăm 
ibovnica.

— Ce să facem atunci? îotrebară o parte din ei
— Stai să bat ia uşă, răspunse Chiriiis şi d’o fi 

el înăuntru, îl voiu auzi.
Dupe aceia se apropie de uşa bordeiului şi bătu 

de două ori.
Cine e acolo, se auzi întrebând o voce dulce 

ca a unui anger.
— Oameni buni, căutăm pe Bostan, rcspuuse 

Chiriiis.
— Plecaţi, căci el nu*i aici, zise din nou vocea 

dulce a Marioarol.
De-odată însă uşa sboară din ţlţtni şl bordelul 

se-umplu ou 11 fanarioţi.
— D-zeule, D-zeule, esclamă Marioara perdută 

şi-şî acoperi capul cu plapoma.
. — Ce căutaţi hoţilor, strigă bătrâna mumă spe
riata cu totul. Nu ştiţi că eu sunt săracă, că n’am 
bani? ce vreţi dar de la mine?

— Ai o fată, îi zise Chiriiis, de ne laşi s’o luăm 
îţi vom lăsa şi noi viaţa, iar de nu, te vom omori.

— Să nu vă apropiaţi de fata mea, că vă omor, 
răcni din nouă bătrâna.
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— Fă atunci gură mal mică, zise Chfrllls şt apró- 
plindu se de Martosra eă încercă a o des véli.

— Haide porumbiţă, scoală, pronunţă el, vino eu 
noi, îăci avem de gând, să te ducem la un cucon, 
«are o să te facă fericită.

— D-zeute ! vino în ajutorul meu ! murmură Marioara 
■ perdută pe când Cbirilis îi aruncă plapoma după 
•dân*». .

Să r mar a mumă îose, care pâoS aci era încreme
nită de frică, Sa această vedere se repede ca • 
leoaică, apucă oala după poliţă şi isbind’o . în capul 
-fanariotului îl trăsni la pământ.

Lovitura era cruntă, căci era dată cu furia despe
răm! şi hârburile oalei uuse cu spurcatul creere a 
lui Chiriils săriră în toate părţile.

Fanarioţii înfuriaţi de cutezanţa mumei, văzânl 
«pol şi pe mai marele lor mort sa repeziră ca tigri! 
•asupra ei.

— Să-i sucim gâtul sghrîpţoroaicei, strigau unii 
<i!a ei.

— Ba să-i turtim capul, după cum ea a sdrobit 
3>fl al iui Chiriiis, pretinseră ceilalţi.

— Ah mamă. eaciamâ Marioara plângând, hoţii 
VOG0C să to omoare!!. Sfinte Hristoase ! nu-i lăsat 
Ajută pe mama 1 scap-o din mâna ucigaşilor!!...

— Băgaţi de seamă, zise unul din ei să nu fugă 
«umva fata.

— O vom păz^noî, respunaeră trei fanarioţi şi 
ducându-80 la dânsa o ridicară pe braţe. Ceilalţi 
apucară pe bătrâna.

Sărmana mamă insă, văzând eă hoţii 21 iau copila 
răcni într’una.

— Lăsaţf-mi fata, nu vă apropiaţi de fata mea 
că vă omor pe toţi !

:

'
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Să te vedem, ziseră ei şi o înhăţară ca lupffc.
Atunci se presentă înaintea Marioarei cel mafc- 

trist spectaco1. Fanarioţii întinseră pe buna mame
la pământ şi punându-i capul pe bragul uşei unul 
din nelegiuiţi îl sdrobi cu toporul ! Ţăndări de oase- 
săreau In toate direcţii)niie, iar corpul se sbătea 
mereu ! !

Nenorocita fiică neputând privi la această îngro
zitoare moarte a mume-sei îşi întoarse capul şi leşin&~ 
pe braţele criminalilor 1

Atunci doi dintr'inşii o scoaseră afară şi punând-o- 
în trăsura care sosise de mult, o duseră lui A adonis..

Noaptea se ivi, ea era neagră şi posomorită, căci. 
conţinea în sînu-i două din cele mai teribile crime .

— Dar ce doarme, mititica? Întrebă Andonis pe* 
Yerooie, fanariotul care-I presentase pe Marioara-

— Nu, e leşinată, respunse acesta.
— Mititica a avut frică, sunt sigur 1 O, şi cât 

e de frumoasă 1 Di-te de spune lui Chiriils să îm- 
părţească-la toţi paljearil câte o oca de vin.

— Chirii!« 9 Dumnezeu să-l erte stăpâne, căci' 
CblrlUs a murit

— Murit ! 1 nenorocitul, l’o fl oraorit Bostan de 
care se temea aşa de mult ! Ah ! perdulu pe cel 
mai mare dintre palicari !

— Na, stăpâne, nu Pa om o rit Lostan, ci Pa omorît.^.
— L*a omorîfc,... cine atunci Ta omorit?
— O bătrână, mama acestei copila
— O bătrână a omorît pe Ohtrüia?! Atunci duefr~

/
•j
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se la dracii ! Tu VeronJc de astă-zi îi vei ocupa 
locul.

' — Iţi mulţumesc stăpâne, zise acesta şi închi- 
nându-se ©şi afară.

Andonis rămas singur în odae trase zăvorul la 
uşă şi se apropie de patul pe care era pusă Ma
ri oara,.

— Seamănă cu aeraflinii, zise el sărutându-i gura 
mică ca o floare.

Abia însă buzele ei fură atinse şi Marioara se 
trezi din somnul semî-mortai şi gândind că e Bostan 
care o săruta, strânse in braţe pe fanariotul An
donis zicându-i :

— Dragul meu, aii, dragul meu, ai scăpat pe 
mamaV! Oh! scap-o dragă şi scapă-mă şi pe 
mine.

— Navea nici o frică puicuţă, zise Andonis mirat 
cu totul. Fiind că mă iubeşti, muma ta va scăpa.

Marioara ţinea îocă In braţe pe fanariotul An- 
donis^n locui lui Bostan. îndată însă ce-i auzi 
vocea, cunoscu că e un strein şi retrăgându-se 
Înapoi II privi cu spaimă.

Ptiu !.... Piei drace dinaintea mea, zise fata 
făcându-şi cruce.

— Ce mă scuipi puică, întrebă Andonis.
— Dü-te pe pustie necuratule, zise Marioara în- 

chinându-se mereu.
— Dar nu te mai închina degeaba, frumoaso, că 

doar nu-s drac, ci sunt om ca şi tine.
- — Dacă eşti om, spune-mi atunci unde e Bostan' ?

— Bostan ? Bostan a murit şl In locul lui de azi 
înainte mă vei avea pe mine.

— Ba să mă ferească sfăntui; zlse; Máílöaradtó-

»
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du-se jos din pat şi Indreptâadu-se către uşe spre 
a fagi.

Andonis alergă după dânsa şi o ridică Su braţe.
— Lasă* mă, că îţi scot ochii, zise fata snmcmdu-se 

mereu.
— Dacă nu te supui de voie, te vei supune atunci 

ie nevoie, bolborosi Ândonis trântind-o pe pat.
— Cerule,- în ce haine sunt îmbrăcată! exclamă. 

ÎÉ&rioara şi leş na.

9 * *

Ce voinic se vede fugind călare pe întinsa câmpie ■?' 
El fuge ca gândul şi cântă cu atâta dor, Sncâfc glasuft 
iul râsunh în dèpârtare!

E Bostan care sboară !a Msriosra, e Bostan caic 
astăzi trtbue să se cunune cu ea !

El fuge, niciodată nu i s’a părut calea mal lungă? 
El fuge şl strigă calului său :

wHî$ murgulc, hi!
, ; . Mi-te-aşterne dnsmtitai,

Ca şi iarba câmpului 
La suflarea vântului.
Hi, murgule, hi !“

Şi murgul Îndemnat mai mult de stăpânul său taie 
vântul ca o săgeată şi sboară cu el spre bordeiul 
Marloareî.

O ! călătorule, opreşte*ţi calea, întoarce-te lnr»po£ 
yi începi a plânge! Ia bordeiul atât dorit tu nu voi 
mai găsi pe Marioara, d vei găsi în locul ei doliul 
şl moartea! . .

Opreşte*te călătorule ! şi uită de Marioara tuainte 
de a rjunge la ea ! .

#
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Orăfte pe aceea pe care o îubiaf, dispreţacşte p«o 
pe care o stimai, fugi de aceea la eare vreiaceea 

să te duci 1 !...
Dar Bostan fuge mereu şi prin verdea luncă cântă 

cu mult dor :
.Frunză verde ş’o lalea 

Mândruliţa mea,
In curând eu te-olu vedoa 

Mândrulita mea,
Te-oiu vedea şi te-roiu lua 

Mândruliţa mea 
Şi ’n Iveşti ne-om cununa 

Mândruliţa mea!....*

El cântă, cântă muit, când deodată calul se opri 
înaintea bordelului.

Bostan descălscS, îşi legă calul de un salcâm şl 
eu Inima bătându-1 în piept deschise uşa şi intră 
înăuntru. Abia lasă păşi de două ori şi se trase 
înapoi plin de spaimă.

— Ce văd 1 exclamă el. Muma Marioarel moartă şi 
ea nicăeri ! ! Ce s’a întâmplat ? Cine a fost p’alci ? 
Ce omor, ce sânge e acesta? Mariuaro! ah! unde 
eşti ? ! !...

Şi voinicul Bostan, care în toată viaţa lui nu vărsase 
o singura lacrimă se puse acum a plânge ca un copil.

lată insă că uşa se deschide şi deodată apar» 
Marloara.

Marioaro, draga mea, unde al fost ? ! vino în bra
ţele mele, Bostan te aşteaptă să meargă ca să se 
cununa ! !

Şl apucând-o in braţe o umplu de sărutări.
Dar Marloara alunecă din braţele lui şi retrăg&n» 

du-se înapoi li aise :
Bostan Htktecal. 3

-*==3T



— 34 —

— BSdîţS, de azi înainte eu uu mai sunt a ia I 
Dumnezeu singur ştie cum te«am iubit.. Ei a văzut 
întotdeauna lacrimile mele şi ra’a mângâiat; acum 
însă mCiDgâere nu mai pot avea !... Bădiţă, gândeşte-te 
In viaţa-ţi la mine, Ia Martosra, caro, murind, Iţi 
pronunţă cu foc numele tău !...

0 ! Bădiţă 1 te iubesc, te iubesc cum nici o fernes 
na iubit în Jume şi acum când mă gândesc că trebne 
să mă despart de tine, viaţa-mi se stinge înainte de 
a o stinge eu !... Am greşit, dragă, dar de vină nn 
sunt eu! Astă noapte m’au răpit osmenil fanario
tului după moşia Rediu!. M’au răpit, iubite, din braţele 
tale, din braţele mamei pe care au omoril-o !... Oh ! 
dar nu mă gândesc la mama, nu mă gândesc L& 
nimeni, căci îo ochi-mi nu văd pe nimeni afară do 
tine!... Pe tine te văd, dragă, şi de tine trebue să 
fug ! Ah ! întoarce-ţi ochii bădiţă, de la acees, care 
nu mai o destoinică a fi privită de tine!!.. Bădiţă, 
bădiţă, te-am iubit... o, te-am iubit şi după ce ye:i 
rămâne singur gândeşte* te la Marioara, care muri 
iară a te putea strânge în braţele ei !... Gândeşte-te 
la aceea care aştepta cu atâta nerăbdare, cu atâta 
foc, ziua cununiei noastre ! !... Gândeşte-te, bădiţă, ia 
aceea pe care o luai în braţele tale, p9 care o să
rutai cu căldură şi oare acuma moare fără a-ţi putea 
col puţin da ultima sărutare ! !... Rămâi deci, dragă, 
sănătos şi de ţi-am greşit vreo dată ceva, iartă mă, de 
ta-am supărat cu ceva uită, bădiţă !... Nu uita, însă. 
dragul' meu, a-ţi răsbuna tn contra fanariotului după 
moşia RedluL El o un om scurt şi gros, urât la faţă, 
urât şi Ia inimă ! Jură lui răsbunaro, jură că*i vei 
da moartea după cum el m’a omorât pe mine I !... 
Sângele Marioarei taie, caze te aşteaptă în ceruri va

!
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striga veşnic către tine cerââdu»ţi moartea neîogîub- 
tu lui ! !... Rămâi d&r, dragă, singur şi nu mă Uita. 
niciodată, gândcşte-te în toate vremurile bune sau 
rele la mine... pronunţă câte odată numele meu şi., 
încă odată îţi zic ou mă uita... au mû uita, dragă !. * 
rămâi sănătos 11 !

Bostan prîvîa pe Mario&ra încremenit lăsând sa-i 
cadă din ochi picături mari de-lacrimi, pe când ea 
plângea cu foc şi arunca scântei din ochii ei.

Când isprăvi da vorbit aceste un cuţit din aftnu-i 
şM băgă tot î'n pieptu-i Atunci isbucni un val de 
«âaga şi cărând pe spate muri pronunţând cuvântul 
„bădiţă*.

Astfel virtuoasa Maricara Imitând pe străbuna sa. 
Lucreţia do la Romani, spăla cu sângele ei greşai&’i 
nevinovată !

Bostan nu mai zise un singur cuvânt. Ei t&cu şi 
privi trist ?a corpul încă cald al Mario arci. Când du
rerea este prea mare omul devine încă liniştit, ei îşi 
ia o devisu, o ţintă, un scop ai reaîisarea acestora 
îl liniştesc. Ast-fel şi Bostan fără să «nai verse o la
crimă, fără să mai scoată un suspin, dar palid şl per
du t se apropie da gura întredeschisă şi aproape* 
rece a Marioarei, o sărută de trei ori, apoi souiân- 
du-se îşi făcu cruce şi zise :

r~ Dumnezeule, ajută-mi să-ml răsbun 11! '

Bostan căpSîan de Haiduci

Era anul 1836.
Bordeiul altă dată locuit do Marîoara, în seară de 

11 Februarie era plin ou nouă români. Opt dintre 
el erau înalţi, cu spetele mari şi ou pletele lung!..

i
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Unul numai se vedea mai mărunţel ; dar în schimb 
avea o minte viole şl nişte ochi scânteiători.

— Voinicilor, zise omul mărunţel, în acest bordei 
acum un an venlam aproape îa flecare zi. El nu era 
ca acum pustiu ! O fată frumoasă ca o închipuire, o 
fată care se numia Marioara, o fată care era să de
vie soţia mea, mi-o răpi fanariotul Andonis din vâr
ful celui deal, oare oa un vultur ocheşte prăzile sale, 
mi-o răpi zic voinicilor, chiar în ajunul cununiei, din 
acest bordei !

De atunci el e pustiu, pustiu ca şi inima mea ! 
De atunci buha cobitoare vine de geme pe aceste 
ruine şi de atunci şi o răzbunare geme în inima 
mea !

Noi dar, noi cari ne-am hotărît a deveni haiduci, 
apărători ai ţârei noastre, să lovim mai întâiu în a- 
ceastă lepră, care împrăştie groază şi doliu îe fot 
acest coprins.

— Si omorim pe fanariotul Andonis şl pe toţi 
oamenii lui, căpitane Bostan, strigară atunci cei opt 
voinici.

— Nu, fraţilor, să lovim mai întâi şarpele Ia cap, 
iar nu la coadă, căci atunci se va întoarce şi ne va 
muşca !

— Ce vrei sfi zici, căpitane?
— Volu să zio că în Calaţi se află un alt fana

riot mult mai bogat şl tot aşa de crunt ca şi acesta. 
Cava încă mai mult, este şi rudă cu Andonis.

— Şi voeşti să omorim întâi pe acesta? întrebă 
unu! din haiduc).

r— Tocmai, răspunse căpitanul. Vom Începe cu ei 
şi vom isprăvi cu cel din urmă strein ! Nu zio că 
noi vom putea scăpa ţara de această^ciumă, dar vom
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stinge cel puţin o parte din ea ! O fraţilor ! relele 
aduse de aceşti fanarioţi la noi sunt atât de mari 
şl atât de multe, în cât nu se pot spune. De un an 
de zile cutreier România şl în timpul ăsta am putut 
afla destul de bine care e durerea consângenilor no
ştri ! Prin oraşe, prin sate, pretutindeni nu vei 
auzi de cât bocete; nu vei vedea de cât lacrlme ! 
De-i vei întreba care e pricina jeluirei lor, îţi vor 
numi numai de cât pe vreun fanariot. Ah ! fana
rioţii 8UPt cari ne fură fetele, cari ne seacă averile 
şi no iasă în sapă de lemn, în ei deci s& lovim şi 
noi !

— Să lovim 1 strigară haiducii într'o voce.
— Vom începe dar după cum am zis mai îatâlu 

cu fanariotul din Galaţi.
— Bine căpitane, îl vom omori mal întâlu pe dânsul.
— Va mulţumesc fraţilor, zise căpitanul vesel, 

acum să mă lăsaţi a vă faee şi eu o mică rugăminte.
— Şi care?
— A:eea de a-mi da voie să omor eù singur pe 

fanariotul din Galaţi.
— Bine căpitane, dar îţi va fl peste putinţă.
— N’aveţi nici o grijă, răspunderea cade asupra

mea.
— Cu toate astea, nouă ne pare lucrul cam greu.
— Pentru un căpitan de haiduci nimic nu trebue 

să fle greu, zise omul mărunţel care nu era altul 
de cât Bostan devenit căpitan al acestor opt viteji 
haiduci.

— Ei, să to vedem cum vei face, zise atunci Ur- 
deanu, un halduo robust şi cu faţa arsă de soare.

— Veţi vedea, zise Bostan, mâine chiar voiu pleca 
pentru Galaţi şi peste şapte zile m9 voiu întoarce
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înapoi ; aşa dar Vineri să va găsesc pa toţi steâaşî 
tot la acest bordei.

— Aşa va fl, reapunseră cu toţii şl se despărţiră.
Bostan rămxse siugiir în bordeiu. EI se hotărise 

ca locuinţa să-i fie acolo urda cu cât-va timp mai 
înainte iocula frumoasa Iui Merioara.

O oră trecu de ia plecarea tovarăşilor iuî şi era 
încă po gânduri.

— Ei bine, voi străbate prin ori ce mod până în 
odaia iul şi-l voi străpunge cu cuţitul 1 zicsa încet 
Bostan.

După aceea se scuîă la picioare, se apropiă de 
sobă, mal băgă câfce-va lemne Sntr’însa şi trecu 5q 
odăiţa cealaltă.

— O, Marioaro, eseiamă ol cu IăcrSmi, aici te gu
stam eu adesea, în această odaie no ret răgeam la 
tot-d’a-uim, când avoam a ne spune tainele, şi yo.t- 
biam ore întregi dragă şi tu-mi te jăiuiai că nu te 
iubesc şi atunci eu te apucam în braţe şi te săru
tam cu foc ! !...

Oh I dragă I chiar cea dia urmă seară, seară feri
cită I noi am trecut’o aici I.. tu şedeai lângă această 
măsuţă de lemn şi plângeai... eu sm venit încet lângă 
tine, te-am Întrebat, ce ai? Nu am nimic.’mi-ai răs
puns I O, dacă-’i aşa Marioaro, lasă-mă să te sărut, 
atunci tu ’mi apropiaşi mica ta guriţă şi eu te-am 
umplut de sărutării... Oh! scumpă, dragă Marioaro, 
de ce nu te pot şi acum săruta? De ce nu te pot 
şi acum vedea ? !.. O, dar nu, eu te văd Marioara, te 
văd în âe-care noapte când apari îa vieu-mi şl-mi 
zici ; Ce mai faci tu dragă bădiţă, eşti bine, mai mă 
iubeşti? şi apoi te apropii ca să te săruţi... Te 
arăţi iubită Sn visu-mi, o dată însă eu visu-mi pici)



— 39 —

şi tu ! Oh ! dragă, n’ar fi mai bine să mă omor, căci 
se zice că moartea e un vis vecinie şi atunci te 
volu avea vecinie lângă mine ! Să raă omor dragă, 
căci' ce’xni foloseşte viaţa ftră tine, să mă omor 
w solletu-ml să sboare în ceruri, spre a te găsi şi 
i\ trăi iarăşi cu tine !...

După aceste cuvinte, Bostan îşi trase cuţitul de 
îa brâu şi voi să şi’l Împlânte, când de odată ’i &- 
runcS departe zicând :

— N»i, ce voiu să fac ! Sângele Marioarei va striga 
vecnic spre tine, resbunare, ’mi-ai zis tu dragă în 
mi autul morţii ! Trobue deci mai întâiu eă te r&sbun 
îogerule şi apoi să fiu stăpân pe viaţa mea! Trebue 
mai întâia să omor pe omorltorii tăi şi apoi să mă 
omor pe mice ! !...

După ce îh fine mai plânse, se trânti pe pat şi 
adormi. Dacă i*ar fi văzut cine-va înainte de a se 
cuie* şi in miauteie acestea s’ar fi mirat mult.

Do unde mai înainte era trist şi palid, acum se 
înveselise cu totul. Uu surîs se juca pe buzele sale, 
el surîdea, şi dormind, două mari lăcrimf, expresiuzii 
fidele a unei bucurii interne, se lăsau încet in lungul 
obrazului său !

Din când Sn când ii vedeai strlngându-şi peptul 
cu braţoie sale, din când în când închidea şi dnşchi- 
doa gara’i pronunţând încet dar dulce numele de 
„Marioara“, apoi începea să ofteze şl ofta mult şi 
adânc !...

C-ând veni dimineaţa, Bostan se trezi. Afară 
nfogea şi cerul ca şi pământul era alb. El trecu în- 
tr’un alt bordei făcut de dânsul şi în oare îşi ţinea 
murgul. îndată ce intră înăuntru calul său începu 
să nechiez >.

«
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Haide murguie, îl zise Bostan, până dteeaiâ âS 
mfi duci la Galaţi.

După aceia. îi puse şeaua, îl scoase afară şi în- 
călecând plocă spre Galaţi prin mijlocul troianului.

El fugi toată ziua şi seara, era pe la orele patru 
se afla în capitala judeţului.

— Işn’asoultă neică, zise Bostan intrând îa o*- 
grada (curtea) fanariotului, celui d’intâiu servitor, 
care ii eşi înainte, cuconul aici este ?

— Aci, respunse el.
— Mergi atunci de-I spune, să-l aşteaptă un otß, 

care voeşte să-i vorbiască ceva interesant
— Numai de cât, respunse servitorul şl suindu- 

se la stăpânul său li zise :
— Cuconaşul©, sărut mânele, cine-va voeşte să vă 

vorbiască.
— Şl cum se chiamă acel cineva? întrebă fana

riotul sorbind de două ori dinir’o ceaşcă cu cafea.
— Nu l’am întrebat sărut mâna coconaşule
— O fi vr’un ţărănoii bre? Cum e îmbrăcat?
— E îmbrăcat bine cuconaşul©, poartă nişte fru

moşi şalvari de postav.
— Va să zică e turc, spune-i atunci să intre.
Servitorul ao coborî iuto Jos şi spuse iui Bostan

care ’l aştepta.
— Cuconul vă pofteşte sus, efendi.
Atunci Bostan sui eele cinci *biri şi duc&ndu-a* 

Ia uşa fanariotului bătu de două ori.
— Intră, se ansi vocea fanariotului.
Bostan intră şl apropiindu-ae de scaunul fanario

tului scoase o pungă şl îi zise încet :
— Am fost la AU-paşa. El îmi dote această pungă 

pentru ~
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Şt fárii eS termin o vorba, îşi ïnloôr3e capul şi 
privi pe servitorul caro aştepta la uşă, ca şi când 
ax fl vrut să zică : Trobue să fim singuri.

Fanarioiui înţelegând ceea ce voia sä zică pro- 
schimbatul român zise servului său :

— Du-te şi nu te întoarce, până nu te-olu chema.
Servitorul eşi închioându-se şl lăsând pe strein

să se desluşească cu stăpânul său asupra pungei pe 
care Bostan o ţinea în mână şi care în ioc de bani 
era plină cu pietre.

Căpitanul haiducilor îndată ce se văzu singur, 
aruncă punga la pământ şi repezîndu-se asupra fana
riotului îl fsbl »şa de tare cu pumnul în gură In 
cât doi din dinţii săi săriră în tavan.

Fanariotul, deşi i se umpluse gura de sânge, se 
încerc» să strige. Dar Bostan trase iute cu o mână 
cuţitul dû la brâu : iar cu cea-Ialtă trânti pe fana
riot la pământ zlcându-1 :

— O vorbă de vei zice, eşti mort!
— Cine eşti tu, ce vrei de ia mine? murmură 

fanariotul încet
— Nu vorbi tare că te omor, II zise Bostan did

nou. /§>>
— Bine, voiu vorbi încet, în cât abia să mă auzi,

dar spunc-mi ce vrei? I 0- ,r‘
— Sooală-te încet şi du« mă la casa cu banî.^
Şi Bontan ridică cu o mână pe fanariot de păr,

iar cu cea-i’altă Ii ţinea cuţitul la piept.
— încet că ’ml smulgi tot părui. îngână el.
— Du-mă la casa cu bani, zise Bostan înfigâni

vârful cuţitului în peptul fanariotului.
— Te voiu duce, pronunţă el tremurând şl ae 

îndreptă spre odăiţa din fund. Iacă aici am toată

'■* \ < »
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averea mea» îi zise dupe aceia fanariotul arătându-l. 
o Iadă mare de fier.

— E deschisă Iada?
— Nu.
— Atunci unde ai cheia?
— In buzunar la mine.
— Scoate-o dar şi deschide iad», porunci Bostan
Fanariotul văzu ca nu-i de şagă, el simţi ferul 

rece intrândori în pept şi ştia că d© nu se va su
pune va muri.

— Nu-i lua pe toţi, se rugă fanariotul î
— Nici un cuvânt, porunci din nou Boetau uca- 

pl&ndu-şţ sânul cu banii fanariotului.
— Acum pregăteşte-te do moarte, îl zise haiducul 

după ce deşertă toţi banii din ta dă.
— Hoţiile! ajutor! răcni atunci fanariotul.
— Aşa, încă strig;, să isprăvim atunci, zis© Bostan 

şi într’un minut îi făcu p&ptui ciur de lovituri.
Fanariotul căzu pe spate şl muri fără a pronunţa 

un singur cuvânt.
De odată însă cei cinci servitori ai fanariotului 

intrară in casă.
— Cieftule! ni-*i ornorît stăpânul, strigară el.
La vederea acestora căpitanul haiducilor tme două 

pistoale de la brâu şi sloooziadu-le trânti pe doi 
din ei ia pământ. Ceilalţi cari mai remaaeră voiră 
sâ se repeadă asupra haiducului, dar plstoaiei© lui 
fiind cu două focuri, mai slobozi Iacă odată şi încă 
doi din ei căzură ia pământ. Mai rămânea acum 
unui. Acesta era un flăcău tânăr, cu părul galben 
şi cu ochii albaştri. Ei îndată ce văzu pe ceilalţi 
patru tovarăşi ai săi morţi, căzu în genuche şi se 
rugă de Bostan să nu-i omoare.
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— ïn ce treabă erai tu la äsest spurcat II la- 
ti^bä haiducul.

— Am fost chelner, respunse tânărul blond şl 
frumoşii lui ochi se umplură de lacrimi

— Dar tu eşti român ?
— Nu, rospunse el.
— Atunci ertare nu poţi avea, şl îsbmdu-î cu 

cuţitul !n frunte îî despică capul în dona.
Dupft &o*ia Bostan eşi afara. Noaptea venise deja 

şi o furtună amestecată cu viscol urla înfiorător. 
El se duse până ?a calul său, "are era logst de stâl
pul da ia poartă şi înç&Jeoând o luă la fugă, astfel 
că peste cinci-spre-zece minute părăsi Gaîaţul.

în zidar a doua zi căută justiţia să aflo pe omo- 
râior. Ei a rămas pentru tăt-d'auna necunoscut.

In scurt timp însă toţi fanarioţii începură a se 
îngrozi căci îrt fia-care zi se vestea moartea cutărui 
sau cutărui nelegiuit fără ca să se poată afla acela 
oare scăpa lumea de nişte asemeni lipitori otrăvitoare!

— Haide murgule, du-xnă mai curând la hanul Trei 
Măsline, zicea Bostan calului sau, care arunca va
luri de noisn în urma sa. Du-mft acolo murgul e, căci 
şi acolo »m încă de lucru. D-zeu care mi-a ajutat 
la întâia încercare îmi >a ajuta cred şi la toate
c&le-i’alte.

Şi voinicul haiduc dosmsrdâîid din când în când 
coama murgului fugar sbură cu el spre hanul trei 
măsline.

Hanul „La trot Măsline“.

La o depărtare de două ceasuri de Galaţi se afla 
îa anul naraţiune* noastre un han cu firma „La 
Trei Măsline.“
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Acôst han zidit chiar lângă drumul cel mare era 
acoperit acum cu totul de zăpada care cădea mereu.

Proprietarul de aici era un fanariot mai mult 
bătrân. Femeia lui pe care o luase din Constant«- 
nopol In timp de 30 ani ii făcu 5 copil şi din cari 
nu-i trăiră de cât o singură fată. Această grecoaică, 
care abia împlinise clnci-spre-zece ani părea că este 

' frumuseţea personificată. Ea avea un păr lung, care 
ti ajungea până )a genunchi şi negru ca cărbunele, 
ochii ei mari erau de asemeni negri şl umbriţi de 
nişte gene lungi pe deasupra cărora se întindeau 
două arcuri de sprlncene. Fruntea îl era albă ca 
zăpada, iar obrajii ei păreau că sunt doui trandafiri 
cari abia îmbobociră. Ori cine trecea pe lângă acest 
han şi ar fi văzut-o trebuia să treabă timp mult 
până să-i iasă din minte.

Nimic nu avea urît. Mânele-i mici şi do o albeaţă 
mată, dinţii ei albi ca laptele şi teri ca oţelul, talia 
ei cea subţire şi mlădioasă ca salcia legănată de 
vânturi, toată în fine era atât de bine făcută, in cât 
nu era om care s’o vadă şi să nu stea în ioc, spre 
a o privi. Nu era om care s’o privească şi să nu 
se gândească a fi dragul ei I

Mai mulţi fanarioţi o cerură In căsătoria, dar ea 
ambiţioasă ea toate fetele cele frumoase, nu voi să 
la pe nimeni din aceştia* pentru că 1 se păreau cam 
bătrâni. Adovărul e însă, că ea iubea pe un grec 
tânăr cu mustaţa neagră şi răsucită, cu buzele roşii 
şi cu o căutătură plăcută. El era în fine aşa după 
cum îl plăcea.

Sunase acum opt ore, viscolul încetase ; era însă 
un frig îngrozitor şi un vânt care sufla despre nord 
ridicând zăpada în sus. In timpul ăsta hangiul stetea

i



!

— 45 —

la roasă împreună cu femeia şi cu frumoasa luf 
copilă.

— In astă seară nu s’a oprit nici un drumeţ la 
noi, zise bătrânul fanariot

— Eu aş fi de părere bărbate să mai scumpim 
vinul şi rachiul, respunse femeia lui din cear&ltă 
parte a mesei.

— O, nu tată, să-l lăsăm tot cum a fost, căci şi 
aşa e destul de ssump, zise copila.

— Hei jupâne, doschîde-ţi uşa, se auzi deodată 
resuuând o voce.

— Cine să fie, zise fanariotul şi sculându»se eşi 
afară.

— Aveţi mâncare şi băutură pentru călăreţ, iar 
pentru cal fân şl orz? întrebă Bostan, căci nu era 
altul de cât el.

— Este destul, voinice.
— Şi bani sunt la mine destui, căci de, jupâne, 

când am trecut acum o lună şi n’aveam bani, n’ai 
vrut nici să mă apropii de hanul tău şi a trebuit 
să dorm o noapte întreagă în mijlocul troianului»

Apoi de, 'voinice, eu numai pomene nu fac.
— Nu face nimica jupâne, acum am parale şi ’ţl 

voiu plăti cinstit.
— Aşa îmi pare şl mie bine să te văd totdeauna 

cu parale. Acum mata treci în dughlană, iar până. 
atunci eu iţi voiu duce calul la grajd, şi îl voiu 
pune dinainte o baniţă cu orz.

—■ D’apoi tocmai mata să ’mi duci calul, nu ai 
destule slugi?!

— Aşa e, volnice, dar slugile sunt obosite şi 
dorm parcă ar fi moarte.
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După aceea Bostan intră în han şi nimeri drept 
in odaia în care şedea ia masă hangiul.

Feraeea fanariotului îndată co se uită ia ei şi ii 
văzu îmbrăcat ţărăneşte, căci după op» eşî dis Galaţi 
aruncă şalvarii, îşi întoarse ochii cu dispreţ ftiră 
a-i zice un singur cuvânt

Numai frumoasa fată ii privi lung ş; îi zise cu o 
voce armonioasă :

— Poftim îa masa voinice.
Bostan abia îi mulţumi şi iată că intră şi hangiul.
— Haide voinice, spui că îţi e fc&xne, stai doar 

3a masă şi mănâncă până te vei sătura.
După aceea se întoarse spre feraeea lui şl îi zise 

la limba greacă :
— Are bani, să ne purtăm prietenoşi cu el.
— D’om putea sS'i jumulim, îi răspunse ea.
— Vă volu jumuli eu po voi zîeo în gândul iui 

Bostan, care înţelegea destul de bine limba greacă.
După ce mân cară cu toţii, haiducul rugă pe fa

nariot să’i arate odaia în care o să se culce.
— Vino, dună mine, îi zise acesta şl trecând prin 

trei alte odăi îi duse într’una din fund şi care pâre* 
a fl mai frumoasă de cât toate celelalte.

— Iacă, aici vei dormi voinice. Focul o făcut şl 
In curând se va încălzi de n’o să poţi să stai.

Dar Bostan îndată ce se văzu singur se aruncă 
asupra lui ca un tigru şi îi trânti ia pământ.

— O vorbă şi eşti mort, îi zise haiducul.
Fanariotul de frică tramura ca varga.
— Deschide gura, porunci Bostan.
Fanariotul se supuse şi desehizându-şi gura, Bostan 

l-o umplu cu o biti stă mare.
— Acum scoală şi de poţi strigă ea aă ae deş

tepte slugile, îi zise el.



— 47 —

Fanariotul se încerc# să strige, dar nu putu să- 
scoată un singur cuvânt.

— De geaba, de geaba, te ’n cerci, îi zise din nou 
haiducul, dar s pu ne-aii ; ştii tu ce am de gând să 
fac 9

— Nu, făcu bătrânul din cap.
— Dar cum mă chiamă?
Tot acela?! somn dia partöa bătrânului.
Ei bine ’ţi voiu spune eu. Ai auzit tu vr’o dată de 

Bostan 9
Bătrânul făcu iarăşi semnul negaţiunei.
— Atunci dacă vei auzi de aci înainte să ştii că 

eu sunt acela.
Fanariotul *1 privi fix.
— Tu eşti al şeaptelea asupra căruia îmi rasbun 

astăzi, continuă recomandatul Bostan.
Dopa aceea ’i legă gura bine, ca să nu’i iasă ba

tista şi’i trânti pe pat.
— Halde, 8coate-ţi ghetele, porunci căpitanul de 

haiduci.
Fanariotul se supuse.
DupÂ co rămase cu picioarele goaie, Bostan scoase 

cu ţi tui delà brâu zicându-i :
— O singură mişcare do vei face ţi’i bag tot în 

inimă.
După aceea în cinci minute Bostan reteză amân

două tăipile delà picioarele fanariótáiul lăsând să i se 
vază oasele.

— Ţi-am spui să atai bine cu mâinile spurcatul©, 
zise haiducul după ce’şi terminase prima operaţiune.

— Dar nu’i nimic, urmă ei căci acuma a sosit şi 
rândul tor.

Şi iuându’i mâna dreaptă i-o lovi aşa de tare
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încât cuţit al traca în partea cea i’aUâ ai mâna 
căzu jos.

Bătrânul leşină«
— Am isprăvit cu unu!, zise Bostan.
Apoi deschise uşa mersa iarăşi în odaia îa care 

şezu !a masă şi zise femeei fanariotului :
— Cucoană, jupânul vă chiamă să vă spue ceva.
— Numai decât* zise ea, şi merse după Bostan.
Câod intră înăuntru în odaie şl văzu pe bărbztnl

ei în hilul acela, odată voi să scoată un ţipăt, dar 
Bostan, care se aştepta la aceasta o lovi numai decât 
aşa de tare cu palma lui cea robustă peste gură în 
cât sângele începu să îsvorască cu furie.

— Ştiu un mijloc şl mai bun, zise după aceea el, 
ştiu un mijloc, care amuţeşte îndată pe om.

Şl cu cuţitul cu care a chinuit pe bărbatul ei, 
Bostan tăie gâtul femeei eare muri U minut.

Iată prin ce fel de cruzimi îşi începe noua sa 
viaţă nenorooltul Bostan. Zic nenorocitul, căci tot 
ce făcea acum trebuia în urmă să le plătească prin 
mustrarea conştiinţei sale.

Bostan, pe când trăia Marioara, era un om bun, 
totrd’auna ’1 vedeai râzând, tot-d’auna glumea şi nu 
numai om n’ar fl omorit In viaţa lui, dar nici chiar 
un puiu de găină.

Insă din ziua in care ’şi văzu pe cea mal scumpă 
a inimii sale omorându-se, inima lui se împetri şl 
deveni atât de crunt, încât numai omorurile cele 
îngrozitoare îl mal puteau bucura câte odată !..

După ce BoBtau terminase cu fanariotul şi soţia 
Iul, scoase din perete un cuiu mare de fer şi’l băgă 
în foc. Apoi se duse iară In odaia în care şszură la 
masă şi aci găsi pe frumoasa fată, care aştepta cu 
nerăbdare pe părinţii ei.
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O sfârâitură se auzi, un fum negru se răspândi prin casă şl în 
locul aceiui ochiu negru şi frumos acum rămase o gaură mare.

4
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De sigur că fetei nu trebuia să’i facă nici un rău.
Ea nu era Intru nimic vinovată şi mai cu seamă că. 
chiar la prima vedere simţi un fel de afecţiune 
pentru Bostan, de unde ’i zise când intră in casă : 
„Poftim la mas», voinicule“. Dar Bostan, am mai zis, 
nu era om, el devenise fiară sălbatecă.

— Haide, vino după mine, zise e! cu o voce cruntă 
copilei şi apuoând’o de păr o târî după dânsul.

— Oh mamă 1 tată! esclamă frumoasa greacă 
când intră in funebra odaie.

— De vei mai zice o singură vorbă, vel pfcţi 
ceeaco au pâtit şi părinţii tăi, rosti haiducul.

Fata tăcu şi începu să plângă.
Atunci Boatan se duse la sobă şl scoabe cu o 

cârpă cuiul roşu ca focul şi care arunca scântei.
— Ce vrei să faci, zise copila văzându’i că se 

apropie de ea.
— Nici o vorbă, repetă Bostan şi rldicându’i

capul în sus, îl bBgă înroşltul fer în ochiul ce! drept \ .
O sfârâetură se auzi, un fum negru se răspândi 

prin casă şi în locul acelui ocbiu negru şi frumos 
acum rămase o bortă mare.

Fata scoase atunci un ţipăt supra-uman încât 
răsună tot hanul şi începu a fugi plin odse stri
gând intr’una : Ah ! ah ! ah !...

Bostan rămase câteva minute ca ameţit, dar ra- 
căpătând u’şi iute sângele său ce! rece deschise uşa 
şl voi să fugă afară. Deodată Insă se întâlni faţă 
în faţă cu cei trei servitori ai hangiului, cari oeştep- • 
taţi de strigătele copilei alergară fiecare cu câte un 
topor în mână ca să vadă ce este.

Bostan îndată ce’i văzu începu să strige. Alergaţi, 
alergaţi mai curând, că ne-au călcat hoţii !
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— Şî unde sunt? întrebară ol.
— Iq odaia cea-Paită răspunse ei
Servitorii fără a se mai uita la Bostan intrară în

•odaia arătată.
Atunci Bostan eşi afară şi mergând iute pe din 

dosul hanului ajunse la fereastra din odaia tor turelor.
Se uită înăuntru şi zări pe cei trei servitori, cari 

rămăseseră încremeniţi înaintea unui astfel de straniu 
şl înfiorător spectacol.

Atunci Bostan sparse un geam şi întinzând amân
două pistoalele slobozi de odată patru focuri.

Servitorii căzură câte-şi-trei 2a pământ vărsând 
pe gură valuri de sânge.

Acum am isprăvit cu voi, zise după aceea hai- 
dacui ; îmi mal rămâne să dau foc cuibului şi intrând 
prin case dete foc la tot hanul.

După aceea se duse ia grajd, încălecă pe murgul • 
său şi fluerând o luă la fugă spre bordeiul Marioarei.

Consiliul haiducilor din ziua de 
A4 Februarie.

Abia sosi seara de 14 Februarie şi bordeiul Ma
rioarei se umpluse iară cu cei 9 haiduci. Ei se 
strânseră, căci aşa le porunci Bostan cu trei zile 
mal înainte, atunci când se despărţiră de el.

— Aşa dar căpitane, ai putut tu singur ca să 
omori pe acel mare fanariot din Galaţi? întrebă 
Urdesnu pe căpitanul său.

— Da, Urdene, l’am omorât şi nu numai pe el, 
dar încă şi cinci slugi ale sale, răspunse Bostan.

— Atunci o aă devii înspăimântător, căpitane, zi
seră ceilalţi haiduci.

!
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— Insă eu nu ţintesc la asta, le răspunse el âim 
nou.

— Dar ori şl cum vel fi mândru, ’i zise Bujor* 
un alt haiduc tânăr şi frumos ca un bujor, dacă. 
vel deveni astfel.

— Nu zic ba, dar voia fi încă şl mai mândru, 
când vă voia vedea şi pe voi luptând cu toată inima 
pentru stârpirea acestei cangrene.

— Eu, unul, voiu face tot ce voiu putea, res~ 
jpunse Bujor.

— Vom face tot ce ne vei porunci, strigară şi 
ceilalţi haiduci într’o voce.

— Vă mulţumesc copii şi voiu avea In totdeauna 
credinţă în voi, pentru că vă ştiu că sunteţi toţi 
români şi român de român nu se teme, şi român 
cu român totul învinge, pronunţă Bostan cu un ton 
entusiasmat.

— Da, căpitane, dar nu cred. că va fi şi român 
care să n’aibă credinţă în isbândă, îndată ce va avea 
de cap un român ca tine, strigară haiducii.

— Aşa e voinicilor, dar unul nu poate f&ce ni
mic, trebue să fie mai mulţi şi între ei, lucrul cel 
dintâiu, să se afle unire, căci unirea o tăria.

— Vorbă sfântă, respunsară haiducii, uniţi vorn 
fi şl noi pană la moarte.

— Acum să vă mai spun ceva copii, zise Bostan. 
Aţi trecut voi vre odată prin pădurea cea deasă 
care se află chiar în drumul cum vii de )a Tecuci 
spre satul Hori nes a ?

— Da, căpitane, respunee unul dinire haiduc!, î*v 
drumul acesta întâlneşti mai multe păduri.

— Este însă una mai mare şi mai îndesată, cu 
copaci înalţi a căror vârfuri slujesc de cuiburi peu—
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tni corbi, iar rădăcinile de vizuini pentru fiare săl
batice. In aceasiă pădure m’am gândit să ne facem 
şl noi cuibul, zise Bostan.

— Ea aşi fl de părere, zise unul din haiduci cu 
numele Neghină, să căutăm un loc, care să ne poală 
da ceva în mână.

— Cum, ceva în mână? întrebă Bujor,
— Adică po câte ofne-va, explică Neghină.
— N’avea frică voinice, ’1 întrerupse Bostan. A- 

ceastă pădure pe care o vom numi & Corbului, e 
cea mai nimerită pentru noi. O n-ce fanariot care ar 
vrea să meargă de ia Galaţi la Tecuci, sau de la 
Tecuci ia Galaţi trebue numai de cât să treacă prin 
astă pădure. Apoi pe Jângă asta de mai multe ori 
pe an se fac la Teruci bâlciuri, atunci halal de noi, 
multe cuţite om mai toci în oasele spurcaţilor şi 
multe pungi om mal deşerta în busunarele noastre.

— Dacă»! aşa, acolo «ă ne aşezăm, strigară haiducii.
— Şi de când să ne aşezăm căpitane, întrebă 

Urdeanu.
— Chiar de mâne, răspunse acesta.
— Ciiiar de mâne, dar mâne o să fie zăpadă, ar

borii o să fie fără frunze şl codrul fără soare. Noi 
acolo n’&vem casă nici masă ; unde o să şedem ? 
Ce o să mâncăm? Cn puştile şi cu pistoalele nu 
vom face nimica, căci vom îngheţa cu ele în mână t

Omul care so teme, arată că e nemernic, zise 
Bostan eu o voce tare. Ştii tu Urdene ce va să zică 
haiduc? Nu, de sigur. Să-ţi spun atunci eu. lntr’un 
cuvânt ha? di cui e omul care nu se teme de moarte, 
el aleargă tot spre ea, însă ea fuge de el. Haidüoul 
năvăîeşto unde pericolul e mai mare, dar în pericol 
nu poate cădea. Ua haiduc, dragul meu, de nimeni
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au Irebua ea ss teamă, treime să facă Insă ca toţi 
de el *ă aiba frică.

— Adevăr grăeşte, răspunseră do o dată toţi cei- 
P&îti haiduci.

— Nici eu au zic ba, fraţilor, cuvântă Urde&nu,
• dar cred că ori-ee om cu mintea sănătoasă trebue 

mai înt&u să socotească ş’apoi treaba eă pornească.
— Ei blae, ce vrei tu ca să socotim? întreba 

Bostan.
— Mai întâiu, respunse Urdeanu, nu aveai un ban 

nici un» dia noi şi s’ar putea să murim de foame 
în mijlocul codrului.

Atunci Bostan trecu în odaia ceal’allfi a bordei
ului şi se întoarse ţinând In mână o pungă îndesată.

— iacă bani (Jrdene, zise cl, vino încoace să-ţi 
dau câţi vei vrea.

După aceea Bostan împărţi la fiecare din ei mai 
mulţi galbeni şi punând restul în ohimîru’I ie zise :

— Acum voinicilor, să ne ßfätuim cum trebue să 
punem mâna pe afurisitul Andonis, caro 'mi-a o mu
rit pe Marioara.

— Ce fel să punem mâna ? sâ’l o mórira, să facem 
ca un glonţ al pistolului s& se răcească în inima 
lui, zise unul din haiduci.

— Nu, grăi Bostan, nu volu ca nimeni din voi sâ’l 
omoare ; ceea ce volu este B&’i am viu la mâna mea.

—• Şi ce al de gâud ca să faci cu el? întrebă 
Bujor.

- Pentru asta nu sunt d&tor ca să dau nimănui 
socoteală, respunse Bostan.

— Ai dreptate căpitane, dar spune-ne cum să 
facem ca să’1 putem prinde şi aduce viu pe acest 
nelegiuit Andonis, ziseră ceilalţi haiduci.
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— Trebue mai întâiu, copii, să aflăm bine locul 
şi numărul oamenilor, cari ascultă de acest spurcat 
fanariot. Tot -odată este do trebuinţă să ştim şi 
timpul când Pani putea găsi singur, căci după cum 
am auzit eu, acest Andonis are vre-o 50 de hoţo
mani, şl de, ca să luptăm noi opt cu el toţi ne va 
Îi cam greu.

— D’apol bine căpitane, 11 întrerupse atunci Ur- 
deanu, nu mi-ai zis mai adinioaroa că pentru un 
haiduc nimic nu trebue să fie greu ?

— Da, respunse Bostan, am zis şl voiu zice.
— De ce dar va fi greu ca să luptăm noi opt cu 

cincizeci ?
— Pentru că e peste putinţă ca opt să lupte cu 

50, nu e însă de loc peste putinţă ca opt haiduci 
să omoare 50 de fanarioţi, când însă haiducii ar fi 
haiduci ; iar uu că tine piini de fiimuri In cap.

Urdeanu tăcu după ce murmură câte-va cuvinte 
aproape neiuţeiese.

Bostan îl privi şi deşi ii înţelese mai dinainte, 
ne um însă se convinse şi mai mult că acest Ur- 
de&nu e un om pliu ut) gelozie şî că nutreşte latrin
ául nişte gânduri rele.

Aşa dar copii, să aflăm mai întâiu care-i puterea 
fanariotului, ca să ştim şi uoi cum trebue să ne 
purtăm. Pentru acest sfârşit, tu Cucută vei merge 
împreună ou Vâsli© din Punteni chiar mâne dimi
neaţă, dacă'ţi putea, la curtea fanariotului şi mult 
peste cinci zile să-ml aduceţi toate desluşirile ca să 
ştiu ce t rebue să fac şi de cine trebue mai mult sä 
uiä apăr.

— ^oarte bine, respunse Cucută împreună cu 
Vasiie do la salul Punteni. No vom încerca ca să
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aflăm şl câte fire de pâr are Andoais în barba iui, 
dar dacă cum-va vom zăbovi mai mult de cinci zi ie 
cred că nu no vei zice nimica căpitans?

— Apoi de, zise Urdeanu cu un glas batjocoritor, 
căpitanului îi place a da porunci mari şi timp scurt 
pentru îaplinirea lor, parcă lucrurile se fac numai
aşa.

— Bine Urdene, dacă tu te simţi mai iscusit ca 
mice, vino în locul meu şi atunci porunceşte tu cura 
vel vrea.

— E, tae, când aşi fi ou căpitan aşi şti ce trebue 
să fac, zise Urdeanu şi ochii îi sclipiră în fundul 
capului.

La auzul acestor cuvinte o parte din haiduci în
cepură să rîdă şi se uitară la el cu mirare.

— Lăsaţi rîsul băeţi şl să ne vedem de treburile 
noastre, li opri Bostan. Aşa dar voi Cucută şi 
Vasile peste cinci zile punct o să-mă aduceţi toate 
desluşirile.

— Dacă vom putea le vom aduce şl peste cinci 
zile respunseră ei.

— Eu nu întreb, zise Bostan uitându-se la ei, ci 
poruncesc I

— Bine căpitane, atunci peste cinci zile unde te
vom găsi ? ’ ,

— Aici în bordeiul acesta.
— D’apoi căpitane n’ai zis că de mâne ne vom 

muta în pădurea Corbului, cum te vor găsi dar tot e 
aici? întrebă din nou Urdeanu.

— Am zis, dar acum mi-am schimbat gândul, o 
să las ca să treacă iarna şi după acea ne vom re
trage în pădurea Corbului.

— Hei căpitane, dar aşa de curând îţi tot schimbi
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gândul, nu ştii că cine gândurile des îşi schimbă 
nici o treabă mi ajunge ea să isprăviascSP

— Nu-! aşa Urdene, omul nu oate în toate de
săvârşit şi ori ce ar întreprinde este totdeauna su
pus a face şi greşeli. Anii, ziua, chiar ceasul pot de 
multe tid deştepta pe om şi, îndreptarea Iul se 
probează prin înaintarea spre bine, prin schimbarea 
ideilor trecute, dacă în urmă a găsit alte mal bune. 
Omul cu gânduri pironite, şi mai cu seamă când 
acele gânduri nu au fost mai dinainte bine judecate 
arată că stă pe loc, că mintea iui doarme. Cu cât 
omul trăeşte, ou atât învăţă mai mult, eu atât capătă 
cunoştinţe mai largi şi fle-care nouă cunoştinţă li 
formează o nouă idee, şl fle-care idee nouă trebue 
numai do cât să copleşească pe cele vechi. Să nu-ţî 
pară deci curios, dacă am zis că ne vom muta 
tocmai la primă-varâ în pădurea Corbului, fiind oá 
am băgat de seamă că avem destul lucru până 
atunci.

(Jrdeanu văzând că nu mai are ce zice tăcu din 
gură, calculând însă în mintea-i fel do fel de gânduri.

— Până la primă-vară deci fraţilor, continuă 
Bostan îndreptâudu-se oătre ceilalţi haiduci, vom 
sta aici. Acest bordeiu al Marioarel, acest bordelu 
in care o-d&tă locuia cea mai frumoasă floare a 
iurnei, do azi înainte va fl locul de adunare ai 
haiducilor.

— Dar nu va fi mic pentru noi toţi P întrebă 
Vasiie din Pateni.

— Noi 11 vom face mare, respuoBe Bostan.
— Cum ? In oe fel II vom mări ? întrebară ceilalţi.
— Vom găuri tot pământul de dedesuptul nostru 

şl vom face o bortă mare ln cât să aibă loo două-



— 58 —

zeci de inşi, zise Bostan. In această odae ne vom 
pune armele, provisiunile, iar ia timpuri da nnvoie 
ne va sluji de ascunzătoare. Intrarea ia această 
odaie va fi făcută pe dedesuptul unul dia aceste 
două paturi, astfel ca să fie ori cui cu gveu a o 1 
descoperi. Ea va fi mică, aşa ca dof oameni să nu 
se poată coborî deodată înăuntru. Ia ea vom puae 
mai multe paturi de lemn.

— Păi bine, adică noi o sa lucrăm ca să facem 
acea gaură de şoareci, II opri de odată Urdeanu.

— Şi tacă-ţi odată gura mal Urdeue, îi zise Bo
stan întorcându-se spre el şi continuă înainte :

— La unul din pereţi vom face an canal care 
răspundă departe tocmai ja treizeci de stärken! de 
bordelu. Când vre-odată n! se va întâmpla vre o 
nenorocire, ne vom strecura prin acest canal şi vom 
eşt iară ta câmp liber. Acest canal va fi făcut în 
Unie dreaptă şî tocmai îa punctul de esiro vom pune 
o scară. Tot scară vom aşeza şi !a cobori?ea io 
odae. Ce ziceţi acum voinicilor, nu i aşa că planul 
e bun?

— Minunat plan, strigară haiducii afară de Ur- 
deanu.

— Acum mâine, noi ăşfci-i’alţi, afară de Cucută şi 
Vasile din Punteni, cari vor merge să spioneze pe 
Andonîs, ne vom pune pe lucru ca până ta cinci ehe 
să fie totul gata, zise Bostan.

— Şi ce vom face noi ăştW’alţi? întrebă lato Ur- 
deanu.

— Vom săpa până vom-isprăvi tot lucrul.
— Cum, noi să săpăm cu mânele ? latrabă tot a-

cela. '
— Dar cu ce gândeai, ca picioarele?
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— Nu, 3nai nici no! su «untom haiduc! pentru ca 
să-ţi săpăm ia găuri.

Invidia intrase deja Intre haiducii Iui Bofcfan. A- 
ceat Urdeanu caro da altminteri era «el mai volnic 
şi mai maro I?i corp. arde?» do dorinţa ca să do vio 
el capul haiducilor. Voia cu ori ce chip să răstoarne, 
ba dacă. ar putea chiar să omoare pe Bosteu şi sS-i 
ia locul. El nu ştia cât este ds greu ca cine-va să 
comande o ceată da haiduci, că unui căpitan nu-i tre
bui) du mai vigoare în braţe, ci şi agerime de minte 
şt că. dacă aceasta din urmă lipseşte ceata întreagă 
este prăpădită.

— Nu-ţl flo frică, mii Urdono, om de lene, au te 
voiu pune po tino ca să sapi, fiind că am po cine 
să pun.

Şi întoreându-se Bostan spre haiducul Neghină, îi 
zise :

— Mâne te vei duce ia Iveşti, aici voi găsi vre*o 
două-zeci de turc! sau fanarioţi, spune-îe că îe pIăteşi}i^£C‘x 
câte zece iei pe zi, ca să vie sä sape la un bordei. "
Iacă şi parale, p!ăteşie-îo chiar acolo ziua întâlrv npQOl

— Dar dacă voii găsi, întrebă Neghină, să aduCIşi^'“
români V > ^

— Nu, nici unul, respnnae Bostan.
— Dar dacă nu voii găsi numaî fanarioţi, şl turci?
— Vei gas! destul, o&oi acum e iarnă şi mor de 

fonie. In Iveşti au venit o mulţime de Hghioni de 
aceştia, cavi ne-având ce mânca prin Conetunlinopol, 
gândeau să se pricopsiască în ţară noastră. Dar din 
fericire, pentru că erau proşti şi nedumeriţi nu pu* 
tură căpăta nici o slujbă cât de mică şi de atunci 
stau toată ziua pe drumuri. Gând est? vară tot mal 
tao câte ceva, mai prind cfcte un român, îl mai de*
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spoftte da ban! şl ast-fel trăeso câta-va zile. Când 
însă vine iarna vai de ei ; atunci caută de lucru şi 
nu găsesc.

— Şl ia ce treabă le voiu zice că au să lucreze ?
— Ci au să sape un bordeiu.
— Şi daca nu vor avea uneltele trebuincioase ?
— Le vei cumpăra tot tu şf unelte.
— Să le cumper unelte şi să Ie dau şi zoca lei pe 

zi? îmi pare prea mult căpitane.
— Nu e mult, li respunse el, pentru că ei sunt 

leneşi şl amlnteri n’o să vie să lucreze. Ba încă, dacă 
vel vedea că nici cu zece lei nu să mulţumesc, dă-le 
cinci-spre-zece şi plăteşte-Ie înainte pentru două zile. 
Aşa dar fraţilor acum ue-am Învoit cu toţii. Tu Ne
ghină, mâne pe la 12 ceasuri vei fi aici cu lucrătorii ; 
iar tu Bujor împreună cu Urdeanu veţi merge ia 
Pechia şi veţi aduce de ale mâncărei.

— Ba eu unul, căpitane, am treabă mâne şl nu mă 
pot duce, răspunse Urdesnu.

— Ori ce treabă vei avea, o vei lăsa-o pentru 
altă-dată, iar mâne trebue să îndeplineşti cea ce eu 
Iţ! poruncesc.

— DacS-i aşa căpitane, apoi atunci seară bună, eu 
nu mai fac parte dintre haiduci, căci viaţa haidu
cească, să-ţi spun drept, nu-mi place.

— Bagă de seamă Urdene, că vorbeşti eu Bostan, 
iar nu cu un copil, strigă de-odată căpitanul hai
ducilor şi se sculă In picioare.

— Ştiu că vorbesc cu Bostan, pronunţă Urdeanu.
— Atunci vei fi haiduc până la moarte şi zicând 

aceste vorbe ochii lui Bostan se Înroşiră ca focul.
— Nici de cum, din astă seară, eu nu mai sunt 

haiduo.
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— Aî făcut Jurământ că în toată'viaţă ta nu te 
voi lepăda do haiducie şl că vei asculta la ori ce 
pe căpitan !

— Ei bine, acum cade jurământul, cu sila nu mă 
poate nimeni face ca să fiu haiduc.

Atunci se auzi de-odatâ o detunătură, un fum, şi 
va miros de praf de puşcă umpiu toată casa şi Ur- 
deanu acel om înalt şi gros, cu faţa arsă de «oare 
câîsu ia pământ ca un arbore, când îi tai de la ră
dăcină.

Haiducii la acest spectacol se speriară cu toţii şi 
intre bora: Ce este?

— Nimic nu este, rosti Bostan, şi arătând pe CJr- 
deanu cu degetul, zise haiducilor săi :

— După cum dintre Apostoli trebuia să piară Iuda, 
tot asî-fsl şl dintre noi trebuia să piară Urdeanu.

Haiducii să uitară unul la altul fără ca nimeni fiă 
•outeze a scoate un singur cuvânt

— Acum colo ce Vara zis să fie mâne făcute, po
runci Bostan şi dete drumu haiducilor, ca să se ducă 
pe la locurile lor.

N

SpionagiuL

Trecuse zece zile din acea seară de consiliu în 
care bietul Urdeanu, din causa nemulţumire! sale, 
muri lovit de pistolul lui Bostan. Ordinile lui au fost 
-executate în tocmai, bordeiul se făou ast-fei după 
cum el rândul şl oamenii cari lucrară la dânsul fură 
-o mor iţi şi îngropaţi ca nu cumva să spue şi ia alţi 
despre acea curioasă subterană. Nu fu însă tot aşa 
do uşor şi pentru Cucută şi Vasile din satul Putenl. 
De şl făcură toate chipurile ca să poată afla tu ce
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s© rôzlma puterea lui Andonfs după moşia Rediu!*, 
le fu înâă pest© putinţă ca sä aducă căpitanului ior 
măcar cea mai mică desluşire.

— Se poate măi bfceţi ca 2a cinci zile să rm aflsţl 
nimic? întrebă Bostan pe cunoscuţii noştri spionL.

— O, căpitaue, respunse atunci Cucută, vrui 
să-ne aprppiăm într’o noapte întunecoasă de casa 
fanariotului, ne*am furişat încet, ne-am pitulat pe 
lângă pământ, când de-odată zărim venind epre noi 
doi fanarioţi, siugl d’a-Ie lui Andonis, şl întrebară:

— Cine este acolo 9
— Noi sm tăcut din gură, căci nu aveam ce răs

punde. Atunci fanarioţii mai ziseră încă câte-va cu
vinte în limba greacă şi văzând că noî tot tăcem, 
sloboziră doua focuri. Norocirea noastră căpitane că 
îndată ce văzurăm câ îndreaptă pistolul apro noi, ne 
aruncarăm la pământ şl auzirăm eum gloanţele 
şuerau pe de asupra noastră. In urmă....

— In urmă, îl întrerupse Bostan, se aţi făcui, aţi. 
luat-o }& sănătoasa, nu o aşa 9

— E, căpitane, ne-aî crezut sşa de mişel?
— Ce sţi făcut atunci 9
— Ne-am sculat repede şi cum aveam amândoi 

pistoalele încărcate, le-am deşertat îo peptui lor.
— Bravo voinici, le ziae Bostan. Tari do mân 

buni de cap.
— Atunoi, continuă Cucută, văzurăm eşind dintr’o 

odae mică o ceată de fanarioţi şi ca nişte zăpăciţi 
• începură a se uita în toate părţile. Noi văzând c$ 

nu ne putem lnpotrivi o luarăm la fuga.
—Dar aţi omorît doi din nelegiuiţi 9 întrebă că

pitanul.
T- îîu ştim sigur.
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— Cum, adícE na sunteţi siguri dacă cei doi fana
rioţi au fos loviţi?

— Cari'doi?
. — Acei cari au t?33 în voi.

— Ha, căpitane, să le ife de bine, însă acei doi 
bSsî cârc n’àu mai zis,

— Păi atunci măi Cucută poate că eşti beat ; do 
ca ? ici dar că nu eşti sigur?

— Nu sunt sigur, dacă ana omorîfc numai doi.
— Dar câţi ?
— Ştiu şi eu, coace ştiu sigur este că am văzut 

cu ochi-mi căzând cele două lichele, cari voiră 
să ne omoare, apoi când eşl din casă acea ceată de 
fianarioţf, noi sîobozhrăm în grămadă şi celelalte douâ 
focuri, dacă o fi căzut şi din ei ceva nu ştiu, nici 
unul din noi nu a văzut, am auzit însă amândoi 
câteva căzători şi mai omite vaete.

— Bravo ! voinicilor, ie zise Bostan, voi aveţi 
inimă şi iscusinţă adevărat haidaceascfi.

— lată dar .căpitane tot ce am putut face.
— Cum ziceţi atuuoi.bâeţi, că aţi putea străbate 

ia nelegiuitul fanariot?
— Vom putea căpitane, răspunse Vasile din Pu

teai, dacă ne vei da însă un timp de o lună.
— Dacă ne vei da timp de o lună, atunoi fii sigur 

căpitane că ţi-1 vom aduce în palmă pe mult doritul 
fanariot, zise de ceal’alti parte Cucută.

— Ei bine veţi t&vea o lună, rosti Bostau.
— Dă-ne acum şi ceva da cheltuială, cerură hai

ducii.
— Cât vă trebue pentru o lună ?. întrebă Bostan«,
— Câte zece galbeni de fie-care, cred că ne-or 

ajunge.



— Bine, iată câte 15 galbeni ca el nu aveţi 2fpaă>
Şi Bostan băgând mâna in chimirul lui c$l larg

•coase o mână cu galbeni şi numără la fis care câte 
cincisprezece.

Cucută şi cu Vasile din Puteai ImtA banii şh 
plecară spre casa fanariotului Andonis.

— Măi Cucută, întrebă pe drum Vaaile ps tova
răşul său, ce zici tu să facem noi acum?

— Eu aie să ne bSgăra amândoi slugi ia ©cest 
Andonis, şl îndată ce ne va cădea un prilej bun 
să-i astupăm gura şi să fugim cu el pe spate.

— N’ar fi mai bice Cucută să dăm foc ia noapte 
casei în oare şade fanariotul? Atunei înspăimântat- 
el va eşi afară şi In acea vălonăşeaîă noi ii vom 
răpi şi o vom şterge cu el spre borde1.

— Nu, planul nu-i tocmai bun, că In loc d’a r2ps 
pe Andonis, a’ar putea întâmpla să ne pomenim cu- 
câte un glonţ în burtă şi atunci am făcut brânaft* 
destulă.

— D'apoi şi aşa, de unde nu stil, că Andonis nu* 
ar cunoaşte gândul nostru şi ne-om trezi că pune 
pe oamenii lui sft ne tae oa pe nişte purcei ?

— In sfârşit eu aşa găsesc cu cale, căci pe lângă., 
că vom fura pe Andonis, vom şt) şi pentru viitor 
ce să facem ca a& omorâm şi pe ceiei’alţe dihănii.

— Bine Cucută, dacă tu găseşti aşa, aş« să fie.
După aceea haiducii începură s& m«argă mai lut©'

spre satul Rodiul spre a intra slugi la fanariotu/». 
Andonis.

— Bine măi Cucută, sise Iarăşi Vasile dia Pun- 
ten!, mie tot nu fmi vine al mă dau singur prins» 
In mâna călăilor.
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— Măi Vasile toţi oamenii din Punteni sunt ne
buni ca tine, ori numai tu te-ai ales.

— Nu, frate Cucuta, eu nu sunt nebun, dar mă 
gândesc că pianul tău nu-I tocmai nimerit.

— Apoi mai odinioară ziseşi că vei face tot ce 
voiu face şi eu, acum de ce te mal schimbi?

— Ia ascultă Cucută, să fim oameni cu înţelep
ciune şi tot iur.ru să-l facem cu chibzuială.

— Hei ! vorbeşte atunci ce ai de gând să facem 
şl nu toca Ia vorba reci.

— Eu sunt de părere, fiindcă ai aşa dor mare d’a 
to face slugă Ia Andonis, să te faci ! eu însă ră
mân ca rezervă pentru orice întâmplare nu tocmai 
bună.

— Ce vrei să zici, măi Vasile, că nu to înţelegr.
— Voiu &ă zic că dacă, D zeu ferească, ai cădea 

în vre-o primejdie să aibă cine înştiinţa pe Bostan, 
ca să vie să te scape.

— B.ne fricosule, fie şi aşa.
Abia terminară haiducii noştri conversaţiunea şl 

iaîă-i ajunşi la poalele dealului. Era o seară lu
minoasă şi un ger cumplit. Luna părea îngheţată 
pe orizontul senin şi stelele din juru-i scliplau oglin- 
dindu-se pe luciul zHpezei

— Haide Vasile, rămâi sănătos, eu urc dealul şl 
mă duc la Andonis, tu fii pe aproape.

Şl z'când ace»te vorbe Cucută se despărţi de to
varăşul său Va8lle şi o luă la fugă prin mijlocul 
zăpezei.

* * *
Pe o sofa turcească, picior peste picior, şedea 

trântit, Andonis eu un ciubuc tn gură şi sorbind 
din când in când dintr’o ceaşcă mare de cafea, la

Boston Haiducul. &
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partea Iul cea dreaptă sta Veronic a ’ndeplinl orice 
poruncă.

— La ce te gândeşti stăpâne ? intre acesta pe fa
nariotul Andonl«, care fumând din lungul său ciubuc 
ae lăsase a fi purtat de gânduri.

— Mă gândesc la nenorocita mea rudă din Galaţi.
— La cuconaşul Tricobet?
— Da.
— Şi ce are cuconaşul, v’o fl scris că nu’i esta

°b!ne.
— Nu, răspunse Andonis cu melancolie.
— Atunci?
— A fost omorlt, bunul meu Veronic.
— Omorlt?! şi de cine...
— De cine? când aş şti de cine...
— Cum, oamenii cârmuire! n’au găBit nici o urmă? 
Ş’apoi bine, stăpâne, cuconaşul Tricobet avea

slugi ?
— Dacă avea ?
— N’au sărit să’l scape?
— Au sărit şi au fost şi ele omorîte.
— Atunci cuconaşul a foBt călcat de mai mulţi

hoţi.
„ — Cine poate şti !

— Dar banii s’au luat ?
— Din toţi banii lui Tricobet n'a rămas nimio.
— Cum au putut bare hoţii deschide acea ladă 

mare de fer. căci eu ’mi-aduo aminte când m’a cne-
mat odată ca să-mi dea nişte galbeni pentru efendia 
voastră şl a deschis acea ladă, capacul era gros d'o 
palmă.

— N’ar fl putut lua, dar a dat singur.
— Şi de unde ştiţi aceasta?

••
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— Ştiu, pentrucă el s’a găsit mort, cil peptuV 
străpuns de mai multe lovituri de cuţit, cbiar lângk. 
acea ladă-

— Vai ! sărmanul cucon Trlcobet, ce a trebuit să 
păţească î esciamă Veronic cu o durere prefăcuţi.

— Eu ’ml dau cu gândul, respunse după câteva 
minute de gândire Andonis, că n’a fost alt hoţ la 
nenorocitul Tricobet decât Bostan.

— Care Bostan, întrebă Veronic cu un aer ca şi 
când ar fi vrut să-şi aducă aminte.

— Bostan pe a cărui ibovnică mi-aţi adus’o tu 
seara aceea.

— De stăpâne, aşa noi ţi-am adus multe ibovnice.
— Nu bre, nu te face prost, nu-ţi aduci aminte 

de acea fetiţi, care era mal frumoasă ca soarele.
— Toate fetiţele pe cari noi ţi le-am adus au 

fost frumoase.
— Atunci eşti neghiob ! Bre, era una care se chema 

Marioara şi pentru care s’a omorit palicarul Chiriile.
— A, pe legea mea stăpâne, că nici prin gând 

nu ’ml trecea, acum îmi aduc aminte. Dar aceea e 
istorie veche.

— Focul care arde înăbuşit când isbucneşte are 
mai multă putere Veronic, respunse Andonis.

— Adevărat stăpâne.
— Tu Pai văzut pe acel câne de Bostan, cum era» 

Veronic ?
— Era un om ca la douăzeoi şl cinci de ani,
— Avea barbă sau era ras ?
— Nu, avea numai mustăţi şi plete lungi.
— Atunci el este.
— De unde ştiţi ?
— Şl era un om nu tocmai nalt, dar robust..
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— Tocmai.
— El bina, el eBte el.
— Care el, chir Andonis?
— El, Bostan, cânele, care ’ml-a omorît pe Tri- 

i'Cobet
— Cum aţi aflat aceasta?
— Să-ţi spun Veronlc, şl fanariotul AndoniB urmă : 

La ceasurile 5 şi jumătate seara din ziua omorului 
eu tocmai ajunsei la Galaţi, căci aveam o treabă la 
bunul meu Trlcobet. La şease ceasuri eram la casa 
lui, intru înăuntru şi când ce să văd? Patru din 
slugi erau împuşcate şi chelnerul, acel frumos băiat 
blond, avea fruntea despicată în două. Plin do groază, 
tremurând de frică trec în odaia cealaltă, Aici era 
ceva şi mai înfiorător. Sărmanul Tricobet, cu peptul 
închegat de sângele lui zăcea la pământ. Şl zicând 
aceste cuvinte o lacrimă caldă alunecă pe obrazul 
iul Andonis.

— Atunci desigur că aţi alergat la cârmuire ca 
să daţi de ştire, chir Andonis, nu e aşa? întrebă 
Veronlc, ea să mai împrăştie din tristeţea care a- 
coperise fruntea stăpânului său.

— Nu, bunul meu Veronlc, respunse acesta, ’ml-a 
fost frică.

— Frică? oe fel de frică?
— Frică ca nu cumva să gândească cârmuirea că. 

•am fost eu omorîtorul.
— Aşa dar ce aţi făcut ?
— Am Încălecat pe cal şi am plecat.
— Pentru aici desigur ?
— Vai t nu !
— Pentru unde atunci?

— Ca să vin chiar în acea noapte aici simţiam

...
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că nu am putere. M’am gândit deci să es afară din 
Galaţi şi să rămân la vre un han.

— Şi aţi rămas, unde?
— Ntalerii
— Cam aceasta?
— Scopul meu a font se mân noaptea la .hanul 

T/el Măsline, căci iu ştii bine că in acest drum nici 
nu se săseşte alt han.

— Şi d«ce nu aţi rămas?
— Pe cine ai văzut tu Veronîc se mâie o noapte 

în mijlocul flăcărilor?
— Cum, hanul Trei Măsline luase foc?
— Nu luase, dar ’1 deduse.
— Şi cine era acel păgân ?
— Tot acela care ’mi-a omorîfc si pe Tricobet, 

era Bostan
— O stăpâne, ştii că mă pui In mirare! Vorbele 

voastre, vă spun drept, mă fac să mă cred pe lu
mea cealaltă,

— Când m’am apropiat de han, continuă Andonls, 
vă^ui o pară In loc de ziduri. Hangiu ! începui ei 
strig, dar nimeni nu-mi răspunse. Hangiu, Emilio ! 
începui se stWg atunci din nou, ce, aţi ars cu toţii? 
eşfţi afară cât mai este timp ! Tot nimeni nu-mi 
răspunse, dar auzii văetându se, sau mai bine 
auzii im ah t un ah dureros, un ah, care ’ţi rupea 
inima ! Cunoscui numai decât vocea, şi mă aruncai 
ca un fulger înăuntrul hanului, când D-zeule 1 ce 
am văzut ? !

Şi Andonls zicând aceste vorbe începu Bă plângă.'.
Pare că D-zeu singur a pus mâna iui pentru a. 

ajuta pe Bostan în răsturnarea-!.
Andonls omorise pe Marioara, omorlse pe caa mal

I
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scumpă floare a Iui Bostan şl acesta deşi nu se 
gândea că ar putea vreodată amnca un egal foc în 
inima tiranului său, acum nimerise fără voia lui.

Andonls iubea Ia nebunie pe Emilia, frumoasa fată 
a hangiului, o iubea şi o ceruse ca Ră se cunune 
cu dânsa. Ea Insa îl refuză, c&cl de când era do 12 
ani iubea pe un altul. Atunci Andonis promise mai 
multe pungi cu bani părinţilor fetei şi aceştia îi 
promise că’i vor da-o cu sila.

— Ce aţi văzut chir Andonis, întrebă mirat cu 
totul Verőn ic văzând pe stăpânul său plângând.

— Am văzut.... o ! ce am văzut nu pot spune î
— Şi de ce stăpâne?
— In acel han, scumpul meu Veronlc erau toţi 

otnorîţi 1 toţi ; iar Emilia
Şi Andonis tăcu înecându’i lacrimile.
— Iar Emilia moartă şi ea stăpâne, val !
— Nu, nu, răspunse Andonis cu lacrimi, nu era 

moartă, dar...
— Dar ?
— Bostan I* scosese un ochiu !
— Vai I exclamă de odată Veronlc. Şl cum al aflat 

că a fost Bostan?
— Am Întreba t’o şi ea ’mi*a zis că t>u ştie cum 

11 chiamă.
— Atunci ?
— ’Mi-a spus însă că era un om mijlociu cu mu

stiţi şi cu plete lungi.
— O cânele, daca-1 aşa îl voiu omoiî eu, zise 

Veronic irecându-şi pumnul.
— Dar ia să te ÎQtreb alt-ceva Veronfr, mi se 

pare că tu erai acela care fce-ai luat după Mari oara 
In dimineaţa câud ’mi-a scăpat ca printre degete.

..
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— Da, eu.
— El bine, cum de nu ai prins’o ?
— Dacă aş fi putut aş fi prins’o.
— Cum dacă ai fi putut, ce, ea fugea mai tare 

ea tine?
— Fugea stăpâne, tocmai cum luge o căprioară 

când scapă de glonţul vânătorului.
— Şi n’ai ajuna’o până la bordeiu ?
— Ba stăpâne, am ajuns ia bordefu.
— Nu dacă ai ajuns tu, cl dacă ai ajuns’o pe ea.
— Da, stăpâne, a ajuns şl ea.
— Cum văd bre Veronic, noi nu ne înţelegem, 

par’că am fi d’o altă limbă. Unde era Marioara când 
ai ajuns la bordeiu?

— Era înăuntru.
— De ce n’ai intrat atunci la ea şi să o întorci 

Înapoi ?
— Pentru că îaăutru era şi Bostan.
— Atunci să fi omorît, mişeluie, pe acest Bostan, 

dar tu ai stat ca un nerod tocmai atunci când era 
timpul ca să put mâna pe nelegiuitul care 'mi«a 
omorît pe Tricobet.

— O stăpâne, dacă aşi fi putut l’aşi fi omorît, 
’mi-era însă frică să nu mă omoare el pe mine.

— Atunci eşti un fricos, iar nu un palicar, Voronlc.
— Palicar cu viaţa...
— In sfârşit fie, ce-ai făcut deci la uşă?
— Am văzut...
— Ce ai văzut?
— Am văzut pe Marioara cum s’a omorît singuri, 

Ea a spus lui Bostan toată istoria răpirei şi în urmă 
i’a rugat ca să te răsbune.

— Şi Bostan ce a zis?
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— Bostan sărută pe Mario ara după ce se omorî,. 
Iar in urmă căzând în genunche strigă către cer: 
„D-zeule ! *jută-mi să-mi răsbun I“

— Atunci tot el este care a făcut morţile, care 
a scos ochiul Emiliei, rosti Andonis fulgerând de 
mânie,

— Şi nu numai atâta, mî-e frica însă că acest 
.Bostan vă păzeşte pe voi efendi ca ogarul epurele.

— Ce vrei să zici? întrebă Andonis cu frică.
— Voiu să zic că BosfcaD, dacă s’a jurat să omoare 

pe cine-va în lume sunteţi voi efendi.
— Cum? Btrigă Andonis ridicându-ee după sofâ, 

atunci să’i omorîtn noi
— Mai bine zi să f m cu băgare de Beamă.
Abia isprăvi Veronic cuvântul cel din urmă şi 

iată că un alt fanariot intră înăuntru ţinând de mâna 
pe haiducul Cucută.

— A^cest ţăran, stăpâne, ziee fanariotul în limba 
greacă, voeşte să se bage slugă.

— Val, chir Andonis, strigă de odată Veronic, nu 
te uiţi la el? prea e sperios şi mare de corp. Eu 
cam aşi avea frică de cămila asta.

— Nici mie nu-mi bate la ochi, răspunse Andonis 
trântindu-se iar pe sofa.

— Eu gândesc, chir Andonis, că acest ţăran nu-i 
altceva de cât vr’un spion d’ai lui Bostan.

Cucută nu înţelegea greceşte, dar auzind numele 
de Bostan se îngălbeni ca c*ara la faţă.

— Sunt perdut, zise el în gândul Iul
— DacS-i spion să’I tăiem, rosti Andonis.
— Ori cum, ca să fim siguri trebue să’J omorî®«
Cucută văzu In sfârşit moartea sigură. După ochi

el înţelese că fanarioţii aveau de gând să’l omoare.
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Ce putea sä facă ? deocamdată se hotărî să se au- 
pue unei soarte aşa de fatale şi crăpa de necaz că 
n’a ascultat sfatul tovarăşului său Vasile. îndată însă* 
îi trecu o idee prin minte.

— Cuconaşule sărut mâna, zise el întrerupând pe 
A adonis din convorbirea Iui cea grecească, am venit 
să mă rog de mata a mă primi ca slugă şi Hi sigur 
că îţi voiu fl de folos.

— Şi de ce folos poţi tu să no fii ? întrebă A adonis.
— De an folos mare, răspunse acesta.
— Să vedem atunci folosul şi apoi vom vorbi.
— Ml so pare că D-voastră sunteţi cuconaşul 

Andonis, întrebă Cucută arătând pe omorStonil Ma- 
? io arai.

— Da, chiar eu.
— Atunci D-voastră sunteţi trecuţi în caiastifuc 

morţilor.
— Ce vorbeşti mlşelule, răcni Andonis.
— Nu-1 mişel acela care vă voeşte binele.
— ŞI ce bine îmi voeşti tu ?
— Acela de a vă scăpa viaţa.
— Cum, vorbeşte să te auzim, cine vrea să mă 

omoare ?
— Asta nu vă pot Bpune până ce nu ini-ţi fă

gădui u sută de lei.
— Bine, vei avea o sută de lei.
— Atunci aflaţi că eu sunt un spion.
— Ce fei, esclamară câte-şi-trei fanarioţii miraţi 

mai mult de denunţarea pe care şi-o făcu singur,
— Nici într’un fel, eu sunt trimis de Bostan ca 

să vă spionez.
Bostan ? esclamară din nou fanarioţii*

— Da, Bostan, zise românul, m’a trămis să vă

; ;
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spionez, eu tocmai eram puţin bolnav, ba încă nici 
chiar acum nu mie tocmai bine şl de aceea am ru
gat pe căpitanul nostru...

— Care căpitan al vostru, *1 întrerupse Andonis.
— Bostan, ei e căpitanul nostru.
— D’apoi bine voi sunteţi mai mulţi ?
— Optsprezece toţi.
— Şi aveţi ca mal mare pe Bostan?
— Pe el.
— Bine îţi mulţumesc, zise Andonis haiducului, 

acum spune înainte, ai rugat pe căpitanul vostru...
— Lam rugat ca să trlmeată pe altul, căci i-am 

opus că mie ini-e rău.
— Sî el n’a vrut? întrebă Andonis.
— Bl s’a repezit la mine şi mi-a dat o palmă 

zieându-mi că de nu mă voiu supune voiu fi mort.
— Atunci tu ce a! făcut?
— Am plecat, căci aminterl nu puteam, dar m’am 

jurat pe drum cl-l voiu face-o şl eu.
— Va să zică tu eşti dintre oamenii lui, eu un 

cuvânt de cel cari faceţi mereu la morţi? îQtrebă 
Verőnk.

— Da, respunse Cucută, eu singur am omorlt 
atâţea. că nici minte nu*i mal ţin.

— Dacă-i aşa, zise Andonis, bine eă ne-at dumerit, 
acum noi te vom omorî. Tot e bine, azi scăpăm de 
unul, mâine vom scăpa şi de ceilalţi.

— Puteţi să mă omorîţi, căci moartea caut şi eu.
— Şi de ce cauţi moartea« întrebă tot Andonis.
— Pentru eă am făcut atâtea omoruri în cât 

groaza lui D-zeu mi-a coprins sufletul I Oh ! dar nu 
cont eu de vină, Bostan va da seama înaintea ce-

&
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rutai! Bostan, el nelegiuitul este care m’a perd uit 
după lumea aceasta.

SI zicând aceste cuvinte începu să-şi lovească 
peptul cu pumnii.

— Ştii Veronlc, zise atunci Aodonis credinciosului 
său, ştii ca acest om 2n adevăr ne va 3 de folos?

— De, ştiu şi -eu ce să zic.
— Da, ne va fi de un mare folos.
Apoi întorcându-se către Cucută, care se Jovea 

mereu cu pumnii în pept ti zise :
— ia ascultă voinice, tu ştii unde am putea găsi 

pe Bostan?
— Ori şi câod în bordeiul Marioarai.
— El bine, noi îţi vom lăsa vJaţa, dacă ne vei 

duce acolo,
— Nu, nu-mi trebue viaţă« eu voesc moartea; 

de un an de zile alerg ca nebunii după acest Bo
stan, m’ara luat după el fără a putea scăpa de el 
De atunci am făcut mereu la omoruri şi cu ce m’am 
folosit.3 Ab! chiar cei doi copii ce aveam au tre
buit a& moară în lipsa mea ! Au murit cuconaşilor, 
au murit de foame, iar eu părintele lor, iar eu ne
norocitul trăesc încă !

Şi Cucută începu să plângă cu nişte lacrimi pre
făcute.

— Ii ascultă voinicuie, zise Andonis haiducului 
care îşi juca aşa ae bine rolul, nu I aşa că tu al 
vrea să-ţi răsbuni în contra acestui Bostan?

— Ah, dacă aşi putea sâ*l omor. D-zeuîe să nu 
mor pană atuncea I

— Voinice, eu m'am gândit să-ţi dau ţie pe toţi 
oamenii mei şi să faoi cum vel şti ca să-tal adoci 
▼Iu pe acest Bostan.
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— O euoonaşule, dar ce-o să faci cu el viu, mai 
bine să-l omorlm, mal bine să scăpăm pământul de 
un. asemenea călău.

— Nu, eu voiu să-l am viu în mână,
— Iacă tot ce pot face cuconaşul© Andonis, să 

mergem mâne pe la 12 ceasuri când Bostan doarme 
la bordeiu, să omorîm pe ceilalţi haiduci ai săi, iar 
pe el, dacă vom putea să punem mâna, să-l sucim 
gâtul.

— Bine volnice, mâne vel porunci cum vei găsi 
mai cu cale la toţi oamenii mai ; ei sunt 23 de toţi.

— O, D-zeule, dacă l’aş putea omorî!., esclamă 
Cucuta.

— Acum Veronlc ia-1 şî-1 du în bucătărie ca să 
î se dea ceva de mâncare, căci trebue să fio flă
mând.

— Flămând prăpădit cucon&şule, veţi face o po
mană, dacă îmi veţi da ceva să mănânc, zise şfcer- 
gându-çl prefăcutele sale lacrimi.

— Da, da, du-1 Veronic mai curând.
Veronic luă pe Cucută de mână, 1 duse în bucă

tărie şi după ce spuse bucătarului să-i dea ea să 
mănânce bine, se întoarse Iar înapoi ia Andonis.

— Cum îţi pare Veronic acest (ăran? nu-i aşa că 
vom reuşi cu el? întrebă marale fanariot.

— De stăpâne, aşa cred şi eu că cu acest b&mal 
tare ştie toate cotruţele lui Bostan şi care poartă 
o aşa de mare ură asupra lui vom isbutl a pune 
mâna nu numai pe ei, dar şi pe ceilalţi.

— Vezi atunci ca mâine !a £12 să plecaţi spre 
bordeiul de oare vorbia ţăranul.

— Şl stăpâne, după ce vom prinde pe Bostan ce 
vom face cu această nălucă de om?
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- Ou care nălucă, cu ţărănoiul acesta
— Da.
— Ce vom face? ÎI vom omori.
— Bine, respun8e Veronic, mâine Ia 12 ore vo» 

merge cu toţii să prindem pe Bostan. Acum, seară, 
bună st&pâne !

— Seară bună, Veronic.
Şi fanariotul eşlnd afară lăsă pe Andonfs ca să . 

se culce cu gândul şl bucuria, ci a doua zi vor 
avea Sn mânele lor pe Bostan.

Prinderea fanarioţilor. — Rănirea lui Bostan.

Abia Cucută rămase singur în bucătărie şi eçf 
afară unde întâlni numai de cât pe Vasile din satui 
Putenl.

— Ce al făcut frate Cucută? tl întrebă acesta.
— Era cât pe ici Vaslle să dau pielea popeL
— Ce zici, mă?
— Ziu aşa!
— Şl cum ai scăpat?
— Cum am scăpat, am scăpat
— Hai atunci mai curând să fugim.
— Ce, ori eşti nebun?
— Dar de ce, mai Cucută?
— De, ştiu şi eul
— Cum ştii şl tu?
— Păi bine dacă zici să fug!
— D’apoi vrei dar să dai pielea popéi?
— Ba, numai asta n’aş face-o.
— Pe legea mea Cucută, ci nu te Înţeleg deloc..
— Ascultă măi Vasile, eu mâine viu cu toţi fana«-
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rloţii la bordelul Marioarel, spune deci lui Bostan 
să fie pregătit şl să nu se teamă.

— Dar cum ai făcut de i-ai înşelat pe toţi ?
— Cum am făcut n’am vreme acum ca să ’ţi spun, 

tu ascuită ce ’ţi-am zis şi vezi ca mâine la 12 cea
suri de zl să fiţi cu toţii gata. Oamenii fanariotului 
Andonis sunt 23 pe când noi nu suntem de cât opt. 
Eu sunt de părere să i băgăm în bordeiul de sub 
pământ şi să-i lăsăm ca să moară de foame.

— Bine, frate Cucută, voiu spune tot lui Bostan.
— Aşa să-i spui, rămâi sănătos.
Şi într’un minut Cucută sa întoarse iar tn bucă

tărie.

* * •

— Ce este măi Vasale, ce vii aşa fuga, întrebă 
Bostan plin de mirare pe Vasile din satul Puteni, 
care venise aşa de iute de nici nu ’şi mai putea 
iua răsuflarea.

— Nu-i nimic, răspunse acesta.
— O fi prins pe tovarăşul tău, aud ?
— Nu.
— Păi dar ce ai de abia Iţi tragi sufletul ?

' — A prins«
Şi de des ee ’şi lua răsuflarea nu putu să termine.
— Cum ? l’a prins măi ! vorbeşte, ce dracu ai ? 

•— Nu, nu Pa prins.
— Dar.

— A prins el.
— Pe cine ?
— Pe toţi.
— Pe care toţi?
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— Pe toţi fanarioţii.
— Pe toti fanarioţii I exclamară haiducii Intr’o 

voce.
— Şi cum ’i-a prins? întrebă Bostan.
— ’l-a prins bine, mâine pe la ceasurile 12 o să 

vie cu toţi aici Ia bordeiu.
— Mi se pare măi Vasile că tu ai faebunit.
— Nu căpitane, Cucută aşa mi-a zis.
— Atunoi e el nebun.
— Nebun pentru că a putut pune m&na pe fa

narioţi ?
— Atunci fii măi Vasile om de omenie şi spu— 

ne-ne istoria din eap.
— Ce să vă spun că nu ştiu nimic.
— Atunoi de ce vorbeşti ?
— Vorbesc căpitane flind-că aşa mi-a zis Cucută.
— Cum ’ţî-a zis ?
— ’Mi-a zis să viu să ’ţl spun, că mâine pe la 12 

ore să fii gata ca să primeşti pe cei 23 oameni ai 
lui Andonis, şi fiindcă noi opt nu vom putea lupta 
cu ei toţi, Cucută găsi cu cale a-i închide ca pa 
şoareci în capcană.

— Adică să ’i băgăm In bordelul de dedesuptul 
nostru ? întrebă Bostan.

— Tocmai.
— Bine Vasile, acum am înţeles. Cucută a’o fi 

tăcut că trece în partea nelegiuiţilor ca aă ne prindă 
pe noi. Brava om.

A doua zi era tocmai Duminici. Bostan se sculă 
de dimineaţă, aşeză bine scările la amândouă intră
rile şi scoase patul pe d’asupra gâurel care cobora 
în subterană spre a fi văzută ou înlesnire de către 
fanarioţi ; după aceea zise haiducilor :
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— Pe la 11 ceasuri voi toţi voinicilor, să fiţi aici 
'Înăuntru, când veţi auzi că au sosit fanarioţii să 
faceţi sgomot ca să vă audă, şl a9t-fel să se co
boare şl ei Înăuntru. îndată ce se va cobori cel din- 

« tâîu fanariot voi să o tuliţi la fuga pe canal şi Iuta 
să aşiţi afară, după aceea vă voiu spune ce să faceţi. '

— Bine căpitane răspunseră haiducii.
Când veniră ceasurile două-spre-zece, Bostan, se 

urcă pe un salcâm şi de acolo privi In spre satul 
Rediu I.

— B&eţi, după cum v’am spus, Ie zise el ia hai
duci, fuga în fundul bordeiului, căci spuroaţii vin.

— Sunt mulţi ? Întrebă Neghină.
— Sunt destui, dar fugiţi, ascundeţi-vă, că iată-i 

au sosit. Eu voiu rămâne aici.
Haiducii intrară în bordeiul din fund şl nu trecură 

bine zece minute şi iată că sosiră şi fanarioţii.
Cucută era în fruntea lor şi ţinea în mână un 

iatagan turcesc, iar Andonis In urmă de tot venla 
cu mâna goală.

Veronlc lipsea, ei rămase acasă ca să vândă nişte 
stoguri de fân la doui mocani, promiţând că îndată 
ce va- isprăvi va veni şi el ca să privească cum 
haiducii lui Bostan sunt prinşi şi măcelăriţi fără 
de veste.

— intraţi pe aici înăuntru, zise Cucută fanarioţilor.
îndată bordeiul se umplu. Andonis însă rămase 

afară, ori şi cum lui nu-1 venia să intre înăuntru.
— A ! va să zică tu eşti, exclamă Bostan încet 

din vârful salcâmului, tu eşti acel fanariot scurt şi 
gros, urât la faţă, urât şi la inimă ! I

— Ce trebue Bă facem acum ? întrebară fanarioţii 
pe Cucută.
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— Si intrăm in această gaură, el n’áu nimic la 
dânşii, priviţi armele, le stau afară.

— Să fugim, să fugim, se auziră atund .din sub
terană mai multe voci,

— N’auzi, zic .că o să fugă, Întrebă unul din fa
narioţi.

— Să fugă ? dar pe unde ? altă eşfre nu se afJă 
zise Cucută.

— Măi Voinice, întrebă un fanariot, nu cumva or 
avea puşti la dânşii.

— Nu, vă încredinţez, căci aici e odaia de dormit 
şi cu puştile n’au ce face.

— Când aş fi sigur, apoi aş Intra eu mal întâi.
— Intră, zise Cucută, şi n’al habar.
— Ei fie, la norec, şl fanariotul ae. coborî pe scară 

în fundul bordeiului.
— Nu e nimeni înăuntru ? strigă el plin de mirare
— S’au ascurs de frică, zise Cucută.
Atunci începură fanarioţii a se coborî unul după

altui şi să caute în toate părţile pe haiduci.
Andonis • şedea mai departe şi priviaprin uşa bor-, 

deiului cum oamenii săi ti vor aduce îndată pe 
Bostan, iar acesta se uita din vârful salcâmului la 
ol, în tocmai precum pisioa se uită la şoarece, cal
culând momentul când trebue să se arunce şi să •i\, 
înhaţe.

Deodată lasă îşi zăresce haidlqdl cari eşind din 
subterană prin canal se uitau la el şi prin semne. 
li întrebau ce să facă. Bostan le făcu, cu mâna.ca 
să se apropie.

— Acum te păzesce nelegiuitul©, zise după aceea, 
tare, şi cum eia pe vârful salcâmului, sări odată. 
drept în capul lui Andonis.

Bostan Hitducal.

1

» *.
1

«
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— Ce sä facem căpitane, strigară atunci şi haiducii 
rari veniră fntr’o fugă lângă Bostan.

— Faceţi larmă mare, le zise acesta, şi daţi me
reu cu puştile în fanarioţi.

Haiducii se supuseră, el începură să strige de 
vuia toată câmpia şi dedeau cu puştile în fanarioţi 
Un cât cădeau snopuri la pământ.

— Ce este? urgia lui D-zeu, se întrebară el.
— Să eşim afară, strigă unul dintrlnşii.
Dar nu apucă să isprăvlască vorba şi căzu la pă

mânt lovit de un glonţ haiducesc.
— Să omorâm pe Cucută, strigă un altul.
Abia termină şi acesta vorba şi se duse cu Cu

cută în gură pe lumea eeal’altă.
— Vai, trădare ! esdamară atunci mai mulţi dintre 

fanarioţi.
— Tradare, da, v’a trădat Cucută mişeilor, răs

punse acesta de afară, care îndată ce îşi văzu to
varăşii, trecu in partea lor.

— Te vom omorî şi noi strigă din fundul bordel
ului o altă grămadă de fanarioţi şl numai de cât o 
altă grămadă dintr’lnşii căzu la pământ vărsând* 
sânge pe gură.

Fanărioţl! se înspăimântară eu totul. Ei nu mai 
ştiau nici unde se află« Dacă s’ar fi luptat pept la 
pept eu haiducii de sigur că i-ar fi omorît, căci 
erau 22 la număr. Dar aşa : o parte dintrlnşii se 
aflau în subterană ne-cutezând să iasă afară, cei
lalţi erau in bordeîu şi de şl slobozeau eâte o puşcă 
focul mergea în vânt, căci haiducii nu stătură în 
dreptul uşef. Totul ce ar fi putut face era să iasă 
deodată cu toţii afară şi în modul acesta tot ar fi 
mai scăpat cineva dintrlnşii şl ar ii putut chiar să 
omoare şi dintre haiduci pe eine-va.
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Fanarioţii însă, luaţi de-odată fără veste se zăpă
ciră cu totul. Să iasă afară nu Ie venii, căci se 
gândiau că afară trebue să fie câmpia plină numai 
de haiduci, de ore-ce se făcea atâta sgomot şi se 
auzfau atâtea feluri de voci. Pe lângă astea 11 se 
descărcaseră şi puştile, pe când haiducii, cari erau 
pregătiţi cu puşti, cu pistoale, cu carabine, tunau 
mereu şi culcau mereu la pământ fanarioţi. Ce tre
buiau dar să facă? E găsiră cu cale sft intre cu 
toţii în subterană.

— Să ne aruncăm în acest becin, strigară cu toţi 
şi începură să sară unul câte unul.

— Pe ei măi băeţl, strigă atunci Cucută, sl-i o- 
morîm ca pe nişte câini.

— Nu, îi opri Bostan, lasaţi-i să intre înăuntru 
?i ţinând pe Andonis strâns cu o mână, cu .cealaltă 
îi cârpi o palmă în cât ii sclipiră ochii.

— De ce dai în mine ? II întrebă acesta cu umi
linţă şi cu falca roşie ca focul.

— Ascultaţi copii, întrebă Bostan fără a respunde 
nimic lui Andonis, iuat-aţi voi scara de la canal?

— Da, zise Neghină, am luat-o eu.
— Mergeţi aoum de luaţi scara şl de la bordeiu 

ca să nu aibă pe unde eţi nelegiuiţii. .
— Dar mie săracul, daţi-mi drumul, căol nu sunt 

nimic de vină, se. ruga Andonis ţremurâpd de frică.
Bostan nu i zise nimic şi uitându-se în ochii lui, 

îi trânti încă o palmă în cât i se sdrimcină mintea 
îa cap.

Haiducii intrară cu toţii în bordeiu, ca să execute 
ordinul căpitanului pe când acesta ţinea pe Andonis 
strâns de pept încălzindu-1 din când în oând cu câte 
o palmă repede.
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— Ia ascultă nelegiuitele, îi zise Bostan, după ce 
rămaseră singuri, cunoşti tu pe Harioara?

— Nu, respunse Andonia.
— Spune drept nenoroeitule, că te omor.
— Şi dacă o cunosc?
— Păi aşa vorbeşte nelegiuitule, acum spune cu

noşti şi pe Bostan?
— Nu.
— N’ai aurit nici odată de el ?
— Nu.
— Minţi păgâne, de ce ai venit atunci Ia bordeiul 

meu ?
— Am auzit, dar nu l5am văaut.
— Ei bine, acum uită-te la mine, ca să mă cu

noşti altă dată.
— Cum, mata eşti Bostan ?
— In tocmai, după cum mătăluţă eşti Andonis.
— Şl ce vrei delà mine ?
— Nimic mai mult decât viaţa.
Andonis începu să tremure de frici.
— Vai, zise el plângând, în ce am greşit eu?
—- Taci, strigă Bostan la el, dându-i un pumn 

haiducesc după ceafă.
— Acum hai în bordeiu, ea si te trimit pe lumea 

cealaltă, spre a spune şi morţilor ce al păţit de la 
Bostan. Ah I Marioaro 1 Marioaro I acesta e caiâu! 
care mi té-a omorît dragă! Pe aoesta priveşte-! 
acuma, priveşte cam Bostan, oum dragul tău bădiţă 
ştie a te resbuna.

Şi zicând aceste vorbe ochii lui Bostan se um
plură de lacrimi. , Andonis tremura ca o vargă bă
tută de vânturi, el văzu că ori ce rugăminte, ori 
ce încercare era zadarnici.



«
m

= r==~=* ___ ___
=: jrrUr..-s:£=.s~ _

WMM'
555?Âl:rî-iS^rr-===ts=^

Atunci Veronic se repezi ca un fulger la el şi-i 
băgă cuţitul in piept.
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— Nu sta pe loc satană, răcni Bostan lui Andonis, 
care se cam împotrivi a de a intra în bord ei u.

— Ertare, murmură acesta.
— Nimic, închide neagra-ţi gură.
— în numele cerului!
— Taci mişelule, numai numi cerul, că va cădea 

peste tine.
— Dacă eşti dar creştin, nu mă omori.
— Am făcut câine, o mulţime de păcate în lumea 

aceasta şi omorîndu-te acum pe tine, cred că D*zeu 
mi le va erta.

Şi Bostan smuci lecă odată pe Andonis, spre a-1 
băga în bordeiu.

— Dacă nu vrei să intri în bordeiu, atunci haide, 
fie-ţi moartea aici. Am vrut să te chinuiesc mai 
mult, dar după cum bag de seamă o să trec timp 
mult cu tine şi colo în capcană am şi pe alţii. Pe 
ei îmi volu răsbuna mai bine, acum mă mulţumesc 
cft această mână a mea ţi-a putut înfige cuţitul în 
creştetul capului. Marioaro, uită-te din ceruri şi 
vezi pe omorîtorul tău.

Apoi Bostan scoase cuţitul din brâu, trânti pe 
Andonis în genunchi şi cu o furie neexprimabilă 
repezi ferul', spre a ’1 înfige tot, in creştetul capului.

Deodată însă se auzi o detunătură, şi Bostan căzu 
la pământ.

Andonis văzând cu ochii acest miracol; se sculă 
In picioare, se uită la Bostan şi-l văzu plin de sânge.

— Ce, am murit, strigă el, sau sunt viu ?
Şi fără a se gândi că acum este tocmai timpul a 

lua cuţitul din mâna lui Bostan şi a ’i-l băga în 
piept, o luă la fugă mulţămind Iul Dumnezeu, deşi 
niei odată până în momentul acesta nu-i pronunţase

?

f
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numele, mulţumind zic Iu! D-zeu pentru eă ’l-a scăpat 
zilele.

Bostan era rănit greu Ia braţul drept, iar An- 
donis scăpat tocmai in minutul morţii.

Fanariotul Veronic.
Când au plecat fanarioţii sub conduoerea lui Cu* 

tută ca sl-i aducă la bordeiul Marioarei şi să le 
dea in palmă pe Bostan, ne aducem aminte că Ve
ronic rămase acasă împreună eu cei doi mocani.

— Dacă vrei cucoane, iţi putem da pânăla patru
sprezece galbeni pe un stog de fân, zise Sandu 
unul dintre mocani.

— Şi fiind-eă ’i iarna grea, răspunse cel-l’alt, căci 
altminteri stogul de fân cât de bun să fie nu se 
vinde mai mult de cât până Ia opt galbeni.

— Daţi acum cincisprezece galbeni şi nu vă mai 
scumpiţi pentru o nimica, răspunse Veronic.

Astfel 8e tot tocmiră mocanii cu fanariotul şi ma 
ridicând unui, mai lăsând altul, ajunseră la preţ.

— Haide, scoate banii, zise Veronic.
Sandu trase din sân o pungă mare de pele şi 

plină numai cu galbeni austriac!, plăti fânul, şl după 
aceea băgă pungă iar înapoi.

Veronic o şi ochi, doar ce putea să facă, el era 
unul. şl ei erau doi.

— Seal, îşi zise el în gând, eu ştiu să ochesc 
bine cu puşca.

După aceea îşi ceru voie de Ia mocani şi intrând 
în casă luă din perete o puşcă eu două foeuri.

— Sandule, strigă Veronic din balconul casei.
— Aud, răspunse acesta.
— Cazi la pământ şl slobozind cocoşul puştel 

Sandu fu lovit în cap şi muri la minut.
Mocanul cel-l’alalt o lui la fugă, dar fanariotul
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U ochii repede şi gloanţele străbătându-i spatele 
adormiră vecinie şi pe acesta.

Atunci Veronic se cobori repede din balcon se 
duse la Sandu, îi luă punga cu bani, iar cadavrul 
îngheţat îl târî până.la beciul acela în care văzurăm 
altă dată tortura acelui biet român şi care în urmă 
a fost tăiat de Chirilis. îndată ce ridică oblonul, o 
putoare nedescrisă umplu recele aer. Afară era în 
adevăr frig^ însă in acest beciu, acoperit pe dea
supra cu zăpadă, domnia o căldură destul da mare, 
astfel că cadavrele victimelor se descompuneau nu
mai de cât.

Tot astfel făcu şi cu al doilea mocan.
— Slavă ţie drace, zise după aceea Veronic. Făcui 

ce făoui şi tot luaiu punga. Dacă vor veni ceilalţi 
mocani şi vor întreba de dânşii, eu le yoiu respunde 
că le-am vândut fânul şi că mal mult nimio nu ştiu. 
Lasă să tot caute ei ca să găsească stârvurile.

Veronic era unul dintre cei mai depravaţi fana
rioţi. Pe la al treizecelea an al vârstei sale, ei se 
bqcura de o avere destul de bună. Până atunci nici 
nu se gândise vreodată ia România, căci în adevăr 
nici unul dintre greoi, nici chiar fanarioţii nu venlau 
aici, de cât acei cari nu aveau nici un cftpătâiu 
prin ţara lor. Aceştia singuri veniau cu speranţa, 
toată mai mult în mila Domnului, care era de ase
meni tot fanariot. Pe la anul 1835 însă, în Moldova 
se afla Domn Mihail Sturze, om bun alm'nteri, dar 
egoist până ia temeritate şi ou scop a face din toată 
Moldova o proprietate a sa. In timpul acesta grecii 
Iacă tot se bucurau de marile privilegiu, căci Domnul 
Moldovei nu voia nici odată ca românul să fie de
şteptat. Chiar regulamentul organic începu a se
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aplica pe dos, lucru care plăcu mult atât Rusiei 
cat şl Turciei...

Fanariotul Veronic zisei, înainte de a veni în 
România, pe la anul löaO se afia în Constantinopol.

intr’o seară frumoasă de vară ei se plimba pe o 
barcă prin Bosfor. Aerul era dulce, aşa precum este 
totdeauna la Constantinopol. Seara păşia visătoare în 
carul ei de stele, pietre de aur cari ornau splendid 
negrul ei veşmânt. Era o tăcere profundă, numai 
vecinicul murmur al apei se auzia mereu şi din 
când in când loneţile a vreunui luntraş. Nimic nu 
poate fi mai plăcut, nimic nu poate fi mai frumos 
decât a te plimba o noapte, o Blngură noapte pe 
luciul Bosforului!!...

Veronic se legăna cu luntrea pe valurile mur
murând© ale apei şi cânta încet din gură. Fra în 
adevăr ce?a curios ia acest fanariot, ca să-l vezi 
pHrabându-se noaptea cu bares, El în toată viaţa 
lui nu făcuse această încercare decât de trei eri, 
deoarece îşi zicea decât a perde timpul pe apă, mai 
bine ar căuta alte petreceri, a căror, desfrâuri să 
se Ioviască cu bestialele sale apucături.

De altminteri era un om frumos la faţă şi avea 
o voce dulce şi armonioasă.

De şi era puţin ameţit do puterea mai multor 
sticle cu vio po cari le deşertase cu câteva ceasuri 
mai înainte, roânuia cu toate astea aşa de bine 
lopeţiie, în cât gândlai că este vreun marinar crescut 
pe apă.

— Păcat, Sş! zise el, sft fii pe apă şi să n’aJ lângă 
tine o femee.’

Femeile erau de ordinar obiectul pasiunilor sale 
şi când acum se văzu singur pe apă cu două iopeţi
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la mână, începu să regrete minutul in care s*a 
urcat în barcă.

De odată însă iată că zăreşte o gondolă care 
venia spre el despicând apa îa două.

— Ah 1 dacă ar fi îatr’însa şi o femed, îşi zise 
Veronic.

Nu trecu mult timp şi gondola se apropiă de 
barca fanariotului.

Atunci Veronic văzu trântită pe un covor o fată 
ca de 17 ani. Ea era frumoasă în cât părea că a 
zâna Bosforului, menită a aprinde focul în inima 
celor cari ar fi văzut-o. Ea se ridică în genuche, se 
uită în barca fanariotului, apoi lăsându-se iar pe 
covor, gondola dispăru.

Veronic îndată ce o văzu, voi să strige gondo
lierului să opriască, voi să-şi apropie barca de a ei, 
dar nici gura lui, nici mâna lui nu avură putere. El 
rămase extasiat câte-va minute şi văzând că gondola 
dispăru se luă fuga dupe ea. In timp de jumătate 
ceas alergă Veronic cu barca în toate părţile ca să 
găsească, ca să ajungă pe acea fată frumoasă ca o 
închipuire şi care ca închipuirea peri d’in&intea iui.

Toate încercările iui Insă îl fură zadarnice.
— Rămâi atunci sănătos Bosfore, zise Veronic 

plesnind de necaz, dacă voi mai veni vrs-odatl 
U tine, să mă’nghlţî, şi şl-îndeptă barca spre mal.

Iată însă oă zăreşte din nou gondoleta care legăna 
pe frumoasa fată.

— Acum nu-mi mai scapi, esdamă pasionatul fa
nariot şi din trei lovituri de lopeţi stinse gondola 
fetei.

— Cum, Almelaiur! ? strigi Veronic la vederea
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«?j\ Fiica paşei singură în gondolă! şi voi să se re
tragă.

Abia însă făcu câte-va retrageri înapoi şl Iuându- 
şi seamu, îşi repezi din nou barca în cât Io vi aşa de 
tare gondole ta, că era pe aci s’o răstoarne.

— Allah ! esclamă frumoasa turcoaică speriată.
Dar Veronic fără a mai perde timpul făcu o sări

tură şi căzu la picioarele turcoaicei.
— „Gulfar“ ! ajutor, strigă frumoasa Almelaiur 

condolierului.
— Atunci se presentă un spectacol pe atât de în

fiorător, pe cât şi de ridicol.
Gulfar, cu o lopată în mână, şedea gata să trăs

nească pe Veronic în cap, iar acesta scoaBe un cuţit, 
zicându i !

— De vei da cu lopata, vai muri de cuţitul mou.
— Aş?, ne jucăm cu cuţitele, răspunse turcul, a- 

tunci să te vedem.
Şi lepădând lopata, scoase şi el un cuţit.
Frumoasă Almelaiur nedeprinsă cu asemenea scene, 

începu să ofteze şi căzu în nesimţire pe preţiosul 
covor de Persia.

Luna arunca dulce razele Baie pe ape liniştită a 
Bosforului şl privla tristă la cele trei persoane din 
mica gondolotă. Părea că este şi ea curioasă ca să 
vadă finitul acestui periculos joc.

Un turc şi un fanariot amândoi tineri şi amândoi 
cu cuţite în mână, puţin mai departe frumoasa Al
melaiur încremenită ar fl făcut pe ori cine să creadă 
că sunt doui amanţi de origine şi reiiglune diferită 
cari se bat pentru o fată In mijlocul apei.

Veronic văzu că se; află într’o posiţlune critică. 
Ca să se repeadă cu cuţitul asupra turcului nu-1 ve-
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nea, căci avea şi ace9ta unul in mână. Ce trebuia 
dar să facă? El se aruncă într’o parte a gondolei 
şt o sdruncină aşa de tare in cât Gulfar care nu se 
aştepta la aceaşta ş’apoi aflându-se şi cu mintea 
pironită asupra modulul cum să-şi scape stăpâna şl 
să omoare pe fanariot, căzu de o dată pe spate 
Atunci Veronic se repezi ca un fulger la el şi-i băgă 
cuţitul In pept,

— Allah l 88cîamă de a doua oară Almolaiur vă- 
zându-şi pe condolier mort. Da7 Veronic se apropiă 
de ea şi luând’o în braţe o umplu de sărutări.

— Ce faci ghlaure? strigă aceasta amucindu-se 
din braţele lui.

— Nimic Almelaiur, răspunse el. De şi tu eşti 
fiică de paşă, în astă noapte însă vei fi amanta mea 
şi sculându-se în picioare o luă iarăşi în braţe.

O luptă se văzu atunci între ei amândoui. Ve
ronic era un om înalt şi robust pe când turcoaica 
o creatură mică şi frag9tă ca floare abia îmbobocită. 
Ea trebuia prin urmare să cedeze, căci ori-ce îm
potrivire i-ar fi fost zadarnică. Poate că chiar s’a 
gândit ia aceasta, căci câte-va minute stătu nedacisă 
lăsându-se a fi sărutată de Veronic, când de o dată-i 
dete un brânciu fără de veste şi urcându-se pe gon
dolă se aruncă în Bosfor.

Un sgomot se auzi, sute de cercuri se formară pe 
apă, apoi cercurile se lăţiră perzându-se în departe.

Frumoasa turcoaică Almelaiur se înecase, ea muri 
«onservându-şi onoarea.

Tocmai acum viză Veronic realitatea cu ochii, 
tocmai acum înţelese tncăpăţînarea Iul, când sa văzu 
ta gondală singur cu braţele întinte, având într’o 
parte pe sărmanul turc mort, iar în faţa lui pe fru-
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moaşa Almelaiur, pa gingaşa turcoaică îngropată 
sub valurile apei!

— Trebue să fug din aceste locuri, Îşi zise el şi 
îndreptând gondola spre mai eşl afară şi şe duse a 
casă.

A doua zi se şi făcu nevăzut din Constantinopol ; 
pi veni în Moldova înrolându-se printre oamenii lui 
Andonis, care-l făcu şeful lor după moartea prece
dentului său Chiriile.

— Acum m-am scăpat de mocani, am luat apoi 
si banii, pot deci să mă duc şi eu pe la bordeiul 
Marioarei ca să văd ce-o fi făcut palicarii mei cu a- 
cel păgân de Bostan, zise Veronic luând o puşcă şi 
îndreptându-se spre bordeiul Marioarei. /

El mergea prin zăpadă şi fluera o melodie a beţi
vilor, re suvenire veselă care nu-1 revenea în minte, 
de cât numai în asemenea momente de bucurie.

O sută două-zeci da galbeni erau în pungă, bun 
chilipir pe ziua de astă-zi, zicea el din când în când 
desmerdându-şi patul puscei.

A st-fel merse 'el vreun ceas şi jumătate gândind 
când la punga cu bani, când la Bostan pentru care 
regreta, că nu-i va găsi în viaţă. Dar ce-i văzu ochi, 
apropiindu-8e de bordeiul Marioarei? Lui i se pare 
vis. Andonis, celebrul său stăpân să fie ţinut şi păl
muit de haiduoul Bostan? Andonis, care mergea să 
omoare pe Bostan să fie aoum prins şi gata a fi omo- 
rît de Bostan?? Toate aceste nu-i venea a crede, 
trebuia însă să le creadă, căci ast-fel vedea ou oçhi.

— Dacă ceea ce văd o fi adevărat, atunci haiducul 
va părăsi lumea aceasta, zise în cele din urmă Ve- 
ronio.
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BoBtan era încă îa uşa bordeiului căsnindu-se să 
tîrească înăuntru pe fanariot, apoi văzând că nu va 
avea puţină trudă pentru a face aceasta, se hotărî 
să-l omoare afară.

Cum trebuia Insă să-i împuşte, când stăpânul său 
Andonis se afla !n faţa lui Bostan ? De două ori se 
încercă a da cu puşca în haiduc şi de două ori se opri, 
de ore*ce vedea sigur că va omori pe connaţionalul 
său !

Tot ce-i mai rămânea să facă, era să alerge să se 
lupte cu Bostan şi să-şi scape stăpânul, dar unde 
cuteza ! Se afla la o depărtare de două sute paşi 
şi tofc-i era frică să nu care cum-va să’l zărească 
haiducul şi să se ia după eL 
' — A, n’ai noroc chir Andonis, esclamă el în cele 

din urmă. Treci tu partea cea-i’altă şi lasă-mi pe 
nemernic să’l ochiesc drept în inimă.

Şi după aceea-şi rezemă puşca de pămât uitându- 
cu sânge rece cum Andonis se sbătea în braţele hai
ducului. De o dată Insă iată că vede o mână cu un 
cuţit ridicându-se asupra capului lui Andonis.

— Vai! stăpânul meu e mort, răcni Veronic şi 
ochi mână cu puşca.

O detunătură Se auzi după aceea şi Bostan căzu 
numai de cât la pământ.

Atunci Andonis încremenit de mirare o luă ia 
fugă spre casa lui lăsând în urmă-i pe Bostan rănit 
la mână şi pe toţi fanarioţii în puterea haiducilor.

— Bine c’am scăpat, zicea el şi fugea de-i scă- 
păra picioarele.

— Stai, stăpâne, îi strigă însă o voce cunoscută.
Andonis îşi întoarse' numai capul, zări pe Veronic

şl fără a se opri îi zise:
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— Fugi paücare, dacă nu vrei să te lovească 
Bostan cu cuţitul In creştetul capului!

— Dar stă! şi n’ai frică, li răspunse acesta.
— Frică, frică... zicea Andonis fugind mereu.
— Şl stai efendi, că dar am puşca in mână.
— Aruncă Veronio puşca şi fugi.
— Ce dracu te-a găsit, că eu nu te ştiam aşa 

de fricos şi Veronic se luă după stăpânul său.
Ei fugiră până nu se mai zărla bordelul şi cu 

toate astea Veronic nu putea să oprească in loc pa 
stăpânul său.

— Stai efendi, stai, că Bostan a murit, l-am îm
puşcat.

La aceste cuvinte Andonis se mai trezi niţel, îşi 
aduse aminte că Bostan căzu la pământ în urma 
unei detunături, că nu mai avea nici o putere şi 
atunci stătu pe loc.

— Bine efendi, se poate să al atâta frică?
— Ah, Veronic, era să mă omoare!
— Apoi bine efendi, nu te gândiai şi Ia mine, 

sau gândeai poate că Veronic ar lăsa vreodată pe 
chir Andonis ca s& fie In primejdie?

— Nu, contez tot-d*auna pe iubirea Iul către mine,
o ! Veronic, dar Bostan, acel Bsstan «ra să mă...

Şi uitându-se înapoi, o luă iar la fugă, ca şi când 
l-ar fi urmărit cine-va.

— Dar stai efendi, ce dracu iar. fugi, n’aî văzut 
că eu am rlnlt pe Bostan?

— Da, da, l-ai rănit, zise Andonis, oprindu-se din
nou.

— Şi ce ziceai stăpâne că avea de gând şă-ţi 
f»că Bostan?

— Să-mi despice oapul ou cuţitul t
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— Mişelul» esclamă Veronic, îl voia omorî eu şî 
începu să-şi frece pumnul.

— Dar ceilalţi unde sunt? întrebă tot Veronic.
— Ceilalţi 8?au dus pe lumea cealaltă, respunse 

Andonis.
— Nenorocire ! spune-mi şi mie stăpâne toată is

toria, căci zău sunt plin de mirare s’o aflu.
— Să fugim mai întâlu Veronic, să fugim şi 

a casă Iţi voiu spune totul 1
După aceea amândoi fanarioţii se puseră pe fugă 

unul curios ca să afle cum haiducii au putut prinde 
pe toţi palicarii, iar cellalt vesel că a scăpat de 
cuţitul lui Bostan.

Torturele.

Venise primăvara. Opt dintre fanarioţii prinşi ca 
într’o capcană de haiduci, trăiau încă, iar Bostan 
care suferise atâta timp, din cauza rănei ce căpă
tase la mână, acum se vindecase în deplin.

— H&ide căpitane, să facem ce-om face cu aceşti 
spurcaţi, ş] să ne mutăm în pădurea Corbului, căci 
destul timp pierdurăm în această visiune, zise hai
ducul Bujor căpitanului Bostan.

— Bine, rosti Bostan, ne vom strămuta, lasă mai 
întâi...

» Ce vom face mai întâi? întrebară ceilalţi.
— Mai întâi vom pune la cale pe aceşti fanarioţi.
— Cum îi vom pune Ia cale? întrebă tot Bujor.
— li vom pune bine, aşa cum ştiu eu.
— Adică să le cioplim gâtul, căpitane, zise Ne- . 

ghină.
— Nu, pronunţă Bostan.
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— Dar co să le facom ? întrebară oeM’laţf.
— Aßt a veţi vedea la urmă, le răspunse căpi

tanul.
După aca&a so întoarse spre Cucută şi îl întrebă :
— Măi Cucută, tu erai însărcinat cu acei fanarioţi, 

nu-i aşâ?
— Da. eu, răspunse acesta.
— Ei bine, ce I al auzit zicând ei între dânşii.
— Am auzit multe, căpitane, dar nu am înţeles 

nimic.
— Cum asta măi Cusută ?
— U;to ohlar «şa; ei vorbiau greceşte şi'ou ou 

înţeleg clanţ.
— Şi sunt mulţi de tot?
— Numai opt.
— De mâncare le-aî dat în tot-d’auna?
— l-am hrănit întocmai ca pe nişte porci şi s’au 

îngrăşat chiar şi ca nişte porci.
— Şi ce le-ai dat de mâncare în tot timpul ăsta?-v
— Deosebirea e numai, oă în ioc de ghindă le 

dedeam pAne.
— Şl ei mâncau, ai ?

E, he, ca nişte lupi.
— Dar, când ta întrebau, ce gând avem ou ei, tu 

ee le spuneai ?
— Le spuneam, ci căpitanul a hotl-rît, dacă cum-ve 

se va vindeca de rana ce a căpătat fa mână, a le* 
da drumul.

— Şi ei ce ziceau?
— In toate dimineţoie mă întrebau, cum îţi merge» 

la mână.
— Iar tu le spuneai ?
— Le spuneam, tot mai bine.
Sortau HaMacal. %
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— Şl atunci ei ?
— Şi atunci ei săriau în sus de bucurie.
— Nerozii, exclamă Bostan. Nu ştiu ei. că da 4L 

eu aş dori viaţa, este numai ©a să 'mi pot răsbuna 
pe aceşti nelegiuiţi, că daoă aş mai dori să tr&escj 
este numai să pot pune mâna p« cânele Adonis 
Ah! D-zeule, cum mi-a scăpat din ghiare i nu 
puteam străpunge cu cuţitul, înainte ca gionţul iui 
Veronic să ’mi străpungă mâna ?

— Da, căpitane, mai zise Cucută, şi tot acest- 
Veronic, am afiat că ar vrea să te dea viu în mâna 
lui Andonis.

— O, nenorocitul, când ar şti de ce moarte are 
să moară, s’ar omori mai dinainte singur !

— Ia, n’auzl căpitane, cum mai strigă fanarioţii, 
zise Neghină. Ei vor pâine, şi noi nu mai avem de 
4ât li de toate.

— Să te duci tu măi Neghină până ia Pechia, şi 
să aduoi un căruţ cu pâne, bagă insă de seamă să- 
nu care cum-va să vii deadreptul pe drumul ceh 
mare.

— Niei vorbă nu-i căpitane.
. — iar voi âşti-i’aiţi, zis» Bostan către ceil’alţi- 

haiduci, duoeţi-vă şi adaoeţi’mi pe unu) din fanarioţi.
— Cum o să ’i scoatem afară, căpitane? între* 

f bară ei.
— Veţi pune soara.
— Pai atunci vor eşi eu toţii.
— Dar voi să păziţi mă copil Spuneţi-le ci Că- 

pitauu.ui li este mai bine şi că vrea să erte pe 
fie care zi câte unui.

— Bine căpitane, răspunseră haiducii şi eşiri cu
toţii.

**&**.<#;&**<*■ s--
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Bostan, de când se rănise, şedea înfcr’un alt bor— 
deiu mi«*, pe care !! făcură haiducii lui. Acest bor- 
dniu era ceva mai bine acoperit şi avea o sobă bună 
in caro făceau foc, căci frigul supăra mult rana 
căpitanului de haiduci.

Iada<& ce haiducii intrară In bordeiul cel’alt, fa
narioţii începură să strige: pâine că murim de foame&,

— Vă vom da pâine, răspunse Cusuţi, dar mai 
tatái să vă spun o veste bună.

— Ce veste ? întrebară fanarioţii. S’o fi îndreptat 
căpitanul, nu este aşa?

— Tocmai, ziseră haiducii.
— Atunci dar, no dai drumul astăzi.
— Vă dau, le zise Cucută, nu însă la.toţi; căpi

tanul a zis, la câte unul pe Secare zi, hotărîţi aşa 
dar cine o să iasă mai întâi.

Atunci se încinse o bătae intre fanarioţi şi o pă
ruială, încât dacă nu-i opria Cucută ar fi rămas toţi 
fără păr şi fără ochi.

— Staţi bre, că nu mai dau la nimeni drumul.» 
După aceea puse Cucută seara şi se coborî în sub
terană.

— Numai acela cărui voiu zice să iasă afară, ori > 
cine altul s’ar încerca, va muri.

In adevăr fanarioţii aveau cuţite, avea chiar şl* 
focuri la dânşii şi ar fi putut prin urmare, ca să 
omoare pe Cucută când !( văzură între dânşii şl cu 
mâna goală. Dar nu cutezau ! Ar fi omorît pe unul 

. şi el ar fi murit toţi. Din contra fanarioţii se purtau 
bine cu Cucută ; ei îi dădură toţi banii ce aveau la.. 
dânşii, ca să mijlocească la căpitanul liberarea lor.

— Eşl tu afară, zise haiducul arătând pe unufr 
dintre el.



— 100 —

Fanariotul sui scara, Iăsâad pe ceilalţi înăuntru. 
>Dupâ dânsul eşi şi Cueută luând şl scara do la 
subterană.

— Va să zioă rămâneţi sănătoşi voinici şi vS 
^mulţumesc, zise fanariotul, după re se văzu la aer 
liber şi voi să iasă pe uşâ afară.

— Ho I prietene, da mai stai, nu te grăbi aşa 
unult, îi zise Neghină, apucându»! de mână. Trebue 
mai întâi să te vadă căpitanul, ca să ştie cine a 
eşit astăzi.

Şi baidncli înconjura->du-l îl duseră după poruncă 
în bordelul în care şedea Bostan

— Iată căpitane, ziseră haiducii, prescnt&nd pe 
fanariot Acesta s’a ales pentru ziua do astăzi.

— Foarte bine, răspunse el, dueeţi-vă acum de 
-înroşiţi frigarea oea în foc.

Haiducii executară ordiuul.
— Cucoane, sărut mâna, eu pot acum să plec 

nu-i aşa? întrebă fanariotul, cam încurcat de cele 
ce vedea.

— A, nu prietene, îl opri Bostan. Nu trebue să 
pleci tu, te voiu trimite eu.

— Da de ce cucoane te mai olteneşti, bunătatea 
d-voastră e prea mare.

— Nu, de loc prietene, îmi fac datoria de creştin.
— D-zou să vă ajute cucoane
— Amin, prietene.
— Aşa dar rămâi sănătos cucoane, eu plec.
— Nu, nu, îi zise Bostan punând mâna pe el. 

"Voi sta aici, unde vrei să te duci ?
— Am de gând să m& duo tocmai ia Constant!- 

nopol şi de acolo la sfântul Munte, undo am să mă 
'fac călugăr !
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— Tu călugăr ? ! dar cine & mai văzut drac 
călugăr !

— Zău cucoane, am să plec.
— Bine, dar ou voiu să te trimet în alt Ioc.
— Do cucoane, dacă d-voastră voiţi, voiu merge 

şl în altă parte, numai când voiu pleca?
— Uite, chiar acum.
— Şi unde anume cucoane, dacă nu vă este cu 

supărare,
— Unde? pe lumea cealaltă, prietene.
Fanariotul făcu o săritură în rus.
— Vai de mine, vreţi să mă omorîţî ! exclamă el.
— Taci din gură mielule, îi zise Bostan. Puteai 

tu să crezi, că vei scăpa vre odată viu din mâna 
mea? O nenorocltule, vei vedea acum ce fel de 
moarte te aşieaptă.

Apoi întorcându-se către haiduci, Ie zise:
— Măi Bujor şi Neghină, aduceţi-mi cuţitul cel 

maro şi trântiţi pe acest spurcat la pământ.
Haiducii îi aduseră cuţitul si Intr’un minut întin

seră pe fanariot la pământ. Atunci Bostan ii retezi 
numai decât picioarele amândouă de dincolo de 
genuchi. Sângele începu să curgă pârae stropind 
faţa tiranului Bostan, fanariotul mal scoase câteva 
ţipete amestecate cu nişte surde ovtări ş* leşină!

— Măi Neghină, adu-mf frigarea mai curând oă 
moare neisprăvit, strigă atunci căpitanul haiducilor.

Neghină se repezi întrio fugă afară şi ’i aduse 
frigarea care scânteia de roşie ce se făcuse. Bostan 
o luă cu un cleşte ta mână şi ridicând piciorul tăiat 
al fanariotului î-o băgă In interiorul osului. Măduva 
la contactul ferului ars, începu să sfârâe şi să scoată 
fum, pe cănd Bostan învârtie mereu frigarea, fără 
a simţi cea mai mică nelinişte.
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Fanariotul până acum leşinat, la această nouă 
tortură începu să ragă ca un bou şi să se sbată In 
toate părţile.

După ce frigarea s’a răcit, Bostan o dete ca s’o 
înroşească iar. Cinci minute numai trecură şi ea era. 
gata. Bostan o luă şi o îoflpse In ceMait picior, 
dar fanariotul de astă dată nu făcu nici o mişcare 
nu scoase nici un gemet ; el era aproape mort

Bostan văzându-l că nu mai simte nimic, înţelese 
că trebue să fl murit şi zise haiducilor să facă o 
groapă în pământ.

După ce groapa a fost săpată, luară cu toţii pe 
sărmanul fanariot şi aruncându-1 înăuntru îl astu
pară cu pământ.

Cunoaştem mai multe torturi comise de Bostan, 
de acest om devenit tigru, dar aceste, prin care îşi 
ilustrează mal mult haiducia sa, sunt cele mai teri 
bile. In adevăr, mult rău îi făcură fanarioţii, mare 
foc aruncară în inimă lui, însă şi dânsul crunte 
răsbunări mai căuta !l Prin jorude torturi îi mai 
trimetea pe lumea cea-laltă ! I

* *

Ziua a doua după prima torturii era luni. Fana
rioţii, cari mai rămaseră în număr de şapte, aşteptau 

. cu nerăbdare ca să vadă c<na va fi norocosul, care 
va scăpa pentru ziua aceasta. Sărmanii, când ar fi 
ştiut ce fel de scăpure îi aşteaptă, n’ar mai fl dorit 
să iasă niciodată djn subterana în eare erau tnchişi 1:

Cucută se arată numai de cât la uşa subteranei 
şi aruncând scara se aruncă Inăuatru.

— Pe. unul din voi, răspunse el.
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— Sä ies eu astăzi) zise unul din ei, rugându-se 
de Cucută.

— Nu trebue să ’mi spui tu, că nu mă iau după 
gura ta; am să dau drumul cui mi-o plăcea mie.

— Bine voinicule, nu te supăra, eu numai te 
întreb.

— Să nu mă întrebi, ţi-am spus odată că o să 
scăpaţi cu toţii, de ce dar mă tot zăpăciţi, sau voiţi 
să nu mai dau la nimeni drumul şi să vă las să 
muriţi de foame?

— Nu voinicule, strigară atunci fanarioţii şl se 
repeziră cu pumnii ia compatriotul lor.

— Haide tu, li opri Cucută, arătănd pe unul şi 
făcftndu-i semn să iasă afară.

— Ea, întrebă fanariotul perdut de bucurie.
— Da, tu, respunse Cucută.
Fanariotul sui numai de cftt scara şi eşi în bordein. 

unde îl aşteptau ceilalţi haiduci, ca sft-1 înhaţe şi ' 
să-l ducă iui Bostan. Dar fanariotul îndată ce se 
văzu în bordeiu şi zări uşa deschisă, fără a se uita 
in Jurul său, se repezi afară spre a fügt.

— A ! bine că ml văzui odată scăpat, zise el tu
lind-o pe uşă.

Atunci Neghină, oare se afla chiar lângă dânsul 
îl apucă de pept şi îi oori în loo.

— Ce vrei să faci bre? II întrebă acesta.
— Nimic, respunse fanariotul, voiu să mă duc 

acasă.
— Păi ho, prietene, că mai ai loirft de lucru, hu 

te grăbi aşa de mult. întâi ai să te duU ia căpitanul.
— Dar ce sâ fac acolo V
— Ai să te duel la căpitanul, strigară haiduoli.
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şi luându-i pe sus îl trecură în bordeiul în care 
şedea Bostan.
- — Ei copii, pe acesta aţi aies pentru ziua de- 
azi? întrebă eăpitanul haiducilor.

— Da, răspunseră ei, pe acesta.
— Bun, desbrăcaţH acum cu pielea.
Haiducii făcură astfel.
— Luaţi-1 acum şi puneţi! picioarele Ja cap.
Bujor şi cu Neghină apucară po fanariot şi într’un 

minut îl făcură ghem.
— Aduceţi-mi cuţitul, zise după aeeen Bostan.
Cucuti ii dfite şi căpitanul haiducilor fără cea 

mai mică milă îl lovi în şira spinărei.
Fanariotul făcu o sforţare, ca să acapo şi începu 

să strige de răsuna bordeiul, dar Bostan îi mai lovi 
încă odată şi şira spinărei se desprinse In locul acela.

— Hoţule, m’ai omorît, strigă muribunda victimă 
şi se mai încerel încă odată ca să scape.

— Ţineţi-i bine măi copii, zise Bostan la cei doi 
haiduci cari ţineau ghemuit pe nenorocitul fanariot.

— N’avea nici o frică căpitane, de i-ar veni şl 
drâcu în ejutor tot nu-I poate scăpa din mâinile 
noastre.

După aceea Bostan ii mai lovi cu cuţitul pe şira 
spinări f, astfel că i-o tăie în vre-o cinci bucăţi.

— Daţi-i acum drumul băeţi, zise Bostan după- 
ce se gândi că l’a chinuit destul. Daţi-i brumul, ca 
să se chinuiască şi singur.

Haiducii 21 sloboziră.
Fanariotul văzându-se scăpat din mâna haiducilor' 

şi de cuţitul iui Bostan vru sâ se scoale tn picioare 
cu toată durerea ce simţea, dar unde putu I Abia 
voi sî-şl ridice capul şi scoase un ţipăt, care s’ar
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fi auzit la o depărtare de un eoas. Ei îşi aplecă ca
pul ia picioare şi căzând jos începu a se tăvăli ca 
ua şarpe când îi fărîrai capa! şi să strice : Mimă i 
mamă!.

0 «

Noaptea Bostan dormi liniştit, «1 eu visă dorât 
rösbunarea în contra inamicului său de moarte 
Andonia, Când zorile zilei se iviră, căpitanul haidu
cilor se trezi şi singur în bordeiul său se ruga ta 
timp de o oră lui Dumnezeu, ca să 1 ierte, dacă 
greşeşte, dacă se arată prea crud către semenii săi

— O, Doamnei singur cred că voeşti să pedep
seşti pe aceşti nelegiuiţi, să arunci urgia ta asupra 
lor şi că chinul ce astăzi Ie fao nu este altceva de 
cât o voinţă a ta!... Şi ce chin poate fi Doamne 
mai mare de cât chinui ce ai aruncat în péptől 
meu ? Şi cine oare în lumea aceasta îmi va mai 
putea da pe Marioara ? !...

După aceste cuvinte Bostan se sculă din gemrochi 
şi aruoeându-se pa patul său îşi acoperi capul intre 
mâini şi începu să plângă din nou.

Rugăciunea îi liniştea din când în când sufletul, 
îi mângâia speranţa şi atunci se oăia de crimele c® 
comitea; dar îndată apărea îu mintea iul imagina 
dulce şl frumoasă a iubitei sale, îi apărea surâzândă 
cu buzele întredeschise gata a primi sărutările 
amantului ei şi atunci ochii Si ssâatelau. inima I se 
Impetria şi setea lui cea mai mare era moarteaT 
turturele !

Când haiducii intrară în bordeiul lui Bostan 11 
găsiră tot cu capul între naâioi şi tot plângând.
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— Căpitane ce ai ? îl întrebării el.
— Nimic voinicilor, le răspunse el.
— Dar de ce plângi.
— Ori-ce om fraţilor, în viaţa Iu! are şi minute 

de durere, de lacrimi, căci nimeni nu este ferieit pe 
acest pământ. Atât cel rău, cât şi cel bun se plâng 
în contra soartel lor; unul caută fericirea în fără» 
de-legi, iar celait întrtin mormânt negru !

— Dar bine căpitane, zise unul dintre haiduof, 
D-ta al în mână pe cel fără de-lege, râsbună-ţ! 
asupra lor şi te vei împăca.

— Niciodată, dragul meu, nu se va putea împăca 
sufletul meu ! Răsbunarea pentru mine nu e de cât 
o alinare a chinului grozav care mă torturează în 
fiecare noapte; a durere! fără sfârşit! Voi ştiţi» 
Vam spus chiar în cea dintâlu noapte a adunărei 
noastre, că colo, în bordeiul cela sub care dorm ne» 
legiuţii fanarioţi, aveam o floare a inimi*, crescută 
la răcoare şi udată de rouă nopţii 1 Am iubit această 
floare şi am jurat că o voiu purta totdeauna Ia sânul 
meu ! 01 Dumnezeule I de ce nu ’mi-ai ajutat ?
. Şi.Bostan lntrenipându*şi vorbirea ae lăsă a fi 
purtat de gânduri, când de odată se ridică în pi
cioare şi-şi trage cuţitul delà brâu.

— Ce al căpitane? strigară atunci haiducii.
La acest strigăt Bostan se uită la dânşii şi bă

gând cuţitul în teaca Iul şezuiar pe pat eeclamând :
-r Nenorocit ce sunt !

v. — De ce al scos cuţitul căpitane? întrebă din 
nou unul din haiduci pe căpitanul său«

— Voiam să vă omor, răspunse el.
Haiducii se retraseră înapoi; In adevăr căutătura 

ce le aruncă atunci când ’1 Întrebară ce are, era
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Atât clö pătrunzătoare încât un fior rece trecu prin 
corpul tuturor.

— Şl de ce voiai să ne omorî căpitane ? întrebări 
haiducii.

— Iacă un minut d’ar fi mai trecut şi aţi fi fost 
morţi cu toţii,

— De ce căpitane, întrebară din nou haiducii.
— Sunteţi şeapte, eu eram unul şi sunt aşa de 

sigur că vS omoram, că vă spintecam pe toţi In 
mai puţin de un minut.

Haiducii se uitară unul la altul şi mai făcură Încă 
un pas înapoi.

— Căpitane, do ce, pronunţară el.
— N’am vorbit eu cu voi?
— Da, căpitane, ai vorbit aproape un ceas.
— Pe urmă ce-am făcut?
Pe urmă, nimic. Te-al Întors oătre D-zeu între

bând de ce nu ’ţ -a ajutat sl al tăcut.
— O, Dumnezeule ! mare-i puterea ta, poate vreo

dată voi învia-o şl pe dânsa din mormânt şl ’mi 
vel da-o iar în braţele mele !

Haiducii se uitau mereu unul la altul şl miraţi 
eu totul de strania purtare a căpitanului lor, şi de 
cuvintele lui aproape neînţelese pentru dânşii, nu 
8tiau singuri ce să zică.

Bostan înţelegând aceasta le zise:
— El bine, ştiţi fraţilor, de ce am voit si vă 

omor?
— De unde să ştim căpitane, răspunseră haiducii.
— Iată pentruce ; mi s’a părut că voi sunteţi fa

narioţi.
— Căpitane aiurezi!
— Nu, mi s’a părut că sunteţi fanarioţi şi eă în
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ntíjtosul vostru aveaţi pe Martom. Eu uitam 
ia voi ca sâ vad ce aveţi de gând să faceţi, Iar când 
văzui, că voiţi «ă fugiţi cu dânsa mă sculai în pi
cioare şi privind pe Mari o ara caro se uita tristă la 
mine, mă gândeam pe eine să lovesc mai întâia cu 
cuţitul. Atunci

— Atunci? îi îitrerupserâ haiducii miraţi.
— Atunci voi aţi strigat la mîae, v’atn cunoscut 

vocea, m’am trezit dia acel somn în care căzui şi 
uifcâudu-mă Ia voi, recunoscui numai de cât greşaia 
ce era să fac.

— O, căpitane, esciamară acum haiducii atinşi până 
la suflet do durerea căpitanului lor. Când o să té
vedem fericit?

— Fericit de aci înainte eu nu mai pot Ö, dar mă 
voi simţi uşurat atunci când îmi voi putea răsbuna 
asupra blestemaţilor fanarioţi.

După aceea îndreptându-se spre Neghină ii zise :
— Dute şi-ml adu pe un«il din acei închişi.
Neghină execută ordinul şi peste un sfert, de oră

aduse pe un fanariot de o statură mare şi gras cu 
toată închisoarea şi nelndestulares de mâncare.

— Sărut mâna cuconaşul©, zise fanariotul Intrând 
Înăuntru! am venit să vi mulţumesc pentru bună
tatea ce aţi avut de a-mi da drumul, căci zău era 
aproape s& mor !n acel bsci. Sărut mâna dar ouco- 
naşule şi Dumnezeu să vă ajute.

— Mulţumim d-tale prietene, îl răspunse Bostan.
După aceste cuvinte fanariotul se încercă să iasă.

afară.
— Dar ho, prietine, fl opri oăpitanul hdducilor 

apueândU'K de păr. Unde vrei să te duci?
— Voiu sft mă duc acasă cuconaşule, sărut mâna.
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— Sa ta duci acasă? o nenorocitul©, vel vedea 
acum care-ţi va fi easa.

Dup© aecea spuse la do! din haiduci de trânti pe- 
fanariot Ia pământ.

— Adu-mi curând cuţitul, zise 6î iui Neghină.
Cuţitul i se dăduse numai do cât.
Bostan stătu câte-va minute gânditor calculând a. 

treia tortură.
— Marloaro, uite*te acum din ceruri şi vezi dacă* 

lab tul tău ştie a to resbuna.
— Cuconaşule, Jartâ-mâ, răcni fanariotul.
— Nici un cuvânt, şi zise Bostan tălndu-i unul 

din muşchii «pluărei. Sângele începu să lsvoreasc& « 
şi fanariotul se sb&tea ca o svârlugă In mftnele hai
ducilor.

Bostan cu sângele său cel rece tăie şi ceM’aft* 
muşchiu lăsând să se vază oasele !

Fanariotul gemea ca un taur rănit..,
— Aduceţi-mi curând doi pumn! cn sare măruntă-, 

zise Bostan.
Vaslle din Puteai execută numai de cât porunca 

dată.
După ce eăpitanul haiducilor luă sarea presără- 

spinarea fanariotului turnând atâta sare fa cât sân
gele încetă d’a mai curge ou furia de mal înainte. 
După aceea ’i tăie amândouă mâinile şi rldieându’t 
în picioare ’i dădu voie, ca 6ă se ducă acasă.

Fanariotul văzftndu-se la aer liber, vlzându-s* 
scăpat din mâna haiducilor o rupse ia fugă şi fugfc 
ca şi când n’ar fl avut nimioa. Cinoi minute o ţină. 
el Intr’o fugă continuă când biruindu'i durerea căzu« 
ia pământ Sângele începu să curgă în cantitate mafv
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*siare şi tocmai acum începea să siraţă grozava du
rere.

— Ah, de-aşi ajunge Ja Andonis, zîcea el, ca să 
mor îotr’o casă, pe un pat.

El făcu o sforţare, spre a se scula, dar nenvând 
pe ce se sprijini, nu numai că nu se putu ridic», ci 
Sodoiodu-şi spinarea sângele începu să ţâşnească şi 
nenorocitul fanariot leşină.

—• Cucută, zise Bostan haiducului său, du-te de 
vezi unde s’o fl prăbuşit acel nelegiuit De *1 vei. 
găsi adu’l înapoi.

— Da d'o fi mort?
— Să'i aduci mort.
Peste o jumătate de ceas Cucută se întoarse cu 

ianariotul pe spate. El era mort

♦ * *

A doua al de dimineaţă Bostan pregăti a patra 
tortură. Era Duminică, soarele răsărise pe orizontul 
senin, şi drăgălaşele lui raze furau iute mii de să* 
rutări după faţa fragedelor flori.

— Haide Neghină, dute de*mi adu tnoă unul din 
'fanarioţi 1 Ah ! de ce nu am putere să pul mâna pe 
toţi fanarioţii din ţară?

— Căpitane, răspunse Neghină, este un fanariot 
slab şi cam bolnăvicios, ’mi-e frică să nu moară, 
n’ar fi bine să’l aduc pe dânsul astă-zi.

— Să moară de moarte bună? zise Bostan, cum 
se poate, adu’l aici curând sl’i arăt eu cum mor 
mişeii şi nelegiuiţii ca dânsul.

Neghină se duse la subterană şi aduse oăpitanului. \ 
t?e fanariot
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— Da undo al scos această pocitură? întreb£ 

Bostan pe haiduc.
— Diotr’un mormânt, răspunse fanariotul.
— Taci nelegiuitule, răcni atunci căpitanul hai* 

ducilor, ai ineă cuvânt să te plângi că ai fost închis 
în mormânt 1 A, câne, gândeai că Bostan vă va lăsa • 
să scăpaţi nerăsbunaţi ? Ei bice, şă te pregăteşti de 
moarte.

Vai de mine ; dar ce am greşit eu, de ee să mă 
omorâţi? întrebă fanariotul.

— Neghină, zise Bostan, unde a) pus vergeaua de • 
puşcă ?

— C»re vergea căpitane? întrebă acesta.
— Vergeaua cea care se frânsese. ’Ţi-am dat-o 

ţie, ca s& o strângi
— ’Mi-aduc aminte căpitane, este în bordeiul cellalt
— Focul e făcut?
— Se poate, uu se făcuse nici ziuă, când Bujor 

aşeză cazanul cu mâncare.
— Atunol dă fuga şi pune vergeaua în foc.
— Cât trebue s*o ţin?
— Până se va înroşi
— Bine.
Neghină se duse numai de cât In bordeiu, tuft.ver

geaua şi o puse în foc. Zece minute o ţinu şi în-» 
©epu să schinteeze.

— Iacă căpitane, apue’o eu cârpa că te va frige
Bostan o luă în mână.
— Acum ţineţi bine pe acest fanariot, ca să nu 

se mişte.
Trei din haiduci 11 apucară 8trângândul între bra

ţele lor.
— Ţineţi’i capul In bus.

* ,
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Bujor, care venise să asiste Ia tortura do dimi
neaţă îi pironi capul pe spate, spre a nu’i mai pute» 
mişca.

Atunci Bostan bftgS sch&nteetorul fer în urechi» 
nefericitului fanariot, ast-fel că străpunse prin ure- 
chia cea-Taltă !

Un fum negru, un miro3 urât umplu tot bordelul 
şi victima fără a mal pronunţ» un singur cuvânt 
muri la minut.

« *

— Câţi fanarioţi au mai rămas ? întrobă Bostan 
a doua zi.

— Patru, răspunse Vasile din Poteci.
— Ia aduoeţl-mi unul din voi lespeda cea de piatră .
Neghină ei cu Cucută se duseră afară şi aduseră 

o piatră, care cântărea la vre-o 100 ocale.
— Adu-mi acum şl crăcanele.
Cucută 1 aduse numai de cât o crăo&aă ţeapănă.
— Ia legaţi cu o funie această piatră, zise după 

aceea Bostan.
Haiducii se supuseră.

• — Treceţi funia prin cârlig.
— Bine, duceţi-vă acum şi-mi aduceţi încă unui 

din fanarioţi
Neehinâ dete o fugă şi peste puţin se întoarse cu 

fanariotul.
— Am ales pe aceasta pentru astă-zi, căpitane.
— E bun şi acesta, răspunse Bostan.
— Dar ce aveţi de gând să faceţi, de m’aţi ales 

.pentru ziua de astăzi V întrebă fanariotul cu un ton
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prefăcut, eăcl începu să înţeleagă, că ei pregătesc 
un joc crunt cu viaţa lui.

— A, nimic zise Bostan,
— Dar piatra asta pentru ce aţi atârnat-o.
— Avem un rămăşag prîeteno.
— Ce rămăşag ?
— Ea ffl’am prins cu voinicii ăştia, că vel putea 

să ţii pe piept această piatră.
Fanariotul se îngălbeni ca ceara şl începu să 

tremure.
— Vai de mine o să mor, stânca asta e mai grea 

ca pământul.
— Taci din gură prietene, eu mă prind pe ori ce 

că, ve-i ţine pietricica acesta pe piept şl nici nu vei 
simţi vreo greutate.

— Cuconaşul© oum văd vrei aă râzi de mine.
— A, nu să mă ferească D-zeu, nu voiu de loc 

să râd de tine.
— Atunci dar glumeşti.
— G lumesc ? De când sunt eu n’am glumit nici 

odată.
— Daţi-mi dar drumul ca să mă duc acasă, eăol 

vă spun drept, am copii şi novastă şi o fi plângând 
acum după mino.

— O să-ţi dau drumul, se poate să nu-ţi dau; 
să-ţi încerc mai întâiu pieptul.'

Fanariotul văzând ce-i aşteaptă căzu în genunche 
şi începu să se roage.

— Ridicaţi piatra, zise Bostan la doi din haiduci.
— Bujor şi VaBile din puteri traserfi de funie şl 

.piatra se ridică.
— Acum, tu Neghină şi cu Cucută aşezaţi pe
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prietenul nostru ia pământ şl băgaţi de seamă ca 
pieptul să-i vie tocmai sub piatră.

— Amândoi haiducii făcură după cum le porunci 
căpitanul lor.

— Lăsaţi acum băieţi piatra IneetineL
— Cucută şi eu Neghină deferă drumul funiei şt 

piatra se lipi strâns de pieptul fanariotului.
— Fis-vă milă, răcni fanariotul disperat,
— Hai băieţi nu staţi, sloboziţi mereu oâte niţel» 

câte niţel.
Pieptul fanariotului înrepu să trosnească, piatra 

se lăsă mereu şi victima fără a muri deodată, striga 
de răsuna bordeiul.

Cinci minute dură acest obin şi piatra sdrobindl 
pieptul eu totul, fanariotul muri în urma unei dureri 
atât de crunte.

— Acum e gata, zise Bostan luaţl-l şi Îogropsţi-L 
O oră în urmă fanariotul era îngropat şl nimeni 

nu mal vorbea de crima comisă, afară de sângele, 
care spălase pământul şl stropise feţele celor opt hai
duci

* * *

In cinci zile cinci feluri de torturi fură alcătuite 
de nemilosul Bostan şl cinci din fanarioţi părăsiră 
lumea şi mărşava lor viaţă.

Haiducii cari la început se cam înspăimântară de 
atâtea cruzimi comise de căpitanul lor acum în
cepură a se deprinde cu ele, şi cine nu s’ar fi de
prins cu nişte asemenea măsuri luate în contra unei 
lepre de care trebuia să scape nenorocita Românie.

— Halde băieţi, aduceţi-mi şi pe celălalt fanariot, 
zise Bostan după ce se scculă din somn. Marioara.
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ln astă noapte era mai voiasă na totdeauna. Râdea 
mereu, mă strângea mereu în braţele sale şi eu o 
sărutam mereu. Oh dacă zorile nu s’ar fi ivit, dacă 
noaptea era mai lungă aş fi mai stat tncă mult eu 
dânsa !

— Aşa e căpitane, ea este mândră de amantnl ei, 
ea vede cum el ştie să o răzbune, zise Bujor.

— Da, acasta e singura putere ce am, atât maf 
pot şi eu face pentru dânsa, pronunţă Bostan cu un 
ton melancolic.

— Neghină, zise după aceea haiducului care purta 
acest nume ; du-te şi-mi mai adu pe unu din nele
giuiţi.

Neghină se duse numai de cât tu bordeiul celălalt 
puse scara şi se cobor! tn subterană.

— Bine ai venit palicarule, stîgară fanarioţii la 
vederea haiducului, cui o să dai astăzi drumul?

Neghină puse mâna pe unul din el.
— Vino tu după mine, zise el fanariotului şi urcă 

scara.
După ce eşiră amândoi, haiducul trase soara şi 

apucând pe fanariot de mână, il zise 1
— Vino, căol trebue să te vază căpitanul.
Fanariotul de şi ar fi voit s’o rupă mal curând 

la" fugă, să se ducă la Andonis şi aă-i spue ceie 
Întâmplate, se supuse cu toate astea, căci nu avea 
Încotro.

— Ai dracului au mai fost tovarăşii mei, zicea 
el în gândul luL Vorba noastră era oă ori eine ar 
scăpa să se ducă şi să dea de ştire lui Andonis ca 
-să ne scape mai curând din acel beciu In care eram 
«fţnchişi.

— Haide, intră p’aci înăuntru, ori eşti chior, U

k
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zise Neghină îmbrâncindu-1 !a bordel
Fanariotul intră.
Atunci începu pentru dânsu o tortură îngrozitoare* 

în ghiarele căreia lăsă mârşava sa viaţă semnalata 
prin atâtea crime.

După ordinul iui Bostan, patru din haiduci îl apu
cară de mâni şi picioare şi începură să-l întindă. Ei 
trăgeau ou o putere haiducească şi membrele tros
nind începeau a se deBiipi ! In zadar răcoia fana
riotul, în zadar pomenia de frica lui D-zeu 1 Haiducii 
nu încetau de a-1 svâsni mereu. Cinci minute dură 
aoeBt chin şi mânele se desprinseră cu totul. Mai 
rămânea acum picioarele, căci ele Ümd mai tari nu* 
avurâ nici o deraiare din locul lor natural.

— Adu cuţitu, măi Vasile, zise Cucută tovarăşului
său.

— Ce vrei să faci ? îl întrebă Bostan.
— Să tahi pelea de care se mai ţin manele spur

catului
— Nu e de trebuinţă, să-l lăsăm mânele ca să 

nu zioă pe urmă că noi i le-am tăiat. Te du însă- 
Vasile de *mi adu oiocanu cel mare.

Vasile se supuse şi într’iin minut îi aduse cio
canul.

Bostan îndoi genunohfu! fanariotului şi punând pe 
un haiduc a ’i ţine, îl işbl aşa de tare încât rotila 
genunchiului crăpă Sa trei. El voi să loviască şl în 
cel-l’alt genunchiu, dar victima biruită de durere îşi 
dete suflefcuL

* * *

A doua zl era Mercuri ; Bostan se sculă de dimi
neaţă şl chemi pe toţi haiducii
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— Ascultaţi fraţilor, le zise el, primăvara. a venit 
şi noi stăm încă tut aci. Dacă care cumva ar afla 
cârmuirea de noi, dacă ar cunoaşte ea o mur urile 
noastre, nu-i aşa cis vom peri cu toţii ?

— D^r de unde o să afle căpitane ? întrebă unul ' 
din h ii duci.

— Asta e adevărat, dar ori-cum mie mi-o frică de 
acei Andonis. Apoi întorcând«-«o către haiducul! 
Tudor îl întrebă:

— Aşa dar zici că ei e tot bolnav?
— Astă noapte i-a fost puţin mai bino, zise Tudor, 

un haiduc scurt şi gros.
—- Acum te duci tu singur Ia el, uu-i aşa?
— Dû, ou îodatâ co am aflat că s’a îmbolnăvit, 

după cnna rai-ai zis, nTatn dus fuga la Galaţi, m’am 
îmbrăcat ca ciocoii şi când Veronic veni la Galaţi 
ca să caute un doctor ou îi eşilu înainte. „Ce ai?" 
i-am întrebat, după ce maia uitat câtva timp în faţa 
Juf. „Cum ce am", imi zise ol. „Mă erţl domnule", îi 
răspunsei eu din nou, dar sau că ceeace văd este 
adevărat, sau că mă înşel cu toată învăţătura mea 
do doctor.

— Cura mata eşti doctor? mă întrebă Veronic.
— Atâta lucru putui şi eu să învăţ în viaţa mea 

îi răspunsei.
— Şi co zici că vezi ia mioo?
— Nimic mai mult decât un fci de bucurie ame

stecată cu o nelinişte mare şi dacă îmi dai voie îţi 
pot însă spune că astăzi nu *mai departe ţi s'a în
tâmplat ceva.

— Bravo, Tudoré, strigă atunci Bostan, tu eşti 
plin de înţelepciune

— Şi fanariotul ce ^I-a zis după aoe*? întrebă 
Vasile din Putenf.
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— El, urmă Tudor, state câteva illimité gânditor, 
după aceea Uni zise :

— Cucoane doctor, stăpânul meu e bolnav, poţi 
veni mata, ca să-l îndrepţi?

— Cum nu, li zisei, eu sunt tare Sn meseria mea.
După acea mă luă cu dâasu şi mergând la otelul

unde trăsese, ne suirSm în trăsura care era gata şi 
ne-am dus la afurisitul Andonis.

Când am ajuns acolo era târziu de tot ; trecuse 
miezul nopţii.

— Poftiţi înainte, îmi zise Veronie şi trecând 
priatPo sală, intrarăm într’o odăiţă mică. Aici zăcea 
pe un pat Andonis, cânele care scăpase de cuţitul 
tău oăpitane.

— Iată bolnavul îmi zise Veronie şi începu să 
vorbiască cu stăpânul său greceşte.

— Eu mă apropiaiu de fanariot*.
— ŞI ee *i-al zis ? întrebi Neghină, îotrerupându-1 

din vorbă.
Nu ’i-am zis nimica, urmă Tudor. Ştiti că eu 

am fost cinei ani slugă la un doctor mare din Iaşi«
— Da, fiindcă mi-ai spus aceasta, te-am trimis şi 

eu, ea să faci pe doftorul« zise Bostan.
— Ei bine» continuă Tudor, făcui şi eu cum făcea 

stăpânul meu.
— Cum făcea stăpânul tău ? întrebară toţi hai

ducii miraţi.
— Ii apuca de mână, răspunse Tudor. Dacă aţi

băgat de sèami, omul are o vână în partea de de
desubt a mânei. Stăpânul meu, după cum băgaiu dă 
seamă, punea degetul pe acea vână şi număra : „Ena, 
dlo, tria... “ după aceea scotea ceasul şi se uita.

— Ei vezi, îl opri Bostan, tu nu aveai ceas pe ee 
să te uiţi.
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— Dar nici nu trebuia căpitane, căci când doc
torul se uită la ceas este ca să ţie minte peste câte 
ceasuri o să moară. Doctorul stăpânul meu, care de 
altminteri era un doctor prea bun, nici odată nu 
greşia; ori de câte ori lua.mâna bolnavului, număra 
mereu ia numere greceşti din cari nu ’mi aduc 
aminte de cât: „Ena, dJo, trio,..“, după aceea tl ve
deam că se uita la ceas, şi se uita timp mult vezi, 
făcea socoteala peste câte ce aştri o să moară, apoi 
închidea ceasul zicând : „Hâmu.

— Şi bolnavul se îndrepta? întrebă Cucută.
— Iodropta ? respunse Tudor, apoi dacă ar fi fost 

ca să se îndrepte, nu s’ar fi mai uitat stăpânul meu 
)a ceas. El trăia mult vre-o douăsprezece ceasuri 
încă, ş’apoi muria.

— Când am pus mâna mea pe a lui, ce să vezi 
bădiţă, mâna acestui fanariot svlcnia do nu puteam 
s’o opresc. O 1 dacă la toţi fanarioţii o fi nvîcnind 
astfel vinele apoi halal de dânşii.

— E bolnav greu, zisei eu şi începui să număr 
pe româneşte: „Uns, două, trei, patru...“ şi număra! 
până la zece. La ceas nu trebue să mă uit, nişei 
după aceea, ca să le dau niţică inimă ; am înţeles 
toată boala. El bine ştiţi ce avea fraţilor? el ardea 
tocmai cum arde un cuptor când e gata să arunci 
pânea. Avea friguri. Ştii astă vară că aşa ardeam 
şi eu, când mă prinsese frigurile. Friguri avea dar 
şl el, eu îl apucata, când l’a întors în căldură şl îmi 
închipui!, că trebue să fi avut şi frig.

— Nu-i aşa că mai înainte a tremurat ca varga 
de frig ce La fost? întrebai pe Veronic.

— Da, tocmai, cucoane doftor, respunse el.
— Trebue să ştiţi, zisei eu, că boala asta La
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venit dintr’o frică mare. Şi dupe aceea îi apucai 
iar mâna.

— Ol ce frică, parcă ar fi voit ea il omoare 
cine-va.

— Da, cucoane doftor, strigă atunci bolnavul bin. 
avut frică mare, nişte hoţi era să mă omoare, i^i 
iotorcându-so către Veronic, îi zise aste două vojbe : 
„Evgheiatros" care dacă nu mă înşel, va să zică : 
Bravo doftor.

— De atunci mă duc Sa toate zilele şl in toate 
nopţile de îl caut la mână si îi mai dau câto o bă
utură. Nu voiam să-l Îndrept, căci aşa îmi-a zis, eri 
Ineă mi s’a înfundat. Iată ce mi-a zis Voronic :

— Cucoane doftor, sunt raal multe luni şl stă
pânul meu nu s'a mai putut Îndrepta de aceste fri
guri îndrăcite, de aceea mâine m& duc la Galaţi să 
aduc un alt doftor.

— In zadar m’am încercat cu tot felul de vorbe, 
e» să îl f*c să mai aştepte, cu nădejde că o să se 
vindece, ei nu voi să asculte ninale. Vezi bice, că 
acum când va aduce un doftor cu pricepere, 11 va 
scula numai de cât

— Dar cum? întrebi Cucută cu mirare, tu ai fl 
putut sfi-l îndrepţi?

— Da, ori cănd îmi era în mană, ca să-1 omor.
— Nu, zise Bostan, eu trebue să-i prind viu şi 

să-mi resbun asupra mi.
După aceea se îndreptă, spre doi din haiduci şi 

le zise :
— Mergeţi băeţî şi-mi aduceţi pe unul din fana

rioţi.
Haiducii se duseră şi ti aduse îndată pe unul d!»n 

prisonieri.



- 121 —

— Trc-buo să isprăvesc curând cu ©I, zis© Bostan 
şl apropiindu-se de fanariot îi astupă cu amândouă 
mâinii© gura ş' nssuî.

Fanariotul mai întâii? se înroşi ca focul, plămânii 
i se umplură şi oprindu-i-se circulaţia muri as3xiat.

— Acum faceţi un foc mare, zise Bostan hai
ducilor

Bujor şi cu Neghină făcură afara un foc punând 
atâtea lemne, ca când ar fi voit să frigă o turmă 
cu of.

— Căpitane, zis© Bujor, focul arde mereu, ce să 
facem cu ©1?

— Mergeţi de ml aduceţi şi pe cel din urmă ne
legiuit, zise aceste.

Fanariotul fu adus numai de cât.
la trăgeţi mai bâeţi tot jăraticul sub salcâmul 

asta, zise după aeeea Bostan.
Haiducii făcură astfel.
Atunci Bontan legă pe fanariot, cobză, de un par 

ion# şi 8pr)jlnlndu-l de salcâm începu «44 Învâr
tească deasupra jăratecului

Abia îi învârt} do trei ori şl oohiî fanariotului 
plesniră de căldura focului.

— Mâi Tudoré, zise Bostan, adu-mi vre o doi 
pumni cu ardei pisat.

Tudor li aduse şi Bostan începu a presăra pielea 
victimei cu ardeiu.

— De ce strici căpitane ardeiul pe pielea acestui 
spurcat, lasS-l acolo oi moare, întrebă Vasile din 
Putenl

— Tocmai de asta ’I pun ardeiu, răspunse Bostan, 
ca eă nu moară curând.

Şl căpitanul haiducilor învârtea mereu pe fanariot
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deasupra jăratecului şi-l presera mereu ou ardeiu.
Jumttate de ceas dură a iest chiu pentru neferi

citul fanariot şi el muri i
Acum fraţilor, haideţi sS fugim în pădurea Cor

bului, zise Bostan. Aici nu mai putem sta, ş’apoi 
nici nu avem ce face aici. Haidem fraţilor, căci 
primăvara a venit şi primăvara este vremea haidu
cilor. De acolo, din pădurea Corbului, noi ne vom 
arunca ca corbii asupra nelegiuiţilor şi ca corbii 
vom rupe din carnea lori

Andonfs comandantul poterei.
După ce Veronic văsu că nu face nimic cu doctoru 

pe care la început îi admira aşa de mult, a doua zi 
se duse la Galaţi şi aduse un doctor, care văzând 
boala Iul Aodonis, în două zile îi făcu săn&to*.

O săptămână mai stătu Andonis după vindecare 
pe moşia Rediu,, p&nă ce şe întremă bine, căci slă
bise cu totul şl după aoeea îşi vându moşia, vândut 
tot ce avu şi se duse ia GalaţL

Aid prin protecţiunea sa prin aurul slu, fratiddul, 
cftlăni Marioaref şl al femeel sale reuşi a se face co
mandantul poterei

Sceleratul fanariot voia tn ori-ce mod să’şi răsbune 
asupra lui Bostan; el ar fi saorifieat tot numai 
să* şi lasă la scop.

la prima zi câud luă comanda poterei, veni cu 
două-zeci de poteraşi la bordeiul iul Bostan, ca să. 
pue mână pe el ş< să’i aducă la Galaţi, Abia însă 
ajunse la bordei şi nu. găsi de cat nişte ruine şi 
două cadavre putrezite ; erau aoele a celor din urmă 
fanarioţi.
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Tri9t şi palid so întoarse Andouis din acel ioc, în 
care era să’şi lase viaţa, din acel loc eare se spală 
mai Iq urmă cu spurcatul sânge al consângenilor săi.

— Acum când sunt comandatul poterei, 
când am toată puterea în mâna mea, zise ei, voiu 
trimite oameni pretutindeni şi voiu afia numai de 
cât cuibul acestor hoţi cari se numesc haiduci.

După eo comandantul poterii ajunse la Gnlaţi chemă 
numai de cât pe Veronic, locotenentul său şi ’i zise*

— Veronic, pregăteşte-te de drum.
— Şi unde am să mă duc stăpâne, întrebă fana

riotul.
— Te vei duce mai îniâîu prin toţ ţinutul acesta ca 

8ă’mi afli unde s’a aşezat ace) Bostan cu oamenii lui. 
la cu tine zece poteraşi, şi mâine să-mi aduci răs
punsul, căci dacă s’ar fi depărtat de locurile acestea> 
să ştiu ca să iau alte măsuri. O 1 mit de craci să 
Intre în sufletul meu, dacă nu*mi voiu răzbu ia pe 
dânşi !. . Haide Veronic, du-te, fă ce ’ţt-arn poruncit.

Veronic se supuse fără a mai răspunde nici un 
cuvânt, el se temea de mânia stăpânului său şi In 
aceste minute Andonis era supărac Ja culm?. Frati- 
ddul, autorul atâtor crime direote şi indirecte, după 
ce împrăştie toată averea sa, după ce părăsi molatica’! 
viaţă, după ce iasă totul din lume şi se îorolă în 
banda poteraşllor, numai ea să poată prinde pe Bo
stan. ca să’şi rftsbune asupra lui, acum îl vedea 
aproape scăpat şl nu avea altă mângâere de c&t 
simpla speranţa.

Veronic luă pe cei zece poteraşi şi plecă, spre & 
descoperi re haiduci.

— Să mergem mai întâlu la borde1, zise ei tova
răşilor săi. de acolo ne vom putea face pianul mai 
bine, pentru a putea descoperi cuibul acestor boţi.

acum
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— Dût bt se chir VeronJc, întrebă umil dis pcte- 
raşî, stăpânul nostru a zis pe mâine să’i ducem 
răspunsul.

— Stăpânul nostru zice mult© când este mâniat, 
răspunse Veronîc, eu sunt deprins eu dânsul : Iu 
noapte abia vom »junge la bordelu şl el vrea ca mâine 
să’i dăm răspunsul în ce vizűmé se afli haiducii!

Şi Veronlc Începu să râdă cu hohot.
— Haide copii, goniţi caii continuă el, căci iată 

vine o ploaie furioasă şi nu vom avo* undo ne adă
posti ; pe la orele zece să f»m numai decât la b c- 
deiu, acolo vom putea să rămânem in astă noapte 
şi mâine dez de dimineaţă vom piesa iar la drum.

Poteraşîi începură să dea cu picioarele în burţile 
cailor, cari îaeepurft să fugă de scânteia petrii© sub 
copitele lor- Un vânt răcoros fâlfâie coame e fu
garilor ţi răcorea frunţile călăreţilor, ei fugTâ la o 
jumătate de ceas când norii, rari 8« vedeau în departe 
sä strânseră de-asupra orizontului şi întunecară cerul.

— O să fim muraţi, fraţilor, zise Voromc acom
paniatorilor săi.

Şi abia termină voroa şi picături mari do ploae 
începură să cadă din distanţă in dfrtaoţ*. apoi se 
văzu o lumi.aă urmate de o detunătură grozavă, 
după care imediat norii spărgându-ae inundară 
pământul.

Pioaia bătea în faţa poteraşllor, ei fugiră câtva 
luptând cu torentele furioase, care se formau pe 
pământ şi cu torentul care cădea din cer, câud caii 
11 se opriră ln loc.

In zadar se încercau poteraşîi ca să'î mişte săi pue 
iar pe drum, în zadar striga Veronio d* r«suaa locui 
hi f ealulo blestemat, hi I gloabă mânea-te-ar lupii
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la zadar ; caii lor na voiră nici să se mal clintească 
din loc.

— Ce vom face acum, se întrebau poteraşii uzi 
până la piele şi bestiile umane începură să tremure 
de frig şi de ptoao cu animatele patrupede.

De odată însă so auzi un tropot de cai şl mai 
multe voci înăbuşite de furtună şi ploaia care cădea.

— Cine a& fie acei călăreţi eare vin spre noi ? 
Întrebă Voronic.

— Sunt ei» li s’au oprit caii de ploae, zicea din 
cea-l’altă parte unul dintre călăreţi.

Tropotul se auzi bine de tot, apui se perdu şl 
poteraşii văzută înaintea lor mai multe umbre de 
oameni călări.

— Hei, cine sunteţi voi ? întrebă Veronie cu o 
voce tare. Umbrele tăcură, se auzi în*ă drept răs
puns mai multe detunături de puşcă şi o parte din 
poteraşl căzură la pământ.

— întoarceţi ca» şt să fugim, strigă atunci Veronie.
Poteraşii t! ascultară şl caii speriaţi de sgomotul

poştelor o tuliră la fugă spre Gtlaţi. Umbrele se 
luară după dânşii gonindu-i până la oraş şi slobo
zind mereu la focuri tntr’inşl!.

— De co te ai întors Veronie înapoi? întrebă 
Andonis pe locotenentul său. Ce, ţt-a fost frică de 
ploaie? Aud? sau voiţi să vă dau dracului? Când 
eu îţi poruncesc trebue să asculţi de ordinul meu 
anişeluie, căci altmfnt*rl voi pune să te omoare t

— O, stăpâne, zise Veronie, dar nu ne-am întors 
noi, ci ne-au întors.

— Cum, v’a întors ploaia nenorocituie ?
— Nu. stăpâne!
— Atunci cine, frica ca să nu Inopţi pe drum ?

I

;
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— Nu, stăpâne,
— Apoi Va luat atunci dracul pe aripa lui şi Va. 

adus aici.
— Nu stăpâne.
— Vorbeşte atunci, canalie, strigă Andonis, cine 

Va adus Înapoi şi de ce aţi venit ?
— Am venit ca să ne scăpăm viaţa, răspunse 

Veronic.
— Şi cine voia să vă răpească viaţa?
— Nişte umbre.
— Cum nişte umbre?
— Aşa; nişte umbre eşiră înaintea noastră, începură 

să dea cu puştile şi ne goniră până aici omorând 
şoapte dintre noi.

— Şeapte dintre voi au murit? a ! asta e înspăi
mântător, esclamă Andonis.

— Da, stăpâne, zise Veronic, din 11 am rămas 
acum numai patru şi am ii murit şi noi dacă nu 
am fi avut cai, care să fugă ca vântul.

In urma acestei triste veşti, Andonis să puse pe 
gânduri, el nu se putea dumeri cine ar fi fost acele 
timbre atât de puternice care li omorlră poteraşii 
oprindu-i totdeodată de a afla şi cuibul haiducilor. -

— Nu cumva o fi fost tot Bostan, întrebă ei 
după câteva minute de gândire pe locotenentul său.

— Nu-mi vine să cred stăpâne, căci n’avea de * 
unde să ştie Bostan, că noi am plecat pe drum.

— Atunci dar o fi fost dracu.
— Ştiu şi eu stăpâne, poate, căci numai dracu 

are putere aşa de mare.
— Bine, vet vedea Insă, că eu voiu pune mâna 

şi pe dracu şi pe Boston. Mâine dimineaţă să ple
caţi 25 călări şi armaţi bine, dar băgaţi de seamă»
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sâud vS veţi întoarce să-mi spuneţi numai de cât 
unde s’au aşezat hoţii. Dacă însă nici de astă dată. 
nu-mi veţi face nimic apoi să ştii că veţi muri 
cu toţii.

— Vom face oe vom putea Btăpâne şi vom isbuti 
numai dacă dracul nu ne-ar eşi ia? înainte, zise 
Veronic, pronunţând cele din urmă cuvinte aşe de 
încet, în cât Andonlş nu ie putu auzi.

— Bine, acum dn-te de te culcă, îi mai zise co
mandantul poteraşilor şi Veronic făc&nd o închinare 
adâncă, eşi.

In timpul nopţii ploaia încetase şi dimineaţa era 
un timp frumos. Soarele strălucitor apărând pe ce
rul senin trimitea gingaşele Iul raze de' primăvară 
pe pământul ud şi pe florile, care începură pe ici- 
colea a se arăta în câmpiile verzi şi întinse.

Andonis se sculă, Veronic se sculă de asemeni şi 
începu să-şi pregătească oamenii pentru călătoria ce 
avea a întreprinde.

— Când te întorci Veronic? întrebă Andonis pe 
credinciosul său.

— Iadată ce voiu afla ouibul hoţilor, respuuse a- 
-eesta.

Abia însă Veronic termină aceste din urmă cuvinte 
şi iată că un fanariot cu mâneie legate Intră în curtea 
comandantului poteraşilor. Bl avea nasul şi urechile 
tăiate, iar pe corpul lui gol se vedeau vergi 
vinete.

— Ce ai bre? îl întrebă Andonis mirat cu totuL
— M>u omortt, zise acesta şl căzu la pământ.
— Cum, cine te-a omor.t, întrebă el din
— Nişte hoţi, respunşe omul 

tăiate.

!

no».
ou nasul şl ureohile
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— Hoţi, ce hoţi?
— Nu-i şti*», nu-i cunosc.
— Dar bine, ce au avut ei cu tine ?
— Nimic.
— Atunci dece te-au pocit astfel ?
— Ca să-mi ia banii.
— Aveai bani cu tine ?
— Da, aveam, roapuose el mai mult mort.
— Şi câţi, erau mulţi?
— 500 galbeni.
— Şi se vede treaba că tu nu ai voit să-i dai şi? 

de acea el te-au chinuit aşa de mult?
— Nu, i-am dat la minut, căci îmi era frică să nu 

mă omoare şi după ce mi'au iuat banii s’au pus pe 
mine cu ciomegele, m’au bătut până mi-au sdroblt - 
toate oasele, apoi mi-au legat mftnele la spate şi tt- 
indu-mi nasul şi urechile mi-au zis; Du-te de spune 
şi lui Andonis ce ai păţit".

— Cum, strigă comandantul Poterei, acei hoţi. 
ştiau şi numele meu?

— Da, îl ştiau.
— Printre dânşii se găsia şi vreun grec ?
— Nu, se găsia însă unul, care ştia puţin gre

ceşte, el mi-a vorbit de vre-o două ori şi acesta 
fost care mi-a tăiat nasul şi ureohile.

— A, trebuie să fl foit vr’un grec, prietenul meu*,, 
zise Andonis, vre-un grec care cine ştie ce i-ai fă
cut şl acum s’a resbunat.

— Nu, nu era grec, rosti cu o voce perdută fa
nariotul semi-mort. El avea un nume moldovenesc,, 

. tiptil ceilalţi Ii ziceau Bostan.
— Bostan ? strig* Andonis sărind o palmă de ta

pământ.

i
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— Bostan ! exclamă şi Veronic încremenit.
— Ia ascultă prietene, unde l’ai văzut? întrebă 

cu curiositate Andoms.
— L’am văzut, nu Tam v*zut bine zise fanariotul, 

căci când m’au dus boţii ia .dânsul, odată m’a lovit 
cu o ghioagă în cáp şl de atunci tot stele vedeam 
înaintea mea.

— Dar unde, în ce Iot te^u dus hoţii?
— M’au dus în ... şi muribundul tăcu, vorba în

cepu să-i slăbească.
— Te-au dus îo, und?, în ce loc te-au dus?
— Intr’o pădure, mai rosti muribundul.
— Auzi efendi, într’o pădure, strigă Veronic.
— In care pădure ? întrebă Andonis pa fanariotul 

aproape mort.
— In pădurea de lângă Tecuci, zise el cu greutate-
— Dar pe tine cine te-au prins ?
— Ei, hoţii.
— Erau mulţi ?
— Erau ... şi fanariotul se opri şi începu să-şi 

tragă sufletul.
— Moare, răcni Andonis şi ce trebuia să-l întreb 

incă nu mi-a spus. Ia strigaţi măi palicari cu toţii *
Atunci fanarioţii cari erau afară şi se uitau la 

victima muribundă începură să strige şi fanariotul 
care peste vre-o două minute încă, era să fie mort 
mişcat de strigătele lor îşi veni iar in viaţă.

— Vorbeşte, când te-au bătut hoţii ? întrebă An
donis.

— Astă noapte, răspunse el.
— Cum ai venit până aici ?
— M’a adus... şi fanariotul fără să-şi termine vorba-
Bostan Haiducul 9
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mai date de vre-o câte-va ori ochii peste cap şi 
muri.

— Haide palicari, 2a pădurea de lângă Tecuci s’au 
aşezat hoţii, să mergem acolo şi să-i prindem, zise 
Aodonis.

După aceea pregăti 50 de poteraşi armaţi bine şi 
trimese de ştire la Teouci ca să vie şi de acolo po
tera, spre a Înconjura pe haiduci din două părţi.

O oră treeu şi totul era gâta. Cioci-zeci de po
teraşi, călări şi înarmaţi apucară drumui cel mare 
având de comandanţi p<? Andonis şi locotenentul său 
Veronle.

Ei mergeau la Bostan In pădurea Corbului.

Pădurea supranumită a „Corbului“.

Era luna lui Maiu.
Era luna, In care florile înfloresc şi parfumuriie 

• «ele plăcuta îmbălsămează aerul.
Era luna tainelor, era luna amorului I
In pădurea pe care ha'ducii o numiră a Corbului, 

Intr’una din zilele acestei »uni t»ă vedea un foc mare.
Era aproape noapte, opt voinici ou spetele late 

şi cu pepturile tari ca oţelul împrejurau focul 
ult&ndu se ou lăcomie la un miel care să învârtea 
de asupra jăratecului

— Mielul e gata căpitane, zise Neghină adre- 
sându-se către Bostan.

— Haide copil să ne ospătăm şi în urmă să dor
mim, zise căpitanul haiducilor tovarăşilor săi.

După acea se aşezară cu toţii pe iarbă şi mielul 
fu sfâşiat în bucăţi.
_la ascultaţi băeţi, zise Bostan la timpul mesei
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cum vă par vouă aceşti trei haiduci eari iu septă- 
mftna asta suut de oaraulă ?

— Da căpitane, respunneră haiducii, cum să ne 
pară, ne par a fi nişte români de ispravă.

— Aşa zic şi eu ş’apoi o să ne fie credincioşi,, 
căoi mare foc au pe afurisiţii de fanarioţi.

— Nici nu mai încape îndoială, respunseră haiducii.
— N’ai văzut cum plângeau, când au venit ca să 

intre ca haiduci, zise Neghină ducând plosca cu vin 
Ia gură.

— Şi de ce plângeau, căci eu nu eram alo! când 
laţi primit, întreba Bujor pe căpitanul său.

— Plângeau, respunse ace «ta, fiind că aveau dă 
ce plânge.

— Si ce aveau?
— Al văzut pe cel mai tânăr din ei, nu-i aşa 

Bujor?
— Da, de văzut i-am văzut pe toţi, dar nu ştiu 

de ce plângeau.
— Ei bine iată, ce avea nefericitul român. Era 

însurat de o lună, el îşi iubia femeea aşa cum un 
«bărbat datoreşte să şl o iubească... >

De odată îosă Bostan să întrerupse, el auzi un 
eâatec purtat de vântul re ce al serei, o melodie 
tremurătoare, nişte cuvinte neînţelese oare li isbiră 
urechile.

— Cine să fie care cântă aşa de frumos? ae în
trebă Bostan şi să sculă In picioare.

Atunoi el văzu pe dinaintea lui trecând o femee, 
/sau mal bine zis o fată tânără.

— Te opreşte, strigă haiducul.
Fata se uită Ia el şi începu 8ă fueă ca o căprioară.
— Dumnezeule, scapă-măt esolamă ea.
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— Eu am mai văzut-o, o cunosc, zicea Bostan 
urmărindu-o.

Fata era uşoară şi ea nu'fugia, ci abur a. Bostan 
să ţjnu câtva timp dupe dânsa, apoi o perdu din 
ochi.

— Dumnezeule, ce nălucă fu aceasta? Eu am 
văzut-o undeva, glasul ei l’am mai auzit şi altă dată.

După aceste cuvinte Bostan se rezemă de un ar
bore şi dete drumul gândirei sale ca să se întoarcă 
In tot trecutul său. Cinci minnte stete căpitanul 
haiducilor astfel cu fruntea rezemată pe mână, cu 
ochii ţintiţi în pământ gândindu-se cine să fie acea 
femeie, acea fată, acea închipuire pe care el o mai 
văzuse, o mai auzise şi altă dată.

— Trebue să fie draeul, zise el lovlndu-şi fruntea 
cu palma, apoi să Indreptăgspre locui unde lăsase 
pe tovarăşii sei.

Haiducii să mirară mult de strania purtare a că
pitanului lor intrebăndu-se între ei ce o fi având.

. —. Trebue să fie vre o ibovnică a Iul, zise Neghină.
—: Dar de ce atunci fugea de el? întrebă Cucută.
— Cine ştie, răspunse Vasile din {Satul Puteni, 

o fi vre o ibovnică care l-a înşelat şi acum căpi
tanul căuta se-şi resbune.

— Poate, zise Cucută.
— Cine o fi, cine n’o fi, eu ştiu, că n’&m putut 

să ascult ce a păţit acel biet om tânăr, care să în
surase abia d’o lună. Căpitanul zise că o iubia mult,, 
apoi dacă o iubia aşa de mult de ce a lăsat-o şi a 
venit să se facă haiduc, zise Bujor.

— Nu bre, n’a lăsat-o, îl opri Tudor, ci ia luat-o..
— l-a luat-o, şi cine ?
— Ascultă atunci să ţi spun eu cum a fost luoruL

\
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Şi Tudor începu :
— Era o noapte ca acum, cu deosebire că ceru3 

era ceva mai senin ; noi toţi stăm trântiţi pe iarbă 
când iată că vedem venind spre noi trei eameni 
Tu îţi aduci aminte, erai spion în noaptea aceeea 
şi noi am gândit că poate te au omorât şi acum 
veniau la noi cu gânduri rele: „Cine sunteţi voi?“ 
strigă atunci căpitanul nostru: „Oameni buni, 
Români“ respunseră ei.

— Iată căpitanul, strigă de odată Cucută între
rupând pe Tudor din convorbirea sa.

In adevăr era Bostan, care venia trist şi gânditor.
— Căpitane, ai prins căprioara ? întrebară haiducii.
— Nu fraţilor, respunse acesta. N’am putut nici 

să mă apropii de ea.
— Dar de ce ai voit s’o prinzi căpitane, Întrebă 

41n nou Vasile din Puteni.
------ Singur nu ştiu, ziBe Bostan, slmţiam însă

ol o putere nevăzută mă trăgea către dânsa, fugiam 
şi când aproape să pun mâna pe ea slmţiam o altă 
putere, care mă opria pe loc. O I fraţilor această 
femee, această nălucire, prin cântecul ei neînţeles a 
deşteptat tn mine ceva ascuns. Eu am mai văzut-o, 
vocea ei am mai auzit-o şi altădată, cu toate astea 
nu pot să-mi adus aminte cine este. Dacă aşi fi 
prins-o, dacă aşi fi mai văzut-o, poate....

Şi Bostan fără a termina se aoufundă iar în 
gânduri.

— Căpitane, zise atunci Bujor, spre a Împrăştia 
gândurile comandantului său,. stil 'că cu nălucirea 
cea de fată nu ml-ai isprăvit din ce prieină plângeau 
acei trei români, când au venit ca să se facă haiduci.

!
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— Da, zise Bostan, trezlndu-se ea dintr’un vis. 
Să-ţi spun aeum.

Şi Bostan începu Iarăşi :
— Românul cel tânăr era însurat abia d’o lună, 

el îţi iubia femeia mult, ş’o iubia, căci aminteri n’ai 
fi plâns atâta după ea ; dar într’o noapte tristă şl 
posomoritlf pe la miezul nopţii...

Şi d’o dată căpitanul haiducilor tăcu.
— Ce cântec era acela, începu să zică el încet, s • 

este ea, este ea. tot noapte era şi atunci I
Haiducii rămaseră înmărmuriţi.
— Ce vorbeşte oare ? se întrebau ei. Cine este 

acea „Ea14? Ce noapte.era atunci?
Haiducii gândiră deocamdată că oăpltanul lor aiu

rează, ei însă greşiau, căoi Bostan vorbia cu toate 
simţurile luL

El nu avea nimic, dar era cu toate astea conştiinţa, 
care începuse să’l mustreze.

Atacul din pădure*

Bostan era încă transportat de gânduri, când trei 
oameni călări se vedeau venind, fuga spre el.

— Iată vine caraula, strigară haiducii. Ce o Q 
păţit de dau aşa fuga ?

La aceste cuvinte căpitanul se trezi din somnul 
gândire!, se sculă în picioare şi întrebă :

— Unde e caraula ?
— Iat-o, răspunseră haiducii.
Călăreţii sosiră.
— Ce veste băeţl ? ti întrebi Bostan.
— Rea veste căpitane, răspunseră cei trei haiduci

I

!■

-
Ï

-



— 135 -

intraţi abia de patru zile în corpul acestor opt 
voinici.

— Dar ce este? întrebă din nou căpitanul.
— Să vezi, începu să zică unul dintre cei trei 

care serveau de caraulă. Noi, după cum ne-ai învă
ţat, ne tot plimbam pe lângă ograda acelui nelegiuit 
de fanariot. Eram eu şi cu Stan a lui Nicolae, pe 
Cârstea II iăsarâm afară din Galaţi cu caii. Iată că 
odată vedem unul din fanarioţi înalt şi nu tocmai 
urât că eşia afară şi porunceşte Ia zece oameni ca 
să se gătească de drum, căci vor merge la bordeiul 
Marioarei, ca de acolo să afle unde s’a dus Bostan. 
Ei vorbiau greceşte şi eu cunosc puţin această limbă. 
Aşa dar, când am auzit ceie zise de aeel fanariot, 
care trebue de sigur să île mai mare, lăoui numai 
de cât planul să ne dúcom câte-şi trei la acel bor» 
deiu şi pe la miezul nopţii, când ne va veni bine să 
ne repezim asupra lor şi să-i oraorâm. Aşa şi făcu
răm. Ne-am dus numai de cât de găsirăm pe Cârster, 
pl încăieoarăm câte trei pe cai şi plecarăm pe drumul 
cel mare. Iată însă că po la ceasurile nouă începe o 
ploaie spăimântătoare ; apa curgea cu cofa pe noi 
şi caii stătură pe loc, căci ploaia bătea din faţă. Ce 
era atunci de făcut? Să stăm pe loc, eram In pri
mejdie de oarece dedeau fanarioţii peste noi ; să 
mergem înainte nu puteam, nu voiau caii să mai 
meargă.

— Ce aţi făout aşa dar? întrebă Bostan.
— Ne-am întors înapoi, ca să ne întâlnim în faţă 

cu fanarioţii şi să ne luptăm. Ca zece minute să fi 
mal mers noi şi lată că vedem pe nelegiuţi strânşi 
grămadă In m'jlooul drumului şi îndemnându-şi mereu 
caii, ca să meargă. Să nu scoatem nioi o vorbă, zisei
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tovarăşilor me?, ci să dăm mereu cu puşca în el. 
Atunci slobozirăm odată câte-şi trei puştile în gră
mada care abia se zărea de întuneric şi pioae. O, 
dar ce să vezi atunci badeo, fanarioţii cârmiră caii 
înapoi şi începură să fugă. Noi i-am gonit până la 
Galaţi deşertând şi focurile celelalte deiá puşti, apoi 
începurăm şi cu revolverele. Erau 11 cu toţii şi din 
unsprezece nu s’au întors la comandantul lor decât 
patru poteraşi, ceilalţi toţi an fost omorâţi de noi,

— Bravo haiduci, le zise Bostan vesel. Dacă vă 
este foame staţi acum de mâncaţi, iacă luaţi bucata 
cea de miei.

— O căpitane, răspunse atunci Cârstea, nu e timp 
de stat nici de mâncat.

— Şi de ce nu e timp? întrebă Bostan.
— Fiindcă potera ne înconjoară, răspunse el.
— Potera! care poteră? întrebă din nou Bostan.
— Şi nu numai una ci două, zise Stan ai lui Ni- 

colae.
— Două poteie vin asupra noastră, cum să poate ! 

esclamă Bostan.
— Da căpitane, zise Cârstea, una vine cu Andonis 

iar cealaltă vine delà Tecuci.
— Să fugim, ziseră atunci haiducii.
— G, dar n'avem timp, pe oriunde am căuta să 

eşim ne vom întâlni cu potera.
— Ce vom face dar? se întrebau haiducii.
— Acum, răspunse caraula, orice pregătire ne va 

fi zadarnică. Tot ce . ne mai rămâne este să murim.
— Nu, strigă Bostan, nu trebue să murim noi, ci..
Bostan nu termină şi pădurea răsună de un trosnet

de puşcă. / •
— Ne-am pierdut, exlamarS haiducii.

!
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— Tăceţi din gură, zise Bostan, şi-şi aplecă urechea 
3a pământ.

— O altă detunătură se auzi din nou.
— E potera de la Galaţi, pronunţă Bostan.
— Să fugim atunci pe drumul care duce la Tecuci 

'zise Neghină.
Dar haiducul nu termină bine vorba şi pădurea 

re8UDă îocă de o detunătură
— E potera de la Tecuciu, zise Bostan.
— Acum suntem morţi, strigară haiducii deodată.
Bostan se sculă In picioare şl să uită la cer nu 

ca să se roage, ci ca să-l examineze.
— Băieţi, nu aveţi frică, le zise el, Încă câte-va 

minute şi cerul o să fie acoperit cu norf.
— Ce face eu asta căpitane, răspunse Cucută, nouă 

nu ne e frică de cer, ci de poteraşi.
— Sunteţi mişei, răcni atunci Bostan. In zadar 

gândiam că aveţi !n voi inimă de român. Ifam jurat 
oare că la ori ce primejdie vom muri cu toţii fără 
a ne plânge ? De ce dar acum vă văitaţi ca femeile 
că aveţi frică de poteraşi.

— Ai dreptate căpitane, răspunse haiducii atinşi, 
de cuvintele căpitsnului lor. Dacă aşa ne-a fost 
scrisul vom muri fără să ne pară rău de viaţi.

— Nu, copii, îl opri Bostaa, noi vom muri dar 
vvom omori pe poteraşi.

. Haiducii se uitară ţintă la el.
— Cum? Întrebară ei.
Şi cuvintele lor se pierdură in sgomntui detună

turilor venite din două părţi ale păduri.
— Poteraşii au sosit, strigă caraula.
— Iată că a început să şi plouă, zise Bostan.
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Un zâmbet sarcastic trecu la aceste cuvinte pe 
buzele tuturor haiducilor.

Bostan îi înţelesese şi ie zise :
— Cine este căpitanul vostru?
— Tu, căpitane, răspunseră haiducii intr’o voce
— Sunteţi atunci datori să ascultaţi de porunca 

mea?
— Suntem căpitane.
— Ascultaţi atunoL Suntem cu toţi unsprezece 

nu-I aşa?
— Tocmai
— Şoapte din voi urcaţl-vă in vârful arborilor.
Şoapte din haidusi fu cură ast-fei
— Areţi încărcături destule ?
— Până la 50 4« focuri.
— Bun. Acum tu Cărstea du-te de leagă oaii de 

vre-un copac şl vino curând.
— Oârstea execută numai de cât ordinnl căpitanului 

său.
— Voi ăştelalţi aveţi destule încărcături de puşcă Ÿ
— Tolbele ne sunt pUne, căpitane.
— Măi bieţi, strigă atunci Bostan la cel din vâr

ful arborilor.
—•Ce este, respunseri ei

Când vor veni poteraşil vom începe mai întâi 
noi să dăm în ei. Când veţi vedea că focurile noas
tre sunt isprăvite, atunci să începeţi voi. Aţi auzit ?

— Da, căpitane.
— Aţi auzit şi voi îştealanţi ce am zis?
— Am auzit, căpitane.
După aceste cuvinte Bostan aranjă pe doi din hai

duci într’o parte a pâdurei şi el ou celait haiduc < 
trecu In cea-)altă parte.
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Nori groşi se strânseră pe deasupra cerului, pă
mântul se Întunecă şi o ploaie măruntă Începu să 
cadă.

Vre-o zece minute mal trecură şl potera care ve
nea delà Galaţi sub comanda lui Andonis şi Veronic 
se arătă.

— Uode s’or fl ascuns, Întrebă Andonis surâzând» 
A I s’au ascuns mişeii, ca să scape, dar degeaba.

— S’au ascuns desigur, respunse Veronic, care» 
era lângă el în urma poteraşilor.

Atunci d’odată se pomeniră cu două focuri delà 
spate şi mai mulţi poteraşi căzură la pământ \

— Înapoi palicari, strigă Andonis şi daţi cu puţ- 
tele să nu mai remâe nici un hoţ.

Poteraşi) se întoarseră în spre partea de unde 
veni atacul, dar la minut alte două detunături se 
auziră şi încă o parte din poteraşi căzură la pământ

— Intoarceţi-vă înainte, strigă Andonis.
Na apucă însă să termine vorba şi şeapte focuri 

căzură asupra lor din vârful copacilor.
— Bre I ce este asta, esolamă comandantul potereL
Daţi cu puştile în pomi, căci acolo s’au pitit
Poteraşli ridicară puştile, când deodată alte patru

focuri îi isbiră din patru părţi.
Ploaia începu să cază ou furie şi trăsnetele se a- 

mestecau eu detunăturile puştilor. Trupa cealaltă deL 
poteraşi, auzind sgomotul puştilor gândiră că sunt 
haiducii şi venind iute spre locul acela începu să 
dea în trupa astălantă. Atunci se încăeră o luptă 
adevărat ridiculă. Poteraşli dădeau in poteraşi ni- 
micindu-se unii pe alţii, apoi pe lângă asta se mai > 
amestecau şi foourile a unsprezece haiduci pari lo- . 
▼Iau In amândouă părţile.
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Andonis înmărmurit de această stranie întâmplare 
© luă la fuga prin pădure, ca să-şi scape viaţa. El 
merse câtva şi împedecându-se de o buturugă căzu 
la pământ

— Atât mai bine zise el tremurând încă de frică, 
voi remânea aici până la ziuă.

Bostan după ce văzu, că poteraşii se omorau des
tul de bine între dânşii, băgă două degete în gură 
tovarăşii lui se strânseră lângă el.

— Ce este căpitane, întrebară aceştia.
— Acum ajunge, hai dem să fugim, respunse el
Bostan şi cu haiduci o luară încet spre fundul 

pădureî veseli, că ei un-spre-zece oameni au putut 
nimici două poteri aşa de mari.

Deodată însă Boston se împiedecă de ceva.
— Ca să fie aici, zise el şi puse mâna.
— Măi băeţi, e un om, strigă căpitanul, trebue 

să fie vreun fanariot, la luaţi-1 d’aci.
Haiducii numai de cât îl luară pe spate şi ple- 

« cară cu el.
Andonis. era aoum perdut !
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Ploaia mai dură încă vre o jumătate de ceas şi 
norii împrăştiindu-se, cerul se însenină din nou. 
Tocmai acum se înţeleseră poteraşii între dânşii 
văzându şi neghiobia lór. Resultatul luptei era trist 
pentru ei, căci din trupa care veniseră de Ia Tecuci 
rămaseră puţini de tot şi aceştia erau plini de răni. 
Din trupa pusă sub comanda Jui Andonis muriră 
37 între care era şi sceleratul Veronic.

Îndată ce cerul se îasenină, la lumina lunci, Bos
ton zări plin de mirare că omul găsit, omul pe care
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haiduci! îl duceau pe spate nu era alt cineva, de
cât mult doritul său Andonis.

— Staţi, strigă atunci căpitanul haiducilor. A- 
cest a e nelegiuitul Andonis şi voiu chiar în astă 
noapte să-mi săvârşesc răsbunarea.

Haiducii se opriră şi Bostan apucând pe fanariot; 
cu amândouă mânile de gât îl strânse aşa de tare, 
în cât era cât pe ici să-l omoare.

— Faceţt-mi voinicilor o groapă, zise el haidu
cilor săi.

— Dar cu ce s’o facem căpitane, întrebară ei.
— Cu ce-ţl putea, cu cuţitele delà brâu, nu-mi 

trebue să fie adâncă.
— Cei zece haiduci se puseră pe lucru şi în dou&. 

ceasuri groapa era gata.
— Haide nelegiuitule, aoum totul s’a isprăvit cu 

tine, zise Bostan lui Andonis.
Fanariotul tremura ca varza bătută de vânturi 

necutezând să scoată un singur cuvânt.
— E gata groapa1? băeţi întrebă Boston.
— Gata căpitane, răspunseră ei.
Atunci căpitanul haiducilor legă mftnele şl picioa

rele fanariotului, apoi îl trânti în groapă.
— Ce faceţi, tăeţi-mă, împuşoaţi-mă mai bine şl 

nu mă îngropaţi de viu, strigă fanariotul din fun
dul groapei.

— Turnaţi pământul, porunci Bostan.
Cinci minute trecură şi groapa era astupată.
Bostan fu răsbunat, iar Andonis cu o moarte aşa-

de grozavă plăti nenumăratele sale crime !..

!
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Bostan mustrat de conştiinţă.

Trei ani în urmă căpitanul haiducilor de afiădită, 
devenise acum pustnic. El locuia tntr’o peşteră din 
Carpaţi făcând toată ziua la mătănii şi nutrindu-se 
cu rădăcini de arbori.

Bostan voinicul de altă dată. Bostan omul cel 
frumos şi inteligent s’a făcut zic, pustnic. El era 

Încă tânăr, dar faţa i se sbârcise şl barba ii crescu 
lungă.

Nu era ri, nu era noapte, ca să nu-l auz jălin- 
du-se amar. Ei plâogea întotdeauna spunând stân
cilor şi paserilor răpitoare p&cateie s»Je I

Adesea cădea în genunchi, ridica mânele către 
cer şi se ruga ore Întregi ca cerul să 1 erte !..

Al văzut, singur iubitul meu lector sau leetnţă, 
cât de,‘ blând, cât de bun era Bostan înainte de a 
perde pe Manoara. Vesel şi surâzător, totdeauna 
dispus la petreceri ; lată pe Bostan înainte de moartea 
amantei lui, trist şi crunt, răzbunător n» împăcat şl 
setos de vieţe umane ; iată pe Bostan in urmă.

In tot timpul haiduoiei sale el comise nenumărate 
crime şi multe din ele le făcea mat mult din setea 
de a omorî.

Din noaptea Insă în care îogropă de viu pe An- 
donis, el Iaceiă de a mai comite morţi* De atunci 
lăsă şi haiducie şi codru şi veni de se făcu pustnic.

Vocea blândă şi dulce a Marioarai, vocea scumpei 
lui amante, vooea floarei crescută pe câmpia satului 
Redlul, vocea acelei oare apuse lui Bostan în mi
nutul sinucidere! şale : „Bădiţă nu mă uita şl rAs- 
bună-mă odată“, acum o auzi din nou zicându-i :

^Destul bădiţă, destul !w.

.
!
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Astfel petrecea Bostan viaţa-i dureroasă plângând 
Încontinuu si rugând cerul Încontinuu ca să-l ierte.

Infr’o dimineaţă îşi făcea obişnuita lui rugăciune. 
St era în genuche, ou capul rezemat de o stâncă 
rece şi se tânguia amar. De-odată insă aude un 
cântec, o melodie tremurătoare, care se legăna pe 
aripele dulcilor zefiri.

— Ë nălucirea din pădure, e glasul ce am auzit 
când eram cu tovarăşii mei, zise pusnioui sculân- 
du-so în pioioare şi o suvenire tristă îi trecu prin 

•minte.
Femeea care cânta se apropie de pusnie şi eu o 

voce blândă zise :
— Ia numele lui D-zeu, dă-mi puţină pâne căe 

izî-e foamei
Această femee tânără, ou picioarele desculţe şi cu 

hainele praf pe dânsa, păstra încă trăsurile unei fru
museţi răpitoare.

O milă nespusă i se făcu lui Bostan, oâad auzi 
căi cere puţină pâne şi n’are de unde să-i dea.

— N’am fata mea, îi zise el, dar ia spune-mi cine 
eşti şi ce cauţi pe aici ?

— Eu mă numi so Emilia, respuuse cântăreaţa câm
purilor. Acum câţiva ani eram o fată tânără şi fru
moasă. Părinţii mei mă iub<au mult, ei nu aveau alt 
copil afara de mine. Eu îi iubiam de asemeni, dar 
mai cu deosebire iubiam pe logodnicul meu. Oh! e- 
ram logodită pusnice î

Apoi ştergându-se ou mâna două mari lac remi 
continuă:

— într’o seară eram la masă eu şi cu părinţii 
mei şi pe râr»d mâneam auzim o voce. Tata ese a- 
fără şi în urmă intră înăuntru cu un voinic. Mie 
Îmi păru a fl un om bun, căci aşa îl arăta faţa U
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Ah ! D-zeuIe, dece n’sm murit atunci, de ce am mai 
trăit, ca să flu streini şi să străbat vecinie munţif 
si codrii !... Ei bine pusnice acei strein dupe ce a o~ 
mórit, pe tata şi pe mama, pe mine care niciodată 
n’am făcut nimenui nici un rău, cu un cui înroşit 
îmi scoase un ochiu !

Şi nenorocita călătoare zicând aceste cuvinte a- 
răiă cu mâna-i arsă de soare şi crăpată do ger o* 
chiul ei cel drept

Bostan auzind aceste din urmă cuvinte căzu cu 
•»■capul de stâncă, iar fata plâogâad începu iarăşi să 

fugă şi dispăru.

Moartea lui Bostan.

Aproape jumătate de zi rămase căpitanul haidu
cilor de altă dată, într’o letargie complectă şi ar fi 
stat încă mult, dacă nu i s’ar fi părut că o voce 
tainică îl strigă zicândti-i: „Scoală bădiţă, scoală !“

Bostan se trezi atunci ca dfntr’un vis, so uită în 
jurul său şl mergând Ia fiecare stâncă, singurele to
varăşe ale unei vieţi de trei ani, Ie sărută luându-şi 
adio*' căci prevedea singur că din locul la care se 
ducea nu se va mal întoarce niciodată. Dupe acea 
plecă.

Două zile merse el mereu, două zile şi două nopţi 
fugi înti’una şi când câteodată voia să se odihnească, 
o putere, o voce nevăzută ca şi jidovului rătăcitor 
îi striga înapoia sa : „Mergi, mergi !“ şi haiducul de 
odinioară pusnicul de acum merse două zile în plin 
şi tocmai a treia zi, seara de tot se opri pe nişte 
dărâmături din mijlocul unei alee de salcâmi.

— O, bordei, zise Bostan plângând, tu eşti acela-
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©are odată adăposteai pe Mario fiara, peoarea vieţei 
mele ! Dese te-ai dărâmat acum ? O bordelule, 5 
ani sunt de când stăpâna ta n'a mai intrat în tine, 
şi de atuncea tu ai rămas pustiu !

Şi Bostan zicând aceste cuvinte leşină pe rămă
şiţele tristelor ruine.

Seara era frumoasă, un vânt uşor sufla dulce ş! 
răcoros !

O privighetoare care cânta în toate serile, veni 
şi de astă dată de se aşeză pe vârful uinui salcâm 
şi începu să cânte.

Ea cântă mult îndreptându-şi privirile spre casele 
în care odată locuia Andonis ! Ea cântă şi cântecul 
ei cei dulce şi armonios deşteptă pe Bostan.

— Ce pasăre măiastră cântă aşa de frumos, unde 
mă aflu eu? întrebă Bostan sculându-se In picioare,

— A ! sunt la bordeiul Marioarei, zise el. Colo pe 
vârful salcâmului cântă privighetoarea şi dedesupt 
Ia rădăcină iui e înpropat dorul inimei mele.

Şi Bostan mergând la mormântul Mari oarei căzu 
în genuchi şi începu să plângă şi să zică :

— Scoală Marioaro ! scoală draga mea ! Bostan a 
venit să te vază ! scoală, nu-1 lăsa să moară înainte 
de a te vedea i... Scoală iubita inimei mele, scoală

I

să intrăm iar în bordeiul în care te întâlneam odată, 
în care te sărutam cu foc, în care tu îmi spuneai 
focul tău 1 Scoală iubită, scoală* căci de cinci 
ani nu te-am văzut, de cinci ani umblu rătăcind în 
tot locul, căutându-te pretutindeni şl negăsindu-te 
nîcăeri... Scoală Marioară şi dă-mi ca altădată faţa 
ta frumoasă ea să o sărut, mţ]locul tău subţire, 
să-l strâng, sânul tău, fraget, ca să-mi reazăm ca
pul 1... O, dragă tu mă iubiai, mi-ai spus-o de atâtea.

ca

* *
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or?, de ce dar m’a! părăsit ? Cü ce te-a supărat bă
diţă al tău, care acuma plânge după “.tine, după 
umbra ta ?... O, nu, Marioaro ! eaită-mă, eu sunt 
greşit, căci te-am făcut de atâtea ori ca să plângi, 
căci credeam dragă că nu mă iubeai, oh l şi cât eram 

Dar scoală Marioaro ! scoaiă să iede înşelaţi,
mai vadă odată bădiţă ai tău, căci şi el ts-a iubit 
şi te iubeşte încă ! Marioaro ! Marioaro ! deschide 
cel puţin mormântul ca să dorm vecinie lângă tine, 
după o despărţire de cinci ani ! ! 
oaro ! primeşte-mă lângă tine şi acolo să te întreb 
iarăşi dacă mă iubeşti şî să aud iarăşi gura-ţi zi- 
cându-mi : da, te iubesc ! ! te iubesc bădiţă ! ! ! ...

deschide Mari-

Scoaîă Marioaro I căci de când oaai lăsat eu n'arn
simţit bucurie, n’am mai văzut zi bună ! O Marioaro, 
scoală să zidim bordeiul care a’a dărâmat, să intrăm 
în el şi să fim Iar amândoi cum eram odată !.... Scoală 
Marioaro ! să te văd, căci viaţa mă lasă şi nu te-oiu 
mai vedea î ! Ah ; Marioară ! Mari...

Şi Bostan nem&i putând vorbi căzuvcu faţa pe 
pământul sub care dormea iubita lui şl ca şi dânsa 
adormi şl el.

Privighetoarea cântă toată noaptea, iar a doua zi 
dimineaţa nişte călători trecând pe acolo găsiră nan 
cadavru.

Era Bostan haiducul, Bostan pustnicul care muri.
Dupe el nu rămase de cât numele iui şi acele dă

râmături de bordei, care vor voîbi secolilor despre 
trecerea lai Bostan prin lume.

>.V -----

— FINE. —
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