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CU PALOŞUL
POVESTE VITEJASCĂ DIN VREMEA DESCĂLECATULUI MOLDOVEI

I

La Voevodul Bogdan, vine un oaspe neaşteptat

Era seara, pe la sfârşitul lunii Februar 1348. In sala 
cea mare a castelului său, mai bine zis, a casei în
tărite de la Cuhnia, în Comitatul Maramureşului se 
primbla cu pas încet, adâncit în gânduri, un om de 
statură neobicinuit de naltă.

Pletele lui bălăi, lungi dar rari, amestecate pe 
ici şi colea cu fire albe, arătau că ajunsese în ceia 
ce, pe drept sau, mai degrabă, pe nedrept, s’a obi
cinuit a se. numi floarea vrâstei, adică că se afla 
între patruzeci şi cincizeci de ani.

Fruntea îi era* lată, ochii cenuşii, reci, pătrun
zători, cu pleoapele lungi şi încreţite, nasul lung, 
drept şi ascuţit la vârf. O păreche de musteţi bălăi 
subţiri dar lungi, lăsate în jos, acoperea gura mare 
cu buzele drepte ; fălcile erau desvoltate şi bărbia 
lată. Toată infăţoşarea lui arăta o fire puter
nică, înzestrată cu*o voinţă de fer şi cu o iscu
sinţă ce lesne putea să se schimbe în vicleşug, puse 
în slujba unei minţi puternice.

îmbrăcămintea îi era alcătuită dintr’un dolman de 
postav albastru cu şireturi galbene, scurt şi strâns 
pe trup şi din cioreci roşii. Pe de asupra, purta o 
jupanâ sau manta de atlaz roşu cu mâneci largi, ve- 
nind numai până la coate, având blană de samur 
la guler şi la ;mâneci şi strânsă la cingătoare cu 
o curea lată de vre o două degete, băttttă cu r
flori de argint şi la care atârna, în partea dreaptă,
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un jimghier cu mâner de fildeş. Era încălţat cu ciu
bote galbene care se suiau până sub genunchi.

Trupul lui de urieş rămăsese sprinten, iar mersul 
hotărit şi mândru arăta omul încrezător în sine şi 
deprins a poronci. 
vodul Românilor din Maramureş.

El era urmaşul unui neam vechiu pe care Un
gurii îl găsise în stăpânirea mai multor knezate 
întinse şi care era înrudit cu neamurile cele mai 
de seamă din ţările locuite de Români. Cucerirea 
ungurească, pe lângă că ştirbise in chip simţitor 
stăpânirea knejilor in folosul noilor veniţi, îi fă
cuse să se scoboare din starea de stăpâni la acea 
de mijlocitori între Ungurii cuceritori şi mulţimea 
Românilor cuceriţi. Cu vremea însă, o parte din 
aceşti kneji, unii prin purtarea lor vitejască în 
războae, alţii prin însuşirile arătate în slujba Crăiii 
ungureşti, izbutiră să-şi intemeieze stări care, 
dacă nu erau strălucite, şi nu i puneau pe aceiaşi 
treaptă cu nobilimea ungurească, erau totuşi sta
tornice şi folositoare. Cea mai înaltă la care puteau 
să năzuiască era acea de Voevod al Românilor unui 
Comitat. Acest diregător judeca, în vreme de pace, 
toate pricinile ce se iscau între kneji şi săteni, era 
însărcinat de Fişpan, de Yoevodul Transilvaniei sau 
de Palatinul Ungariei, une ori chiar deCraiu, să 
facă cercetările trebuitoare în pricinile care pri
veau pe Români sau să iee parte la acele isvorînd 
din certuri între Români şi Unguri. Pentru aceste 
slujbe primea anumite dări. In vreme de răsboiu, 
Yoevodul era însărcinat cu adunarea şi povăţuirea 
oştenilor români. Erau Comitate în care erau mai 
mulţi Voevozi, în deobşte însă era numai unul şi 
în vremea în care se petreceau faptele al căror şir 
alcătueşte povestirea noastră, Bogdan de la Cuhnia 
era singurul Voevod român în Maramureş. Stă
pânirile lui erau foarte întinse, cuprinzând pe 
lângă Cuhnia, şi satele Iodu, Bocicâcel, Vişâu do 
sus, Vişâu de jos, Moisei, Siliştea de sus, Siliştea 
de jos şi Borşia, adică tot colţul Maramureşului 
cuprins între Comitatul de astăzi al Bistriţei şi 
Bucovina. Veniturile acestor sate împreună cu 
foloasele aduse de slujba de Voevod, la care fusese

Acest bărbat era Bogdan, Voe-
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ridicat încă din vremea Craiului Carol Robert, îi 
alcătuiau cea mai frumoasă avere din Comitat ; 
în această privinţă nu se putea măsura cu el nici

Pe lângă starea lui ma
terială, faptele războinice săvârşite de el atât în 
Crăiia trecută cât şi în războiul purtat în anul 
RÎ44 de Voevodul Transilvaniei cu Tatarii în Mol
dova, apoi cu prilejul Cruciatei lui Lajos, în anul 
următor în potriva Litvanilor, îl pusese în vază 
mare atât printre Români cât şi printre Unguri.

Bogdan stăpânea satele lui în puterea dreptului 
românesc, adică : ele nu erau stăpâniri desâvâr- 
şite ca acele ale nemeşilor ungureşti, ci knezate. 
Pământul era privit câ fiind al Craiului şi ţăranii 
români locuind pe el îl aveau în folosinţă dîn tată în 
fiu. Kneazul se bucura de dijme şi de ’diferite dări 
la care erau supuşi locuitorii : gloabe, drepturi de 
judecată, venituri din crâşme, din mori, şi din pă
mânturi nelocuite. El era însă supus la dări către 
clerul catolic şi către vistieria crăiască, sarcini de 
care erau scutiţi nemeşii şi nu lua nici o parte la 
ocârmuirea ţării.

Mulţi Ivneji, ademeniţi de aceste foloase, intrase 
în rândurile nobilimii, lepădânduse de credinţă şi 
de neam. Dobândirea unor asemenea foloase ar fi 
fost un lucru prea lesnicios pentru Bogdan : şi în 
multe rânduri i se propusese să apuce pe aceiaşi 
cale, dar el răspunsese totdeauna că nu voeşte să 
cumpere foloase şi drepturi, oricât de folositoare 
ar putea ele să fie, cu preţul părăsirii credinţii în 
care trăise părinţii lui şi că iiefiindu-i ruşine de nea
mul din care s’â născut, nu se leapădă de el. A- 
ceastă nepăsare faţă de nişte foloase atât de râvnite 
de obicei," mărise întradevăr trecerea şi vaza lui 
Bogdan printre Români dar, totodată, nemulţu
mise pe Unguri. Se stârnise împotriva lui bănuiala 
că această purtare era menită a-i mări vaza în o- 
chii Românilor şi a înlesni strângerea lor împrejurul 
lui pentru scopuri potrivnice coroanei. Fusese chiar 
vorbă de a-1 înlocui prin alt Voevod, prin Ion, fiul 
lui Iuga, nepot de frate a lui Bogdan şi care, prin 
stare şi fire, se arăta a fi mai puţin primejdios ; 
dar, la urmă, nu se făcuse nimic. Mulţi dintre ne-

unul din nemeşii localnici.
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meşi şi chiar dintre magnaţi îi datorau bani cu care 
se împrumutase pentru a putea duce traiul luxos 
adus . în Ungaria de Craii angevini, şi ei nefiind în 
stare să-i înapoieze, nu îndrăzneau să o rupă cu 
dânsul. Pe de altă parte, cl îndeplinea slujba ce i 
se încredinţase în chip vrednic şi priceput. Dacă 
ocrotea, în marginea puterilor sale, pe Români în 
potriva samovolniciilor ungureşti, nu-i cruţa de câte 
ori se făceau vinovaţi de vre o abatere de la legi. 
Purtarea lui faţă de stăpânire părea cu totul ne
prihănită încât nu dădea duşmanilor prilej să- 
şi sprijine bănuelele pe nici un fapt vădit. Vom vedea 
insă, în curând, care erau scopurile ce le urmărea 
în taină.

Odaia unde se afla Bogdan în seara în care în
cepe povestirea noastră era, precum am spus mai 
sus, sala cea mare a casei ; întrînsa se primeau 
oaspeţii, întrînsa se dădeau mesele, întrînsa se 
judecaü pricinele. Această încăpere lungă străbătea 
clădirea dintr’un capăt până în cel l’alt. Păreţii cei 
mai scurţi, care dădeau afară, aveau câte două fe
reşti alcătuite dintr’o mulţime de geamuri mici, le
gate între ele prin cercuri de plumb. Cu toate 
că sala se afla la rândul de sus, pe din afară de 
fereşti erau zăbrele groase încrucişate. In cei lalţi 
păreţi erau câte trei uşi de stejar, îutrun singur canat 
şi împodobite cu cuie de fer. Podeala era de scân- 
âuri de brad, iar grinzile şi scândurile tavanului, 
netencuite, fusese inegrite de fum şi de vreme. în
călzirea se făcea prin două sobe mari, cu vetre, a- 
şezate faţă în faţă, aproape de uşile din mijloc, 
şi având înfăţoşarea sobelor ţărăneşti de astăzi : în 
fie-care din ele ardea câte un trunchiu întreg de fag.

îmbrăcămintea odăii era alcătuită dintr’o masă 
mare în patru muchii, pusă cam la mijlocul sălei, 
împrejurul căreia se vedeau vro două zeci de scaune 
de lemn cu speteze. Lângă fiecare uşă din mijloc, 
în partea în care nu era sobă, se afla câte un du
lap mare; de a lungul păreţilor se vedeau laviţe de 
lemn, două mese mici rotunde şi un număr mare 
de scăuieşe cu trei picioare. Toate erau de lomn 
de stejar săpat, iar săpăturile datorite unui meşter 
de pe loc. Lângă fiecare sobă erau aşezate câte
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două scaune mai mari, având speteze cu flori de 
alamă şi perne de catifea roşie împlutc cu lână. 
Pe spetezole tuturor scaunelor şi pe dulapuri era 
săpată stema Voevodului : un buzdugan şi un 3un
ghiei- încrucişate în mijlocul scutului.

Intr’un unghiu al săiei se vedea o icoană mare 
a Maicii Domnului, înaintea căreia ardea o candelă 
de argint. Toţi păreţii erau acoperiţi cu unelte de 
răsboiu şi de vânat de toate felurile : suliţe, ţăpi, 
paloşe, baltage, buzdugane, ghioage, măciuci şi jun- 
ghiero de toate chipurile şi de toate mărimele, arcuri, 
tolbe cu săgeţi, coifuri, scuturi de fer, de lemn side 
piele, toate prinse în cuie. Faptul că nu vedeai pe 
ele nici un fir de colb şi că erau unse cu îngrijire, 
dovedea că nu erau menite a sluji numai de po
doabă ci că se aşteptau de la ele slujbe bune la 
nevoe. Masa şi laviţele erau acoperite cu scorţuri 
ile lână ; dinaintea sobelor şi sub masă piei de urşi 
şi de lupi acoperiau podelele. In două sfeşnice mari 
de lemn boit, de chipul acelor ce se văd astăzi în 
bisericcle de la ţară, înalte de un stat de om, ardeau 
câte două lumânări de său care, deşi groase cât bra
ţul, cu greu ar fi putut lumina sala fără ajutorul 
focului din vetre.

Bogdan fu trezit din gânduri prin intrarea unei 
slugi care îl înştinţă că la poartă s’a oprit un străin 
îmbrăcat în zale, caro cere să fie adus înaintea lui. 
Voevodul, crezând că este vre un trimes de ai Fiş- 
panului, porunci să-l aducă. In curând s’auziră des- 
chizându-se mai multe uşi grele şi în sală intră un 
bărbat sprinten, de statură înaltă, având pe cap 
coiful rotund obicinuit de Unguri, cu săgeata alcă
tuind nazalul ridicată în sus şi purtând peste un 
dolman verde, o cămeşă de zale care se scobora 
până aproape de genunchi. Ciorecii de postav roşu 
intrau, de asupra pulpelor, în ciubote galbene la 
călcâii cărora luceau pinteni de aur.

Când îl văzu, Bogdan care îl aştepta în picioare, 
cu spinarea întoarsă către focul unei sobe care bătea 
în plin asupra feţei străinului, isbuti numai pe ju
mătate să înăbuşească un strigăt de mirare.

—Ştefan Stroici! Se poate? strigă Voevodul în- 
tinzând braţele spro străin.
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—Se prea poate, vere, răspunse străinul şi amân
doi se îmbrăţoşară cu căldură.

—Dar eu to ştiam pornit la Napole cu Craiul, 
zise Bogdan, n’ai pornit ? Te ai întors de pe drum ? 
— Ţi le voi spune toate, răspunse Ştefan, dar 

dă-mi voie să lepăd întâiu armele şi zaua.
Zaua şi armele fură scoase de pe călător, şi i 

se aduse, pe o tavă de alamă, o cină alcătuită, căci 
se aflau în săptămâna albă, aproape numai din brân
zeturi. Tablaua fu pusă pe o masă rotundă care 
se aşeză lângă foc, şi Ştefan, după ce zise o scurtă 
rugăciuue, luă loc la dânsa ; iar Bogdan se aşeză 
în cea laltă pai te a mesei, privind pe oaspele lui 
care mânca în tăcere.

Faţa lui Ştefan era plăcută la privit : cu trăsă
turi frumoase, luminată de doi ochi căpriimari şi 
vioi, în care se citea o fire deschisă şi vitează; ple
tele lui castanii erau lungi, barba scurtă o purta 
cam ascuţită. Faţa galbenă şi privirea întunecată 
a tânărului erau un lucru de mirare pentru Voe- 
vod. îndată ce cina, în vremea căreia ei schimbase 
numai câteva cuvinte fără insemnătate, fu ispră
vită, Bogdan nerăbdător, făcu un semn şi slugile 
luând cu ele tablaua, eşiră.

— Acuma, zise el, cred că mă vei pune în cunoş
tinţa pricinei întoarcerei tale neaşteptate şi a su- 
părărei ce se vede scrisă pe faţa ta.

— Ce zici supărare, strigă Ştefan sărind de pe 
scaun cu glasul schimbat, n'am părăsit oastea : am 
fost isgonit dintr’însa ca cel de pe urmă lefegiu 
fiind că, în faţa unei batjocuri ce nu o putea suferi 
nicî om de neam nici oştean deplin, am tras paloşul 
în apărarea cinstei mele terfelite şi am dat pedeapsa 
cuvenită aceluia care îndrăsnise să-şi facă râs de 
mine.

Şi tânărul, căruia îi tremura tot trupul, căzu 
iar pe scaun apoi, sprijinind coatele pe masă, îşi 
acoperi faţa cu mâinile şi începu să plângă cu hohot.

Bogdan rămase încremenit atât la auzul vestii 
neaşteptate cât şi la vederea durerii de care era 
cuprins Ştefan.
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II

Pentru ce Ştefan Stroici părăsise oastea Craiului 
Lajos

După câtă va tăcere, băgând de seamă că Ştefan 
s’a mai liniştit, Voevodul zise :

— Spune-mi cum s’au întâmplat aceste lucruri 
care îmi par de necrezut. Cum de nu te-a ocrotit 
Craiul pentru care ai făcut atâtea jertfo ?

— Iartă, Bogdane, slăbăciunea ce ţi-o arăt, zise 
Ştefan ridicând capul. Simţirile pe care le stăpânesc 
de două luni în sfârşit m-au învins. Iţi voiu spune 
tot căci pentru atâta venit-am întins la Dumneta.

Precum ştii, în toamna trecută am plecat la oastea 
Craiului care mergea la Napole să răzbune moartea 
fratelui său Andrei, ucis cu ştirea dacă nu din po- 
ronca soţii sale, Crăiesei Ioana.

Duceam cu mine cincizeci de suliţi, toţi Români 
din satele mele, strânşi, înarmaţi şi ţinuţi cu chel
tuiala mea. Mi-am adus adesea aminte cum Dum- 
neta mă certai, zicându-mi că rău fac de-mi risi
pesc averea adunată de părinţi pentru slujba Craiului 
unui neam de la care al nostru nu poate aştepta 
decât asuprire şi batjocură şi amar m’am căit că 
nu ţi-am ascultat sfaturile. Ca o răsplătire a jertfelor 
ce le făcusem până atunci, nu mai slujeam ca altă 
dată sub banderiul Fişpanului de Maramureş ci a- 
vcam steagul meu şi făceam parte din banderiul 
a însusi Craiului, alăturea cu cetele curtenilor. In 
vremea cât am străbătut Ungaria, munţii Ştirici şi 
ţările Italiei, am putut să-mi dau samă că atât mag
naţii cât şi nemeşii de rând mă priveau cu ochi răi. 
Dacă unii erau supăraţi prin faptul că un Român 
se găseşte pus pe aceiaşi treaptă cu ei, având steagul 
lui şi primind, ca şi ei, poronci numai de la Craiu, 
apoi ceilalţi, care slujiausub banderiul Fişpanilor, 
se simţiau şi mai amărîţi văzând că acel Român 
să bucură de o vază la care ei nici nu se puteau 
gândi. Supărările nu-mi lipsiră de la început : mie
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mi să clădeau gazdele cele mai rele, eu eram în
sărcinat cu slujbele cele mai neplăcute, mi se fă
ceau tot felul de greutăţi pentru hrana oamenilor 
şi a cailor ; decâte ori locuitorii se jăluiau de vre un 
jaf făcut de oşteni, se învinovăţiau Românii mei. 
Mult sânge rău făcutu-mi-au aceste necazuri zilnice 
şi la grea încercare a fost pusă răbdarea mea. Dar 
le răbclam pe toate : dormiam fără adăpost pe pă
mântul gol, înclepliniam toate însărcinările câte mi 
se dădeau, sufeream de foame şi de sete, plătiam 
toate merindele mai scump şi privigheam cu cea 
mai mare grijă purtarea slujitorilor, în nădejdea 
că, odată în faţa duşmanului, vom şti, prin vred
nicia noastră ostenească, să silim pe Unguri a-ne 
privi cum trebuiesc priviţi fraţi do arme viteji.

In ziua de 23 Decembre ti ecut, aflând Craiul care 
se afla la Aquileia, că Ludovic de Tarent, al do
ilea soţ al Crăiesei Ioana, se pregătea să apere 
trecerea Volturnului, porunci lui Neculai Cajctani, 
Grofului de Fundi, să iee trei mii de Italieni şi 
trei mii de călăreţi din cetele Curţii şi să asvârle 
pe duşman dincolo de Capua. Aflându-mă faţă, mă 
rugai ca şi steagul meu să facă parte din Curtenii 
ce erau să meargă cu Cajctani şi, spre mâhnirea 
Ungurilor, cererea mea fu încuviinţată.

A douazi, în ajunul Crăciunului, plecarăm de cu 
noapte şi ajungând în răvărsatul zorilor pe malul 
Volturnului, zărirăm pe duşman aşteptându-ne din
colo de apă. Cajetani puse la mijloc Nemţii şi Itali
enii îmbrăcaţi numai în fer, împărţi călărhnea 
ungurească la’aripi şi poronci să trecem in dată râul 
şi să năvălim asupra Napolitanilor, apoi intră el 
col de în tăi, în apă.

Oastea întreagă se luă după dânsul şi, cu toate 
că arcaşii si prăştiaşii duşmanilor aruncau asupra 
noastră o ploaie de săgeţi şi de pietre, ajunserăm 
răpede la celait mal şi ne repezirăm cu suliţele 
întinse asupra potrivnicilor. Ceata mea fusese aşe
zată la capătul aripei stângi, alăturea era un steag 
al lui Paul Fejervary sub poronca fiului său Gyula. 
Dincolo de apă, găsisem în faţa mea numai câţiva 
călăreţi care, cum ne văzură pe mal, dădură dosul 
iară eu mă luaiu la goană după dânşii. Văzând însă
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că sunt puţini şi că numai cu greu îi voiu putea 
ajunge, mă întorc îndărăt, la pas, pentru a lăsa 
caii să răsufle. Gând ajung iar aproape de râu, 
dau cu ochii de steagul lui Fejervary care, încă cu 
vre o trei, năvălesc asupra unui deal ce se afla în 
marginea de la vale a şesului pe care mă în
torceam şi de pe care deal, ascunşi în nişte vii, 
un stol de arcaşi împroşcau pe Unguri cu săgeţi. 
Năvala călăreţilor, la deal, prin vii, era o curată 
nebunie şi în curînd fiind respinşi, ei se întorc în 
risipă avînd printre dânşii o mulţime de cai fără 
călăreţi. Dar, în loc de â se cuminţi, îi vedem toc- 
mindu-se pentru o nouă năvală. Prevăzând că şi 
de astă dată nu vor putea face nici o ispravă, 
descalec oamenii, lăsând numai vr’o câţi-va 
pentru paza cailor, şi încep a sui dealul pe jos 
spre a lua pe duşman în coastă.Dealul, deşi repede 
fiind mic, ajunserăm în vârful lui tocmai când că
lăreţii noştri o luau pentru a doua oară la fugă 
fără a fi putut măcar intra în vii dar lăsând mar
ginea lor semănată cu morţi şi cu răniţi. Noi, Insă, 
fără a mai dodăi, ne răpezim asupra arcaşilor, erau 
nişte Genovezi, şi intrăm într’înşii cu paloşele 
zinulte.

Ei nu aveau nici o putere pentru a să apăra de 
paloşe căci arcurile nu le mai puteau fi de folos, 
năvala noastră fiindu-le fără veste şi noi amestecaţi 
cu ei. Intr’o clipeală, peste cincizeci zăceau morţi 
sau răniţi la pământ iar ceilalţi, aruncând armele, 
căzuse în genunchi şi cereau să le cruţăm viaţa. 
Uitându-mă atunci împrejur, zăresc de pe deal Na- 
politanii rotrăgânduse în grabă pe toată întinderea 
bătăei şi banderiile noastre înfipte pe locurile ce, 
mai dinioaroa, erau în puterea duşmanilor. Atunci 
apuc steagul meu din mâna stegarului şi îl înfig 
în pământ. Călăreţii care pornise în risipă cu Fe
jervary ajunsese în fuga lor până la apă unde 
oprindu-se, se tocmiră din nou. Se văzură căpe
teniile sfătuindu-se, apoi Fejervary, urmat de 
ai lui, apucă spre mine în treapădul cailor. Ajuns 
în marginea viilor şi neputând străbate printr’în- 
sele grămadă călări, o ia la deal urmat numai de 
stegar şi de vr’o zece oameni, înaintând foarte cu
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greu printre viţe. Slujitorii mei abia isprăvise să 
lege mă inele Genovezilor, temându-se să le lase 
mişcările slobode căci numărul lor era incă de 
trei ori mai mare de cât al nostru, când iată că 
ajunge şi Fejervary la mine.

— Să trăiască Craiul, îi zic eu, mila Domnului, 
izbânda este a Măriei Sale.

Fără a răspunde un cuvânt, el descalecă, ia 
banderiul în mână, trânteşte pe al meu jos cu pi
ciorul şi îl înfige pe al său în pământ.

Fapta era aşa de neaşteptată şi fusese îndepli
nită atât de iute încât nu avuiu vreme să-l opresc.

— Ce faci, nemernicule, ai înebunit ? strig eu 
punând mâna pe paloş.

— Nu este aicea locul pentru cârpa murdară a 
cânelui de Olali răcneşte atuncea Ungurul şi scoate 
paloşul, ci pentru banderiul magnatului maghiar 
şi dacă Olahul nu-i mulţumit, sunt gata să-i tain 
şi urechile.

Paloşul meu eşi din teacă şi, nebun de mânie, 
printr’o lovitură puternică făcui să-i sară arma din 
mână apoi, prin două tăieturi în cruce, ii însem
nam obrazul pentru toată viaţa.

Ungurul, greü rănit şi chiorit de sângele care-i 
curgea din frunte, căzu jos cu un ţipăt de durere. 
Slujitorii lui, făcând atunci o mişcare pentru a 
se arunca asupra mea, ai mei îmi săriră în ajutor 
şi Ungurii, văzându-se în număr mic, puseră iar 
paloşele în teacă. Eu zmulseiu din pământ bande- 
rul lui Fejervary şi aruncându-1 înlături, ridicaiu 
iarăşi pe al meu. fchiar atuncea se auziră trîmbi- 
ţele sunând adunarea şi toată oastea noastră se 
văzu clătindu-se în treapădul cailor spre locul unde 
fâlfâia banderiul lui Cajetani.

Ungurii ridicară de la pământ pe stăpiinul lor 
rămas aproape fără cunoştinţă şi unul dintr’înşii 
luându-1 pe cal, se îndreptară spre tovarăşii care 
văzuse întâmplarea dar, din pricina răpejunei cu 
care se petrecuse, abia avusese vreme să desca- 
lece şi să se pue în mişcare spre noi.

Trâmbiţele necontenind a suna, îmi strânsei oa
menii şi prinşii şi ne scoborirăm spre cai pe drumul 
cel mai drept. încălecarăm cu toţii şi împingind
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înaintea noastră pe Genovezi, silindu-i să grăbească 
pasul pe căt le era cu putinţă, ne îndreptarăm 
spre locul unde era strânsă oastea, înconjurând 
dealul pe care se afla via unde să petrecuse lupta. 
Ajungând la cotitură văzurăm înaintea noastră oa
menii lui Fejervary ; ei nefiind ca noi împiedicaţi 
de prinşi, se împreunară cu grosul oastei mult în- 
naintea noastră.

Când ajunserăm, găsirăm peCajetani încunjurat 
de mai mulţi Unguri de seamă care, cum mă vă
zură, începură să strige aruncându-mi ocări şi ame
ninţări. Nu putea să încapă îndoială că cele întâm
plate între mine şi Fejervary le erau cunoscute. 
Făcându-mă că nu aud ameninţările lor, mă apropii 
de Cajetani şi îi dau seamă de lupta ce o purtasem 
fără însă a vorbi despre cearta cu Fejervary.

— Fiind că Dumneta ai numărul cel mai mare 
de prinşi, îmi zise Groful, vei mai lua pe acei 
ce i avem cu noi şi, împreună cu cincizeci de oa
meni de ai căpitanului Yerner, te vei duce la 
Măria Sa Craiul, la Aquileia, şi îî vei spune de is- 
bânda noastră. Vei mai adăoga că mergem înainte 
spre Capua, unde nădăjduim să intrăm pe la prânz.

înţelegând că această însărcinare mi se dedea în 
scop de a mă depărta de prietenii lui Fejervary, 
spre a nu da loc la certe care ar fi putut să în
greuieze mersul oastei, cleşi nu mă simţeam vino
vat cu nimic şi găseam că mi s’ar fi cuvenit o slujbă 
mai cinstită, m’am supus în tăcere. Cajetani, lă
sând u-mi toţi prinşii cu cincizeci de lefegii nemţi, 
apucă drumul spre Capua iar noi pornirăm îndărăt 
spre Aquileia. Cam pe la jumătatea calei, mergând 
încet dîn pricina prinşilor, furăm ajunşi şi între
cuţi de Gabor Apor şi* Mihai Csaki, amândoi rude 
de aproape cu Fejervary. Privirile pline de ură 
ce-mi aruncară în treacăt şi graba cu care pără
seau o oaste ce trebuia să intre într’un oraş bogat 
şi vestit, îm dedeau destul de lămurit a inţelege 
că se întorceau atât de grabnic numai spre a mă 
pârî Craiului.

Abia ajuns la Aquileia, îmi ese înainte Armaşul 
cel mare al Curţii şi, zicându-mi că are poroncă 
de la Măria Sa Craiul să mă puie la opreală, mă
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duce la închisoare unde stau trei zile sub paza cea 
mai aspră, Dar nu eram prea îngrijit de soarta 
mea căci, deşi mă aşteptam ca bătrânul Fejervary 
să întrebuinţeze toată trecerea lui la Curte pentru 
a răzbuna mândria neamului său smerită de mine 
şi că magnaţii, aproape toţi rude sau prieteni cu 
dânsul, să i deie ajutor ca să mă piardă, totuşi 
mă bizuiam pe dreptatea lui Lajos. Nu puteam să 
cred că Craiul pentru slujba căruia cheltuisem o 
parte însemnată din avere, pentru care îmi văr- 
sasem sângele de două ori şi care trecea drept ca- 
caler deplin, să mă poată măcar ţine de rău fiind 
că pedepsisem cutezanţa acelui ce îndrăsnise să 
terfelească semnul la umbra căruia trăiau şi mu
reau, de sute de ani, bărbaţi fără vină şi oşteni 
fără frică, şi pentru ferirea căruia de orice ne
cinste eram dator să mi dau ori când viaţa. Eram 
încredinţat că pârile şi ura Ungurilornu Vor găsi 
nici o trecere la el, căci nu uitasem sprijinul ce 
mi-1 dăduse înaintea Vilăului când am fost făcut 
cavaler. Erai acolo şi-ţi aduci aminte cum, după ce 
numai cu câţi-va oameni, Români maramureşeni 
de ai noştri, răspiusosem năvala făcută în mijlo
cul nopţii de knejii litvani Olgerd şi Keistut asupra 
taberei şi, deşi greu rănit, cucerisem steagul lor, 
Craiul Boemioi care se oştise cu noi, a tras spada 
şi, lovindu-mă, de trei ori peste umăr, m’a făcut 
cavaler.

Ţi-aduci aminte de supărarea Ungurilor şi cum 
a doua zi alergară la Lajos pentru ai cere să ho
tărască că Craiul Boemiii greşise căci nu putea să 
ştie că, nefiind papistaş şi nefăcând parte din no
bilimea maghiară, nu sunt vrednic să fiu cavaler. 
Lajos atuncea le a răspuns că cavaleria nu se poate 
lua înapoi şi că cinstea ce mi s’a făcut fusese plă
tită cu sângele meu. Mă bizuiam, in sfârşit, pe 
faptul că purtând pintenii de aur trebuia înainte 
de toate să fiu judecat de cavaleri şi că nu va fi 
unul care să găsească rea o faptă ce-mi era poron- 
cită de toate legile cavalereşti.... Dar mă înşelam 
amar !

A patra zi, de dimineaţă, intră în închisoare Ar-
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masul şi-mi citeşte o carte iscălită de tot sfatul 
Coroanei, prin care se zicea că :

De oarc-ce kueazul român Ştefan Stroici avusese 
îndrăzneala să rănească pe nobilul Gyula Fejervary 
şi să arunce la pământ banderiul zisului nobil, ui
tând deosebirea ce este între el şi un asemenea 
nobil precum şi supunerea ce-i datoreşte, deşi pe
deapsa ce s’ar cuveni lui Stroici pentru o aseme
nea faptă nu poate li decât moartea, totuşi Craiul, 
în mila sa, îi dărueşte viaţa. Hotărăşte insă, că 
de îndată şi sub pază, să fie dus la portul de mare 
cel mai apropiat, iar de acolo la Fiume unde va 
fi slobozit; steagul lui va li desfiinţat şi slujitorii 
ce’l urmau vor face de acum înainte parte din ceata 
lui Fejervary. Tot odată armaşul mă vesti că stea
gul meu fusese ars cu un ceas înainte în faţa oş
tenilor mei şi a oamenilor lui Fejervary, că Craiul 
cu oastea pornise la Capua şi că urma ca eu să 
plec la Ancona sub paza a şase slujitori nemţi din 
straja curţii.

Eşti oştean, te tragi dintr’un neam tot atât de 
vcchiu cil şi al meu ; eşti prin urmare in stare 
să ţi închipui ce am simţit la auzul acestei hotă
râri crude şi nedrepte, văzând mai ales neputinţa 
în care mă aflam ! De atunci durerea, mânia, şi 
dorul de răzbunare ini-au fost soţii nedespărţite 
măcar o clipă în lunga mea cale. Am venit întins 
la Dumneta, ruda mea şi vechiul prieten căruia 
m’a încredinţat părintele meu în ciasul morţii. 
Viaţa mea este zdrobită, viitorul de oştean ce l’am 
visat din copilărie nimicit, averea pe jumătate dusă, 
rămân do râsul Ungurilor 1

III

In care se vorbeşte de facerea unei ţari

— La vrâsta ta, dacă viaţa pare zdrobită, cu în
lesnire se poate începe alta, răspunse Bogdan rece 
şi arătându-se nemişcat. Cu adâncă mâhnire as- 
cultatu-ţi-am povestirea. Da, nedreptatea ce ţi s’a 
făcut este crudă şi strigătoare. Ţi s’a sfărâmat vi-

2
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itorul de oştean al Craiului care se părea că-ţi 
suride atâta ! Eu te prevestisem. Iţi spusesem 
că zadarnicG sunt jertfele şi silinţele tale, că câtă 
vreme vei rămânea Român, vei găsi la Unguri nu
mai ură şi dispreţ. La noi, sau rămâi Român şi 
atuncea trebue să te mulţumeşti cu un viitor fără 
fală dar liniştit sau, dacă visezi vr’o soartă mai 
mândră, treime să te lepezi de neamul şi de cre
dinţa părinţilor şi să-ţi prefaci inima în inimă un
gurească. Eu nu m’am lepădat nici de lege nici 
de neam dar m’am mulţumit să fiu Voevodul Ro
mânilor din Comitatul Maramureşului, adică mai 
mare peste cei asupriţi şi supus poruncilor mag
naţilor. Tu, iarăşi ţi-ai păstrat legea şi neamul dar 
ai visat visuri mari, acum le vezi sfârşitul ! Insă 
n’ai pierdut nimic, eşti tânăr. Averea îţi este în
curcată, dar nu pierdută; dacă te vei retrage la 
tară şi-ţi vei restrânge chcltuelile, o poţi îndrepta în 
câţi-va ani ; de o cam dată îţi pot veni în ajutor 
cu ori cât ţi-ar trebui. Apoi vom căuta o fată cu 
stare şi, în liniştea unei căsnicii fericite, vei uita 
cu încetul neajunsurile ce au dat peste tine...

— Nu vorbi de căsătorie, îl întrerupse Ştefan, 
acest cuvânt deşteaptă în mine amintirea miresei 
frumoasă şi iubită pe care mi-au răpit-o Tatarii 
acum patru ani ; sunt destul de bătut do Dumne
zeu acuma din curând pentru ca să nu mai atingi 
o rană ce este departe de a fi închisă ! Deci, Dum- 
neta găseşti cu cale să fiu menit de azi inaiute a 
duce viaţa obicinuită de obştea knejilor noştri. Să 
n’am altă grijă şi alt scop decât vânarea banului, 
să găsesc în prăsila turmelor de vite, în judeca
rea pricinilor dintre săteni, în strângerea venitu
rilor mele şi a dărilor stăpânirii uitarea visurilor 
tinereţii şi a dorului de iăsbuuarc care mă arde. 
Fiind născut din părinţi români, din neam falnic 
care a stăpânit odată lumea întreagă, trebue oare 
să uit o ocară ca aceia ce mi s’a făcut şi să nu 
mă mai pot gândi la vre un viitor mai falnic ?

Tânărul care rostise aceste cuvinte fiind stăpânit 
de o puternică mişcare, se sculase de pe scaun ; 
Bogdan se ridică şi el in picioare apoi, punând
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mâna pe braţul lui Ştefan şi stringându-1 cu putere 
îi zise :

— Iartă-mă, Ştefane! Am vrut numai să te încerc. 
Da, durerea ta este durerea mea. Batjocura ce ţi 
s’a făcut ţie mă arde şi pe mine, ea este făcută 
neamului nostru întreg. Sunt gata să te ajut, să iau 
parte la răsbunareace aide gând s’o iei. Spune-mi 
numai ce vrei să faci.

— Vreu, zise Ştefan, să-mi vând ocinile pentru ori 
cât voi putea prinde pe ele spre a putea aduna îm
prejurul meu o ceată de oşteni români cât se poate de 
numeroasă. Apoi să mă duc cu ci şi să intru in slujba 
vre unui craiu duşman al Ungurilor. Mila Domnului, 
voi avea de unde să aleg căci numărul neprietenilor 
lor intrece cu mult pe acel al prietenilor.

Bogdan scutură capul; un zâmbet îi trecu pe buză.
— Eu îţi pot face parte, zise el, la altă răzbunare 

mai mare şi mai aleasă. Iţi pot da prilej să deschizi 
iu inima trufiei ungureşti o rană ce va rămânea des
chisă pe vecie ! Urmcază-mă şi îţi vei răzbuna ocara 
chiemând la o viaţă nouă un neam în amorţire şi fă
când u-i o ţară!

— O ! sunt gata să te urmez, te fac stăpân pe viaţa 
si pe averea mea !

— Ascultă !
Bogdan se aşeză pe scaun făcând semn lui Şte

fan să-şi reia locul, apoi urmă :
— Eşti Român şi cunoşti starea nesuferită a nea

mului nostru: lăcomia şi trufia Ungurilor le ştii, mari 
şi mici, tineri şi bătrâni, cu toţii am simţit povara lor. 
Suferinţile noastre nu sunt de astăzi nici dceri, ele 
au început do veacuri ! Era o vreme îu care se părea 
că trufia asupritorilor s’a mai muiat, că în inimele lor 
intrase o simţire mai blândă, că mintea lor greoaie 
in sfârşit pricepuse primejdia de a-şi vedea casa 
plină do duşmani. Craii lor ineepusca ocroti popoa
rele de altă limbă şi de altă credinţă peste care 
domneau. Să putea nădăjdui că, cu vremea, o împă
care să va face şi că fie-carô neam, ori care i-ar fi cre
dinţa şi limba, va putea să le păstreze neatinse, să 
nu mai fie un norod de stăpâni peste noroade de robi! 
Zadarnică nădejde, închipuire deşartă !

De la urcarea pe tron a Craiului Carol Robert,
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vedem starea noastră înrăutăţindu-se din zi în zi. 
Kneazul,ori cat de vechiu i-ar fi neamul, este pus mai 
jos de cât cel de pe urmă venetic care, prin slugărni
cie, prin linguşire sau prin bani a stors Craiului o 
bucată de piele cu slove latineşti pe ea. El nu este 
privit ca om întreg, căci înaintea judecăţei mărturia 
unui nemeş preţueşte cât acea a patru kneji. El plă
teşte biruri ca cel de pe urmă mişel; iar nemeşul care 
nu le plăteşte ia parte la adunarea ţinutului şi la adu
narea ţării pe când kneazul nici poate visa să-şi facă 
glasul auzit în sfatul care, adesea, hotăreşte asupra 
banului şi a sângelui său. Vezi un neam aşezat de 
curând în ţară, Nemţii, bucurându-se de aceleaşi 
drepturi ca şi Ungurii, putând visa ori-ce viitor fără 
a se lepăda de neamul lor, luând parte la toate sfa
turile, pe când noi, băştinaşii acestui pământ, sun
tem priviţi ca o turmă de roti! Şi luăm parte la toate 
sarcinile, vărsăm sângele nostru şiroac în slujba Cra
iului, plătim dările cele mai nedrepte! Apoi chiar, ca 
culmea nedreptăţii, pe când nemeşul este scutit de 
ori ce dare către biserica lui catolică, noi pravoslav
nicii suntem siliţi să dăm dijmă unor preoţi cari nu 
se roagă pentru noi şi sânt duşmanii cei mai ne
împăcaţi ai credinţii noastre.

Dar dacă jalnică este starea knejilor, ce să mai 
zic despre acea a nenorociţilor din popor. încărcat 
cu dări grele cătră Crai, cătră preoţim ea papistaşă, 
cătră stăpânul satului ce, adesea, este un Ungur 
care nu-i pricepe nevoile, nu-i înţelege limba şi 
care caută să stoarcă dintr’însul tot ce este 
de stors, ţăranul român nu este privit ca om, măr
turia lui n’are nici un temeiu, uciderea lui se 
pedepseşte numai cu o gloabă bănească. Mulţi din 
knejii noştri în vromile din urmă, mai slabi de 
înger decât părinţii lor, s’au lăsat a fi ademeniţi 
de pofta unei soarte mai strălucite, mai falnice; 
s’au lepădat de legea şi de neamul lor, s’au făcut 
Unguri şi papistaşi în schimbul unei pri vilii crăeşti. 
Pilda a fost molipsitoare şi pe zi ce merge vedem 
pe acei mai bogaţi, pe acei mai de seamă, pe acei 
ce ar trebui să rămâe în veci stâlpii neclătiţi ai 
neamului, părăsind părinţii din care s’au născut, 
pe cei de un sânge şi de o lege pentru a se îneca
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în valurile nobilimii ungureşti, înmulţind numărui 
acelor ce asupresc pc fraţii lor de cri.

Ast fel, fără îndoială, va veni o vreme, poate nu 
prea depărtată, în care numai ţăranul va rămânea 
Român, singur, sărac, neînvăţat, neputincios, pără
sit de ocrotitorii săi fireşti. Astăzi o nouă primejdie 
ne ameninţă, Craiul voeşte să ne ia şi credinţa. 
Poronci straşnice au sosit pentru ca preoţii noştri 
care vor muri, să nu mai fie înlocuiţi prin alţii 
tot pravoslavnici, dar prin preoţi uniţi veniţi din 
Ţara Leşească. Se atinge astfel pavăza noastră cea 
do pc urmă. Precum vezi, nu se cruţă nimic pentru 
desfiinţarea neamului nostru şi dacă vom mai sta 
în nepăsare şi în amorţire, va veni încurând, ziua 
in care acest neam nu va mai fi în fiinţă.

— Şi crezi că a sosit ceasul în care trebue să 
ne răsculăm şi să cădem asupra Ungurilor cu fer 
si cu pojar? întrerupse Ştefan.

— Pc cine vrei să răscoli aice, răspunse Bogdan ; 
pe nişte kneji fără inimă, pe nişte ţărani fără arme ? 
Ţara geme de cetăţi a Craiului, a episcopilor şi a 
nemeşilor. La izbucnirea răscoalei, Ungurii ar găsi 
în ele un adăpost teafăr şi, închişi în zidurile lor, 
ar aştepta în linişte sosirea oştilor crăeşti care ar 
face din noi fărâmi. Nu, alta este ţinta mea, şi 
Bogdan să ridică in picioare. Peste munţi, zise el 
arătând spre răsărit, este o ţară frumoasă ca raiul 
şi dulce ca mierea, o ţară străbătută de ape, măr
ginită do Dunăre şi do mare, cu cămpiile cele mai 
mănoase, cu pădurile cele mai tari, plină de bogăţii 
de tot felul, o ţară plină de oameni, şi de ce 
oameni ! De Români ca şi noi, dar încercaţi şi 
oţoliţi în lupte necontenite cu păgânii, deprinşi 
a-şi ara ogorul şi a-şi păzi turmele cu măciuca 
la brâu şi cu arcul în spinare, ageri, sprinteni, 
neobosiţi, un popor de zmei; şi această ţară este 
fără de stăpân !

— Cum, fără de stăpân, întrerupse Şt 
Moldova domneşte moşul nostru Sas, sub asculta
rea Crai ei Ungureşti ; peste Şiret ţara este stăpâ
nită de Bârlădeni şi de Ieşeni, iar peste Prut sunt 
Codrenii de la Kigheciu, apoi Hotinenii, Orheienii 
şi Lăpuşnenii, toţi de sine stătători.

te fan ; în

I
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— Tocmai fiind că fie-carc din aceste ţărişoare este 
stăpână pe ea, zic eu că întregimea lor este fără 
do stăpân, răspunse Bogdan. Acel ce va izbuti 
să pue mâna pe Moldova, alungând pe nemerni
cul Sas, şi să întrunească sub ascultarea lui pu
terile răzleţe ale Românilor de la Tutova, de la 
Prut şi de la Nistru, acela va fi în stare să ţie 
piept Craiului unguresc când el sc va încerca să 
recucerească Moldova. El va fi pus temelia unei 
Domnii ce cu vremea este menită a fi Crăiic, unde 
Românii din această parte a munţilor vor găsi 
pururea ajutor, care va fi reazimul firesc al nea
mului nostru obijduit şi de unde.... cine ştie? 
poate că va porni o dată mişcarea menită a sfă
râmă lanţurile Românimci asuprite, curăţind de 
Unguri hotarul locuit de ca !

— Te-am înţeles, strigă Ştefan voios, vrei să 
faci peste munţii noştri ceia co au făcut Basa
rabii de la Făgăraş, vrei să întemeiezi o nouă 
Domnie românească!

— Vreu să fac mai mult, răspunse Bogdan. 
Basarabii au înfiinţat o Domnie românească fără 
a îndrăzni să se lepede do stăpânirea Ungurului : 
ei au mai împodobit coroana Craiului cu o floare 
nouă. Eu, vreu să întemeiez o Domnie de sine 
stătătoare, al cărui sâmbure va fi o floare co o 
voi zmulge din coroana lui Lajos : Moldova.

Şi eu, zise Ştefan, plecând genunchiul dinaintea 
Voevodului, cel deântâiu supus al acestei Domnii, 
îţi jur credinţă nestrămutată şi orbească ascultare, 
cerându-ţi însă că în lupta ce o începi locul cel 
mai primejdios să fie de drept al meu.

— Lupta va fi grea şi lungă zise Bogdan, ridicân- 
du-1, primejdii vor fi multe şi mari iar cererea ţi-o 
pot îndeplini îndată ; dar şezi căci avem multe de 
vorbit.

Gândul de a întemeia o Domnie românească peste 
munţi s’a născut în mine cu prilejul războiului 
care l-am purtat acolo cu Tătarii, când i-a învins 
pe Şiret voevodul Laţe, războiu la care ai luat 
parte, în care ai fost atât de greu rănit şi in urma 
căruia ai avut nenorocirea sâ pierzi pe logodnica 
ta, răpită de Tatari. De atunci mi-am urmărit ţc-

\
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Iul cu stăruinţă şi astăzi am deplină încredere că 
anul viitor va vedea isbutiroa mea, deşi mai sunt 
greutăţi mari de învins. Sas, Vocvodui*Moldovei, 
este cu drept cuvânt urit şi dispreţuit de obştea 
knejilor şi a locuitorilor Moldovei. Lacom de avere, 
el seacă, fără cruţare, toate isvoarelc de bogăţie 
a ţărei punând dări peste dări ; la dânsul jude
căţile nu sunt decât un mijloc de înavuţire, drep
tatea fiind a acelui ce aduce ploconul cel mai 
de preţ. Adesea el a răpit averi sub cuvintele 
cele mai uşuratice.

Văzând ura ce o au Moldovenii pentru el şi tc- 
mându-se de isbucnirea ei, s’a dat cu totul în bra
ţele Ungurilor. Slugarnic şi linguşitor către ei, le 
împlineşte poftele, ce zic, le ghiceşte, căci până 
acuma a mărit de trei ori, de la sine. şi fără ca ei 
să fi cerut, birul oc-1 dă ţara Craiului. El nu este 
un Domnitor român ci un diregător unguresc.

Ajuns azi la adânci bătrâneţe, domnia o lasă de 
fapt în grija fiului său Bale şi a fraţilor de pe 
mamă a acestuia : Drag, Dragomir, Co’stca, Tatar 
şi Ştefan. Bale este bărbat iscusit la sfaturi şi 
ager in războaie dar mai lacom încă decât tată- 
său, crud şi desfrânat la culme ; a făcut de rîs o 
mulţime de fete şi de neveste, stârnind astfel un 
noian do nemulţumiri. De mult l-ar fi ucis Mol
dovenii dacă nu s’ar păzi zi şi noapte, fiind tot 
deauna înconjurat de o ceată de lefegii unguri, 
gata să sfâşie pe ori-cine s’ar apropia de el. Fraţii 
lui sunt departe de a avea aceiaş iscusinţă şi aceiaş 
agerime dar nu se lasă mai pre jos de el în ce 
priveşte lăcomia şi desfrîul. Nemulţumirea este la 
culme, cea mai mică scânteie va ajunge pentru a 
aprinde pojarul care va nimici casa lui Sas, iar 
Moldo venii vor ridica voios în locul lui pe acel 
de la care vor auzi glasul de deşteptare. Măsurile 
mele sunt luate, când voi voi, Moldova va fi a mea.

Locuitorii micilor ţări de peste Prut: Hotine- 
nii, Orheienii şi Lăpuşnenii se găsesc fără sprijin 
în faţa necontenitelor prădări a Tătarilor de peste 
Nistru. Craiul leşesc Cazimir a vrut să-i facă cu 
sila să primească ocrotirea lui, dar ei, ferindu-se
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de el fiind că este papistaş ; când a venit cu oaste ca 
să-i supuie, i-au stat bărbăteşte împotrivă şi l-au pus 
pe fugă. Insă ei ar primi bucuros stăpânirea unui 
voevod de aceiaşi lege şi de aceiaşi limba care. 
închegând in mâna lui puterile lor răzleţe şi în- 
trunindu-le cu acele ale Moldovei, ar li în stare 
să puie Tătarilor o stavilă puternică. Mi-am făcut 
printre fruntaşii lor mulţi prieteni şi cărţile ce 
le-am primit în zilele din urmă mă încredinţează 
că sunt gata să-mi deo ajutor pentru cucerirea Mol
dovei.

Neamul voinic şi ager al Codrenilor de la Kighe- 
ciu, ocrotit atât de tăria locurilor pe care trăeşte 
cât şi de minunata sa vitejie, a ştiut pănă astăzi 
să răspingă toate năvălirile tătăreşti urmărind pe 
păgâni până în ţara lor. Mă temeam ca ei ferin- 
du-se de ori-ce legătură care ar putea macar să 
samene a supunere, să steie de o parte şi să 
nu mă pot folosi de braţele lor voinice ; dar 
după cât aflu grija mea era zădarnică. Inmulţin- 
du-se din zi în zi, ei nu mai încap în Codrul lor; 
turmele de vite le pasc sub pază in câmpiile ce 
se întind pănă la Dunăre, dar nu pot aşeza sate 
în acele locuri deschise căci vecinie ar fi amenin
ţaţi să le vadă pustiite de Tatari. Au înţeles că 
dacă vitejia lor ajunge pentru a apara satele aşe
zate pe râpele Kigheciului, spre a se putea lăţi 
pe seş şi a duce acolo un traiu câtuşi de puţin 
teafăr, nu ajung puterile lor şi că trebuie să se 
alipească de alţii. Intrase chiar în vorbă cu Ba- 
sarab, care şi-a întins în anii din urmă stăpânirea 
în părţile de jos a Dunării, nădăjduesc însă să 
împiedic ori-ce alcătuire între ei şi Domnul mun
tenesc şi să-i câştig pentru mine.

Dar gVeutatea cea mai mare am avut-o şi o mai 
am cu Bârlădenii, după Moldoveni neamul cel 
mai însemnat la număr din câte sânt între munţi 
şi Nistru, iar în privinţa bogăţiei şi a agerimii în 
războae întrecând chiar pe Moldoveni. De câtă-va 
vreme s’au încercat pe de o parte Basarab şi pe 
de alta Sas să-i ademenească la închinare, făgă
duind să le lese obiceiurile şi datinele neatinse, 
ocârmuindu-se ei singuri şi pe viitor, fiindu-le
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Domnul, căruia se vor inchina numai Căpitan al 
oştirilor şi nea vând ei a-i da alt ajutor decât acel 
de oaste la vreme de război, jurându-le în schimb 
ocrotire de Tatari şi de alţi duşmani.

Bârlădenii, parte plugari şi gospodari de vite, 
parle negustori, deşi au necaz mare din pricina 
vecinătăţii Tătarilor care, necontenit năvălind la 
ei, le răpesc turmele, îi silesc să se închidă în 
oraşe, ucid sau robesc negustorii străini pe care 
îi întâlnesc pe drumuri, totuşi până acuma, s’au 
ferit de a se pleca cătră vre unul din ei. Dar, de 
când Ungurii bătură pe Tatari au legat prieteşug 
mare cu dânşii. Am temeiuri pentru a crede că 
unii din fruntaşii târgurilor lucrează printre ceilalţi 
pentru ca să se închine Craiului Lajos, ca fiind 
mai tare. Ei nădăjduesc ca, prin această închi
nare, să izbutească a dobândi micşorări de vamă 
atât pentru mărfurile lor cât şi pentru acele ce 
trec pe la ei venind de la Ţarigrad spre ţările din 
Apus sau din acele ţări spre Ţarigrad. După cât 
ştiu acesta este sfatul târgoveţilor în mâna cărora 
stă astăzi puterea căci ei, ce nu au alt Dumnezeu 
decât banul, ar face prin o asemene tocmeală din 
ţara lor trecătoarea, bâlciul unde s’ar întâlni măr
furile din Răsărit cu acele din Apus. Alipirea 
Bârlădenii or cătră Unguri ar fi pentru năzuinţele 
mele un glas de moarte căci, dacă Bârlădenii ar 
veni în ajutorul lui Sas, puterile lor întrunite m’ar 
putea învinge sau cel puţin ar prelungi lupta până 
la sosirea oştilor ungureşti şi împreună cu ele m’ar 
zdrobi. Dar eu cred că am ac şi de cojocul ne
gustorilor !

Precum îţi spuseiu puterea în Tutova este în 
mâna lor, bogăţiile sânt ale lor, diregătoriile se 
împart între dânşii, iar knejii ce altă dată erau 
fruntaşii şi stăpânii ţării cu locuitorii satelor, 
sărăciţi şi unii şi alţii de năvălirile Tătarilor, 
înomoliţi în datorii cătră negustori, nu mai în
seamnă aproape nimic. Prea puţini dintr’înşii 
rămaşi cu stare sânt primiţi la sfaturi,unde glasurile 
lo sânt înecate de mulţimea celor din târg. Acei 
kneji, deşi săraci, sânt’oameni de neam, mai toţi 
oşteni vestiţi care au slujit în oştiie împăratului
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de la Ţarigrad, în acele leşeşti sau ungureşti. Tră- 
esc la ţară în mijlocul sătenilor care, în mare parte, 
i-au urmat în războaie şi, împărtăşind nevoile şi pri
mejdiile vieţii lor, au mare trecere la ei. O parte din 
aceşti kneji, văzându-sc nesocotiţi şi smeriţi de ne- 
gustorime, sunt adânc nemulţumiţi şi gata să se u- 
nească cu acel ce le va da prilej să moaie fudu
lia tîrgoveţilor şi să câştige iar vaza lor de odi
nioară.

M’am folosit de această stare de lucruri şi am 
câştigat pentru scopurile mele pe cei mai însem
naţi din ei, venind chiar cu bani în ajutorul ce
lor mai strîmtoraţi şi scăpându-i din g hidrele la
come ale negustorilor Cu cel mai vestit din- 
tr’înşii, cu Toma Alimoş, am legat prietenie în 
vremea războiului cu Tătarii ; el este astăzi acel 
care lucrează acolo in numele meu. Am toată în
crederea în înţelepciunea şi in credinţa lui, dar 
sarcina îi este grea, căci negustorii sunt puternici, 
parte din kneji tot mai ţin cu dânşii, alţii stau 
la indoială. Împlinirea scopurilor melc atârnă 
de la izbânda lui Toma Alimoş asupra târgo
veţilor. Dacă vor fi Bârlădenii cu mine, Mol
dova este a mea şi puterile tuturor Românilor de 
peste munţi întrunite. Multe sunt oştilo lui La- 
jos, dar mulţi sunt duşmanii ce şi i-a făcut 
trufia ungurească; de jur împrejurul Crăiei lor nu vezi 
decât neprieteni, numai Leşii ţin cu ei. împre
jurările vin în ajutorul nostru ; războiul napolitan 
ţine pe Craiu, şi îl va ţine încă multă vreme de
parte de noi cu floarea puterilor lui. Vrăjbile cu 
Veneţianii sunt departe de a fi sfârşite şi în cu
rând războiul va izbucni din nou în Dalmaţia. 
Sârbii, de abia învinşi se scoală din nou, în ţa
rul Duşan se ridică un potrivnic vajnic care si
leşte pe Lajos să ţie la graniţă oşti numeroase ; 
Boemia şi Austria aşteaptă numai ceasul potrivit 
pentrua-şi răzbuna ocările din trecut. Vom avea de 
luptat numai cu o parte din oştirile lui şi, dacă izbu
tesc să încheg în mânile mele toate puterile româ
neşti până la Nistru, nu mă tem să mă pun cu el, 
chiar dacă nu ar mai avea să se ferească şi de alţii :
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tari sunt codrii Moldovei şi vân joase braţele Româ
nilor!

— Şi ce parte ai de gând să-mi dai în această 
lucrare, întrebă Ştefan. Când crezi că vei putea să 
mă întrebuinţezi ?

— O parte aleasă, grea şi primejdioasă, răspunse 
Bogdan. Până acum am lucrat peste munţi prin doi 
oameni din care unul este Toma Alimoş, cell’alt 
un călugăr, Isaia. Cel deântâi trebuie să-ţi fie cuno
scut şi ţie din războiul cu Tătarii, el lucrează pentru 
mine la Bârlad.

— Da, îl cunosc, clar prea puţin, ştii că abia se 
întrunise ostile noastre cu Bârlădenii şi s’a dat 
bătălia în caie am fost atât de greu rănit.

— Cel de al doilea, urmă Bogdan, călugărul Isaia, 
este inima întregii mişcări ce se pregăteşte în 
Moldova şi peste Prut. Intr’un trup sârbed, sub 
rasa-i sărăcăcioasă do călugăr s’ascunde o inimă 
de leu şi o voinţă de oţel, stăpânite de o minte 
aleasă, ajutate de o învăţătură mare şi însufleţite 
de o nemărginită iubire de neam. A ţi-1 zugrăvi mai 
bine ar fi lucru greu şi muncă zadarnică căci în 
curând îl vei cunoaşte şi’1 vei putea judeca. Amân
doi mă înştiinţează că este do neapărată trebuinţă 
sau să vin eu însumi sau să trimit în Moldova pe 
un om de încredere spre a face cu ei şi cu căpe
teniile prietene mie cele de pe urmă pregătiri. Este 
mai ales trebuinţa de un oştean priceput în trebile 
războiului,care să poată povăţui oastea Moldoveni
lor răsculaţi până la sosirea mea sau până la acea a 
lui Toma Alimoş. Dacă aş merge însumi, lipsa mea 
de aici ar deştepta bânuelile Ungurilor ; aflarea mea 
în Moldova, undo sunt cunoscut, ar pune pe Sas pe 
urma scopurilor mole şi aş da astfel prilej duşma
nilor să împiedece împlinirea lor luând din vrome 
măsuri de apărare.

Sosirea ta îmi este deci binevenită, căci afla
rea ta peste munţi nu va putea deştepta nici o 
bănuială ; te ştiu ager şi destoinic în trebile război
nice. Vei merge cu cărţi de la mine întins la că
lugărul Isaia, la sihăstria lui de lângă cetatea 
Neamţului...

— Când trebue să plec?
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— Cât mai curând, chiar mâine dacă nu eşti din 
cale afară ostenit.

— Până acum am fost prea scârbit pentru a 
simţi truda, acuma sunt nerăbdător să dau şi eu 
ajutorul meu la falnica lucrare ce o începi ; voi 
pleca mâine.

— Bine, te voi pune chiar în astă noapte în 
cunoştinţa amănunţită a tocmelilor ce au urmat 
între mine şi Românii de dincolo. Mâne, cărţile 
şi deplinele puteri ce ţi le dau spre a te pune în 
stare să faci legături în numele meu, vor fi gata 
de dimineaţa şi vei putea pleca.

IV

Un popas de cărăuşi sub Perkin

Acei din cititorii mei care au fost la Târgul 
Ocnei îşi aduc negreşit aminte de Perkiu, dealul 
din faţa Oneştilor, dincolo de Trotuş, şi do stân
cile de po coasta de amiază-zi a acestui deal, 
care par spânzurate în aer şi gata să se prăbu
şească in capul călătorului silit să treacă sub ele.

Acum cinci-sute-cincizeci de ani ca şi astăzi, 
drumul la Târgul Trotuşului şi la Ocnă trecea sub 
poalele PerkiuJui şi miile de cărăuşi care aduceau 
sarea in toate unghiurile ţărei dintre Nistru şi 
Carpaţi făceau acolo, când drumul era bun, popa
sul de amiazi, iar când era desfundat de ploi, acel 
de noapte.

In seara în care se petreceau cele povestite de 
noi în capitolul din urmă, o uriaşă tabără de că
răuşi plecase în revărsatul zorilor de la gura 
Ocnei, unde fusese oprită vreme de două săptă
mâni din pricina unui desgheţ neaşteptat urmat 
de oloi.à ajunsese sub Perkiu pe la asfinţitul soa
relui, după ce necăjise ziua întreagă în noroiul 
cleios de pe şesul Trotuşului în care roţile intrau 
până la butuc. Boii fusese desjugaţi şi* sloboziţi 
în lunca care acoperea pe atunci malurile râului*, 
iar oamenii, uzi până la cămeşă căci spre seară
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începuse iar sa. bureze, aprinseră focurile şi înce
pură pregătirea cinei. Dacă, pentru ţăranul nostru 
de astăzi, aceste pregătiri sunt de o mare uşu
rinţă, ele pe atunci erau şi mai lesnicioase căci 
păpuşoiul fiind necunoscut, fie-care avea .cu dân
sul pane sau mălaiu şi, de oare-ce cărăuşii noş
tri se aflau în săptămâna albă, udătura era al
cătuită din brânză, din ceapă crudă, din bureţi 
uscaţi sau din câte-va măsline. Cina isprăvită, 
cei mai obosiţi, învăliţi în cojoace şi cu căciula 
trasă peste ochi se lungiră pe lângă focuri, cei
lalţi se puseră la vorbă, vorbind despre treburile 
lor sau ascultând poveştile celor buni de gură.

Tabăra era alcătuită din oameni veniţi din toate 
ţările cari mai târziu s’au topit în Domnia Mol
dovei. Intr’însa se vedeau Moldoveni de pe Mol
dova şi Bistriţă, Ciangăi de pe Şiret, Bârlădeni 
de pe Tutovă şi Berheciu, Codreni de la Kigheciu, 
Ieşeni, Hotineni, Orheioni şi Lăpuşneni. Locui
torii aceluia.ş sat alcătuiau împrejurul aceluiaş 
foc, câte o ceată deosebită. Cam pe la mijlocul 
otacului, împrejurul unui foc voinic, erau adunaţi 
vr’o douăzeci de Codreni îmbrăcaţi cu chebe roşii 
sau albastre, cu bonde şi nădragi de aba albastră 
cusute cu flori roşii sau- galbene şi încălţaţi cu 
ciubote lungi având turetci suflecate sub genunchi. 
Toţi tineri şi veseli, o duceau într’o şagă şi într’un 
râs ; trei ploşti mari se plimbau necontenit de la 
unul la altul şi, după ce se isprăvise cina, unul 
din ei, un flăcău oacheş de vr’o douăzeci de ani, 
nalt şi spătos, scoase dintr’o căruţă o lăută şi în
cepuse a cânta. Cu încetul tinerii de pe la alte 
focuri se adunase, alcătuind împrejurul cântăre
ţului, care nu se mai ostenea, un cerc din tot ti
neretul otacului.

Alăturea, lângă alt foc, mai mic, şedeau vr’o 
zece Moldoveni din satul Cristeşti de pe Moldova, 
aproape toţi oameni făcuţi, şi ascultau vorbele 
unuî bătrân cu barbă şi plete albe, dar încă ru
men la faţă şi voinic.

— Nu, b’ăeţi, zicea bătrânul, num’aţi înţeles : nu 
am vrut să zic că-i bine de noi şi că Românul 
are astăzi o soartă de care trebuie să fie mulţă-
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mit şi să aştepte pentru a să jălui ca să i se icc 
şi cenuşa din vatră. Văd şi eu ca şi voi toate ne
voile ce sunt pe capul nostru, nedreptăţile şi ja
curile ce le suferim, dar mi s’o urât ele plângerile 
cari le aud de ani de zile. Barba mea din neagra 
ce era s’o făcut albă de când aud că Sas mănâncă 
ţara, că knejii şi juzii jăfuesc pe săteni, că biru
rile şi jafurile nu mai sunt de suferit şi că Româ
nul seamănă malaiu şi creşte vite nu pentru do
bânda lui dar pentru folosul Domnului, a judelui 
sau a Ungurilor. Sunt ani de când îi aud văitân- 

• du-se că se iau trei dijme In loc de una, că dreptate 
pentru cei slab nu este şi că n’o mai rămas nevastă 
sau fată frumoasă care să nu li fost necinstită de 
fiii lui Sas. Se vede că tot nu ne-o răzbit încă 
destul, că mare din cale afară fiind răbdarea Ro
mânului cuţitul nu o ajuns încă la os. Nu ajunge 
că ne aduce la sapa de lemn, nu ajunge că ne ie 
bucăţica din gura copiilor, nu ajunge că’şi bat joc 
de nevestele şi de fetele noastre, să vede că tot 
ar mai trebui să ne facă ceva ca să strigăm în 
sfârşit: destul ! Căci do ni s’ar părea că ajunge, nu 
ne-am mai jălui ca muerile şi am apuca pe o calo 
care să ne poată duce la scăpare. Vedeţi bine că 
jalbele şi nemulţămirile noastre nu sparic pe Vodă 
nu’l fac să-şi schimbe calea şi Dumnezeu ştie dacă 
le cunoaşte ! Nu este zi în care numele lui să nu 
fie blăstămat : iarna la şăzăteare, Duminica la crâş
mă, pe drumul marc la fie-care popas, n’auzi pe 
Român de cât jăluindu-se şi ocărând stăpânirea. 
Iar Vodâ lasă ţara să se plângă în tihnă şi o 
mănâncă pe zi ce merge mai mult, doar ştie că 
Românul latră dar nu muşcă.

— Dar ce vrei să facem, pe ce cale să apucăm, 
moş Marine ? întrerupse unul din oameni.

— Ce să facem şi cum să facem, Andrei, nu’i aici 
locul s’o spunem. înainte de toate trebuo să ne 
dăm seamă câ cu vaietele şi cu planşetele nu pu
tem ajunge la nimica. Câtă* vreme Sas şi diregă- 
torii lui vor vedea că faţă cu fără de legile lor 
noi plângem, dar ne supunem, ei vor urma înainte 
cu ele ; faptele lor în loc de a se mai astâmpăra
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vor creşte din ce în ce : vedeţi cu nevoile şi gre
utăţile noastre sporesc din zi în zi.

— Aşa este, dăjdiile să înmulţesc în fiecare zi, 
zise alt cărăuş. Acum patru ani dădeam a doua 
dijmă pentru ca să plătească Vodă birul ţării că
tre Tatari ; Tatarii sunt goniţi peste Nistru şi 
noi, nu numai că tot mai dăm acea dijmă, dar 
s’o mai adăogat încă una sub cuvânt că trebue 
să plătim cheltuelile făcute de Vodă cu ostile 
ungureşti cari ne-au ajutat ca să alungăm pe pă
gâni.

— Şi ai să le vezi urcându-se şi dintr’atâta, 
Stoiene, întâmpină Marin, cu plângerile noastre 
si cu răbdarea noastră avem s’ajungem să luăm 
noi una din rodul pământului şi al muncei noas
tre şi să dăm nouă Stăpânirei.

— Şi juzii din zi în zi să fac mai lacomi, zise 
alt Român caro până atunci nu vorbise ; din trei 
zile de clacă câte era obiceiu să se facă judelui 
până mai an, se cer astăzi şease şi şeapte. Şapoi 
judecăţile lor, ce feluri de judecăţi sunt! Fără 
plocon nu te primeşte nici să-i vorbeşti ; dacă i-ai 
dat plocon iar acel cu care te judeci i-a dat altul 
mai mare, ori câtă dreptate ai avea tot te dă ră
mas.

— Ş’apoi cum vrei să fie altfel, Ioane ? zise Ma
rin. Ungurii ca să scoată bani mulţi din ţară, îl 
lasă pe Sas să jupuiască cât poate şi cât vrea, 
iar Sas ca să găsească unelte care să-l ajute in 
jafurile lui, lasă pe juzi şi pe ceilalţi diregători să 
jupoaie pe Român după placul lor, şi noi, cei din 
sus, nu suntem cei mai de plâns.

Aţi auzit la Ocnă ce ne spuneau bieţii oameni de 
pe aice. Ei sunt amestecaţi cu Ungurii şi preoţii 
papistaş’t sunt tari şi mari la dânşii. Pe lângă că 
plătesc toate dăjdiile cari ne apasă pe noi, mai dau 
încă o dijmă, a patra, unui vlădică unguresc care 
nici nu şede pe la noi. Dajdia este strânsă de popii • 
şi protopopii lui, şi ei îşi mai fac şi râs de Români. 
Aţi auzit ce ne spunea omul cel care Fam lăsat în 
satul prin care trecurăm pe la toacă, Pleşeşţii? Cum 
avea el două fete, pentru păcatul lor frumoase, cum 
o trimes protopopul papistaş din Târgul-Trotuşului
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sà le ridice cu de a sila sub cuvânt că satul este 
închinat bisericei lui şi are dreptul să le iec ca slugi, 
şi lc-o trimes pe urmă înapoi după ce le necinstise! 
V’au spus oamenii cum prigonesc papistaşii pe preo
ţii noştri şi cum vor să întoarcă pe Români de la le
gea lor, cu de a sila. Sas este Yoevod şi peste văile de 
aice dar, în loc să apere pe bieţii oameni care sunt 
de o credinţă cu dânsul el ţine cu papistaşii. 
Preoţii lor mare trecere au la el, şi mulţi zic 
că Vodă gândeşte că, cu vremea, să se lepede de 
legea noastră şi să se facă şi el papistaş ca să fie 
şi mai bine văzut de Unguri. Atunci aţine-te şi vei 
vedea prigonire !

Uitaţi-vă, iată oameni fericiţi, urmă moşneagul 
arătând cu mâna la focul de alăturea, împrejurul 
căruia şedeau Codrenii şi unde veselia, mulţămită 
cuprinsului ploştclor şi a cântecelor, se făcuse din 
ce în ce mai mare şî mai sgomotoasă. Ei n’au nici 
stăpâni străini, nici Voevod lacom pe capul lor ; 
knejii aleg dintre ei câte doi Căpitani pentru a-i 
duce la război când se încearcă Tatarii sau alţii 
să-i calce şi să-i judece în vreme de pace. Iar 
knejii sunt drepţi cu oamenii şi, fiind pe vecie stă
pâni, nu selăcomesc să-i sărăcească spre a se îm
bogăţi ei cât mai curând. Pricep că dacă ar face una 
ca asta ar rămânea pe urmă copiii lor fără venit. Şi 
apoi nici Codrenii cei de rând nu sunt oameni să 
se lese să fie nedreptăţiţi de cineva. La dânşii n’ar 
putea vre-un kneaz să iee coia-ce nu este de drept 
a lui şi mai ales nu ar îndrăzni fiii unui Căpitan 
să necinstească casele oamenilor chiar a celor mai 
săraci. Se vede că numai noi suntem mai răbdă
tori şi mai blajini.

— Zău, nu te înţeleg, moş Marine, zise din nou 
Andrei, la început ne-ai zis că te-ai săturat de 
plânsetele oamenilor şi că ai vrea să-i vezi lăsându- 
se de ele pentru a apuca calea care să ne ducă 
la scăpare. Şi tot Dumneta de un ceas ne înşiri 
întreg pomelnicul nevoilor noastre fără a ne a- 
răta vr’o cale de mântuire !

— Am vrut să vă arăt, răspunse bătrânul, că 
vă plângeţi de un veac de om, de o sutnedenie
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de nevoi cari, într’ndevăr, ne apăsă pe toţi, dar că 
vă mărginiţi numai la plângeri. Din păcate deşi ne
voile nu mai sunt de suferit, nu vă gândiţi la ce este 
de făcut pentru a le înlătura. Eu vă zic lămurit 
vouă, oameni din satul meu precum şi tuturor acelor 
care vorbim aceiaş limbă, împărtăşim aceiaş cre
dinţă şi zăcem sub aceiaş jug de nevoi : conteniţi 
cu planşetele şi luaţi cu toţii hotărârea, bărbătească 
de a le pune capăt. Viaţa care o duceţi este prea 
ticăloasă pentru ca să puneţi vre-un preţ pe ea ; 
fiţi deci gata s’o jertfiţi pentru a întemeia* copiilor 
voştri un viitor mai bun, care să fie într’adevăr o 
viaţă omenească.

—Prin urmare dai a inţelege că trebuie să ne scu
lăm asupra lui Vodă şi a’ Ungurilor? Dar ce putere 
avem noi să stăm împotriva lor? zise Stoian.

— S’ar găsi mijloace dacă am fi hotărâţi cu toţii 
să jertfim şi viaţa şi puţina avere ce ne-o mai ră
mas pentru mântuirea noastră şi a copiilor noştri. 
Mulţimea ar fi cu noi, căci ea este nemulţămită, 
Vodă are cetăţi şi oşteni dar ar cădea cetăţile şi 
ar fi biruiţi oştenii dacă fie-care din noi ar fi ho
tărât să nu părăsească lupta decât mort sau bi
ruitor. Mai multă putere dă credinţa că lupţi pentru 
dreptate şi că mântuirea o poţi găsi numai în urma 
izbândei, decât cetăţi şi lefegii.

— Păunaşul Codrilor doară nu are nici cetăţi nici 
cei mulţi lefegii şi’şi râde de Sas, de juzi şi de 
Crijaţii de la Neamţu, zise Ion, iată un prieten 
adevărat al nevoeşilor ! Oamenii lui Sas şi Un
gurii spun că-i lotru şi s’o pus preţ pe capul lui, 
dJr mai mari lotri sunt Sas şi juzii cari jăfuesc 
pe cel slab şi sărac. Păunaşul Codrilor loveşte 
numai pe cei tari şi puternici ; pe Sas, pe Unguri 
şi pe diregătorii lacomi şi jacaşi. Pe oamenii sărăci 
tot de-auna i-o ajutat.

— Aşa este, zise Andrei, am un cumătru în 
satul Costişa pe Bistriţă, om bătrân şi scăpătat. 
Ii murise boii în toamna trecută tocmai când era 
să’şi cunune fata căreia îi făgăduise că-i dă boii 
de zestre. Părinţii mirelui voiau acuma să strice 
logodna fiind că nici flăcăul nu prea avea stare. 
Era necăjit de tot bietul Român, când iată că într’o

3
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bună dimineaţă, sculându-se şi eşind pe prispă, 
vede în bătătură o păreche de juncani frumoşi de’ti 
alunecau ochii pe dânşii. Unul din ei purta o ta- 
lancă spânzurată de. gât, iar celait o tăbliţă do 
lemn cu slove pe dânsa. Omul, socotind că sunt 
vite pripăşite sau de furat se duce cu ele la popa 
ca să vadă ce înseamnă slovele. Iar popa, după 
ce le citeşte, îi spune că stă scris pe tăbliţă că 
Păunaşul Codrilor dărueşte lui Vasile a Cucului, 
aşa să numeşte cumătrul meu, o păreche de jun
cani pentru ca sănu-i rămâe fata nemăritată. Am 
văzut juncanii cu ochii mei şi pot spune că nu 
găseşti adesea vite aşa de frumoase.

— Faptele cele bune ale Pălmaşului Codrilor nu 
se mai pot număra, spuse Stoian. Oamenii din 
Budeşti, de pe Cracău, pornise în vara trecută să 
facă din nou biserica din sat arsă de Tătari, a- 
cum patru ani. Când era clădirea gata, s’au tre
zit că nu au cu ce s’o îmbrace şi tocmai atunci 
cade o pacoste mare peste ei : se* găseşte pe ho
tarul satului un Neamţ de la Cetate, mort. Aflând 
Crijaţii, vin cu putere* în sat şi cât pe aici erasă-i 
deie pârjol ; numai cu greu i-au îmbunat oamenii 
plătindu-le o gloabă cumplită, rămânând lipiţi pă
mântului şi datori pe toată viaţa unor negustori 
din Piatra*. Rămâneau fără biserică de n’ar fi tri
mes Păunaşul Codrilor, prin un necunoscut, po
pii bani destui ca să îmbrace biserica cum n’ar 
fi fost în stare s’o îmbrace oamenii nici odată. 
Au adus treizeci şi şease de preoţi şi de diaconi 
ca s’o sfinţească şi tot le-o mai rămas bani ca să 
plătească gloaba aproape întreagă.

— Dar câte fete sărace n’o măritat, pe câţi ne
norociţi cari nu aveau cu ce să-şi plătească gloa
bele nii i-o scăpat de la închisoare ? Rău o făcut 
Păunaşul Codrilor numai lui Vodă şi Ungurilor, 
juzilor şi knejilor vânduţi lor î Auzit-aţi de Micu, 
kneazul de la Bahna? El sărăcise pe nişte biete 
femei văduve luându-le stupii din prisacă şi vi- 
tişoarele din bătătură sub cuvânt că'i-ar fi rămas 
nişte datorii de la soţii lor. Păunaşul Codrilor i-o 
trimes răspuns prin un cioban că de nu dă avu
tul lor femeilor înapoi, până în trei zile, are să-l
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facă să so căiască. Kucazul, drept răspuns, o pus 
să ţin tu iască pe cioban de o ureche, în faţa cri.şmei, 
si o scos toţi oamenii ca să străjuiască zi şi noapte 
împrejurul hotarului. Dar, tocmai la trei zile, într’o 
dimineaţă, s’o găsit kncazul ţintuit de ăcelaş copac 
la care ţintuise pe cioban,dar de amândouă urechile. 
Iar cireada de vite a Micului pierise peste noapte 
şi kneazul n’o putut să puie mâna pe dânsa până 
când n’o dat vădanelor înapoi îndoit cât le răpise.

— Iată aproape anul de când o năvălit la Pân- 
găraţi asupra lui Dragomir, (iul vitreg al lui Vodă, 
când ducea peste munţi birul ţărei şi i l’o luat, 
rănindu’l şi fugărindu-i oştenii. Pe capul lui este 
pus preţ mare de Vodă şi do Unguri şi nu numai 
că nu-i prins, dar pe zi ce merge auzim de vr-o 
ispravă nouă. Oare cine să lie el moş Marine?

ştiu cinc-i Păunaşul Codrilor, Neculai, uici 
de unde vine ; ştiu numai că-i Român verde, răs
punse scurt unchieşul.

— Acuma au pus şi Bârlădcnii preţ pe capul 
Iui, urmă Neculai.

— Da pentru ce ? întrebară ceilalţi. El do Ro
mâni nu se leagă afară do acei vânduţi lui Sas şi 
Ungurilor. Ce legătură au oare Bârlădenii.cu dânşii?

— Sunt Bârlădeni şi Bârlădeni, răspunse moş 
Marin. Cei din oraş nu se potrivesc cu cei de la 
ţară ; kucjii şi Românii din sate n’au nici în clin 
nici in mânecă cu Vodă şi cu Ungurii, dar cu târ
goveţii stă treaba altfeliu. Ştiţi că în vara trecută 
Păunaşul Codrilor o pus pe la toate vămile nişte 
tăhliţi, pe care stă scris că de acum înainte, ori
ce negustor străin intră sau iesă din ţara Moldovei 
are sâ-i plătească şi lui aceiaşi vamă ce o plăteşte 
lui Vodă. Nu s’o putut afla cine o pus tăbliţilc. 
ele sau găsit pe la toate vămile în aceiaşi dimi
neaţă, bătute de o prăjină înfiptă în pământ ; însă, 
de atunce, n’o fost în stare nici un negustor străin 
să treacă prin ţară fără a plăti vamă Păunuşului.

Le ieşea înainte, el sau tovarăşi de ai lui şi, 
dacă nu dădeau vama cerută de bună voo, erau si
liţi s’o deie îndoită, de nevoie. Cum trebuie să ştiţi, 
de la Ţarigrad intră pe Dunăre o mulţime de măr
furi străine şi merg din Ţara Ungurească şi din

— Nu
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TaraLeşască la Ţarigrad, tot prin Dunăre. Burla
ci enii cumpără din aceste mărfuri pentru a le desface 
la dânşii sila noi. Luând Păunaşul Codrilor încă o 
vamă peste acea luată de Bârlădeni şi de Sas, pe lân
gă că mărfurile se scumpesc din pricina asta,apoi ne
gustorii streini se feresc de a mai trece pe aice şi 
prccupeţia Bârlădenilor tânjeşte. De aceia,târgoveţii 
fiind ele o bucată de vreme tari şi mari în :pira Bâr
lădenilor, vor cu ori-cc preţ să scăpe de Păunaşul 
Codrilor şi au juruit o mulţime de bani, două sut e de 
zloţi, aceluia care îl va da prins sau lor sau lui Sas. 
Dar socot că nu se va găsi nici un Român în stare să 
facă o faptă asa de mişelcască.

— Oare uncie stă el şi câţi tovarăşi arc ? întrebă 
din nou Neculai.

— Cred că stă grin codri,răspunse Marin,iar tova
răşii lui sunt câte odată mulţi altă dată puţini, după 
împrejurări. Când o luat birul ţării din mânii o lui 
Dragomir, se zice că ar fi avut cu el vre-o optzeci do 
oameni, altădată o ieşit inaintoa negustorilor numai 
cu trei sau patru inşi, une-ori chiar singur.

— Dar oare l’o văzut vro dată cineva ? Ce felin 
de om este el? Unii zic că-i tânăr, alţii eă-i băl rin. 
Unii îl fac frumos ca soarele, alţii spun că-i mai 
urât decât dracul, zîscră mai mulţi de odată.

— Nu Pam văzut nici odată, răspunse Marin, 
dacă-1 voiu întâlni când-va, vă voiu spune şi vouă 
cum este la faţă şi la trup.

V
O a spele cărăuşilor cod reni

Tocmai atunce, cântecele şi gălăgia ce o făcea 
tineretul adunat împrejurul focului Codrenilor, în
cetând do odată, moş Marin şi tovarăşii lui făcură 
mişcarea firească omului când încetează un sgo- 
mot cu care se deprinsese.

Uitându-se în acea parte, văzură că tăcerea era 
datorită sosirii înaintea acelui foc a doi călăreţi.

— Dorim bună sară şi sănătate, rosti un glas 
puternic.

— Mulţămim Dumitale şi-ţi dorim şi noi ase
mene, răspunseră Codrcnii'într’un glas*.
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— Am văzut focul vostru de departe şi am ve
nit pentru a vă ruga să ne daţi voie să ne mai 
uscăm hainele ude de ploaie, urmă străinul.

— Sunteţi bine veniţi, răspunse unul din Co- 
dreni, care părea mai ele seamă, un tânăr de vr’o 
douăzeci şi cinci de ani, nalt şi mlădios, cu ochi 
vioi şi cu musteaţa castanie răsucită în sus, cu 
plăcere vă facem loc şi la ploscă, şi întinse spre 
drumeţ o ploscă de lemn putând cuprinde vr’o 
două vedre.

Străinul care vorbise, descălecă, se apropie şi 
păşind în spre Codrean, îi luă plosca din mână 
zicând :

— Mulţumim pentru amândouă şi să fie cu bine, 
apoi ducând plosca la gură, trase o duşcă zdravănă.

— Bun vin prietene, zise el dându-i plosca în
apoi, bosioc, fac rămăşag că-i delà Odobeşti şi o 
trecut de patru ani.

— Ai gâcit nene, răspunse Codreanul râzând, 
se vede că eşti cunoscător şi deprins cu vinaţuri 
bune. Dar, par-că eraţi doi, şi luând iar în mână 
plosca o întinse celuilalt călător care descălecase 
şi el şi ţinea caii de frâu.

Lumina focului bătea acuma în plin asupra că
lătorului care vorbise şi cărăuşii rămaseră uimiţi 
de statura şi de frumuseţea feţei lui. Sub fruntea 
largă cuprinsă între plete lungi castanii, luceau 

. doi ochi negri, mari, plini de viaţă şi de foc; 
nasul era drept, de chip frumos, cu nările mişcă
toare, musteţile ceva mai deschise decât părul şi 
răsucite în sus, lăsau să se vadă gura mândră şi • 
rumenă.

Purta îmbrăcămintea unui mocan cuprins : că
ciulă neagră mare, ţuguiată ; peste cămeşa de 
pănză de in, un pieptar de piele de oaie cusut cu 
flori negre şi roşii, pe deasupra pieptarului o 
bondă de suman. Era încins cu un chimir lat de 
piele neagră, bătut cu flori tot de piele ; iţarii de 
lână întrau în ciubote de iu ft rusesc care să suiau 
pănă la genunchi. Peste chimir se vedea o curea 
de care era atârnat un paloş lung cu mânerul de 
os. Nu i se putea da mai mult dé două-zeci şi patru 
pănă la două-zeci şi cinci de ani şi dacă faţa arăta
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o fire voinică, statura lui de urieş, umerile late, 
braţele lungi şi manele frumoase dar mari, făceau 
dintr’însul o icoană a puterii. Acel ce’l însoţea era 
un mocan de statură mijlocie şi de făptură înde
sată ; părea cu vr’o zece ani mai în vrâstă de cât 
tovarăşul lui şi deşi purta îmbrăcăminte de aceiaşi 
croială era lesne de gâcit din înfăţoşarea lui faţă 
de cel d’intăi că unul era stăpân iar cel Fait slugă.

Caii străinilor atrăsese de la întâia vedere bă
garea de seamă a Codrenilor, atât de iubitori şi 
de cunoscători de cai frumoşi. Cel de pe care dcs- 
călecase întâiul străin era un armăsar sur rotat, 
cell’alt o iapă neagră: capul mic cu ochi blânzi 
dar vioi, gâtul vânjos, coama deasă, părul luciu 
şi picioarele vânjoase ale calului arăbesc se unea 
la ei cu pieptul lat, şi sapa puternică a dcxiricri- 
lor încălecaţi de cavalerii îmbrăcaţi în fer din a- 
pusul Europei. De oblâncul fiecărei şăle era atârnată 
în partea stângă, de o curea, o ghioagă năstrujită 
iar dinapoi, de fiecare poclad, era legat un arc, 
în tocul lui de piele şi o tolbă de săgeţi.

— Frumoşi cai mai aveţi nene, zise Codreanul 
care le întinsese plosca cu vin, şi care nu-si putea 
lua ochii de pe ei, deşi sunt încă departe de bă
trâneţe, prin multe ţări oştit-am şi mulţi cai vă- 
zut-am, dar numai un singur loc ştiu unde să so 
crească acest soiu.

— Trebue să-l cunoşti bine, răspunse străinul, 
ei vin chiar de la voi căci, după port, văd că 
sunteţi Codreni de la Kigheciu. Mi i-o trimis un 
fruntaş al vostru care îmi este prieten bun. Trebue 
să cunoaşteţi pe Glieorghită al Şalgăi?

— Cum nu, răspunseră Codrenii într’un glas şi 
cu o mirare voioasă pe faţa lor, el o fost ales în 
toamna trecută Căpitan de Codru şi este kneazul 
nostru.

Atunci, adăogă cel care părea mai mare printre 
ei, trebue să fii Mihu, tovarăşul lui Gheorghiţă în 
oştile leşeşti, fratele lui de cruce, despre care vor
beşte într’una.

Eşti omul care n’are păreche în mânuirea pa
loşului şi a suliţei, arcaşul care nu ştie ce vrea să 
zică a dă greş, eşti Mihu cel grozav care rupe
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potcoava cea mai groasă în două, numai cu câte 
două degete delà fiecare mână ! Mă bucur că te 
cunosc ! Eu mă numesc Toma Făgău, sunt din satul 
lui Gheorghiţă şi omul lui. Dar inainte de a te 
odihni, hai să mai cinstim odată in sănătatea Că
pitanului nostru şi a fratelui său de cruce, şi îi 
întinse plosca din nou...

Mihu, luînd-o răspunse :
—Să trăiască Gheorghiţă, Căpitanul vostru şi fratele 
meu de cruce, să trăiţi şi voi, Codreni voinici şi 
Români verzi !

După ce bău, plosca trecu iar din mână în mână 
iar Miliu aşezându-se lângă foc, alăturea cu Toma 
începu să întrebe de Gheorghiţă, cum îi merge 
si cc i s’a mai întâmplat de când s’a despărţit 
de el.

Dacă oamenii dinprejurul lui moş Marin s’ar fi 
uitat la el în clipa în care Mihu, descălecând, se 
apropicse de foc, ci ar fi văzut că moşneagul tre
sare uşor şi că o mirare mare se c glindeşte pe toate 
trăsăturile lui. Dar aveau şi ei ochii aţintiţi asupra 
stăinului, şi bătrânul îşi alcătuise iar, aproape 
îndată, o faţă nepăsătoare deşi nu perdea nimic 
din ce se petrecea şi se zicea alăturea. Focul Cris- 
teştenilor fiind aproape stins, moşneagul trimise 
pe* unul din tovarăşi să aducă câte-va lemne din 
luncă. Apoi, zicând că începe ai fi frig, se duse 
şi el să se mai încălzească la focul Codrenilor care 
dădea semne de viaţă lungă căci ei, după ce a 
prinsese un plop întreg, mai făcuse alăturea şi o 
stivă de uscături spre a’l hrăni necontenit. Marin 
se aşeză drept în faţa lui Mihu şi începu să’şi în
călzească, când o mână când cealaltă, când un 
picior când cellalt, părând cu totul nepăsător la 
cele ce se petreceau şi se ziceau împrejurul lui. 
Mihu, vorbind cu Toma, dădu cu ochiide moşneag 
şi fără a da nici un somn de mirare, ţinu ochii 
aţintiţi asupra lui, aşteptând să arunce şi Marin 
o privire spre el şi, când acesta în chipul cel mai 
firesc se uită la dânsul, Mihu îi făcu cu ochiul 
un semn neînţeles pentru ceilalţi la care bătrânul 
răspunse în acelaş fel.

— Când veneam spre voi, zise Mihu Codrenilor,
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se auzea un cântec frumos, oare de ce o fi amuţit 
cântăreţul, par’că văd o lăută în mâna flăcăului 
celui oacheş.

— Văru-meu Filip, este un cântăreţ vestit la 
noi, zise Toma. El este în stare să cânte trei zile 
şi trei nopţi de a rândul, fără a răguşi şi fără a 
zice de două ori acelaş cântec.

— îmi plac şi mie cântecele, zise Mihu, şi de 
oarece m-aţi primit atât de bine şi m-aţi bucu
rat cu veşti bune de la prietenul meu cel mai 
drag, dacă nu vă este cu supărare v’aş cere lauta 
şi v’aş cânta şi eu ceva.

— Se va fi cu mulţumire, răspunseră voios 
Codrenii şi dându-i-se lauta, Mihu cu un glas 
puternic, dar cald, începu să cânte.

El zise mai întâiu un cântec de iubire, dulce 
şi plin de dor, apoi un cântec vitejesc care însu
fleţi adunarea. Cerură cu toţii să ’1 mai cânte odată, 
dar Mihu le zise că are altul care poate lc va 
plăcea şi mai bine.

Şi începu să zică durerea unei mame încă ti- 
nără şi frumoasă, care se plânge fiului ei că un 
străin lacom şi var var a bătut-o, a pradat-o, a 
batjocurit-o şi şi-a făcut râs de ea.

Flăcăul caro este voinic şi începe a învârti pa
loşul, întreabă, nebun de mânie, care este numele 
acelui neom pentru ca nu cumva să treacă noap
tea fără ca acea ruşine să fie răzbunată.

Mama răspunde că el este prea tare şi prea marc 
pentru ca un copil sâ’l poată învinge.

Flăcăul zice ce mânie cumplită simte pentru 
ocara făcută ei, fiinţei celei mai frumoase, celei 
mai duioase, celei mai sfinte din lume, îi dă inimă 
de leu şi putere de zmeu care’l vor duce la biru
inţa, ori cât de mare şi de tare ar fi potrivnicul lui, 
înfruntă zece morţi dar nu mai rămâne nici un cias 
nerăzbunat.

Atunci mama ii zice că ea nu a fost batjocurită 
do nimeni dar că o mamă mai mare, mai frumoasă 
mai dulce şi întru toate sfinte, mama ţară, este 
zilnic prădată, batjocurită şi pângărită de un Vo- 
evod lacom plătit de duşmani străini.

Dacă mama pentru o ocară făcută ei a dat fiului
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său inimă de leu şi putere de zmeu, apoi nemăr
ginit mai mare trebuie să fie mânia ce o simte 
pentru ocara făcută zilnic mamei ţări ; inima trebuie . 
să-i fie cât zece inimi de leu şi puterea cât puterile 
întrunite a zece zmei.

Flăcăul cade în genuchi înaintea ei şi-i multă- 
meşte fiind că l’a deşteptat din amorţirea în 
trăise până atunci şi jură că pleacă fără întârziere 
să lupte în potriva acelor care ’şi fac râs de ţară, 
ca să-i răpuio. Când Mihu tăcu, izbucniră din toate 
părţile strigăte însufleţite de mulţămire care păreau 
că nu mai au sfârşit.

După ce se făcu puţină linişte, Mihu zise :
— Ne vom mai vedea şi altă dată şi atunci vă 

voi cânta şi partea a două a cântecului : luptaşi 
biruinţa flăcăului căci poate va da Dumnezeu ca 
până atunci el să iasă biruitor.

— Amin ! Să deie Dumnezei ! Aşa să fie ! se 
auzi din toate părţile şi în ochii tuturor celor de 
faţă să citea acuma dorul de voinicie şi de răz
bunare.

Apoi Mihu, după ce zise un nou cântec de iubire 
dădu lauta lui Filip rugându-i să-i mai arate şi 
el cum se cântă în Codru.

Noaptea era înaintată când Mihu făcu iar semn 
din ochiu lui moş Marin care nu-şi schimbase 
locul. Atunci bătrânul sculându-se, se întoarse 
iar la tovarăşii lui cari aprinsese focul din nou şi 
strinsese destule uscături pentru a-1 face să ţie 
până la ziuă ; dar în loc să se culce el le zise 
că merge în luncă să vadă dacă străjării ’şi caută 
de datorie. Stecurându-se printre care şi printre 
focurile aproape stinse, îşi luă drumul spre apă 
dar, când ajunse la marginea otacului, cărni spre 
stânga şi ajunse la drum, îl urmă pe o depărtare 
de vr’o sută do stânjeni apoi dând peste o bucată 
mare de stâncă in marginea drumului, se tupi 
lângă ea.

Mihu, puţin după plecarea lui Marin, se sculă 
zicând lui Tom a :

— Hainele mi s’au uscat bine şi caii s’au odihnit, 
calea mea fiind încă lungă' sunt silit să mă des
part de voi. Vă mulţămesc pentru prietenia ce

care
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mi-aţi arătat-o şi te rog să spui lui Glieorgliiţă că 
nădăjduesc să mă întâlnesc cu el în curând. Am 
nişte turme de oi pe valea Kinezei, trebuie să văd 
cum au iernat şi ce-mi fac ciobanii ; cu acel prilej 
mă voiu repezi şi până la Codru. După ceCodrenii 
îl siliră să mai aducă încă o dată plosca la gură, 
Mihu îşi luă rămas bun de la toţi, strinse cu căl
dură mâna lui Toma apoi, încălecând el şi cu to
varăşul lui, apucară pe drum la vale.

Când ajunseră în dreptul stâncei lângă care era 
tupit moş Marin, se auziră trei şuerături uşoare. 
Mihu opri’ calul. Bătrânul se apropie de el.’

— Dorim sănătate Căpitane, zise el încet.
— Bucuros de întâlnire moş Marine, răspunse 

Mihu. Ai vr’o veste pentru mine ?
• — De o săptămână şi mai bine te caută Părin

tele şi Petrea Cărăbuş prin oameni trimişi în toate 
părţile ; focurile de vestire ard în fiecare noapte 
pe vârfurile munţilor şi nim e nu ştie unde te afli

— Am fost înştiinţat răspunse Mihu, că pela tre 
cătoarea Oituzului au să între nişte negustori du 
când marfă din Lipsea şi din Braşov la Ţarigrad 
După cât mi se spunea ei ttebuiau să între numa 
decât în ţară şi crezând că voi zăbovi numai o z 
sau două n’am mai dat de veste nici Părintelu 
nici lui Petrea. Dar negustorii au plecat numai az 
din Breţcu unde au stat zece zile (lîn pricina ploi 
lor. I-am vămuit fără nici o împotrivire din partea 
lor şi acum mă întorceam în sus. Nu mă mir că 
nu s’au văzut focurile căci munţii sunt ascunşi de 
neguri. Oare ştii de ce mă caută?

— După cât am putut înţelege Sas trimete iar bani 
peste munţi. De astă-dată merg cu ei doi feciori 
domneşti : Dragomir şi Ştefan. Pe lângă 
întreg de oşteni de ai lui Vodă se string şi oame
nii din satele supuse Cetăţii. Părintele şi cu Petrea 
au luat toate măsurile pentru a aduna un număr 
îndestulător de oameni de ai noştri, dar fără de 
Dumneta nu prea am nădejde de izbândă.

— Nu ştii când trebue să plece?
— Dragomir şi cu Ştefan trebue să fi ajuns azi 

la Neamţu şi nu ştiu cât vor popăsi acolo. S’ar 
putea să plece chiar mâne, dar eu cred, că tot

un steag
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are să lie nevoe de o zi pentru a aduna oamenii 
de prin sate. Ori cum, cei târziu poimâne trebue 
să plece, aşa că dacă vrei să fii de fată n’ai nici 
o clipă de pierdut, grăbeşte.

— Caii ne sunt odihniţi, zise Mihu, şi mâne 
de amiazi voiu fi la Neamţu ; de vor fi plecat ai 
noştri îi voiu întâlni pe drum.

— La toate răspântiile vei găsi veste de la 
Părintele înştiinţându-te despre mersul lor. '

— Oare Nemţii de la Cetate întovărăşesc şi ei 
pe oamenii domneşti ? mai întrebă Mihu.

— Crijatul cel bătrân care e mai mare peste 
Cetate a plecat de vr’o zece zile peste munţi cu 
nevasta lui luând cu sine vr’o cincisprezece 
Nemţi, aşa că n’au mai rămas acolo decât Crija
tul cel tânăr cu vr’o zece, doisprezece oşteni 
şi nu cred să poată lăsa Cetatea pustie.

— Lupta va fi deci numai cu lefegiii lui Vodă 
căci oamenii de strinsură nu ne vor sta împo
trivă; îndată ce vor năvăli ai noşti, vor rupe-o de 
fugă, zise Mihu.

— Dacă vor şti că eşti de faţă, cu bună seamă 
că nu vor fi nebuni să-şi puie viaţa in primejdie 
pentru Sas şi să se opue Dumitale. Mulţi din ei 
chiar poate că ţi-ar da ajutor, căci ai făcut o 
mulţime de bunătăţi prin satele acele şi printr’în- 
sele avem mulţi oameni pregătiţi pentru lucrarea 
cea mare.

— In tabăra asta, zise Mihu, arătând spre o- 
tac, sunt adunaţi oameni cam din toate părţile 
ţărei şi de peste Şiret şi Prut, luatu-te-ai în 
vorbă cu dânşii de departe ca să afli cum gândesc 
ei şi dacă avem sorţi să avem cu noi obştia pen
tru împlinirea scopurilor noastre ?

— Din toţi Moldovenii cu cari am vorbit n’ain 
găsit nici măcar unul care să nu fie sătul de câte 
le îndură şi să nu urască pe Sas. Sunt încredin
ţat că chiar mâine, dacă ar vrea Părintele, s’ar 
scula ţara ca un singur om asupra lui Vodă.

— Poate că de acuma nu va mai trece mult şi 
va sosi ciasul în care vom da-o pe faţă. Dar, ră
mâi sănătos, moş Marine, căci trebue să mă gră
besc dacă este să joc şi eu în horă.
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— Să ne vedem cu bine, Căpitane, răspunse 
moşneagul.

Călăreţii se făcură în curând nevăzuţi, luând 
drumul pe Tazlău în sus, iar moş Marin apucă 
spre luncă,

VI

In care facem cunoştinţa unui Neamţ foarte 
îndrăgostit

Aproape de vârful Capotei, în mijlocul unei po
ieni din Ciortolom, pe drumul ce duce de la 
Borzeşti, pe Trotuş, la Răcăciuni pe Şiret, se ve
dea în vremea în care se petreceau întâmplările 
care le povestesc, un rateş mare de piatră acoperit 
cu şăndilă.

Clădirea era îndoit de lungă cât era lată. Una 
din feţele mai lungi privea spre Trotuş, cealaltă 
în spre Şiret. La capătul de la deal, în păretele 
despre apus, era o poartă mare do stejar în două 
canaturi prin care intrai într’un fel de sală mer
gând până la jumătatea clădirei. Poarta era des
tul de largă pentru a lăsa să intre carele mo
căneşti cele mai largi, înhămate cu patru cai bu- 
ziş. In stânga sălei se vedeau uşile şi ferestrui
cile a douăsprezece chilioare menite a adăposti 
pe călători, iar în dreapta uşile odăii care slujea 
de crâşmă, a altor patru odăi şi a culmei. In ca
pătul sălei, la dreapta, era un grajd cu stânoage 
şi corlăţi, iar în stânga un loc slobod sub acope
rământ unde se adăposteau trăsurile. In păre- 
tole care privea în spre Şiret, din jumătate de 
stânjen in jumătate de stânjen se vedeau deschi
zături înguste, numai de două degete şi lungi de 
o palmă în chip de metereze. Tot asfel de des
chizături se vedeau în dreapta şi în stânga porţii 
de intrare precum şi în păretele de la vale, în 
faţa acelei porţi. Păretele despre miazăzi, cu pri
virea în spre ’ Trotuş, avea şapto deschizături : 
o uşă şi şase fereşti. Două deschizături mari, fără 
giamuri, fără. cercevele şi o uşă erau a crâşmei,
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iar patru fereşti mai mici luminau fiecare câte o 
odaie. Uşa crâşmei era alcătuită din blăni de şte- 
jar, groase de uniat de mână, legate pe dinăuntru 

şini puternice de fier încrucişate şi prinse do 
lemn prin numeroase piroane. Iii partea dreaptă a 
acestei uşi se vedea un oblonaş mişcător in bala
male. In loc do fereşti, precum am spus-o, erau 
două deschizături ce se puteau închide sau deschide 
după voie, ridicând şi scoborînd nişte obloane grele 
de stejar, întărite cu fier şi legate do uşorul de jos 
prin balamale groase, în care se vedea asemene 
câte un oblonaş mişcător. Celelalte fereştri, toate, 
aveau geamuri mici, rotunde, si erau apărate pe 
din afară prin zăbrele de fier, groase şi încruci
şate.

cu

Două zile după cele povestite în capitolul din 
urmă, po la toacă, se aflau în crâşmă doi inşi. U- 
nul era un bărbat nalt şi spătos, cu părul şi barba 
bălăi, cu ochii albaştri, cu trăsături regulate şi 
chiar frumoase, a cărui îmbrăcăminte era acea pur
tată atunci în toată Europa de lefegiii nemţi, cunos
cuţi în ţara lor sub numirea de landesknecîUc,\)Q care 
Francezii au schimbat-o mai târziu în lansqitmrls.

Peste o haină scurtă de piele galbenă, purta o 
cămeşă de zale, strinsă la cingătoare prin o curea 
de la care, în partea dreaptă, spânzura un junghior. 
De la altă curca, mai lată, ce trecea peste umărul 
d ropt şi ora prinsă sub brâu, atârna o spadă dreaptă, 
lungă şi lată, cu mânerul în chip de cruce, me
nită a fi mânuită cu amândouă mâncle.

Nădragii erau de piele galbănă, cu franjuri tot 
do piele la genunchi, acoperind în parte turetcilc 
ciubotelor care se suiau pănă de asupra pulpelor. 
Coiful de oţel rotund, cu o pănă de vultur şi mâ
nuşile de piele îmbrăcate cu platoşele subţiri de 
fier, erau puse pe masa lângă care se aşezase pe 
un scăuicş cu trei picioare. La părete era răză- 
mată o suliţă cu coada de lemn, lungă şi scobită 
la mijloc, purtând sub fier o flamură neagră şi 
argintie. Prin uşa deschisă se vedea, legat do că
păstru, la un stâlp în faţa crâşmei, un cal sur, 
mare şi puternic, cu frâul scos, care mânca voios
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ovăsul cuprins într’o traistă atârnată de capul lui. 
Sub şoa, o zale deasă acoperea spinarea, coastele 
şi deserturile calului, gâtul şi pieptul îi erau a- 
copcrite de platoşe do lier *şi la pământ, lângă 
frâu, se vedea frunteiul, tot de fier, ce-i fusese 
scos pentru a-1 lăsa să mănânce in tihnă.

A doua fiinţă care se afla în crâşmă, din dosul 
tejghclii, cu coatele răzămate pe ea, era o femeie 
care arăta a fi cam de douăzeci şi cinci de ani şi 
de o frumuseţă neobicinuită. Părul bogat, bălan, 
bătea in roşu, fruntea scurtă era lată şi albă ca 
zăpada, ochii mari,verzi, presăraţi cu aur,sub nişte 
sprincene mai închise decât părul, erau plini de 
viaţă. Chipul nasului era fără prihană, gura gin
gaşă, cu buzele deschise, pline, roşii ca cireşile 
coapte, descoperea nişte dinţi mici, strălucind 
de albeaţă. Pieliţa întregii feţi era străvezie, albă 
şi rumănă. Gâtul alb şi mlădios, linia umerilor 
fără greş, pieptul bogat. Din mânecile largi ale 
cămeşii, ieşeau braţele albe, purtând nişto mâni 
mari dar ‘strimte, * cu degete lung) şi subţiri, 
a căror albeaţă dovedea că frumoasa femeie le 
privea ca o pocloabă menită a fi pururea scutită, nu 
numai de munca câmpului,dar chiar şi de multe luc
rări ale gospodăriii casnice. Purta o cămeşă de pânză 
de in albă, cu mânecile largi şi, de asupra, o bontă 
de postav alb, cusută cu flori roşii ; peste o fustă 
albă, o fotă de lână albastră cu dungi roşii, lăsând, 
pe partea stângă, să se vadă fusta şi strinsă la 
cingătoare de o bată roşie şi albastră.

Pârul îi era strins într’o basma de mătasă roşie 
ce-i acoperea toată partea do dinapoi a capului si 
a cărei capete îi cădeau pe spete.

Ostaşul vorbea şi, din când in când, întrerupea 
vorba pentru a sorbi din ulcica cu vin pusă di
naintea lui.

— Da, zicea el şi după vorbă se cunoştea a fi 
Neamţ, Dumnoia tot mă porţi cu vorba. De un an 
eu vin pe aice în fiecare lună şi te rog să te în
duri de mine, iar Dumneta tot răspunzi că încă 
nu eşti hotărîtă, că trebuie să mai aştept..,

—r Ţi-ar fi părut poate mai biue ca din capul
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locului să răspund : nu, întrerupse frumoasa femeie 
râzând. Iţi pot împlini lesne dorinţa şi pot spune : 
nu şi acuma.

— Tot îţi baţi joc de mine, răspunse Neamţul. 
Ştii cât te iubesc şi Dumneta numai mă necă
jeşti. Nu mă iubeşti de loc, numai râzi de mine. 
Ah ! şi îmi eşti atât de dragă ; de când te-ara vă
zut numai la Dumneta gândesc.

— Ia ascultă Hans, zise ea, eu nici nu te-am ru
gat să mă iubeşti, nici nu ţi-am făgăduit că te-oiu 
iubi. Când mi-ai spus că vrei să mă iei de ne
vastă, ţi-am răspuns că nu pot să mă hotărăsc 
aşa, cu una cu două, să-mi leg soarta şi să mă 
duc după un bărbat de alt neam şi de altă lege. 
Văzând, însă, cât de mult ţii la mine şi că eşti 
un bărbat frumos şi un oştean voinic, ţi-am 
spus să-mi dai vreme să mă mai gândesc şi să mă 
deprind cu gândul de a-ţi fi nevastă. De atunci m’am 
tot gândit şi ceia ce mi se părea altă dată cu ne
putinţă, mi se pare astăzi lucru mult mai firesc 
şi mai puţin greu. Mai aibi puţintică rabdare şi, 
deşi nu-ţi pot făgădui numai decât, totuşi îţi zic că 
ai sorţi mari să-ţi fiu soţie. Dacă pui pe mine pre
ţul care zici că-1 pui, nu-i mare lucru să mai aş
tepţi câteva luni.

— Ah, Vidro, nu câteva luni, dar şi câţiva ani 
aş aştepta bucuros dacă aş fi încredinţat că odată 
vei fi a mea. Dar singură sptii că nu poţi să făgădu- 
ic.şti numai decât, vra să zică tot este primejdie 
să nu-mi fie împlinită dorinţa. Gândeşte câtă grijă 
am ou departe do Dumneta, când te ştiu aici, la 
o crâşmă pe drumul mare, undo vin fel do fel 
de oameni şi eşti aşa de frumoasă în cât nu te 
poate vedea nici un barbat fără ca să te poftească-.

— Şi crezi poate că eu sunt femeie să mă uit 
la toţi drumeţii câţi troc pe aici, întâmpină Vidra 
ridicându-se in picioare şi lăsând astfel să se vadă 
falnica ei statură cu mijlocul subţire şi mlădios. 
Crezi poate că acea pe care vrei să o iei de soţie 
este femeie să mulţămească poftele călătorilor pen
tru a-şi spori precupeţia, urmă ea cu glasul răstit, 
cu sprincenile încreţite şi cu ochii scânteietori. Iţi 
baţi joc de mine fiind că sunt o femeie singură...
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— Nu, Vidro, nu, răspunse Neamţul îngrijit de 
supărarea ei şi îmblânzindu-şi glasul, nu înţelegi, 
eşti prea iute. Eu cred că eşti curată ca un înger, 
dar trece pe aice multă lume, pe mine nu mă iu
beşti şi poate să-ţi placă vre unul din ei şi atunci 
vei uita pe bietul Hans şi vei merge după acela 
care poate va fi mai frumos şi mai bogat decât 
Hans ! Eu de asta mă tem şi, zicând aceste cu
vinte cu jale, Neamţul ridică iar ulcica cu vin la 
gară, dar zadarnic o răsturnă căci nu mai era nici 
o picătură într’însa.
$ i Vidra luă
găsea lângă dânsa şi, ridicând oblonul din mijlo
cul tejghelii, merse la masa unde şedea Hans şi 
împlu din nou ulcica Neamţului. Apoi, punând 
ulciorul iar la loc, rămase în picioare lângă tejghe.

— Lucrul despre care vorbeşti, 
tâmplat o dată, dar sunt mulţi sorţi 
se mai întâmple de acum înainte. Nr 
femeie să mă îndrăgostesc în cel de întâiu făt fru
mos ce-mi va eşi înainte. Destule necazuri tras-am 
cu bărbatul meu care o murit. El era tânăr, fru
mos şi bogat dar din tinereţa, frumuseţa şi din 
bogăţiile lui făcea partea cea mai mare altora, nu 
mie care mă prăpădeam după dânsul. Când o murit, 
ucis din pricina unei femei, m’o lăsat săracă pe 
drumuri şi, de nu mă lua la dânsa mătuşa Sanda, 
nu ştiu unde ajungeam. Mieimitrebue un bărbat 
statornic şi cuminte, lângă care să pot trăi liniş
tită. Până astăzi din câţi m’au peţit eşti cel către 
care mă trage inima şi mintea mai tare.

— Dragă Vidră, zise Hans, fii incredinţată că 
voi face tot pentru ca să fii fericită. Jur că, de 
când ochii mei te-au văzut pentru întâia oară, de 
atunci nu m’am mai gândit la altă femeie şi cât 
voi trăi nu va fi alta pentru mine. Dar, îndură-te 
de mine nu mai pot îngădui asemine traiu, ne
contenit tremur sa nu cumva să te pierd. Aş aş
tepta cât de mult dacă cel puţin nu ai trăi într’o 
crâşmă. Mută-te la Trotuş sau la Bacău sau la 
Piatră şi voiu fi liniştit. Dacă ţi-i milă de Hans, 
te rog mută-te de aici.

Vidra scutură capul.

atunci în mână un ulcior mare ce se

zise ea, s’o în
că n’are să 

u mai sunt eu
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— Nu pot să părăsesc pe mătuşa care mi-o făcut 
atât bine, mai ales acuma când e’slabă şi bolnavă. 
Ş’apoi ce-aş face eu singură într’un oraş? Acolo 
primejdia de care te temi ar fi cu mult mai mare, 
căci m’ar vedea lume mai aleasă. Aice, într’ade- 
văr, trec mulţi dar ştii bine că eu nu mă port 
prin crâşmă şi stau mai totdeauna în odaia mea. 
Numai când vine vre un prieten vechiu, mă mai 
arăt ; avem slugi care poartă grija crâşmei. Trebue 
de o camdată să ai răbdare...

— Până când? întrerupse Hans supărat.
— De o camdată, răspunse Vidra, aşteaptă până 

la toamnă, îţi făgăduesc că atunci îţi* voiu da un 
răspuns liotărîtor.

— Şi la toamnă vei fi nevasta mea? întrebă Hans 
voios, sculându-se de pe scaun şi apropiindu-se de 
Vidra.

— La toamnă îţi voiu da un răspuns liotărîtor 
şi cred, zise ea plecând ochii in jos, că voi zice da.

Hans, care se afla acum lângă dânsa nu-şi mai 
putu stăpâni bucuria şi făcu o mişcare pentru a 
o strânge în braţe şi a* o săruta ; dar ea, sprin
tenă ca o şopârlă, lunecă din braţele lui. Când 
Neamţul înfierbântat se luă după ea si întinse din 
nou braţele ca s’o cuprindă, mâna albă a Vidrei 
se ridică în sus pentru a cădea, cu o putere de 
necrezut la o femeie, asupra fălcei îndrăgostitului 
prea grăbit. Lovitura fu atât de puternică în cât 
Hans, cât de zdravăn era el, şovăi pe picioare şi, 
ca să nu cadă, fu silit să se apuce cu mâna de 
tejghea. Apoi rămase ameţit, cu urechile ţiuind şi 
cu toate stelele câte sunt ’în cer într’o noapte de 
vară senină şi fără lună trecându-i dinaintea ochi
lor. Când îşi mai reveni în fire văzu pe Vidra la 
câţiva paşi, dreaptă şi nemişcată, cu ochii scân
teind, cu nările mişcând şi buzele deschise într’un 
surâs răutăcios care lăsa să se vadă dinţii mici 
şi ascuţiţi încleştaţi, iar mână ei ţinea un cuţit. 
Dar privirea ce i-o aruncă Hans era atât de ruşi
nată şi atât de păcătoasă în cât înfăţoşarea ei hotă
râtă şi chiar sălbatecă se schimbă îndată şi băgând 
cuţitul în sân, zise Neamţului liniştit şi cu un 
zimbet :

4
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— Dacă ai poftă să mai capeţi una şi apoi să 
nu mă mai Vezi cat vei trăi, poţi să te mai în
cerci.

— Iartă-mă, Vidro, zise Hans ruşinat, bucuria 
m’a înebunitT şi nu m’am putut stăpâni. Dacă vrei, 
eu până la toamnă nu mai vin aice, numai mă tem 
să-mi pierd capul cu totul dacă nu te-oi vedea atâta 
vreme.

— Nu-ţi cer aşa demult, respunse Vidra cu totul 
domolită, poţi să vii de câte ori vrei, dar să ştii 
că dacă te vei mai obrăznici vr’o dată, se sfâr
şeşte tôt între noi. Acuma pune-te jos şi-ţi ispră
veşte vinul căci calea-i lutigă până la Bacău, nu 
mai ai mult de stat, şi tânăra femeie se aşeză pe 
o laviţă lângă masa la care Hans îşi reluă locul.

— Ia spune-mi ce s’o mai întâmplat pe la Cetate. 
— Cavalerul nostru cel bătrân a plecat acum 

zece zile în Tara Nemţească. El a luat pe soţia lui 
cu dânsul, dar ea merge numai până laUdva’rhely 
şi trebuie să se întoarcă mâne sau poimâne.

— Şi cine o rămas acuma mai mare peste Cetate'? 
întrebă Vidra.

. — Este Cavalerul cel tânăr, Ulrich, şi eu stau 
sub poroncile lui.

— Dar am uitat la câţi oameni poronceşti?
— Avem două-zeci şi cinci de Nemţi, dar* acuma 

au rămas numai, zece, căci ceilalţi au plecat cu 
Cavalerul Albrecht şi se întorc cu jupăneasa.

— Cum, întrebă Vidra, cu o miraro voioasă, 
care nu ar ii putut să scape unei minţi mai agere 
de cât acea a lui Hans, numai zece Nemţi sunt in 
Cetate.

— Ba, mai sunt ţăranii din satele de sub as
cultarea Cetăţii.

— Dar când’rămân aşa de puţini Nemţi în Cetate, 
se mai trimit ei cu slujbe pe clin afară?

-— Nu se mai trimiţo pe nimeni afară, căci cu zece 
oameni de .able putem păzi Cetatea. Numai pe mine 
m’âu trimis, ‘la protopopul nostru de la Trotuş cu 
cărţi,- fiindcă Cavalerii au încredere în mine.’Dar 
Nemţii câţi au rămas nu pot eşi din Cetate căci în 
ţărani Cavalerii nu prea au nădejde.
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--Dar pe Pălmaşul Codrilor, tot nu Taţi putut 
prinde ? Aud că n’o contenit cu hoţiile.

— Nu’mi vorbi de Păunaşul Codrilor. De doi ani 
umblăm toată vara după dânsul fără a putea pune 
mâna pe el. Par’căeste lucru vrăjit. Când îl căutăm 
în sus, el este în jos, când îl căutăm în jos, el este 
în sus. Se vede că ştie mai bine de cât noi unde 
avem să’l căutăm.

— Poate că a li cumpărat pe unul din voi, zise 
Vidra râzând. Dar aveţi de gând să umblaţi după 
dânsul şi în vara asta?

— îndată ce se va întoarce Cavalerul Albrecht, am 
să plec cu zece Nemţi şi cu un căpitan al Voevodului, 
cu trei zeci de slujitori, pentru paza drumului mare 
între Suceava şi Smirodâva. Acolo pradă Păunaşul 
Codrilor pe negustorii cari trec prin ţară şi avem 
mare nădejde să punem în sfârşit mâna pe el.

— Dar ştiţi măcar cum este el la faţă şi la trup, 
tânăr, bătrân, frumos, urât?

— Da, ştim bine că-i om gros şi spătos, cu păr sur, 
cu barbă roşie şi trecut de cinci-zeci de ani. Eu să’l 
văd îndată l’aş cunoaşte.

— Dacă ştiţi aşa de bine cum este, apoi nu poate să 
mai scape, trebue. să puneţi mâna pe el. Da, Hans, 
când vei li în urmărirea lui, cred că te vei mai răpezi 
şi pe aice, căci înainte de a mă hotărî, dacă te ieu 
sau nu, vreu să te cunosc mai bine. Şi apoi cine ştie? 
Pe aice trece lume din toate părţile ţărei, şi multe 
s’aud, poate să afli de lf trecători vru-o’ştire care să’ţi 
ajute mult în căutarea Păunaşul iii.

— Ştii, zise Hans, măgulit şi încântat de cu
vintele Vidrei, că mă răpăd la Duraneta decâte-ori

Cavalerii au vrut să trimităpot scăpa. Câte odată 
pe alt slujitor cu cărţi la Trotuş, dar totdeauna 
am cerut să fiu trimis ou şi am făcut de multe ori 
ocoale de patru zile, cu dus şi cu întors, pe ger 
sau pe ploae, numai ca să te văcl un cias. Nu trebue 
să te îndoeşti că am să viu de câte-ori voi piitea 
găsi prilej. Dar trebue să plec de acuma, căci altfel 
nu voiu putea fi în Bacău astă noapte.

Şi Hans, golind ulcica, se sculă de pe scaun, ieşi 
afară, scoase traista cu grăunţe din capul calului, 
o strânse într’unul din rafturile de Ia şea şi puse
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frâul. Apoi intră iar în crâşmă, îşi aşeză coiful pe 
cap, puse mănuşile, luă suliţa şi apropiindu-se de 
Vidra îi zise :

— Vidro, eu plec şi doresc să te văd iar în cu
rând. Până atunci mai gândeşte-te la bietul Hans 
din când în când. Deschide-ţi inima la iubirea lui 
şi hotăreşte-te să-l faci fericit. Şi acum dă-mi 
mână să ţi-o sărut înainte de plecare.

Vidra îi întinse, par-că ar fi fost o Crăiasă, o 
mână pe care Neamţul îndrăgostit îşi lipi buzele 
cu evlavie, îi dori cale bună şi întoarcere grab
nică, urmându-1 cu ochii după ce încalecă până 
ce se făcu nevăzut în dosul rateşului. Dar atunci 
un zimbet de dispreţ se văzu pe buzele ei, zimbet 
însoţit de cuvintele :

—’ Ce prost !

VII

In care facem cunoştinţa unui popă 
sătul de popie

Vidra era să reintre în crâşmă când zări, ve
nind despre valea Tazlăului, în umbletul cel marc, 
un preot călare pe un cal murg.

Ea rămase pe loc şi preotul nu oprise încă bine 
calul când îl întrebă răpede, cu glasul tremurând:

— Ce s’o întâmplat? Cum îi este?
— S’o întâmplat ca totdeauna, răspunse preotul 

descălecând şi încredinţându-să că sunt singuri, 
i-am pus pe fugă şi am’luat banii.

Dar el, nu-i rănit?
— Nu ştii că viaţa lui este vrăjită şi că nu se 

atinge de el nici paloşul, nici suliţa, nici săgeata ? 
Ii teafăr şi în curând trebue să fie aice.

Vidra răsuflă lung.
Noul venit era un preot de vr-o treizeci şi cinci 

de ani, de statură mijlocie, dar spătos. Pletele şi 
barba îi erau negre ca pana corbului, faţa rumenă, 
cu sprincene stufoase şi ochii negri,’ cu nasul 
mare şi gros, s’ar fi putut numi frumoasă de n’ar
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fi fost stricată de o gură mare cu buze groase şi 
vinete.

— Chiamă pe cineva să-mi adăpe calul şi poron- 
ceşte să mi se deie un ulcior de vin vcchiu că nu 
mai pot de sete.

Vidra, reintrând în crâşmă, deschise’uşa ce dă
dea în sala dinăuntru şi chiemă pe un argat şi pe 
o slujnică care veniră indată.

Ea poronci celui dintâiu să îngrijească de calul 
părintelui, iar celei de a doua să scoată din pivniţă 
un ulcior de vin vechiu.

După ce so aduse vinul, preotul se puse pe scau
nul pe care şezuse Hans şi, turnând din ulcior în 
ulcică, dădu îndată pe gât tot coprinsul ei.

— Bun vin, zise el, pocnind din limbă, şi um
plând ulcica pentru a doua oară.

— Dar spunem cum s’au petrecut lucrurile şi dacă 
lupta o fost grea, întrebă Vidra care nu-şi putea 
stăpâni nerăbdarea.

— Cum s’o întâmplat? Ştii că Părintele Isaia 
trimisese în toate părţile să* caute pe Căpitan care 
nu să găsea nicăirea. Văzând că banii pleacă de la 
Neamţu la Piatră şi că nu s’aude nici o veste de 
la Căpitan, Părintele poronceşte lui Petrea Cără
buş să adune câţi oameni va putea la Buhalniţa, 
în strâmtoare, şi’ să năvălească asupra feciorilor 
Domneşti, Dragomir şi Ştefan când vor trece pea- 
colo. Dar, pe de altă parte, trimite pe Matei Ursu 
cu vr’o trei-zeci de oameni să prăde casele unor 
sfetnici de ai lui Vodă pe Şomuz, cu poroncă s’o 
iee de la gura Şomuzului in sus, făcând larmă mare 
că el este Păunaşul Codrilor şi purtând pene de 
păun la căciulă. Dragomir şi Ştefan, pierzând o zi 
in Piatra în desfătări, după obiceiul lor, le-o şi ve
nit veste că Păunaşul Codrilor pradă pe Şomuz, 
căci Părintele s’îngrijise ca vestea să se răspân
dească cât mai răpede. Auzind ei de asta s’au bu
curat tare şi au plecat fără grijă după amiazi. Dar, 
cu o zi inainto de plecarea lor, iată că soseşte şi 
Căpitanul la noi care eram mai bine de două sute, 
în codru, la Buhalniţa. Ştiind că au de gând să 
facă cel întâi popas de noapte la Păngăraţi, ne-am 
aşezat in strâmtoare, sub vârful Bisericii, la Buhai-



54

niţa, unde am stat ascunşi ieri noapte şi ieri pana 
aproape de prânz. Feciorii lui Vodă plecase din 
Piatra fără de grijă căci, precum ţi-am spus, cre
deau pe Păunaş în altă parte. Aveau cu ei două | 
steaguri, vr’o sută cinci-zeci de slujitori ai Curţii 
şi ca două sute de oameni de strânsură din sa
tele ce ascultă de Cetate.

înainte mergeau vr’o cincisprezece slujitori, in 
urma lor vr’o sută de oameni de strânsură, apoi un 
steag de slujitori cu căruţele cu banii şi cu pieile 
cele scumpe, după ei rămăşiţa strânsurei si, la 
coadă, al doilea steag de slujitori. Noi eram aşe
zaţi de amândouă părţile drumului, supuşi după 
stânci şi copaci. Căpitanul o lăsat slujitorii cari mer
geau înainte să treacă de noi şi apoi o dat semn din 
corn să începem năvala. Intr’o clipă arcaşii noştri, 
trăgători aleşi, unul şi unul, au dat jos pe sluji
torii cari mergeau în cap şi am năvălit cu toţii stri
gând : Iată Păunaşul Codrilor ! Iată Păunaşul Co
drilor ! Oamenii de strânsură Îndată au dat dosul, 
băgând o nerânduială cumplită în steagul cel în- 
tâiu de slujitori Aceştia, amestecaţi fiind cu ei în 
învălmăşala aceia, nu ştiau cum să se apere şi 
deşi unii din ei s’au luptat vitejeşte, după putină 
vreme au purces în risipă lăsându-ne stăpâni pe 
care. Ţăranii venind după care fugise şi ei şi 
dăduse peste al doilea steag de slujitori care, voind 
să vie mai curând în ajutorul tovarăşilor lor, au 
început să taie în ţărani, iar aceştia se apărau şi 
căutau să treacă cu sila prin slujitori. Ajungând 
peste ei şi celelalte două cete in risipă, era o în- 
îngrămădeală şi o amestecătură cumplită, aşa că, 
când i-am ajuns, au luat-o cu toţii la fu"ă uci- 
gându-se unul pe altul pentru a ieşi mai degrabă 
din strâmtoare. Dragomir şi Ştefan au scăpat cu 
mare nevoie. Pe cel dintâiu era cât pe ce să-l a- 
jungă Căpitanul şi o putut scapă numai fiind-că, vă
zând primejdia stăpână-seu, un slujitor s’o aruncat 
cu paloşul asupra Păunaşului, plătind apoi cu via
ţa indrăzneala lui. Banii s’au împărţit pe loc, iar 
pieile şi partea Căpitanului s’au trimis cu zece oa
meni aleşi şi cu Paisie. la tainiţele lor.

— Şi Mihu vine astăzi ?
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— Până la noapte trebuie să cadă nezmintit. Ar 
fi sosit de mult de nu s’ar fi dus cu Petrea Că- 
răbuşu până la Bacău, nu ştiu pentru ce. Dar ul- 
cioru-i gol, fă bine şi pune să-mi mai scoată unul 
că nu mi-am putut încă astâmpăra setea.

Vidra chemă din nou pe slujnică care aduse alt 
ulcior cu vin şi’l puse pe masă lângă preot. A- 
costa umplu ulcică după ulcică şi le deşertă una 
după alta, privind în tăcere pe Vidra care şedea 
pc laviţă, şi părea adâncită în gânduri. Se vedea 
în ochii lui că avea ceva de zis, dar că-i venea 
greu să înceapă vorba.' In sfârşit, pe semne că vinul 
îi dezlegă limba căci, după ce tuşi, zise :

— Jupâneasă Vidră tare te văd gânditoare şi 
mai că aş face rămăşag că ştiu la ce gândeşti.

— Mi se pare că dacă ai* ghici, asta n’ar vra 
să zică că eşti năzdrăvan.

— N am zis că ştiu la cina gândeşti, dar la cc 
gândeşti. Că gândul îţi este nedespărţit de Căpitan 
o ştiu mai mulţi, nu numai eu ; dar eu ghicesc de 
ce oşti mâhnită când gândeşti la el.

— Te inşeli, mi se întâmplă adesea să fiu în
grijită, ştiind viaţa primejdioasă care o duce, dar 
n’am pentru ce să fiu mâhnită.

— Ba Dumneta vrei acuma să mă înşeli pe mine; 
fericită ai fi dacă nu ai avea altă grijă de cât pri
mejdiile zilnice care’l ameninţă. Anul trecut pri
mejdiile erau aceleaşi dar ochii Dumitale erau mai 
veseli. Nu te temi ele un rău ce s’ar putea întâm
pla trupului lui, să piardă în luptă un ochiu, sau 
un picior, sau chiar viaţa, te temi' să- nu pierzi 
Dumneta inima lui.

— Ce vrei să spui ? Nu te înţeleg.
— Ba mă înţelegi foarte bine. Eu ştiu că în 

cugetul Dumitale îţi zici că de. o bucată de vreme 
s’au înmulţit trebile Căpitanului din cale afară şi 
că o prins a uita drumul Ciortolomului nostru. 
Aşa că am ghicit?

— N’ai ghicit nimic, strigă Vidra cu ciudă, îţi 
spun că nu înţeleg ce zici.

— Vezi, ciuda cu care îmi răspunzi dovedeşte că 
am dreptate şi că am pus degetul pe rană. Da, 
Căpitanul nostru mult drum calcă Şl' multe gazde
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are. In ţara noastră se găsesc multe femei fru
moase şi nu este nici fată nici nevastă care să 
nu se uite cu drag la el şi căreia să nu’i umple 
ochii.

— Dacă ştii, ceva, te rog spune-mi zise Vidra, 
necazul făcând-o să-şi piardă cumpăneala.

— Ha ! vezi că am dreptate şi că singură acum 
ai dat de gol focul care te arde. Nu ştiu mult, 
dar tot ştiu ceva. Ştiu că gazda Căpitanului la 
Bacău este la sora lui Petrea Cărăbuş, care-i vă
duvă şi vestită de frumoasă. De o bucată de vreme 
multe trebi mai are Căpitanul la Bacău, şede acolo 
cu săptămânile.

— Dacă aş şti că se poate întâmpla una ca 
asta.... zise Vidra, cu dinţii încleştaţi.

— Te-ai răzbuna, nu-i aşa ? zise preotul. Şi mie, 
jupăneasa Vidiă, adăogă’el uitându-se ţintă la 
dânsa, rai să pare că ai şi început să te răzbuni.

— Ce vrei să zici?
— Când am ieşit în poiană mai dinioară, am 

văzut de departe plecând de aice un Neamţ fru
mos de la Cetate. Dumneta erai în uşă şi-i doreai 
călătorie bună ; de o bucată de vreme des îl mai 
întâlnesc pe aice.

— Şi Dumneta îţi închipui că eu mă uit la a- 
cel păcătos de lefegiu nemţesc, strigă Vidra mâ
nioasă, sculându-se de pe laviţă. El este un prost 
care, de aproape doi ani, şi-o perdut minţile după 
mine şi vrea să mă ia de nevastă. Iar eu su fer 
venirea lui aicea şi ascult prostiile lui numai fiind-că 
el nu ştie să-şi stăpânească limba şi-mi spune 
toate alcătuirile ce se fac la Cetate asupra lui 
Mihu. De câte primejdii nu l-ara înştiinţat în urma 
vorbelor Neamţului !

— Doamne, j’upăneasă Vidră, frumoasă mai eşti 
când te mânii, zise preotul liniştit ; eu n’am vrut 
să te supăr. Ştiindu-te o femee părăsită de acel 
ce îl iubeşti, singură in pustietatea asta unde nu 
vezi decât cărăuşi şi pe ici şi colea câte un dru
meţ mai de seamă, văzând pe un oştean voinic 
şi frumos invârtindu-se împrejurul Dumitale, rai- 
am zis şi eu^că ar fi lucru firesc dacă l’ai fi ales 
ca să-ţi mângâie durerea.

?

•Ti
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— Şi drept astfel de femeie mă iei strigă Vi
dra şi mai mânioasă, cu ochii scânteind şi cu gla
sul tremurând. Astfel crezi că m’aşi răzbuna de 
necredinţa acelui ce mi-o fost şi ’mi este incă mai 
drag decât ori-ce în lume. Crezi că i-aş da cuvânt 
să mă dispreţuiască, că aş îndreptăţi oareş cum 
viclenia lui, dovedind că sunt nevrednică de cre
dinţă, fiind in stare să mă dau după cel deântâiu 
venetic rătăcit pe aici nu ştiu de unde.

— Da nu te supăra şi mai ales nu striga aşa de 
taro că au să te auză slugile şi jupâneasa Sanda, 
zise preotul. Am avut şi eu o bănuială nedreaptă, 
iartă-mă căci văd acuma că nu avea nici un temeiu. 
Nu-ţi poţi închipui cât mă bucur văzând că am 
fost’înşelat. Dar, te rog, şezi că am să’ţi spun lu
cruri ce se cade să fie spuse în tihnă şi în linişte. 
Jupâneasă Vidră, urmă el după ce tânăra femeie 
se puse iar pe laviţă, că eşti părăsită şi înşelată 
nu mai încape îndoială. Eu cred că se cade ca în 
loc de a da Căpitanului vreme să te părăsească 
cu desăvârşire, bătându-şi joc de Dumneta, să o 
iei Dumneta înainte şi să te lepezi de el. Mă 
bucur că nu vrei să te dai după un venetic fără 
căpătâiu ca Neamţul despre care vorbeam, dar 
singură nu poţi rămânea. Trebue să-ţi alegi un 

’ bărbat statornic care să-ţi fie un sprijin pentru 
viitor. Ascultă-mă. Eu de popie m’am săturat de 
mult şi acuma am început a fi sătul şi de lotrie. 
Văd bine că treaba s’îngroaşe : Căpitanul s’o fă
cut din zi în zi mai cutezător. Astăzi putem zice 
că poartă războiu deschis cu Vodă şi, în curând, 
trebuie să i se infundo. Mâne, poimâne va fi prins, 
mulţi din noi cu dânsul şine vom sfârşi viaţa la 
spânzurătoare sau pe roată. Eu copii n’am, preo
teasa mi-o murit de mult, sânt hotărât să părăsesc 
biserica şi poporul, să-mi rad barba, să-mi tai 
pletele şi să plec. Am strâns o grămăgioară bună 
de bani şi mă voi aşeza în Hotin sau în Orheiu, 
unde ninie nu cunoaşte pe popa Stoian din Patraş- 
cani şi acolo, cu cât am, mă voi apuca de negus
torie. Eu te iubesc pe Dumneta de mult. Lasă pe 
Căpitan să se drăgostească cu Stanca, sora lui Cără
buş, până când l’or prinde oamenii lui Vodă, lasă
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pc Părintele Isaia să viseze şi să puie la calc lu
cruri mari cari nici odată nu se vor putea împlini 
şi vină cu mine; îţi jur câ-te voi lua de nevastă. 
Bănişori trebue şi Dumneta să ai mulţi ; adăo- 
gându-i la câţi am cu, vom. putea să ne apucăm 
de negustorie’ mare şi să trăim în linişte şi în 
belşug. Astăzi trăieşti într’o crâşmă în pădure şi 
eşti’ ibovnica unui Căpitan de haiduci cărui i s’o 
urât de Dumneta căci so iubeşte cu altele. Mâne 
poimâne te va lăsa pe drumuri să îmbătrâneşti in 
sărăcie, dacă nu te vor sluţi cuin-va vr’o dată 
judecătorii ca partaşă şi tăinuitoare de fapte hai
duceşti. De mă vei asculta, vei trăi în oraş, într’o 
casă frumoasă, vei fi Vidra, nevasta negustoru
lui Stoian, cinstită de toată lumea, lată ce aveam 
de spus, acum aştept răspunsul Dumitale.

— Şi eu, zise-Vidra sculându-se şi privindu-1 cu 
ochii plini do dispreţ, îţi răspund că numai cu greu 
m’am silit să ascult’ vorbele Dumitale. Mişelule ! 
Tc-am înţeles! Ai bârfit pe Mihu pentru a mă de
părta de el crezând că-ţi voiu cădea în ghiarc. 
Pofteşti banii ce presupui că-i am, nu mă pofteşti 
pe mine. Spui că vrei să mă iei de soţie crezând că 
nu ştiu că un răspopă nu se poate cununa, ca să mă 
poţi astfel ademeni să te urmez. Dar află că găsesc 
mai cinsteş să rămân ibovnica chiar înşelată a lui 
Mihu, sluga, roaba lui, decât nevasta unui mişel 
viclean şi lacom ca Dumneta chiar de n’ar fi răs
popit. Piei de dinaintea ochilor mei ! Şi, să ştii, 
că îndată ce va veni Mihu îi voi aduce’ la cuno
ştinţă vorbele ce mi le-ai zis.

— Când m’am hotărit să-ţi vorbesc, zise Stoian 
rece şi nemişcat, ştiam că nu mă vei crede de o 
dată şi că nu vei primi îndată să vii după mine. 
Dar eu sunt răbdător de felul meu. Cu vremea 
vei vedea că toate câte ţi le-am spus sunt adevă
rate şi că-ţi sunt un vroitor de bine. Cine va trăi 
va vedea, bar nu sunt un copil. Am prevăzut că, 
orbită de patimă, ai putea avea de gând să spui 
lui Mihu cele ce ţi le-am zis. Să ştii că, de vei 
face una ca asta, a doua zi oamenii lui Vodă vor 
afla toate adăposturile Păunaşului Codrilor şi 
mele tovarăşilor lui de căpetenie. Să mai ştii că

nu-
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în zadar s’ar încerca să mă împiedece să vorbesc, 
luându-mi viata, căci toate câte le-aş putea grăi 
le-am scris într’o carte încredinţată unui prieten 
şi el, îndată ce ar afla că mi s’a întâmplat ceva 
sau, chiar căm’am făcut nevăzut de mai multe zile, 
va pune-o înmâna diregătorilor. Prin urmare dacă 
vei vorbi, ştii la ce te poţi aştepta.

Vidra nu avu timp să răspundă căci' intrară 
atunci în crâşmă mai mulţi călători care, în cursul 
acestei convorbiri, trăsese la rates şi fu silită să 
iasă spre a chema slugile. Aceste, lâ venirea lor, 
fură urmate de o femeie în vrârstă, purtând îm
brăcămintea unei ţărance avute de la munte, care 
întrebă pe călători de trebuinţele lor. Iar preotul, 
după ce goli ulciorul cu vin şi plăti preţul sluj
nicei care luase loc la tcjghe, se apropie de’bătrână 
şi, după ce i lăudă vinul îşi luă ziua bună şi plecă. 
Rateşul cu încetul începu a se umplea de oameni, 
cei mulţi cărăuşi venind despre Bacău cu deşertul 
spre a încărca sare de la ocnă, alţii venind de la 
ocnă cu sare sau cherestea spre Bacău.

Vidra sedusese în odaia ei, a doua după crâşmă, 
a cărei uşă dădea in sala din mijloc. De întăi era 
stăpânită numai de mânia şi dispreţul ce stârnise 
întrânsa vorbele preotului; cu încetul însă, amin- 
tindu-şi toate amănunţimile convorbirii lor, vorba 
despre desele şi lungile absenţi ale iubitului ei, 
precum şi tragerea lui în gazdă la o femeie a cărei 
renume do frumuseţă venise până la ea, simţi 
deşteptându-se din nou intr’ânsa înţepăturile ne
cazului ce o chinuia de atâta vreme. Zădarnic 
căuta să se încredinţeze că Stoian minţise pentru 
a o face mai plecată către dorinţele lui, faptul că 
Miliu dădea din ce în ce mai rar pe la dânsa 
era prea adevărat şi, deşi să încerca să creadă că 
legăturile lui cu sora lui Cărăbuş, cu frumoasa 
Stanca Floareş, erau numai o iscoadă a preotului, 
totuşi temerea ci era stârnită şi chinurile mărite. 
Pe de altă parte ameninţările preotului o înspăi
mântau de oarece ştia că Stoian, fiind una din căpe- 
tăniile cetei, cunoştea aproape toate tainele lui 
Mihu şi putea să’l piardă ori când. Se întreba dacă 
trebue* sau nu să pue pe iubitul ei în cunoştinţa



oo

celor întâmplate între Stoian si ea. înţelegea că 
vorbele preotului erau o dovaâă că nu mai era 
vrednic de nici o încredere, că se prea putea ca el să 
vândă pe Mihu fără ca acesta să facă vre-o faptă 
duşmănească împotriva lui şi că prin urmare era de 
neapărată trebuinţă ca el, să fie înştiinţat de apucă
turile viclene ale lui Stoian pentru a lua măsuri de 
apărare. Dar, cunoscând iuţeala şi îndrăzneala lui 
Mihu, se temea ca nu cumva el prin vre-o faptă ne
cugetată, să nu-şi pricinuiască singur peirea. Ii pă
rea acuma rău că nu se stăpânise şi nu se prefăcuse 
faţă de preot, Jăsându’ 1 să creadă că deşi vorbele 
lui au mirat-o, totuşi ea nu se poate încă hotărî, ce- 
rându-i vreme pentru a se mai gândi la ele.

VIII

Cine era Mihu

Vidra fiind astfel chinuită, când de bănuiala că 
Mihu o părăseşte, când de grija pentru viaţa lui, nu 
băgase de seamă că noaptea căzuse până ce intră o 
slujnică purtând o lumânare în mână care îi zise :

— O sosit jupânu Mihu.
— Unde-i? întrebă Vidra, sărind de pe scaun şi 

putând de abia vorbi,de tare ce-ibătea inima.
—Chiar acuma o intrat în odaela jupâneasa Sanda 

cu un ora care To ajuns tocmai când descăleca.
Vidra, fără a mai asculta cele de pe urmă vorbe a 

slujnicii, eşi repede în sală şi intră în odaia de 
alăturea care se găsea între a* ei şi crâşmă. Când 
intră, zări in faţa uşei, stând în picioare, pe mo
canul ce-1 văzurăm la otacul cărăuşilor de sub 
Perkiu şi care, precum a ghicit cititorul de mult 
fără îndoială, era una şi aceiaşi fiinţă cu ibvnicul 
frumoasei Vidra şi cu Păunaşui Codrilor. Mihu pă
rea cuprins de o mare mânie căci sprincenile îi 
erau încreţite şi privirea cruntă. Vidra era să se 
arunce în braţele lui dar se opri pe loc văzând 
că în odaie mai era un om care stătea în faţa lui 
Mihu. Era un ţăran mic la trup şi uscăcios, cu 
pletele şi musteţile negre, având îmbrăcămintea
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purtată şi astăzi de ţăranii de la munte, dar cu 
capul legat, rupt, plin de noroiu şi de sânge, şi pă
rând copleşit de osteneală.

Când Mihu dădu cu ochii de Vidra, fruntea i se 
mai însenină şi făcu o mişcare ca să se apropie 
de ea dar, stăpânindu-se îndată, îi făcu numai 
cu capul un semn uşor şi se întoarse din nou că
tre ţăran zicându-i cu glasul răstit:

— Vorbeşte !
Iar ţăranul arătând pe Vidra cu ochiul, Mihu 

zise din nou cu glasul mai aspru, mai ridicat :
— Vorbeşte !
— Iată cum s’o întâmplat, Căpitane, zise atun- 

ce Românul. Ştii că prada s’încărcase pe patru 
cai şi că eram rânduiţi, fratele Paisie şi eu, cu 
şease oameni din Bălţăteşti şi patru din Cracă- 
ôani, s’o ducem la părintele Isaia care trebuia să 
ne aştepte sub Horaiţa. Am plecat pe înserate. 
Noaptea era întunecoasă şi, când am ajuns sub 
dealul Simonului, o început a ploua şi mergeam 
încet printre stânci şi dărâmături, caii căzând în- 
tr’una. Cu mare greu ne-am suit până la curmă
tura de la care te scobori în Cracău şi, când am 
ajuns cu toţii în vârf, ne-am pus jos ca să răsuflăm 
puţin. De odată se năpustesc asupra noastră, de 
după nişte stânci, o ceată de oameni. Eu de abia 
apucasem să pun mâna pe ghioagă când am pri
mit o lovitură cumplită în cap şi am căzut jos 
leşinat. Cât voi fi stat aşa nu ştiu, dar când mi-am 
venit in fire, făcând o mişcare, am auzit glasul 
lui Paisie care întreba cum îmi este. Eram încă 
ameţit, nu i-am putut răspunde de o-camdată şi . 
numai după ce mi-o dat să beau ceva vin dintr’e 
ploscă, mi-am dat seamă despre ce s’o întâmplat 
şi _l’am întrebat cum o scăpat.

pus că acei care au năvălit asupra noastră 
erau Ianoş Ungureanul cu haraminii lui şi că el, când 
s’au ivit, âflându-se la o parte şi văzând că Ungurii 
sunt mulţi şi că n’aveau ce le face, o smuls de 
pe un cal’ care păştea lângă el doi desagi cu bani 
şi o scăpat cu ei în râpa de sub noi. Acolo, as- 
cunzându-se în ţihlă, o auzit vaietele oamenilor 
noştri măcelăriţi de Unguri apoi, după ce au con-

E1 mi-o s
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tenit acele vaiete, chiotele de bucurie a hoţilor 
când au dat de pradă şi plecarea lor. După ce 
s’au depărtat, Paisie, îngropând desagii cu bani 
în tufiş, s’o suit iar în deal unde o găsit trei Un
guri şi pe ai noştri toţi zăcând la pământ, morţi, 
iar pe mine suflând. După ce mi-am venit bine în 
fire, ne-am sfătuit ce să facem şi he-am hotărât ca el 
să meargă să dea de ştire Părintelui, iar eu, să 
mă duc la dascălul Gheorghe din Roznov să-i spun 
întâmplarea pentru ca el să te înştiinţeze pe Dum- 
neta.

Am ajuns în Roznov pe la prânzul cel mic iar 
dascălul Gheorghe fiind rănit din lupta de eri şi 
neavând alt om de nădejde sub mână, mi-o dat 
un cal si m’o trimis tot pe mine aici să-ţi spun 

noastră. Ţăranul încetând să vorbească, 
cărui frunte se întunecase din ce în ce 

mai mult în vremea acestei povestiri, stătu cât
va în tăcere cu ochii îndreptaţi spre pământ a- 
poi, ridicând capul, zise cu un glas surd care 
tremura de mânie :

— Dacă aveaţi grijă să trimiteţi înainte pe vrc o 
doi, trei inşi pentru cercetarea drumului, nu se 
întâmpla una ca asta si nu eram acuma cu toţii 
de râsul hoţomanului de Ianoş. Să ştii că voi afla 
de la Paisie cum s’au petrecut lucrurile, şi că de 
te voi găsi vinovat cu ceva, îţi vei plăti vina cu 
viaţa.

Era să urmeze, dar uşa se deschise şi mocanul 
pe care Para văzut însoţind pe Mihu în tabăra 
cărăuşilor vârî capul in odaie.

— Cu voia Dumitale, am să-ţi spun ceva, Că
pitane.

Mihu s’întoarse iar către ţăran şi ’i zise :
— Du-te de mănâncă şi de te odihneşte, vom 

mai vorbi mâne.
După ieşirea Românului, Mihu făcu semn moca

nului să vorbească :
— Pe vârful Benei se văd cinci focuri aşezate, 

întPun şir; cel din capătul de la deal îi mai mare; 
în dreapta şi în stânga celui d~ la mijloc se văd 
două focuri mai mici.

— Ha, zise Mihu şi faţa i să înveseli : Paisie o

păţania 
Mihu a
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dat de ei. Onea, oamenii trimişi de mine cu prada 
s’au lăsat să fie loviţi fără veste de Ianoş Ungu
rul, hoţul cel vajnic şi crud care pune copiii în 
tapă sub ochii mamelor. Ianoş i-o ucis pe toţi a- 
fară de Paisie şi de ţăranul pe care Tai văzut 
aici şi le o luat toată prada. Dar se vede că Paisie 
s’o pus pe urina lor şi ştie unde sânt, căci cele 
cinci focuri în şir cu col din capătul de la deal 
mai mare înseamnă că este treabă la dealul Si- 
monului, iar cele două mai mici do la miljoc sânt 
iscălitura lui Paisie; ştiu acuma unde trebuie să adun 
tovarăşii. încalecă îndată, dute în fuga mare în vâr
ful Benei şi spune lui Apostol Găburici să aprindă nu
mai de cât cinci focuri in cerc; unul să vie drept spre 
miază noapte şi să fie mai mare de cât celelalte pa
tru, iar în mijlocul cercului alte patru în cruce, şi 
toate să ardă până în ziuă. Stăi, adaose el văzând că 
Onea se întorcea spre uşă, Fulger şi cu Vijelia 
sunt osteniţi, ei vor rămânea aice ca să se odih
nească. Când vor fi două ceasuri până în ziuă, vei 
pune şălele pe Tunet şi pe Trăsnet şi vom pleca.

Onea ieşi.
— Cum, zise Vidra apropiindu-se de Mihu, de 

abia ai sosit şi iar pleci?
— Vidro, draga mea, zise el luându-o în braţe 

şi sărutând-o do mai multe ori, ai auzit ştirile ce 
mi s’au adus şi ai văzut ce însemnează răspunsul 
care mi-1 trimite Paisie. Ştii că nu pentru întâia 
oară Ianoş îndrăzneşte să’se atingă de mine side 
oamenii mei ; dacă aş îngădui ca îndrăzneala lui 
să rămâie nepedepsită, apoi rău s’ar ştirbi renu- 
mele de străşnicie al Păunaşului Codrilor, renume 
care o avut o parte atât de mare in izbândele 
noastre. Mi-o scăpat Ianoş odată, nu-mi va scăpa 
a doua oară.

— De trei săptămâni nu te-am mai văzut, şi a- 
cuma iar pleci pentru nu ştiu câtă vreme, zise Vi
dra mâhnită.

— Vidro, de mult tânjesc după tine ; acum trei 
zile veneam de pe Oituz aicea plin .de dorul tău, 
cu gândul să petrec câtă-va vreme cu tine când, 
la Oneşti, am primit veste că Părintele mă căuta 
peste tôt locul şi că Sas iar trimite bani din ţară
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peste munţi. Nu puteam pierde nici măcar o cli
peală. Călătorind toată noaptea de abia am putut 
ajunge la vreme spre a face pregătirile trebuitoare 
pentru lupta ce s’o dat ieri. Astă noapte am pe
trecut-o iar pe cal căci trebuia ca numai de cât, 
înainte de ziuă, să fiu în Bacău.

— Se vede că treaba ce o aveai în Bacău era 
vajnică şi grabnică de tot, zise Vidra uitându-se 
în ochii lui.

— Foarte grabnică, răspunse Mihu, căci un to
varăş de ai noştri, cunoscut de noi ca nu tocmai 
tare de înger, o fost cunoscut de un Ciangău care, 
aducând nişte marfă din Galaţi la Bacău, era 
faţă când ai noştri au oprit pe negustori în drum 
si i-au silit să plătească vama hotărîtă de mine. 
Şoltuzul o închis pe tovarăşul nostru şi era vorba 
să-l chinuiască până când va spune cine o mai 
fost cu el, unde şed tovarăşii şi căpeteniile lui. 
Noroc că o aflat numai decât Petrea Cărăbuş şi, 
ajungând noi astă noapte in Bacău, prin bani am 
cumpărat păzitorul temniţii care To făcut pe 
Român scăpat.

— Şi ce ai făcut la Bacău atâta vreme, căci ai 
ajuns aice foarte târziu şi calea-i numai de vr-o 
patru ceasuri ?

— Eram cumplit de ostenit după două nopţi 
petrecute pe cal şi m’am odihnit puţin.

— Dulce o mai trebuit să fie acea odihnă şi 
greu o trebuit să-ţi vie să părăseşti o gazdă atât 
de plăcută.

— Vidro, zise Mihu uitându-se la rândul lui, 
drept în ochii ei, nu te înţeleg, ce vrei să spui?

— Vreu să spun că de o bucată de vreme rar 
te vedem pe aice şi scurte sunt şederile tale; iar 
cu cât vii mai rar la noi, aud că cu atâta mergi 
mai des pe la Bacău şi zăbăveşti mai mult acolo. 
Şi eu bănuiesc că pricina care o făcut să ne urăşti 
pe noi şi să îndrăgeşti Bacăul este sora lui Cărăbuş, 
Stanca Floareş, la care aud că tragi în gazdă.

— Şi tu crezi că pentru dânsa eu te dau uită- 
rei pe tine? întrebă Mihu. Oare cine ţi-o vârât 
prostia asta în cap?

— Chiar de nu mi-ar fi zis nime nimica, răceala ta
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de astă toamnă încoace ar fi ajuns ca să-mi deştepte 
bănuielile, zise Vidra ne mai putându-şi opri lacri
mile. De mult presupuneam că inima ta s’o depărtat 
de mine, că altă femeie este stăpână pe ea, dar 
acuma oamenii cari ştiu mi-au spus că trebile ce 
zici că te tot ţin departe de mine sunt numai nişte 
minciuni şi că-ţi petreci vremea la Bacău lângă 
Stanca cea frumoasă.

— Vidro, răspunse Mihu punând o mână pe umă
rul ei. rău faci că te potriveşti la bârfelile unor 
oameni pe cari nu-i cunosc dar care nu pot să nu 

fie duşmani şi mie şi ţie. Mă cunoşti de aproape 
t ani şi minciună (lin gura mea încă nu ai auzit: 

iţi jur că de când cunosc pe Stanca lui Floareş 
u’am schimbat cu ea nici zece cuvinte şi că nici 
nu ştiu cum ii sunt ochii. Am fost la Bacău numai 
pentru neapărate trebuinţi şi nici odată pe mai 
mult de cât câteva ceasuri. Dar spune-mi cine te 
o umplut de minciuni?

— Poate n’o fi Stanca, zise Vidra fără a răspunde 
la întrebarea lui, dar atunci trebue să fie alta !

— Şi de ce oare trebue numai de cât să fie alta? 
intrebă Mihu.

— Nu mai eşti cu mine Mihu cel de odinioară, 
este ceva schimbat în tine şi inima-mi zice că nu 
înă mai iubeşti.

— Tcînşală inima, zise Mihu aşezându-se pe la
viţă lângă* ea şi îmbrăţişând-o, bănuelele tale sunt 
fără temeiu. In vremea din urmă am tot fost pe 
<1 rumuri pentru că lucrarea cea mare care o înj
ghebat-o Părintele se apropie de ceasul în care 
se va începe lupta hotărâtoare şi pregătirile pen
tru izbânda ei au cerut de la mine multă muncă 
si mult zdruncin. Dar fii liniştită, nu ai de ce să 
te temi, inima mea tot a ta este, într’însa nu se 
ascunde chipul unei alte femei, eu tot pe tine te 
iubesc.

— Poate, răspunse Vi(lra, dar nu ca altă dată.
— Ba tot atâta, zise Mihu sărutându-i ochii. 

Dar, adaose el râzând, mi-se pare că tu începi a 
mă iubi mai puţin, căci iată-mă aici de mai bine 
de un ceas şi nici nu te-ai îngrijit să afli de sunt 
flămând sau*nu.

ne
trei

5
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— Iartă-mă că m’am gândit numai la durerea, 
mea, zise Vidra sculându-se şi zicându-şi în sine, 
că altă dată Mihu şi-ar li adus aminte de foa
me numai după ceasuri de dezmerdări şi nes
fârşite cuvinte de dragoste, părăsi odaia cu un 
lung suspin.

In curând veni femeia in vrâsta care o văzurăm 
in crâşmă îngrijindu-se de trebuinţele călătorilor, 
urmată de o slujnică, aducând cu ele şervete, stră
chini şi linguri de lemn. Mihu se închină la dânsa 
numind-o mătuşă Sandă, şi întrebând-o de sănă
tatea ei, iar ea* îi răspunse numindu-1 : nepoate.

Se aduse mâncarea şi Mihu se puse la masă, dar 
deşi mânca cu poftă, era uşor de văzut că gân
durile îi erau aiurea. După ce isprăvi, se închină 
iarăşi dinaintea bătrânei luându-şi noapte bună, o 
vesti că pleacă înainte de ziuă apoi, eşind afară, 
trecu pe dinaintea odăiei Vidrei şi intră alăturea, 
încuind uşa după el cu zăvorul. O lumânare do 
seu, pusă intr’un sfeşnic de lemn aşezat pe o 
masă mică de brad, lumina odaia ; lângă sfeşnic, 
pe masă, se aflau armele lui Mihu : ghioaga, ar
cul şi tolba cu săgeţi, căci cu paloşul rămăsGse 
incins. Lângă uşă, în partea dreaptă, era un pat 
de lemn cu salte, acoperit cu un macat de piei 
de lup ce ajungea până la pământ, iar deasupra 
aşternutul era făcut. La masă erau două scaune 
de lemn alb şi, din stânga uşei, o ladă de Braşov. 
In păretele despre odaia Vidrei se vedea o uşă ; 
părctii erau văruiţi, podelile de jos şi pardoseala 
de sus erau de brad. Mihu merse drept la colţul 
dintre fereastră şi odaia Vidrei, unde ardea o can
delă înaintea unei’icoane şi, îngenunchiand, apăsă 
cu mâna pe capătul unei podele. Două scânduri se 
ridicară îndată descoperind o bortă în care putea 
încăpea un om ; Mihu răzămă scândurile ridicate, 
do părete, apoi mergând la ladă o deschise cu o 
cheie ce o luă din chimir şi scoase dintr’ânsa o 
frânghie lungă cu noduri, având la un capăt un 
belciug de fier. închise iar lada cu îngrijire, apoi 
îngenunchiand din nou lângă bortă, prinse belciugul 
într’o verigă- ce se afla sub scândura de la mar
ginea bortei. Pe urmă, stingând lumânarea, bătu
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uşor în uşa Vidrei. Uşa se deschise îndată şi 
tânăra femee apăru pe prag cu o lumânare în mână.

Părul despletit îi atârna pe spate în şuviţe de 
foc; scosese bonda şi fota : cămeşa de in subţiro 
lăsa să se vadă, în toată strălucirea lor, braţele 
şi sânul de marmoră; fusta scurtă lăsa descope
rită albeaţa de zăpadă a picioarelor goale şi a glez
nelor. Era atât de frumoasă în cât Mihu rămase 
nemişcat privind-o.

— Frumoasă mai eşti ! zise el în sfârşit. Apoi, 
intrând în odaie şi cuprinzând-o în braţe adaose:

— Frumoasă cum nu mai este alta I
Vidra ascunse capul in sânul lui fără .a răspunde.
— Vidro, urmă Miliu, ridiçându-i încet capul şi 

silind-o să se.uite în ochii lui, Vidro, alungă gân
durile cele negre şi bănuielile zadarnice. Viaţa 
care o ducem este.numai primejdii. Măne, ce zic, 
peste un cias, poate să întâmpinăm un sfârşit 
straşnic. Noi, numai din când in când avem parte 
de o clipă de linişte şi do fericire; nu mai tur
bura o asemenea clipă cu închipuiri dureroase şi 
cu îngrijiri deşerte. Vidro, nu ne-am văzut de trei 
săptămâni, uite, braţele mele cer să te strângă, 
pieptului meu îi este dor de căldura sânului tău, 
buzele mole sunt flămânde de sărutarea buzelor 
tale. Miezul nopţii s’apropie şi când va răsări lu
ceafărul de ziuă el trebue să mă găsească călare; 
ne rămâne un ceas pentru dragoste şi două pen
tru somn.

— Ah, Mihule, răspunse Vidra, o presimţire ’mi 
spune că acest ceas de fericire are să fie cel de 
pe urmă al dragostei noastre şi aş . dori să mor 
acuma în braţele tale, răzămată pe . pieptul tău, 
cu buzele tale pe buzele mele.

IX

Ştefan Ştroici întâlneşte pe o jnpftiicasii puţin 
prietenoasă

Precum fusese hotărît, Ştefan Stroici-plecă: din 
Cuhnia spre Moldova în dimineaţa după sfătuirea 
lui cu Bogdan. Era însoţit de o slugă care se afla
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de patru ani la dânsul şi care îl urmase în Italia 
AntonGuercy, un Francez.

Anton părăsise Franţa de tânăr cu un nobil din 
Burgundia care se afla în slujba împăratului nem
ţesc. Stăpânul său căzând într’o bătălie, Anton trecu 
în slujba unui cavaler al tagmei Purtătorilor do 
Spadă şi luă parte cu dânsul la mai multe răz
boaie împotriva Leşilor, a Litvanilor şi a Ruşilor. 
Acest cavaler găsindu-şi şi el sfârşitul pe câmpul 
de războiu, Anton căzu în robia unui kneaz român 
care ţinea un steag de călăreţi români pentru slujba 
Craiului leşesc. Mai pe urmă kneazul, ajuns la bă
trâneţe, se retrase din slujba leşască şi sc întoarse 
la locul lui urmat de Anton care petrecu în Mol
dova ani îndelungaţi. In cursul unei călătorii ce 
o făcu la Dunăre pentru trebile stăpânului, o mare 
nenorocire lovi pe bătrânul kneaz, nennrocire în 
urma căreia îşi perdu şi viaţa şi averea. Sluga 
credincioasă, când se întoarse, găsi casa risipită 
şi averea toată luată în stăpânire de Voevodul 
Moldovei. Sătenii îl sfătuiră să se depărteze cât 
mai curând de pe acele locuri căci toţi oamenii 
de încredere ai kneazului fuseseră măcelăriţi şi era 
în primejdie să aibă şi el parte de aceiaşi soartă.- 
Anton urmă sfatul ce i se dădea şi, trecând munţii 
în Maramureş, intră în slujba lui Ştefan Stroici.

El era un bărbat de statură mijlocie şi uscăcios, 
purta părul scurt şi musteţilo lungi. Faţa lui, du
bită de soare şi de vijelii, era luminată de doi 
ochi cenuşii mici dar vioi şi pătrunzători. Deşi se 
apropia acuma de şeasezeci do ani era încă sprin
ten şi puternic. Călăreţ indrăzneţ, iscusinţa lui în 
mânuirea paloşului şi â suliţei uimise pe toţi to
varăşii de războiu. Era viteaz, bun la inimă, 
lipsit de vicleşug şi credincios celui a cărui pâne 
o mânca. Cam uitase limba părinţilor lui dar vor
bea foarte bine nemţeşte, leşeşte şi româneşte iar 
acuma începea a rupe şi ungureşte.

In dimineaţa zilei a treia după plecarea lor din 
Cuhnia, Ştefan care luase drumul cel mai lung, 
prin Udvarhely, ajunse la graniţa Moldovei şi, 
pe la prânzul cel mare, se opri la o crâşmă pen
tru a odihni caii. Dinaintea crâşmei, şaptespre-
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zece cai, legaţi de nişte ţăruşi bătuţi in pământ, 
mâncau grăunţe din traistele'atârnate de capetele 
lor. Şălele şi frâele intinse pe pământ alăturea cu 
caii precum şi cincisprezece suliţi lungi, înfipte 
In pământ, ar fi fost destulă dovadă că aceşti cai 
erau osteneşti, chiar de nu s’ar fi văzut, în crâşmă 
şi pe prispa ei, bând şi mâncând, o ceată de Nemţi, 
cu coiful pe cap, acoperiţi cu zale şi purtând spezi 
lungi şi late care le spânzurau subsuoară.

Ştefan, lăsând pe Anton să scoată şălele de pe 
cai şi să le dce grăunţe, se duse în crâşmă unde 
crâşmarul, un Sas nalt, cu părul balan şi cu faţa 
spână, îmbrăcat în haine strimte nemţeşti, vărsa 
vin în oalele ostaşilor. Aceştia văzând ** nfăţoşa- 
rea hotărîtă şi ostenească a lui Ştefan, armele 
lui scumpe şi, mai ales, pintenii de aur ce-i zăn
găneau la călcâie, se închinară la el, purtând 
tot odată mâna la coif, iar cei ce şedeau jos se 
sculară drepţi. Ştefan le răspunse ’plecând uşor 
capul, apoi întrebă pe crâşmar nemţeşte, dacă are 
vre o odaie în care s’ar putea odihni’câtva.

— 0 singură odaie am, răspunse crâşmarul, şi 
întrânsa se află acuma, întorcându-se de la Ud- 
varhely, soţia cavalerului de Wolkenstein, de la 
Cetatea Neamţului, cu q slujnică. Dumnealor, a- 
daose el arătând pe oştenii nemţi, o însoţesc.

— Atunce, răspunse Ştefan, mă voiu odihni şi 
cu aice cum voiu putea şi, aşezându-se pe un 
scaun, poronci crâşmarul ui să aducă vin pentru el 
şi pentru sluga lui.

In fundul crâşmei şedeau, pe aceiaş laviţă, îm
părţind o masă uşoară, doi ţărani români care, 
când intră Ştefan, vorbeau cu câţiva Nemţi ce se 
strânsese împrejurul lor. Unul din aceştia, reluând 
vorba întreruptă, întrebă pe ţărani :

— Credeţi voi oare că Pă’unaşul Codrilor să 
umble tot pe aice?

— Cine poate să ştie unde se află Păunaşul Co
drilor, răspunse unul din Români. Astăzi îl întâl
neşti pe Şomuz, mâne pe Trotuş, poimâne pe 
Bistriţa, par’că-i o nălucă. Spun oameni cari au 
fost faţă la lupta de alaltăeri că avea vr’o trei 
sute de oameni cu dânsul şi astăzi s’ar crede că
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au intrat în pământ, sau că s’au stins in văzduh. 
Pe toată valea Bistriţei întâlneşti numai oameni 
pacinici, şi mâne poate să auzim de vr’o nouă 
faptă a lui, spre Suceava sau spre hotarul Ţărei 
Munteneşti.

— Spui că erau trei sute? mai întrebă Neamţul 
îngrijit.

— Cel puţin aşa am auzit noi, răspunse Ro
mânul. Slujitori ele ai lui Vodă şi strânsură din 
sate erau ca la patru sute de oameni şi peste cinci 
zeci au rămas morţi ; singur am văzut cum i-au 
îngropat eri nişte oameni cu popa din Pângăraţi.

— Pentru noi, n’avern teamă, zise alt Neamţ, 
căci meseria noastră este războiul şi Păunaşul 
Codrilor n’ar putea lua de la noi de cât lovituri. 
Dar avem grija fiindcă ne este încredinţată stă
pâna noastră.

— Nici o grijă să n’aveţi pentru dânsa din partea 
Păunaşului, zise atunci cel l’alt Român, care tăcuse 
până atunci, el nu se leagă de femei şi 
de una ca Jupâneasa voastră care-i vestită pentru 
bunătatea şi binefacerile ei. Păunaşul Codrilor ar 
apăra-o chiar, la nevoe, de ori ce duşman. Dar 
acuma nu umblă numai el prin codri şi nu iesă 
numai el la drumul mare ; să vă ferească Dum
nezeu de vr’o întâlnire cu lanoş şi cu h aram inii lui.

— Cum ? Iar s’a ivit pe aice ? întrebară mai mulţi 
Nemţi. De an vară nu se mai auzea de el !

— Sunt trei zile de când s’o ivit din nou la Pi
pirig şi o prădat pe un preot dintr’o cătună depăr
tată. Umbla vorba că preotul are nişte bani ascunşi 
şi atâta l-au chinuit până ce şi-o dat sufletul şi 
după moarte au început să chinuiascăpe preoteasă. 
Au legat’o de un stâlp în curte şi i-au aprins foc 
sub tălpi, apoi văzând că tot *nu spune unde 
sunt ascunşi banii, şi cum era să spue când ei să
racii n’aveau bani, au tras doi copii în ţapă sub o- 
chii mamei. Ştiţi că tot aşa o mai făcut şi altădată. 
Dacă o da el peste voi, rău aveţi s’o ’duceţi, ne 
fiind în număr pentru a vă pune* cu dânsul căci 
are împrejurul lui o ceată de cinci-zeci de hoţomani. 
Mai ales că are ciudă pe voi de când, în primăvara

mai ales
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trecută ia-ţi ucis o mulţime do tovarăşi şi era 
cât pe ce să-l prindeţi. Apoi când dă de o femee 
frumoasă n’o scapă din mână până când nu-şi mul- 
ţămcşte pofta asupra ei şi stăpâna vă este* mân
dră de tot. Eu vaş sfătui să părăsiţi gândul de 
a merge la Cetate de a dreptul prin"codri, ci mai 
bine să înconjuraţi frumos pe Bistriţă şi să mâneţi 
astă noapte în Piatra.

O fată tânără, bălaie cu ochii albaştri deschişi, 
purtând o rochie de lână albastră, cu peptarul 
lung, cu mânecile largi până la cot şi înguste de 
la cot în jos, intră atunce spărietă in crâşmă, zi
când că stăpânei ei i-a venit rău de o-dată, că 
se necăjeşte cu dânsa fără a o putea aduce în cu
noştinţă şi ceru să i se aducă răpede o cofă cu 
apă. Mai mulţi Nemţi săriră numai de cât cău
tând o cofă, iar soţia crâşmarulul,o.Săsoaică naltă, 
albă şi grasă, ieşind din bucătărie, alergă cu tâ
năra' spre odaia unde să afla stăpâna ei.

— Se vede că stăpâna voastră nu este deprinsă 
eu călăria şi că truda drumului a fost prea marc 
pentru ea, zise Ştefan aceluia din Nemţi care să 
vedea că este peste ceilalţi.

— Până aice părea mai puţin obosită de cât noi 
şi era foarte veselă, răspunse Neamţul, mă duc 
la uşă să văd ce este.

S’întoarse după puţină vreme zicând că i-a spus 
slujnica că doamna, * la sosire, era bine şi veselă 
dar că, apropiindu-se de fereastră, dăduse de o- 
datăun ţipet şi căzuse jos leşinată, acuma înce
pea să-şi revio în fire şi credea că se vor putea 
pune pe drum în curând. Ştefan atunci îl întrebă 
dacă nu ar fi bine să urmeze sfatul dat de ţăran, 
de a merge la Cetate prin Piatra în loc de â tăia 
de a dreptul prin munţi.

— Şi eu cred că sfatul este bun,zise Neamţul,şi 
l’aş urma bucuros, dar Cavalerul nostru mi-â po
runcit să mă întorc po acelaş drum pe care am 
venit, adică prin codri şi nu îndrăznesc să-i calc 
poronca, afară numai dacă stăpâna ar liotărâ alt
fel. Dar dacă Ca vaierul.i-a fi spus ca şi mie să 
meargă de a dreptul prin codri, nu este nimic în 
stare s’o hotărască să facă în alt chip.



72

— Cavalerul trebuie să-i fie foarte drag sau să 
lie cumplit de aspru, zise Ştefan surâzând.

—Cavalerul nostru este bărbat de şase-zeci de ani 
trecuţi şi ori ce dorinţă a soţiei lui este o po- 
roncă pentru împlinirea căreia, atât el cât şi noi. 
ne am da cu fericire viaţa. Dar ea are numai do
rinţa de a face bine lumii întregi şi de a-şi mul- 
ţămi soţul in toate. In lucrurile cele mici ca şi 
in acele mari nu iesă din cuvântul lui măcar că 
ştie că ori ce face ea este sfânt pentru el.

— Şi de mult o are de soţie ? Cum de şi-a părăsit 
ea ţara şi neamurile pentru a’l urma în această 
ţară depărtată şi plină de primejdii ?

— S’au căsătorit de vr’o doi ani, dar ea este 
Româncă.

— Româncă, întrebă Ştefan, de unde ?
.'Când Neamţul era şă răspundă, slujnica cea ba
laie ieşi pe prispă şi-i spuse că stăpâna cimţindu-so 
acuma bine voieşte să plece.

Neamţul, lăsând pe Ştefan, îşi strânse îndată 
tovarăşii, cu toţii începură să puie şălele pe cai. 
iar Stroici poronci şi el lui Anton să facă pregă
tirile de plecare. După ce totul fu gata, oşteanul 
care vorbise cu Ştefan se duse la uşa odăii in 
care să afla stăpâna sa şi după ce bătu într’insa. 
intră. Când ieşi de acolo, faţa lui arăta o marc 
ingrijirc şi, oprindu-se în faţa lui Ştefan, ii zise :

— Vezi că am avut dreptate ! Doamna noastră 
vrea să meargă de-a dreptul, prin codri; iu zadar 
m’am încercat s’o fac să-şi schimbe hotărîrca, n’a 
fost chip.

Tot atuncca ea se arătă pe prispă urmată de 
tânăra slujnică. Era o femce do statură mijlocie ; 
rochia de postav ve^de închis cu poala lungă, li
pită pe dânsa, făcea să reiasă trupul ei mlădios. 
Capul îi era acoperit cu o glugă de mătasă cenu
şie scoborându so pe umeri, cu canaf de lir atâr
nat din dos şi cu ceapraz de aur împrejur,insă din 
faţă nu se putea vedea nimic căci era îmbrobo
dită într’un văl negru şi foarte des.

Ştefan se închină la ea purtând mâna la coif 
apoi zise oşteanului :

— Du-te şi spune doamnei că Cavalerul Ştefan
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Stroici îi trimite închinăciuni plecate şi o roagă, 
de oare ce merge şi el spre Neamţu, să-i deie voie 
să fie şi el de pază lângă dânsa până acolo.

Neamţul, apropiindu-se do prispă se grăbi să 
pue pe stăpâna lui în cunoştinţa celor vorbite de 
Ştefan, iar ea, după o scurtă îndoială, răspunse, 
însă cu un glas atât de slab în cât acei care, ca 
Stroici, erau mai departe nu putură să audă răs
punsul. Oşteanul i 1 aduse şi spre marea mirare 
a tuturor acest răspuns S”.na astfel :

— Dama de Wolkenstein mulţămeşte Cavalerului 
Stroici, atât pentru închinăciunile trimise cât şi 
pentru însoţirea la care zice că este gata ; paza ce 
i-a dat-o soţul ei fiind îndestulătoare, este hotă- 
rîtă să-şi urmeze calea însoţită numai de oştenii 
ce sunt cu dânsa şi roagă pe Cavaler să nu se 
ostenească întru nimic pentru slujba ei.

Foarte mirat şi chiar jignit do acest răspuns 
neaşteptat şi potrivnic obiceiurilor cavalereşti do 
atunci, Ştefan se închină din nou la damă, la care 
închinăciune ea răspunse plecând uşor capul.

Nemţii aduseră la prispă două iepe albe, având 
pe ele şăle bărbăteşti, însă cu speteze de piele 
din dos şi, dinainte, cu rezămători peutru genunchi, 
care porneau de la oblânc şi se scoborau până jos. 
Deşi şălele femeieşti cu furci începuse a fi în
trebuinţate în Italia şi în Franţa, ele erau încă 
necunoscute în Germania şi cu atât mai mult în 
ţările răsăritene. Dama şi slujnica ei încălecarâ 
deci bărbăteşte şi Nemţii, suindu-se şi ei pe cai, 
se depărtară cu toţii în treapăd. Ştefan îi urmă o 
bucată de vreme cu ochiul apoi, încălecând şi el, 
apucă cu Anton pe urma lor, potrivindu-şi mersul 
după mersul lor şi ţinând intre el şi ei o depărtare de 
vre o două bătăi* de arc. La o cotitură cârniră spre 
stânga, părăsind drumul mare de pe vale şi începură 
a sui la pas colnicilo dealurilor care despart valea 
Bistriţei de acea a Neamţului. Suişul fiind greu şi 
cărările strimte, încurcate cu copaci căzuţi, hogaşuri 
şi stânci, mergeau foarte încet şi soarele era jos, 
când ajunseră la culmea munţilor sub. care şer- 
pueşte Neamţul. Aice era o poiană mare care 
sc întindea pe coasta dealului, cii un şipot de
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apa rece şi limpede care curge in capătul de la 
vale. Caii fiind însetaţi şi foarte obosiţi atât de 
suiş cât şi de povara oştenilor, toţi oameni mari, 
grei şi acoperiţi cu zale, se făcu popas, şalele 
fură scoase şi caii duşi la apă. Ştefan, lungit pe 
pământ, răzămat pe un cot la o depărtare oareşi 
care de locul unde descălecase soţia cavalerului, 
urma cu un ochiu nepăsător mişcările Nemţilor 
care, după ce adăpase caii, le puneau traistele cu 
grăunţe in cap. De odată văzu venind spre el şi 
oprindu-se în faţa lui. pe oşteanul cu care stătuse 
de vorbă la crâşmă.

— Domnule Cavaler, zise el, mă iartă dacă iţi 
turbur odihna, dar de astă dimineaţă am o pre
simţire, o nelinişte care mă face să cred că ne pân
deşte o nenorocire. La multe războaeluat-am parte, 
multe primejdii în fruntat-am side multe ori uitatu- 
m’am în ochii morţii, dar nici odată n’am simţit ceia 
ce simt astăzi. Nu pot împărtăşi temerile melc tova
răşilor căci mă tem să le moi inima. Avem să fim loviţi 
o simt. Dacă am avea de dat lupta în loc deschis nu 
m’aş prea îngriji căci oamenii care-i am cu mine 
sunt toţi oşteni aleşi şi inccrcaţi. în stare să 
înfrunte un număr împătrit de duşmani. Dar de 
acuma, intrăm într’o vale strimtă unde nu pot 
merge doi călăreţi alăturea şi fel de fel de 
piedici au să ne despartă unul de altul. Nu mă 
tem pentru mine sau pentru tovarăşi, dar pentru 
sarcina ce ne este încredinţată. Te rog, nu avea 
inimă rea pentru o toană de femeie, toană cu totul 
neobicinuită la stăpâna noastră, şi la pornire nu te 
ţine atât de departe de noi. Braţul Dumitale şi 
acel al slugii ce te însoţeşte no pot fi de mare 
folos ; aş dori să remâueţi cât mai în apropiere. 
Apoi, adaose el, dacă mi-se va întâmpla să cad 
îţi încredinţezDumitale paza stăpânei şi povăţuirea 
peste oamenii mei. Eşti oştean deplin, asta se’vede 
de departe şi vei şti să dobândeşti ascultare de la 
ei fără ca să le vorbesc eu mai nainte.

— Datoria mea de Cavaler este să-ţi împlinesc 
dorinţa, răspunse Ştefan mişcat de conştiinţa ce 
o punea oşteanul în îndeplinirea datoriei. Mă voi 
ţinea lângă voi în vremea mersului şi în luptă,
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clacă luptă va fi, veţi vedea că nu sunt leneş şi 
că mi-se cuvin pintenii de aur ce-i port. Apoi 
clacă, ferească Dumnezeu, ţi s’ar întâmpla vro-o 
nenorocire,fii încredinţat că nu voi cruţa nimic pen
tru ca stăpâna voastră să ajungă teafără la Cetate.

— Iţi mulţămesc, zise Neamţul care acuma pă
rea mai liniştit, nu mă aşteptam la mai puţin din 
partea Dumitale. Numele meu este Conrad Mul
ler şi, dacă voi avea norocul să scâp astă noapte, 
se va găsi poate prilej să te ajut la rândul meu.

— Cum astă noapte ? Eu credeam că înainte de 
noapte vom fi în Neamţu ?

— Dacă nu se va întâmpla nimic şi dacă nu 
vom găsi prea mulţi butuci in curmezişul drumu
lui, vom ajunge pe la miezul nopţii, dar mai cu
rând nu, şi Conrad mulţăraindu-i ’din nou se în
dreptă spre ai lui.

îndată ce caii isprăviră grăunţele, sălile fură 
puse şi se dădu semnalul de pornire. Ştefan care 
pusese pe Anton în cunoştinţa celor vorbite cu 
Conrad, se ţinu acuma în apropiere de Nemţi.

Dacă suişul fusese greu, călătorii noştri găsiră 
scoborişul şi mai anevoios. Caii lunecau necon
tenit pe poteca îngustă urmată de ei în care plo
ile din zilele trecute săpase adevărate râpi, şi o 
mulţime de copaci zăceau răsturnaţi în curmeziş 
aşa că oştenii toţi descălecase şi câte doi inşi du
ceau do frâu caii femeilor. Când ajunseră in pâ
râu înoptase bine. Iar, acolo, drumul mergea chiar 
prin albia îngustă, cu maluri adânci şi călătorii 
erau siliţi să meargă unul după altul, iar caii lu
necau într’una pe bolovani. Ştefan se folosise de 
noapte pentru a scurta depărtarea dintre dânsul 
şi doamna de Wolkenstein, ne mai despărţindu-i a- 
cuma decât slujnica şi vre-o doi Nemţi.

X
Român şi Ungur

Călătorii noştri mergeau în tăcere,. de aproape un 
ceas, în matca pârâu lui când, de odată, din dreapta 
şi din stânga, izbucniră chiote sălbatice şi, de după
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copaci, o droaie de oameni năvăli asupra lor cu 
baltage, cu măciuci şi cu ghioage. Ştefan care des
prinsese baltagul aninat de şea, simţi calul căzând 
sub dânsul şi se văzu faţă în faţă cu o umbră ur
iaşă care ridica măciuca asupra-i, dar spada lui 
Anton intră sub suoara hoţului şi îi scăpă zilele.

— Mulţăraesc, Antoane, strigă el sărind în pi
cioare de pe calul mort. învârtind baltagul şi lo
vind în dreapta şi în stânga se repezi înspre fe
mei. Ajunsese lângă ele, călcând peste trupuri do 
oameni şi de cai, când auzi glasul lui Conrad stri
gând :

— Dumnezeu să-mi fie milostiv ! Domnule Cava
ler, scapă pe stăpâna.

Un hoţ se aruncă înaintea lui Ştefan dar o lo
vitură de baltag în frunte îl culcă jos. Se afla a- 
cuma lângă damă care se găsea încă călare când 
simţi o durere în coasta dreaptă şi, aproape tot o 
dată, primi în cap o groaznică lovitură de măciucă 
care îl doborî la pământ fără cunoştinţă.

Nemţii se apărau cu cea mai desăvârşită vitejie, 
dar câte trei şi câte patru hoţi se năpusteau asu
pra fie-căruia din ei, caii spărieţi nu puteau fi mâ
nuiţi cu înlesnire în strâmtoare, lunecau pe bolo
vani şi cădeau turtind călăreţii sub ei ; suliţele 
şi spezile lungi cu cari erau înarmaţi oştenii le 
erau de puţin folos faţă cu baltagele, cu măciu
cile şi cu paloşele scurte ale potrivnicilor. După 
o luptă invierşunată toţi oştenii zăceau la pământ 
morţi sau răniţi şi dama de Wolkcnstein, legată 
pe calul ei, se afla în puterea hoţilor.

Ianoş era un hoţoman înalt şi spătos : capul lui 
cu ţeastă groasă ş’i frunte îngustă, ochii negri şi 
mici, nasul scurt şi gros, buzele umflate, acoperite 
de o păreche de musteţi negre, groase şi lungi, a 
căror capete treceau dincolo de urechi, braţele 
lungi peste măsură cu mâini cât nişte lopeţi, îi dă
deau o înfăţişare de fiară. Luând în mână o făclie 
de coajă de mesteacăn, făcută de hoţi pentru a le 
înlesni căutarea armelor şi a lucrurilor de preţ ră
mase asupra oştenilor căzuţi, el se apropie de’ tâ
năra femeie, iar ea, ingrozită la vederea acestui 
neom, întoarse capul.
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—No, zise Ianoş dând făclia in mâna unui hoţ şi 
intorcându-i capul cu de a sila, tu ţine destul de 
scump pe minie ca eu să văd faţa ta, şi neputân- 
(lu-i-o vedea din pricina vălului cu care era îm
brobodită, i-1 zmulsc fără cruţare.

Dar, văzând frumuseţea strălucită a feţei ce des
coperise, hoţomanul rămase câtva fără a putea 
vorbi.

— No, zise el când işi veni iar în lire, scump 
doo-zeci die vitieji pentru un femei, dar acuma, 
la minie nu pare reu. Eu invaţă la tinie dragostie 
unguresc şi când invătat bine dam napoi la borbat 
dacă platieşti binie pentru învăţat.

Apoi, cu un râs sălbatec, îi intoarse spetele lăsân
d-o pe jumătate moartă de spaimă.

Hoţii aduseră căpitanului lor un cal negru, mare 
şi frumos şi, după ce el incălecă, toată ceata porni 
urmând drumul în jos.

După un mers de vr’o jumătate de ceas prin al
bia pârâului, valea lărgindu-se, intrară într’o po
iană lungă şi îngustă, iar când ajunseră în mijlo
cul acestei poieni, de o dată s’auzi un glas pu
ternic care striga :

— Staţi !
Când Ianoş şi cu Ungurii uimiţi se uitară îm

prejurul lor, văzură că din toate părţile îi încun- 
jură o mulţime de oameni înarmaţi care se părea 
că au ieşit de sub pământ. Iar din pădure venea 
înaintea lor un călăreţ de o statură de urieş, cu 
trei pene lungi de păun la căciulă şi a cărui faţă, 
de la ochi în jos, era acoperită cu un văl negru. 
Oprind calul, el mai strigă :

— Lepădaţi armele I
Ungurii se mai uitară împrejurul loi* pentru a 

vedea încă odată pe unde ar putea să scăpe dar, de 
jur împrejur, se vedea la lumina lunei care răsă
rea atunci, un îndoit lanţ de oameni cu arcurile 
întinse.

— Lepădaţi armele, mai strigă încă o dată că
lăreţul cu un glas poruncitor.

— Şi cine eşti tu, ca să ne poronceşti nouă? 
întrebă Ianoş.

— Sunt Păunaşul Codrilor, răspunse călăreţul
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care nu era altul de cât Miliu. Voi, cutezătorilor, 
aţi îndrăznit să vânaţi pe pământurile mele. Şi 
n’aţi vânat ca nişte voinici, dar ca nişte mişei a- 
tingându-vă de femei şi de prunci, bizuindu-vă să 
vă puneţi cu bărbaţii numai când aţi fost cinci la 
unul.

— Dar tu astăzi viteaz eşti când ai adunat zece 
oameni la unul de ai mei?

— Am venit să pedepsesc nişte lotri mişei, nu 
ca să mă lupt cu bărbaţi viteji ! încă o dată : le
pădaţi armele.

— Nu vom lepăda armele după poronca unui 
mişel, dar vom muri cu răscumpărare, zise Ianoş. 
Sunteţi zece la unul şi vă temeţi să vă apropiaţi 
de noi !

— Ianoş, zise Mihu, dacă într’adevăr ai poftă de 
luptă dreaptă sunt gata să mă măsor singur cu line 
ca să se vadă care din noi este mai bărbat.

— Şi dacă tovarăşii tăi vor vedea că-i greu de 
tine, ei îţi vor veni în ajutor şi mă vor omorâ mi
şeleşte pe la spate, zise Ianoş.

— Pentru tovarăşii tăi nu’ţi pot da nici o nă
dejde, răspunse Mihu, dar în’ cât te priveşte, de 
mă vei dovedi, vei pleca teafăr de aice şi spre mai 
mare credinţă vom eşi amândoi din cerc.

— Primesc, răspunse Ungurul.
— Daţi-vă în lături şi lăsaţii să treacă, strigă 

Mihu întorcându-se către acei’ care închideau cer
cul la drum ; ori-ce s’ar întâmpla între noi, nu vă 
mişcaţi dar urmaţi a păzi pe ceilalţi hoţi cu arcu
rile întinse.

Cercul se deschise şi Ianoş ieşi dintr’insul ur
mat de Mihu.

— Ianoş, zise el, să mergem la o depărtare până 
la care să nu poată ajunge săgeata.

Când ajunseră aproape de capătul de la deal al 
poienii, Mihu zise :

— Aici să ne oprim, şi amândoi se opriră.
— Cum vrei să no luptăm, întrebă Mihu, călări 

pe jos ? Cu paloşul sau cu ghioaga ?
Călări şi cu ghioaga, răspunse Ungurul.

— Fie după voinţa ta, zise Mihu. Să mergem fie

sau
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care până la marginea pădurii, tu din sus şi eu din 
jos, ş’apoi să ne răpezim unul la altul.

— Fie, zise Ianoş.
Amândoi să despărţiră şi, când ajunseră la mar

ginea poienii, fiecare din ei întoarse calul, apoi pu
nând mâna pe ghioagă să răpezi asupra celui-l’alt. 
La drum se întâlniră, se ridicară în scări şi ghioa
gele grele zburară în văzduh învârtindu-se d 
pra capetelor potrivnicilor dar, de o dată, chinga 
de la şaua lui Ianoş se rupse şi el căzu greu la 
pământ.

— Rău semn Ianoş, zise Mihu stăpânindu-şi ca
lul şi plecând ghioaga în jos.

Ungurul sări în picioare strigând:
— Eu ştiu să mă lupt şi pe jos.
— Ba nu, răspunse Miliu, am spus că lupta va 

fi dreaptă şi dreaptă trebue să fie, şi sărind de pe 
cal zise :

— Să ne luptăm pe jos cu paloşul.
— Bine, zise Ungurul, paloşul mie-e prieten, şi 

aruncând ghioaga scoase paloşul.
Miliu trase şi el'pe al lui şi amândouă se încru

cişară zăngănind şi aruncând scânteie, dar după 
câte-va lovituri zadarnice din partea lui Ianoş, fe
rul lui Miliu atinse cu putere pe acel al Unguru
lui, de a lungul, de la vârf spre mâner, zmulgân- 
dui’l din mână şi făcându’l să sară departe. Miliu 
se răpezi şi puse piciorul pe paloşul căzut la pă
mânt :

— Acuma, Ianoş, n’ai ce spune, n’ai ştiut să-ţi 
ţii prietenul în mână, viaţa ta este în puterea mea.

— Vino do o ia, răspunse Ianoş hotărât.
— Voi veni şi voi lua-o, fii pe pace, zise Miliu, 

dar voi veni bărbătcşte fără nici o armă, pentru 
a mă lupta cu tino voiniceşte numai cu braţele, şi 
aruncând paloşul, înaintă asupra lui cu pas liniştit.

Ungurul îl aştepta nemişcat, iar când nu mai 
râmase decât o palmă de loc între ei, scoase cu iu
ţeala fulgerului un cuţit din brâu şi se aruncă asu
pra lui, Mihu. Dar ori cât de iute*fusese mişcarea 
lui, Mihu o văzuse şi era pregătit : cu mâna stângă 
apucă braţul drept al Ungurului iar cu cea dreaptă 
îi cuprinse gâtul stringându’l cu putere.

easu-
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— Ha, câne ! Eu iţi dăruiesc de două ori viaţa şi 
tu umbli cu vicleşug ; dar acuma îţi vei lua pe
deapsa.

Ianoş făcu o opinteală desnădăjduită dar în zadar, 
cu braţul drept nu putea face nici o mişcare căci 
era strins ca int’un cleşte de fier iar acel stâng 
încerca în zadar să desprindă mâna dreaptă a lui 
Mihu care-i stringea gâtul tot mai tare.

— Ai dus o viaţă mişelească, vei muri ca un 
mişel, zise Păunaşul Codrilor şi, dând o zmunci- 
tură puternică, ciolanele Ungurului se auziră 
pocnind, apoi trupul lui fără viaţă căzu la pământ.

Tovarăşii lui Mihu care priveau lupta, căci 
acuma se vedea ca ziua, dădură un strigăt de 
bucurie, iar Ungurii căzură în genunchi.

Mihu se încredinţâ că Ianoş nu mai dă nici un 
semn de viaţă, apoi încălecând, intră iar în cercul 
alcătuit de Români.

— Legaţi pe aceşti mişei, poronci el, iar dacă 
unii dintr’înşii s’ar’ împotrivi trageţi cu arcurile 
în ei ca in nişte câni.

Dar Ungurii, cu totul încremeniţi de spaimă, 
n’aveau nici un gând de împotrivire şi în scurt 
timp fură legaţi de mâni şi de picioare.

— Căpitane, zise unul din Români, iată o femee 
legată pe un cal şi care pare a fi moartă.

— Deslegaţi-o răpede şi daţi-o jos cu îngrijire. 
Adunându-se mai mulţi pentru a o deslega şi 

a o întinde pe pământ, imul din ei zise de odată: 
— Ii Jupâneasă de la Cetate !
— Nu se poate, zise altul.

^ — Ba da, ea este, Jupâneasa Maria, o cunosc, 
zise un al treilea.

Mihu, descâlecând, să apropie de locul unde ză
cea nenorocita femee şi îngenunchind lângă dînsa 
puse urechea pe pieptul ei.

— Nu-i, moartă’, trăeşte zise el, trebuie să fi le
şinat de spaimă. Aduceţi răpede puţină apă. Oare 
cum să fi căzut ea în mânile lui Ianoş? O ştiam 
peste munţi cu soţul ei?

Unul din Unguri care ştia bine româneşte spuse 
atunci cum năvălise ei asupra oştenilor sub paza
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cărora ea călătorea şi cura o răpise după ce omo- 
rîse pe toţi Neamţii.’

Se aduse apă într’un corn şi Mihu stropi faţa 
tinerei femei care deschise ochii, se ridică răză- 
mându-se pe un cot, aruncă împrejurul ei o pri
vire mirată, apoi văzându-se încunjurată de o mul
ţime do oameni înarmaţi îşi aduse aminte de ne
norocirea ei şi îşi ascunse ochii cu mâna.

— Nu te teme, Jupâneasă, zise atunci Mihu care 
rămăsese în genunchi lângă dânsa, te afli în
tre prieteni şi nu ai de ce să te mai temi.

— Dar, îngână ea, hoţii...
— Hoţii sunt legaţi în puterea noastră şi în cu

rând vor lua pedeapsa ce li se cuvine precum a 
şi luat-o căpitanul lor.

Maria privea cu uimire şi cu frică po Mihu a că
rui faţă îmbrobodită precum şi lungile pene de 
păun înfipte in căciulă ii dădeau o înfăţişare gro
zavă şi o nelinişteau.

— Jupâneasă, zise el pricepând simţirile care o 
tulburau, fii în tihnă; faţa mea esto acoperită dar 
inima îmi este deschisă şi curată când îţi spun 
că toţi câţi ne aflăm aci îţi suntem prieteni. Cu
noaştem cu toţii bunătatea sufletului Dumi- 
tale despre care avem ca dovezi nenumărate bine
faceri şi cu toţii suntem gata să te slujim pe cât 
va fi în puterea noastră. Când vei fi mai liniştită 
ne vei povesti prin ce împrejurări ai căzut în mâ- 
nile hoţului sângeros..,

Dar, ea, aducându-şi atunci aminte de întâm
plarea fioroasă in urma căreia fusese răpită, sări 
de o dată în picioare strigând :

— Ştefan!... oştenii!... 0, dacă cum spui, în 
piepturile voastre bate o inimă miloasă,, nu vă 
pierdeţi vremea cu mine aice. Mie, mi-este bine 
acuma, dar în pădure zac o mulţime de oameni 
viteji care şi-au pus viaţa pentru mine. Poate că 
pintre dânşii să mai fie unii vii, nu-i lăsaţi să 
piară cu zile, iar dacă sunteţi creştini nu îngă
duiţi ca trupurile lor să rămâe prada fiarelor. 
Dar ce zic, voi veni şi eu, voi merge în fruntea 
voastră !

u
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Mihu se sfătui răpede cu vr’o doi din tovarăşii
lui.

— Jupâneasă, îţi voiu împlini dorinţa şi tc voiu 
urma. Acei care zac în pădure sunt de alt neam 
şi de altă credinţă decât noi, s’au arătat duşmani 
neîmpăcaţi, de multe ori găsitu-ne-am faţă în 
faţă cu ei în luptă nemiloasă, dar nu va fi zis că 
Păunaşul Codrilor o lăsat oşteni viteji, chiar duş
mani lui, să piară în codri si să putrezească fără 
mormânt. Suntem gata să plecăm.

Dar jupâneasa auzind că acel care-i vorbeşte 
este Păunaşul Codrilor, haiducul vestit despre 
care umblau atâtea vorbe, ea fiind soţia unuia 
din acei care îi erau duşmani de moarte şi de 
doui ani îl urmăreau zi şi noapte, rămase în
cremenită.

— Eşti Păunaşul Codrilor, zise ea încet, eşti... 
şi glasul i se opri tremurând.

— Da, Jupâneasă, sunt Păunaşul Codrilor, acel 
pe care soţul Dumitale îl vânează ca pe o fiară ; 
sunt omul cel îndrăzneţ care nu se sfieşte să 
poarte războiu cu Sas şi cu Ungurii, .acel pe ca
pul căruia s’o pus preţ, pe care-1 numiţi lotru, 
dar peste toate sunt ocrotitorul celor slabi’ şi prie
tenul celor buni şi drepţi.

— Multe auzit-âm de Dumneta, zise Maria după 
o clipă de tăcere, multe pâri şi multe laude ; până 
acuma nu ştiam ce să cred, dar acuma îmi aduc 
aminte că pârile veneau do la cei mari şi tari iar 
laudele de la acei mici şi slabi. De astăzi înainte 
.ştiu ce să cred.

— Şi ştiu că vei crede numai ce este drept răs
punse Mihu, căci plecarea Dumitale este dea as
culta pe acei mici şi slabi. Dar noaptea trece şi 
ziua nu trebue să-mi găsească tovarăşii adunaţi. 
Cincizeci de oameni vor veni cu mine, treizeci vor 
rămânea aici cu Petrea Cărăbuş pentru paza Un
gurilor. Ceilalţi să se împrăştie.

Se aduseră caii ; Mihu ajută pe Maria să înca
lece şi plecară. Păunaşul Codrilor şi cu ceilalţi to
varăşi mergeau pe jos având pe Maria in mijlocul 
lor, iar Onea urma ducând de frâu calul lui Mihu.

înaintau răpede şi în curând ajunseră locul pe
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care se dăduse lupta. Precum arătarăm mai sus, 
acei cari însoţeau pe soţia cavalerului, fusese si
liţi de strâmtoarea albiei pârîului în care era dru
mul să meargă câte unui. Din această împrejurare 
şi, cu toate că în vremea luptei oştenii, pe cât le 
fu cu putinţă, se apropiase unul de altul, trupurile 
lor erau împrăştiete pe o depărtare destul de mare. 
Cele dintâi peste care dădură erau acele a trei 
Nemţi şi patru Unguri zăcând aproape grămadă.

Maria sărise îndată de pe cal şi urmărea cu un tre
mur a trupului întreg mişcările Românilor care tră
sese la o parte trupurile Nemţilor şi căutau la dinsele 
semne do viaţă, dar în zadar : erau reci şi înţe
penite do moarte. Ceva mai departe, în altă gră
madă zăcea un Neamţ cu capul aproape despărţit 
de trup, iar sub el doi Unguri. Ridicându-se tru
pul oşteanului, să auzi un gemăt şi dându-se acele 
ale hoţilor la o parte, Maria recunoscu pe Conrad 
într’uu lac de sânge. Bietul oştean avea un jungher 
înfipt în piept care după ce trecuse printre veri
gile zălei străpunsese haina de piele groasă. Fu- 
ridicat şi întins cu îngrijire pe pământ uscat iar 
jalnica căutare urmă mai departe. După Conrad 
se găsiră încă doi Nemţi dar aceştia morţi. Mişca
rea de care era cuprinsă Maria creştea din ce în 
ce, când se dădu peste o adevărată movilă de tru
puri acoperind pe jumătate un cal alb care se 
zbătea din când în când. Se scoase din grămadă 
un Neamţ cu capul zdrobit şi, la lumina faclelor, se 
zări trupul lui Ştefan, cu faţa galbână şi plină de 
sânge ; Maria căzu în genunchi lângă el.

— Păcat de voinic, frumos este, zise unul din Ro
mâni. Nu pare a fi Neamţ.

— Trebuie să-l cunoşti, Jupâneasă, întrebă Mihu, 
cine-i ?

— Nu. da, îngână Maria, tot trupul fiindu-i 
scuturat de un tremur cumplit, e un.... o rudă a 
mea.... un kneaz.... din Maramureş.... da oare nu 
mai este nici o nădejde ?

— Puţină, zise clătinând din cap 
genunchiase şi el şi pipăia trupul rănitului, dar 
mort încă nu-i, esto* încă cald. Apropieţi faclele, 
poronci el scoţând un cuţit din brâu. Apoi des-

Mihu care în-
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cleştându-i dinţii cu degetul îi ţinu puţin cuţitul 
dinaintea buzelor şi pe urmă îl apropie repede 
de facle.

— Suflă, strigă voios, vedeţi, cuţitul este asu
dat ! Dar, să vedem unde-i rănit !

Se scoase coiful din capul lui Ştefan şi dintr’în- 
sul ieşi un şivoiu de sânge.

— Capul este spart, zise Mihu, dar coiful o a- 
morţit lovitura căci numai aice, şi arătă partea 
stângă a frunţii, simt ciolanul rupt ; dacă ar li 
numai atâta n’ar fi mare lucru. Ha ! urmă el pi
păind pieptul, aice stă treaba mai rău, şi arătă în 
partea dreaptă o bortă ; grozavă lovitură de ţapă 
a primitei aici, vedeţi că zaoa, cât era ea de bună, 
este ruptă. Dacă rana nu va fi adâncă tare, poate 
să scape, sânge văd că nu mai curge. Ridicaţi-1 
cu îngrijire şi-l puneţi pe muşchiul de lângă tul
pina ceia de brad; Jupăneasa spune că-i Român.

Ştefan fu lungit pe muşchiu şi Maria se puse 
în 'genunchi lângă el, iar Mihu ui tovarăşii urmară 
cercetarea celorlalte trupuri. Găsiră pe Anton ză- 

ştinţă lângă un cal ucis, cu braţul 
rupt dar fără alta rană şi, tocmai la urmă, pe un 
Neamţ, turtit în pârău sub calul lui mort dar alt
fel nevătămat şi care îşi recâştigă cunoştinţa în
dată ce calul fu scos de pe el. Ceilalţi oşteni erau 
înţepeniţi de moarte, iar Ungurii câţi se mai gă
siră suflând primiră lovitura de milă fără ca să se 
mai cerceteze dacă mal aveau sorţi de viaţă sau nu.

Mihu poronci oamenilor să facă în grabă trei 
tărgi acoperite cu cetină pentru ridicarea răniţi
lor şi se întoarse la Maria pe care o găsi nemiş
cată lângă Ştefan.

— Jupâneasă, zise el, am luat măsuri pentru ca 
răniţii să fie duşi de oamenii mei, pe tărgi, până 
la Humuleşti, iar pentru paza trupurilor celor 
ucişi vor rămânea doi inşi care se vor depărta 
numai când vor vedea apropiindu-să acei ce vor 
fi trimişi de la Cetate pentru ridicarea morţilor.

— Iţi mulţămesc, răspunse Maria, fii încredin
ţat că nu voi uita nici odată binele ce mi l-ai 
făcut mie şi bieţilor răniţi. Dar... mă tem că ruda

când fără cuno
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mea să nu-şi dee sufletul pe drum, multe ceasuri 
au să treacă până i se vor putea lega rănile.

— Am legat multe răni în viaţa mea, răspunse 
Mihu, şi dacă vrei să-mi dai ajutor, îl pot lega 
eu de 6 cam dată, dar să ne grăbim că ne mai 
rămân numai patru ceasuri de noapte şi-i departe 
de aicea până la Humuleşti.

— 0 ! sunt gata, spune-mi numai ce trebue • 
să fac.

— De o cam dată să-i ridici capul şi să-l ţii 
ridicat până cc-1 voiu spăla şi lega. Onea, adaose 
el, adu-mi scama şi pânza de legat din rafturi.

Capul fu spălat si legat cu o făşie de pânză 
apoi Mihu răzămă pe Ştefan de brad, spuse Mă
riei să-l ţie şi, scoţându-i zaoa şi dolmanul. 
deschise cămeşa, îi des văii pieptul şi descoperi 
rana. Borta era lată, două coaste rupte şi rana, 
după cât îşi putu da socoteală Mihu, adâncă. 
Maria spărietă îl întrebă :

— Crezi că va putea trăi ?
— De va avea zile va trăi, răspunse Mihu, am 

văzut oameni cu borte mai mari in piept îndrep
tând u-se, dar multă îngrijire are să-i trebuiască.

Rana fu spălată, umplută cu scamă şi tot piep
tul înfăşat într’o legătură strinsă.

Targelo gătindu-se, se aşezară răniţii pe ele a- 
poi, punându-se câte doi oameni la fiecare targă, 
apucară cu toţii drumul la vale, Maria urmând 
călare targa pe care era întins Ştefan.

XI

Dreptatea Pălmaşului

Ei străbătuse jumătate din cale până la poiana 
undo rămăsese Cărăbuş când, la o cotitură a dru
mului, auziră înaintea lor un ţipet şi zăriră o um
bră care fugea printre copaci.

— O nălucă ! zise un Român.
— Eereştc-ne, Doamne de lucru necurat ! zise 

altul crucindu-se.
— Mama pădurii ! strigă un al treilea.
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— Nu vă este ruşine ! strigă Mihu. Drac, nălucă 
sau mama pădurii, după dânsa şi mi-o prindeţi!

Vr’o câţiva oameni se răpeziră după umbră şi 
în curând* se întoarseră aducând ceva între dânşii.

— Ce era? întrebă Mihu.
— O femee, Căpitane.
— Ce femee ?
— Neculai Pârvu spune că-i slujnica Jupânesei 

de la Cetate.
— Hertha, strigă atunci Maria, Hertha trăeşte ? 
La auzul glasului stăpânei, fata scăpă din mâ-

nile ţăranilor, alergă la Maria pe care o recunoscu 
de departe la lumina faclelor şi se aruncă pe ea 
cuprinzându-i mijlocul cu amândouă braţele.

— Ah ! milostivă doamnă, milostivă doamnă, 
zicea ea nemţeşte, plângând şi râzând tot odată, 
ce noapte înfiorătoare, ah ! Dumnezeule!

— Hertha, sărmana Hertha, răspunse Maria dez- 
merdându-i faţa, eu te credeam moartă ! Cum do 
ai scăpat din mâna hoţilor ?

— Ah ! milostivă doamnă, milostivă doamnă 
zicea ea necontenit, credeam că nu vă voiu mai ve
dea şi că am să mor singură în codri.

— Jupâneasă, zise atunce Mihu; noaptea trece şi 
fata poate spune ce are de spus mergând, să ne 
urmăm drumul.

Porniră din nou şi Hertha, răzăraată de şaua 
Măriei, ii povesti cum, în clipa în caro nă
vălise hoţii, simţind că calul cade sub dânsa, 
sărise în’ lături;* mâna grea a unui hoţ se a- 
bătuse pe umărul ei când văzu, învârtindu-sc 
de asupra capului ei, umbra unei spezi şi mâna 
care o apucase lunecă de pe dânsa. Simţindu-se 
slobodă, o luă la fugă la deal prin codru fără a 
şti unde merge şi închipuindu-şi că aude pe hoţi 
urmărind-o. Nu-şi pute° da seamă câtă vreme 
fugise astfel ; simţindu-se obosită şi no mai au
zind nici un zgomot se puse jos şi se odihni cât
va. înţelegând că tot suindu-se la deal, s’ar de
părta de drumul care ducea la Cetate, după 
simţi odihnită, începu să se scoboare spre pârâu 
şi ajunsese la drum când auzi gură şi văzu 
mişcându-se umbrele acelora care însoţeau pe

ce se
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Mihu şi pe Maria. Crezând că iar a dat peste 
hoţi, spaima o făcuse să scape un ţipet şi înce
puse a fugi, dar se împiedicase de o buturugă şi 
căzuse iar oamenii care o urmăreau pusese mâna 
pe ea. Socotea că ajunsese ciasul ei cel de pe 
urmă când auzi glasul cunoscut al stăpânei.

Când Hertha îşi isprăvea povestirea ajungeau 
la poiana in caie îi aştepta Petrea Cărăbuş cu 
Ungurii legaţi.

— Aice, Jupâneasă, zise Mihu, trebue să ne 
despărţim. Două-zeci de oameni de ai mei te vor 
însoţi cu răniţii până la Humuleşti, iar acolo eşti 
cunoscută şi vei găsi cu cine să-i duci la Cetate. 
Iţi doresc să-i vezi în curând sănătoşi, dar am 
să-ţi fac o rugăminte.

— O spune! zise Maria. Iţi este împlinită de 
mai înainte dacă împlinirea ei este în puterea 
mea.

— Slujnica Dumitalo şi oşteanul care o scăpat
teafăr au văzut feţele tovarăşilor mei ; se poate 
întâmpla ca, în curând să se întâlnească cu ei, şi 
mult rău ar putea să aibă bieţii oameni dacă s’ar 
afla că stau in legătură cu mine. Cer, prin urmare, 
ca Dumneta să întrebuinţezi toată trecerea ce o 
ai pentru ca ci, dacă vor întâlni vre-o dată pe 
unul din acei pe care i-au văzut astă noapte aicea, 
să se facă că nu-1 ştiu. '

— Iţi făgăduesc că vor rămânea necunoscuţi 
slujnica mea şi oşteanul caro o scăpat atât de mi
nunat sunt oameni cinstiţi şi buni creştini ; spre 
liniştea Dumitale îi voiu face să jure, aice în faţa 
tuturor că ori unde-i vor întâlni, nu-i vor cunoa
şte, şi scoţând din sân o cruce neagră având pe 
ea chipul Mântuitorului răstignit, chemă pe Hertha 
şi pe oştean şi-i făcu să rostească jurământul 
cerut.

— Să ştiţi, le mai zise Maria, că dacă vă calcaţi 
jurământul,’ mă faceţi şi pe mine sperjură, căci 
iată : jur şi eu pe această cruce că nici eu, nici 
voi nu vom cunoaşte sau da de gol vre-o dată pe 
unul din acei care ne-au scăpat din mâna hoţilor. 
Aşa să-mi ajute Dumnezeu I Şi blăstămată să fiu
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dacă eu sau unul din voi ne vom călca jură
mântul.

Oşteanul şi Iiertha căzură în genunchi înaintea 
Măriei şi se legară clin nou către dânsa că vor 
ţinea cu sfinţenie jurământul lor.

Oamenii care trebuiau să meargă cu Maria fiind 
gata de plecare, ea înainte de a încăleca s’apro- 
pie de Mihu şi-i zise :

— înainte ele a ne despărţi îţi mai mulţămesc 
încă odată pentru binele ce ne-ai făcut. Iţi voiu 
rămânea recunoscătoare în veci şi te las având 
credinţă că, cu drept cuvânt, te numeşti ocrotito
rul celor slabi şi prietenul celor buni. Şi-i întinse 
mâna.

Miliu, îi luă mâna plecânduse, o atinse cu buzele 
şi zise :

— Cuvintele Dumitale au plătit de zece ori a- 
jutorul ce ţi l-am putut da. Rămâi sănătoasă, 
Dumnezeu să-ţi dea fericirea care ţi se cuvine şi 
să ţi răsplătească binele care îl semeni împrejurul 
Dumitale.

Vom lăsa acum pe Maria să plece cu răniţii spre 
Neamţu, sub paza tovarăşilor Pălmaşului Codri
lor şi vom remânea do o cam dată cu el.

îndată ce însoţitorii Măriei so depărtară în pă
dure, Mihu întrebă pe Petica Cărăbuş :

— Gata sunt ştreangurile?
— Gata, Căpitane.
— Luaţi pe hoţi şi-i spânzuraţi fiecare do câte 

un copac din marginea de la deal a pădurii, iar 
trupul lui lanoş aninaţi-1 de mărul cel din mijlo
cul poienii.

Zadarnic căzură Ungurii în genunchi şi se ru
gară să fie lăsaţi cu viaţă, poronca Păunaşului fu 
îndeplinită fără milă şi in curând să clătinau, 
bătute de vânt, treizeci şi două do trupuri înţe
penite.

—Acuma, zise Mihu care în decursul acestei fio
roase lucrări stătuse de o parte, esto răzbunată o- 
cara făcută de lanoş Păunaşului Codrilor, şi ţara s’o 
mântuit de aceste fiinţe cu chipul de oin dar cu 
inima de fiare. Vă mulţumesc că v’aţi adunat atât



89

de răpede şi în număr atât de mare : puteţi de a- 
cuma să vă împrăştieţi pe la casele voastre.

_ — Căpitane, zise Petrea Cărăbuş, om mărunţel 
şi sprinten, cu o faţă plăcută şi deschisă, învese
lită de doi ochi mari negri şi vioi, ai făcut astăzi 
o faptă dreaptă, dar îţi mai* rămâne una de îm
plinit.

— Ce este ! întrebă Mihu.
— Andrusca şi cu Timofei să vie aice ! strigă 

Petrea.
Doi oameni, unul nalt şi zdravăn cel lalt mă

runţel şi slab, amândoi bălani şi bărboşi, cu ochi 
suri mici, cu nasul turtit şi cu gura mare, pur
tând căciuli de vidră şi sub cojoacele de oaie că
meşi roşii peste nădragi negri vârâţi în ciubote 
de iu ft, se apropiară de Mihu şi de fcărăbuş.

— Faceţi cerc împrejurul lor, mai poronci Pe 
trea. Iar, după ce cercul fu făcut, zise lui Mihu.

— Căpitane, cu părere de rău te înştiinţez că 
aceşti doi străini primiţi în mijlocul nostru nu s’au 
îndurat să se lese de năravurile lor. Mi s’o jăluit 
Dumitru a Stancăi din Grumăzeşti că, ieri noapte, 
au intrat doitalhari în ograda tătâne-său caretră- 
eşte în marginea satului, om de peste optzeci de 
ani, şi i-au furat dintr’o căsoaie un ulcior cu miere, 
cinci oca de ceară şi trei gâşte. Auzind zgomot, 
unchieşul o ieşit afară cu baba şi o vrut să intre 
în căsoaie dar tâlharii i-au răsturnat luând-o la 
fugă şi, până să sosească vecinii treziţi de ţipe
tele bătrânilor, s’au făcut nevăzuţi. Dar"unchieşul 
ii văzuse şi, după cum mii-o zugrăvit fiul său, am 
bănuit că trebuie să fi fost Ruşii. Căutându-i am 
găsit miere asupra lor şi luându-i din scurt sin
guri au mărturisit faptul.

— Aţi auzit? întrebă Mihu pe vinovaţi cu frun
tea încreţită şi cu glasul aspru. Ce aveţi de zis 
pentru apărarea voastră ? Stiti cum pedepsesc eu 
pe tâlhari ! * *

— Iertare, Căpitane, strigară Ruşii căzând în 
genunchi, adevărat că am furat, dar nu le-am fă
cut bătrânilor nici un rău si fără de voiuţa noas
tră i-am răsturnat fugind. Iartă-ne că nu vom mai 
face.

■
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— V’am mai iertat odată, zise Mihu ; ştiţi cu 
câtă nevoie v’am scăpat anul trecut când erau să 
vă spânzure Hotinenii pentru un furt de cai. V’aţi 
jurat atunce mie că nu sunteţi vinovaţi, iar eu v’am 
ajutat să fugiţi şi v’am primit între tovarăşii mei 
cu tocmeală să fiţi oameni de treabă. De atunce 
v’am mai prins cu un furt la Bacău pentru care 
v’am pedepsit. Acuma am să vă spânzur alăturea 
de Unguri.

— Fie-ţi milă de noi, strigară nenorociţii ; la- 
să-ne viata ; avem cu ce despăgubi pe unchieş, 
dăm tot dar îndură-te de noi.

— Lasă-le viaţa, Căpitane, zise Petrea la urechea 
lui Mihu, ne au* fost de mare ajutor. Au o mulţi
me de meşteşuguri ; străbat peste tot locul şi ne 
aduc veşti de mare folos.

— Nu le voiu lua viaţa, zise Mihu tare, dar nu 
vreau să-i mai număr printre oamenii mei. Tre
buie să se ştie că Paunaşul Codrilor nu are de a 
face cu talliarii ; oamenii’lui sânt oşteni, nu hoţi. 
Vă dăruesc viaţa, zise el cătră Ruşi, dar să ştiţi că 
nu mai faceţi parte din tovarăşii mei ; dacă veţi 
îndrăzni să vă arătaţi la adunările noastre, vă spân
zur de cel dintâiu copac. Petrea! Ii vei sili să plă
tească unchiaşului de trei ori cât făceau lucrurile 
furate ; apoi vei pune să le tragă, aice, înainte de 
plecare, câte două sute de nuiele.

Porunca Păunaşului Codrilor fu împlinită fără 
zăbavă şi când Mihu călare, urmat de Onea, ieşea 
din poiană şi intra în pădure, îndreptându-se spre 
miază-zi, cotlrii răsunau de vaietele celor doi Ruşi 
care-şi primeau pedeapsa.

XII

In care Ştefan îşi regăseşte logodnica

Clădită în veacul al treisprezecelea de Cavalerii 
Nemţi ai Sântei Marii de la Ierusalim, pe un deal 
care stăpâneşte atât valea Ozanei cât şi şesul To- 
poliţei, Cetatea Neamţului a văzut desfăşurându-se 
în vreme de cinci veacuri, şirul faptelor care al- 
cătuesc trecutul Moldovei.
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In zidurile ei au trecut, pe rând, Cruciaţii îm
brăcaţi în zale, veniţi din locuri depărtate pentru 
a înfrunta năvălirile păgânilor, Bogdan descăle
cătorul Moldovei, Petru Muşat, intemeitorul Dom- 
niii, Alesandru-Cel-Bun, întâiul legiuitor al ţării, 
Marele Ştefan, acel Domn prea mare pentru o ţa
ră mică, Petru Rares, vrednicul fiu al eroului, 
crudul Lăpuşneanu, Movileştii şi Sobieski, eroul 
polon.

Ele au văzut naşterea Moldovei, au privit-o în 
floare şi, înainte de a fi sfărmate, au fost mar- 
turi ai decăderii de care fusese cuprinsă. Nu le a 
fost dat să vadă, întregi, renaşterea şi noua por
nire spre fală a neamului românesc.

Unde sunt ele oare astăzi, căci pe locul Cetăţii 
au rămas numai temelii şi crâmpeie de ziduri ?

Fost-au ele oare răpite* de Români pentru a fi 
păstrate în casele lor ca odoare scumpe, pe lângă 
icoanele familiei, sau măcar strînse ca amintire a 
trecutului tării ? Nu, din ele sunt făcute aproape 
toate casele Jidanilor din Târgul Neamţului. Pie
trele cari au privit tot trecutul nostru, care, în 
zilele de grea cumpănă, au adăpostit cinstea şi a- 
verea ţării, lespezii de la capelă pe care au în- 
genunchiat atât urieşii întemeietori ai ţării, acei 
ce au croit-o înfruntând pe cel mai puternic rege 
al Europei, cât şi voinicii de la Războieni când se 
pregăteai! să moară pentru cruce şi ţară ; acele 
pietre şi acei lespezi privesc astăzi prăsindu-so şi 
îmbogătindu-so uricioasa şi lacoma omidă care roa
de sânul nenorocitei Moldove. Această nepăsare 
pentru trecut va rămânea o pată vecinică asupra 
neamurilor care au trăit de la 1830 încoace.

In vremea în care se petreceaü faptele al
cătuind povestirea noastră, rămăşiţele de astăzi 
erau o falnică cetate încredinţată de craiul Unga
riei vitejiei Cavalerilor Albrecht de Wolkenstein 
şi Ulrich de Lindenberg, amândoi urmaşi a unor 
neamuri vestite din Germania de miază-zi. Straja 
Cetăţii, precum auzirăm din gura lui I-Ians, se al
cătuia din douăzeci şi cinci de lefegii nemţi şi 
din Românii satelor vecine, închinate Cetăţii, care
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făceau strajă cu schimbul şi a căror număr era 
mai mare sau mai mic după trebuinţă.

Veniturile satelor închinate erau ale Cavalerilor, 
ele erau alcătuite din gloabe, din dijma pământu
lui, din desetina stupilor, din goştina porcilor, din 
deosebite dări în bani şi în fructe precum şi din 
venitul crâşmelor şi din acel al morilor.
Cavalerii judecau pricinele pentru moarte de om şi 

pentru tâlhărie, iar pricinele mai mici se cercetau 
în fiecare sat de judele ales de locuitori care era 
însărcinat şi cu strângerea dărilor. Cavalerii erau 
însă ţinuţi să plătească din acele venituri lefile 
slujitorilor şi să întâmpine clieltuelile pentru hrana 
cailor şi pentru ţinerea Cetăţii în stare bună.

Sătenii, pe lângă dări, mai erau datori să facă 
cu schimbul de strajă, atât în lăuntru Cetăţii cât 
şi pe din afară, să lucreze un număr de zile pe 
ân la meremeturi şi să îndeplinească oarcşi-care 

• slujbe casnice.
Cavalerii nu erau puşi sub ascultarea Voevodu- 

lui Moldovei, dar erau datori să-i dee ajutor pen
tru păstrarea bunei linişti şi pentru toate trebile 
Craiului, fiind însă ţinut şi Voevodul la aceleaşi în
datoriri cătrâ dânşii*.

Cetatea era alcătuită, pe atunce, dintr’o clădire 
în patru muchii ceva mai lungă de cât lată, cu 
o curte la mijloc ; cu două rânduri pe toate latu
rile şi avea, la fiecare colţ, câte un turn pătrat 
cu trei rânduri ; podul mişcător şi poarta se aflau 
în partea despre răsărit. Rândurile de jos şi de 
sus a părţii despre miază-zi, care priveşte spre 
Ozana, Slujeau do locuinţă Cavalerului Albrecht 
de Wplkenstein care era castelan al cetăţii. Ce
lait Cavaler locuia în încăperile din rândul de sus 
al laturii despre răsărit, iar în rândul de jos al 
acestei laturi se afla cancelaria, locuinţa capela
nului şi sala de judecată. In rândul de sus al la- 
turei despre apus erau capela şi încăperi pentru 
oşteni, iar în rândul de jos închisoarea şi un cer
dac cu stălpi în care se adăposteau caii în vreme 
de împresurare şi unde, vara, în vreme liniştită, 
dormeau sătenii de strajă. In rândul de sus al lă
turii despre miază noapte erau mai multe odăi
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pentru oşteni, iar in cel de jos bucătăriile şi. mai 
multe hambare. Toate laturile coprindeau câte un 
singur şir de odăi, a căror uşi dădeau într’o sală 
îngustă având în fiecare capăt câte o scară.

Lemnăria uşilor într’un singur canat şi a fereş- 
tilor era de stejar ; podelile de jos şi de sus, do 
brad. Toate fereştrile aveau giamuri mici, rotunde, 
într’unite prin cercuri de plumb şi zăbrele groase 
de fer. Laturea despre miazăzi, deasupra râpei, 
nu era apărată nici de şanţul nici de zidul ce în
conjurau celelalte laturi. In partea despre Cri
văţ, între şanţ şi zid, se afla un loc slobod, sădit 
cu pomi, iar în colţul despre apus al acestei curţi, 
lipite de zid, erau grajdurile pentru cai şi pentru 
vite precum şi mai multe hambare.

Odaia din rândul de mijloc al turnului, care se 
afla între locuinţele celor doi Cavaleri, era încă
perea în care se găzduiau străinii de seamă.

Această odaie avea o fereastră privind spre 0- 
zana şi două uşi. Pe păreţi şi pe jos erau întinse 
scoarţe frumoase de lână; un pat de stejar săpat, 
cu baldachinul răzăraat pe patru stâlpi suciţi, un 
jilţ marc, trei scaune de stejar cu spetezele să
pate şi o masă alcătuiau îmbrăcămintea ei.

Două săptămâni după întâmplările povestite mai 
sus, târziu după miezul nopţii, se găseau în acea 
odaie luminată de o făclie de ceară, împrejurul 
patului în care zăcea Ştefan Stroici cu capul le
gat şi cu pieptul fnfăşat, patru inşi.

Iu genunchi, lângă capul patului, să afla Maria 
care, do când îl adusese la Cetate, nu părăsise pe 
rănit nici zi nici noapte; lângă dânsa se ţinea în 
picioare credincioasa Hertha. De cealaltă parte 
a patului, cu mâna pe pulsul bolnavului, şedea 
un călugăr minorit cu părul şi barba albă, iar la 
picioarele patului, cu coatele răzămate pe el, sta 
un bărbat tânăr şi voinic, cu părul şi musteţile 
blonde,. cu faţa deschisă şi plăcută, îmbrăcat în 
hainele strimte obicinuite în apusul Europei.

Rănitul avea ochii deschişi şi din buzele lui ie
şeau cuvinte fără şir.

— Daţi de tot.... Tătarii.... Maria,.... nu vă lă-
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saţi.... iată Ungurul nemernic.... izbânda va fi a 
noastră....

— Părinte Anselm, zise nemţeşte Maria spări- 
etă cătră călugăr, niciodată n’a aiurat ca astăzi, 
oare nu i se apropie sfârşitul?

— Eu cred, fiica mea, răspunse liniştit călugă
rul, că să apropie un sfârşit, dar deşi nu mă pot 
încă rosti cu hotărîre, acest sfârşit este acel al 
bolii, iar nu acel de care te temi. Ori-cum, în 
cursul acestei nopţi are să i se aleagă, fer bin ţeala 
asta cumplită şi pulsul acesta nu mai pot ţine 
mult. Dar să-i mai dăm să bea din leacul ce i 
l’am pregătit , nădăjduesc că-1 va mai linişti. 
Maria, cu cea mai mare îngrijire, ridică capul lui 
Ştefan cu o mână, îi descleştă dinţii cu cea-l’altă, 
iar Hertha îi vărsă în gură*câte-va linguriţi din 
cuprinsul unei ceşti, apoi capul rănitului fu aşe
zat din nou pe pernă. Buzele i să mişcară iar. 
dar pentru a alcătui cuvinte fără înţeles. După o 
clipă de linişte călugărul zise încet :

— Pulsul s’a mai domolit, a închis ochii şi 
Maria uitându-se la Ştefan văzu că, într’adevăr, 
închisese ochii :

— S’ar părea că doarme, zise ea.
Călugărul făcu un semn cu capul apoi, după 

oareşi-care aşteptare lăsând mâna bolnavului să 
plecă şi apropie urechea de gura lui :

— Doarme, zise el, aud cum trage sufletul ; 
pulsul este acuma aproape liniştit. Apoi sculân- 
du-să, zise Măriei.

pă cât mă pricep primejdia a trecut ; din 
de acuma se va trezi răcorit şi, cu o în

grijire bună, în câte-va săptămâni va fi pe picioare. 
Prin urmare, poţi să mergi să te odihneşti : tre- 
bue să fii zdrobită de oboseală căci de două săp
tămâni nute-ai culcat. Cavalorul Ulrich şi cu mine 
vom rămânea pe lângă rănit.

— Da milostivă Doamnă, zise Cavalerul, mergi 
de te odihneşte, căci mă tem să nu te îmbolnă
veşti şi Dumneta de atâta oboseală. Poţi să fii 
încredinţată că Părintelele Anselm şi cu mine 
nu ne vom departa de lângă bolnav.

— Nu, răspunse Maria, nu mă voi resimţi

— Du 
somnul
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dacă nu voiu dormi încă câteva ceasuri; îndată 
ce va căpăta cunoştinţa vă făgăduesc că mă voi 
retrage, dându-vă de ştire : până atunci rămân şi 
vă rog pe amândoi să*mergeţi să luaţi puţină <5- 

. dilină.
Văzând că stăruinţele lor ar fi zadarnice, pă

rintele Anselm şi cu cavalerul eşiră, iar Maria se 
aşeză pe scaunul părăsit de capelan făcu semn 
Herthei să şază pe perna pe care stătuse în ge
nunchi şi ţinerile femei rămaseră singure lângă 
Ştefan care urma să doarmă liniştit.

Ceasurile treceau, fata învinsă* de oboseală a- 
dormise şi ea cu capul pe muchia patului, Maria 
însă rămăsese nemişcată cu ochii aţintiţi asupra 
rănitului. Do vre-o două ori îi pusese uşor dosul 
mânei pc obraz şi văzuse cu bucurie că fierbân- 
ţeala ce până atunci crescuse necontenit din zi 
în zi, făcuse loc unei uşoare sudori. Era aproape 
de revărsatul zorilor când Ştefan făcu, deodată o 
mişcare şi deschise ochii.

Maria se sculă de pe scaun şi se plecă asupra 
lui. Zărindu-i faţa, rănitul deschise ochii mari şi 
făcu o încercare zadarnică pentru a se ridica în pat.

— Mario, zise el,.., visez!
Maria, galbenă ca ceara, nu răspunse.
— Mario, zise Ştefan cu glasul slab şi încer- 

cându-se din nou să se ridice, Mario ! nu, nu vi 
sez... sunt treaz... răspunde mi Mario... tu eşti 
sau umbra ta ?

— Eu sunt Ştefane răspunse Maria speriată de 
mişcarea de care îl vedea coprins, eu sunt... 
Maria.

— Tu... Maria... logodnica mea... trăeşti...te-am 
găsit? Unde mă aflu ? şi făcând o încercare des- 
nădăjduită, izbuti să se* ridice pe un cot dar nu
mai pentru o clipă căci iunghiurile care le simţi 
la corp şi în coastă îl siliră să se lase iarăşi pe 
spate.

— Da Ştefane, da, zise Maria punându-i bini
şor mâna pe umăr pentru a-1 linişti, eu sunt Ma
ria, logodnica ta ; trăesc şi tu te afli printre prie
teni. Ai fost foarte bolnav, dar acuma, cu voia
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lui Dumnezeu, ai să te faci bine, dar te rog, nu 
vorbi că eşti încă sJab şi vorba te osteneşte.
. _ — Mario, urmă Ştefan şi mâna lui căută mâna 
ei, Mario, te-am găsit, de acuma nu te mai las.

— Ştefan, te rog, dacă... dacă mă mai iubeşti, • 
nu mai vorbi, nu te mişca aşa, că iar are să-ţi 
fie rău.

— Te iubesc, o da, te iubesc, dar tu, tot mă 
iubeşti? Dă-mi mâna.

Maria, ca să-l liniştească ii dădu mâna şi simţi 
cum degetele lui Ştefan se încercau să i-o 
strângă.

— Mario, tu tot mă iubeşti, nu-i aşa. Răs
punde, te rog răspunde!

— Da Ştefane, da, răspunse biata femeie care 
îşi pierdea cumpătul cu totul, dar linişteşte-te, 
te rog.

— Spune-mi că mă iubeşti şi că nu mă vei mai 
părăsi mai zise el.

_ — Nu, nu te voi părăsi, dacă vei şedea binişor 
şi nu vei mai vorbi, altfel iau mâna mea din 
mâna ta şi mă duc.

— 0 nu, nu te duce, se rugă rănitul cu glasul 
. stins, lasă-mi mâna ; dar spune-mi încă o-dată 

că tu eşti Maria, logodnica mea şi nu umbra ta, 
nu o nălucă amăgitoare, spune-mi că mă iu
beşti.

— Da Ştefane, eu sânt Maria, eu, logodnica ta 
şi te.... te.... te iubesc, zise Maria zăpăcită, dar 
te rog nu vorbi !

Rănitul ostenit de opintelile ce le făcuse tăcu, 
numai degetele lui strânseră mai tare mâna iu
bitei ; închise ochii şi în curând adormi din nou.

Maria, atuncia, trezi pe Hertha care dormea 
dusă şi o trimise să roage pe Părintele Anselm 
să vie ca s’o înlocuiască. Călugărul veni îndată 
însoţit de un tânăr îmbrăcat în haina obicinuită 
de ucenicii minoriţilor ordinului sfântului Fran
cise. Maria se apropie de Anselm şi zise ho
tărâtă ;

— Am să-ţi spun lucruri de cea mai mare în
semnătate, şi care nu rabdă întârziere, te rog să 
mă urmezi în odaia mea ; fratele Ambrosie şi cu
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Hertha vor sta cu bolnavul care doarme liniştit, 
şi de va fi trebuinţă vor veni să ne deie de ştire:

Călugărul se închină în tăcere, fără a părea prea 
mirat de cererea tinerii femei şi, după ce spuse 
câteva cuvinte lui Ambrosie, ieşi după dânsa. De 
oare-ce partea cea mai însemnată a convorbirei 
ce o avu Anselm cu soţia castelanului de Neamţu 
se va cunoaşte din cele ce au să urmeze, spre a 
nu mai obosi pe cetitor nu-i vom mai urma în o- 
daia Măriei şi vom începe iar şirul povestirii noa
stre la întoarcerea călugărului în odaia rănitului 
aproape două ceasuri după ce eşise cu Maria.

— Doarme liniştit, răspunse Ambrosie la între
barea ce-i puse Ânselm.

— Semn bun, răspunse acesta, cred ca după 
somn răcorirea şi cunoştinţa vor fi depline, iar în 
cât priveşte slăbiciunea, cu o căutare îngrijită şi 
cu hrană bună, o vom învinge cu uşurinţă. Dar 
nu mai am nevoie de voi aice : Hertha du-te de 
ajută pe stăpână-ta să se desbraco şi să se puie 
în patul care o aşteaptă de două săptămâni. Tu, 
Ambrosie, poţi merge să-ţi vezi de trebi. Spune 
Cavalerului Ulrich că departe de a avea nevoie 
de el, m’ar îndatori dacă, de o-cam-dată, n’ar 
veni, căci ceia ce trebuie mai presus de toate este 
linişte ; când voi fi obosit îl voi chema.

Anselm dar rămase singur cu Ştefan care şi 
urma somnul şi era aproape de amiazi când au
zind u-1 mişcând şi întorcându-se la el, minoritul 
văzu că este treaz şi că căuta pe cineva cu ochii. 
Zărind pe călugăr, rănitul intrebă :

— Unde mă aflu?
— Te afli teafăr într’o casă de prieteni, răspunse 

Anselm caro vorbea bine româneşte, şi nădăjduiesc 
că acum eşti afară de ori-ce primejdie. Mai aibi 
puţintică rabdare si în curând te vei putea scula.

— Dar, zise Ştefan mi s’a parut că lângă patul 
meu era astă noapte 0 femeie, care se numea 
Maria, visat-am sau nu?

— Daca vrei sa vorbeşti de Maria soţia Cava
lerului Albrecht de Wolkenstein, castelanul acestei 
Cetăţi, răspunse călugărul dupa oareşi-care îndo
ială, atunci nu ai visat căci, de când te a adus
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aice rănit şi până astă dimineaţă, ea nu te-a pă
răsit nici zi nici noapte şi faptul că ai scapat cu 
viaţa îl datoreşti mai ales îngrijirilor ei. Altă 
Marie nu s’a apropiat de patul in care zaci şi nici 
nu este în Cetate.

— Iar voi fi visat, zise Ştefan cu un lung sus
pin, dar, adaose el după o tăcere, capul este 
slab, sănt ameţit şi nu înţeleg, nu-mi aduc aminte 
cum am venit aici.

— Le vei afla toate la urmă, răspunse minoritul, 
dar acuma eşti încă prea slab, vorba te slăbeşte 
şi mai tare ; după două, trei zile le vei înţelege 
toate. Deocamdată voi chema pe ucenicul meu ca

i şi pe urmă 
pentru ca să

să-mi ajute să-ţi primenesc legăturile 
vom caută să-ţi dăm ceva mâncare ] 
începi a-ţi câştiga iar puterile.

Rănile fură spalate şi legate din nou cu ajuto
rul lui Ambrosie şî Ştefan luă cu o plăcere vădită 
o ceaşcă de zamă şi două degete de vin vcchiu.

— Mă prind că ai mai vrea, zise Anselm zâm
bind, dar pentru întâia oară ajunge. Mai spre 
seară ţi se va mai aduce ; acuma închide ochii şi 
caută să dormi.

Ştefan era atât de slab în cât nici nu încercă 
să mai scoată un cuvânt ; închise ochii şi adormi 
îndată.

Rămase în aceiaşi stare două zile şi două nopţi ; 
se trezea numai pentru a-şi vedea legăturile pri
menite si pentru a mânca. Părintele Anselm, Ca va
lonii Ulrich şi Ambrosie. îl păzeau pe rând.

In dimineaţa zilei a treia să întărise bine şi 
înfăţoşarea rănilor era cât ce poate de mulţămi- 
toare ; mânca cu poftă şi goli cu totul paharul 
de vin ce i se adusese.

— Bun vraciu mai este tinereţa, zise Părintele 
Anselm care’l privea cu plăcere.’ Mulţămeşte lui 
Dumnezeu, fiule, pentru firea puternică cu care 
te-a înzestrat ; mulţi răniţi căutat-am în viaţa mea, 
dar nu-mi aduc aminte să fi văzut vre unul în stare 
mai desnădăjduită decât aceia în care te aflai când 
te au adus aice.

— Mulţămesc lui Dumnezeu dar mulţămesc, şi 
celor care m’au căutat atât de bine, răspunse Şte-
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fan. El acuma prinsese puteri şi’şi aducea bine 
aminte de întâmplările in urma cărora fusese ră
nit. Dar, adaose el, aveam cu mine o slugă cre
dincioasă la care ţin foarte mult, trebuie să cred 
că a fost mai puţin norocoasă cât mine căci altfel 
aş fi văzut’o până acuma.

— Sluga îţi trăieşte, răspunse Anselm, dar şi el 
este în pat cu braţul drept frânt ; viaţa nu-i este 
de loc în primejdie şi cred chiar că braţul i se va 
îndrepta cu totul, dâr la vrâsta lui firea nu mai 
lucrează ca în tinereţe, şi vor trece câte-va săp
tămâni dacă nu câte-va luni până ce va putea să’l 
întrebuinţeze.

— Dar acuma, spune-mi te rog, Părinte, ce s’a 
întâmplat după ce am căzut rănit şi cum s’a is
prăvit lupta.

Părintele povesti atunci, spre marea mirare a lui 
Ştefan, nimicirea oştenilor nemţi, răpirea Măriei de 
către Ianoş, întâlnirea lor cu Păunaşul Codrilor, în
vingerea lui Ianoş şi aducerea răniţilor la Cetate.

XIII

In care Ştefan Stroici află lucruri de seaiuă 
pentru el

După ce puse mai multe întrebări asupra Pău- 
naşului Codrilor, Ştefan zise de odată :

— Mi s’a zis de către un oştean de aicea, în di
mineaţa zilei în care am fost rănit, că soţia ca
valerului de Wolkenştein este Româncă. In vre
mea războiului cu Tatarii, acum patru ani, am a- 
vut prilej să cunosc pe cei mai mulţi din knejii do 
aicea. A cui fată este ea oare?

— Destul ai vorbit pentru astăzi, fiule, zise An
selm fără a răspunde acestei întrebări. Acuma este 
vreme să dormi.

Tocmai atunci intră şi Cavalerul Ulrich în odaie 
şi călugărul, sculându-se, îi zise :

— Bolnavul nostru merge răpede spre bine dar 
s’a făcut din cale-afară vorbăreţ. Numai decât tre- 
bue să doarmă acuma. De aceia, fii-bun, Domnule
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Cavaler, de nu te lua în vorbă cu el, iar dacă ar 
vrea numai de cât să vorbească, să nu răspundi 
la întrebările lui.

— Fii pe pace Părinte, răspunse Cavalerul râ
zând, sunt oştean şi ştiu să împlinesc orbeşte po- 
loncile celor mai mari.

Părintele ieşi iar Ştefan, vrând ne vrând, fu si
lit să tacă şi, de urât, s’adoarmă. Trecură alte două 
zile in timpul cărora puterile rănitului crescură 
văzând cu ochii, rana de la cap era aproape tă
măduită, iar starea acelei delà coastă se îmbună
tăţise mult. Părintele Anselm după, ce îi legă ră
nile, spuse lui Ambrosie să iasă, se aşeză pe sca
un lângă pat şi începu să vorbească cu glasul lui 
încet şi blând :

— Mare este mulţămirea mea, fiule, că te văd in 
sfârşit ieşit din ori-cc primejdie şi îndreptându-te 
răpede spre o însănătoşire deplină. Cred că aş 
face râü dacă aş mai întârzia să ’ţi împărtăşesc 
nişte veşti ce ştiu că au să ’ţi tulbure răii atât 
inima cât şi mintea. Datoria mea de preot şi de 
prieten al casei în care ne aflăm este să vorbesc; 
n’am făcut-o până acum căci, în slăbăciunea în 
care te aflai, ori-ce sguduire ’ţi-ar fi putut primej
dui zilele, dar astăzi, când ţi-ai recâştigat puterile 
în mare parte, nu mai pot tăcea căci aş pune in 
primejdie numele, liniştea, şi viitorul unei fiinfri 
ce trebuie să ne fie scumpă la amândoi.

Ştefan se uită la el cu mirare.
Tn noaptea în care ţi-ai recâştigat cunoştinţa 

n’ai visat....
— O, Doamne—strigă Ştefan, Maria trăeşte !
— Da, zise călugărul, Maria trăeşte....
— Oh ! zise Ştefan, de ce m’-ai amăgit ? O ase

menea veste mi-ar fi grăbit îndreptarea !
— Ştiam, răspunse domol minoritul, că vestea 

cum că acea pe care n’ai încetat s’o iubeşti tră
eşte, ar face mult pentru aţi grăbi îndreptarea 
dar mă temeam că întregirea acestei veşti să nu 
te dee din nou pradă fierbinţelei şi aiurării. Nu 
te am amăgit, căci Maria pe care ai plâns’opână 
astăzi ca moartă este Maria soţia Cavalerului 
Albrecht de...
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— Dumnezeule, strigă Ştefan, am găsit-o numai 
pentru a o perde încă odată !

— întâlnirea voastră este fără îndoială o ne
norocire, urmă Anselm, căci are să redeştepte, 
poate mai vie, durerea de odinioară, făcându te 
să înduri pentru a doua oară chinurile ce fusese 
alinate de vreme.

— Dar ea, cum de şi-a călcat jurămintele către 
mine, cum de m’a uitat şi s’a învoit să fie a 
altuia?

— O, nu-ţi face păcat invinovăţind-o, jiu ştii 
cât a suferit şi prin că te a trecut !

— Dar mi-a jurat că nici odată nu va fi a al
tuia, este o femee fără credinţă !

— Nu ştii cum o nedreptăţeşti prin aceste bă- 
nueli. Te*rog, aibi puţină răbdare şi lasă-mă să 
te pun în cunoştinţa împrejurărilor care au silit-o 
să iee pe Cavalerul Albrecht de soţ.

Văzând că Ştefan, ameţit de această ştire cum
plită tăcea, călugărul urmă :

— Ţi aduci aminte că te aflai la tatăl Mariii, la 
kueaztil Orsat, la Orsăteşti pe Tutova, când se 
auzi că Tătarii au năvălit în Ţara Leşască şi că 
de acolo se îndreaptă spre Ţara Ungurească. Ţi-ai 
părăsit pe loc logodnica, schimbând cu dânsa ju
răminte de vecinică credinţă şi iubire şi te-ai în
tors în grabă, ajungând în Maramureş odată cu 
păgânii, luând parte la luptele ce s’au dat împo
triva lor şi în care au fost învinşi. I-ai urmărit 
cu oastea Voevodului Laţe peste munţi şi ai luat 
parte la bătălia hotărâtoare ce s’a dat pe malu
rile Şiretului. Păgânii au fost zdrobiţi cu desă
vârşire dar Dumneta ai fost lăsat greu rănit, ca 
mort, pe câmpul de bătălie. Tătarii învinşi s’au 
împărţit în mai multe drâmbe, unii apucând în 
sus, alţii în jos pe Şiret şi Bârlad, pustiind tot în 
calea lor.

In oastea Voevodului era şi cavalerul Albrecht 
de Wolkenstein, castelanul acestei Cetăţi cu câţiva 
oşteni nemţi şi cu oameni de sţrinsură din satele 
închinate. El, îndată după bătălie, se puse cuvre-o 
cincizeci de călăreţi în urmărirea duşmanilor, pe 
Bârlad. Era de mult prieten cu tatăl Măriei şi
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când, seara, ajunse la porţile Bârladului, auzi că 
o parte din Tătari apucase pe Tuto va, în sus. Cu
prins de o presimţire rea, cu toată oboseala oa
menilor şi a cailor, se puse iar pe urma lor. Sa
tele de a lungul văii erau arse şi o mulţume de tru
puri sluţite de a nenorociţilor locuitori zăceau pe 
drumuri.

In revărsatul zorilor era în Orsăteşti şi, pe lo
cul unde fusese satul, găsea nişte grămezi de dă
râmături aprinse, casa kneazului în flăcări, trupul 
lui şi acele ale slugilor imprăştiete prin curte. 
Un om scăpat prin minune de urgia păgânilor, 
văzând oşteni creştini, ieşi din ascunzătoare şi 
povesti cum Tătarii năvălise fără de veste în 
ziua din urmă, după căderea nopţii, măcelărise 
bărbaţi, femei şi copii, dând pe urmă foc satului. 
Kneazul care abia avusese vreme să se închidă 
în casă, încercase în zadar să se apere ; Tătarii 
pătrunsese în întru, ucisese pe kneaz şi pe slu
gile ce-1 înconjurau şi răpise pe frumoasa sa 
fiică Maria. După desăvârşirea acestei lucrări de 
nimicire trecuse, peste dealuri, in valea Similei. 
Albrecht, după o scurtă odihnă, se puse iar în 
urmărirea lor, străbătu valea Similei până la gura 
ei, trecu apa Bârladului şi-i urmări în valea Ki- 
nezei ; tocmai peste Prut îi ajunse. Păgânii, mai 
mulţi decât creştinii, se pregătiră de luptă dar 
Cavalerul, văzând micul număr al tovarăşilor săi, se 
opri pe loc şi trimise Tătarilor pe unul de ai lor 
care rătăcise şi fusese prins de creştini, cu în
sărcinare să ducă vorbă precum că el nu are de 
gând să-i supere dacă ei primesc să înapoieze 
teafără, pe fata kneazului Orsat în schimbul unei 
răscumpărări băneşti. Tătarul se întoarse cu răs
puns din partea mârzacului că fata, fiind de o 
frumuseţe minunată, este menită să fie dusă han piui, 
dar dacă* Cavalerul primeşte să-i numere o mie de 
zloţi, el este gata să i-o lese. Cavalerul fu silit să 
consimtă şi se hotărî ca Tătarii să ducă pe Maria 
dincolo de Nistru şi acolo să aştepte cu dânsa opt 
zile sosirea banilor. Un oştean credincios al lui 
Albrecht fu trimis şă însoţească fata spre a o 
păzi de ori-ce necuviinţă, iar Tătarii, din partea.
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lor, trimiseră creştinilor ca zălog pe fratele mâr- 
zacului şi Cavalerul se întoarse îndată la Bârlad. 
Cinstea lui era bine cunoscută de târgoveţi, dar 
numai cu greu izbuti să adune banii şi, pornind 
din nou, ajunse la Nistru unde Tătarii primiră 
banii şi predară în manile lui, numai decât, pe Ma
ria, teafără, dar adânc zdruncinată atât de oboseală 
cât şi de întâmplările grozave la caro fusese faţă.

Albrecht o duse la Bârlad în casa unui negus
tor prieten lui şi, acolo, biata fată fu înştiinţată 
de oameni care te cunoşteau şi se întorceau de la 
război ca ai căzut pe câmpul de bătaie şi că aü vă
zut cu ochii cum te duceau la groapă.

— Şi numai prin minune n’am fost îngropat, 
întrerupse Ştefan. Numărul morţilor era atât de 
mare în cât nu se mai dovedea cu săpatul gropi
lor şi nevenindu-mi încă rândul, vărul meu Bog
dan puse vracii să-mi mai cerceteze trupul iar 
aceştia mai găsiră incă semne de viaţă în mine.

— Aceste se întâmplară, pe semne, după plecarea 
Bârlădenilor, aşa că ei aduseră Mariii numai 
ştire duspre moartea Dumitale, urmă călugărul. 
Pe când biata fată, care acuma perduse tot ce-i era 
drag pe lume, se lupta cu jalea-i cumplită, Cava
lerul Albrecht so îngrijia ca cuvântul ce’l dăduse 
negustorilor să fie ţinut. Satul Orsăteşti fiind 
pustiit de oameni, turmele kneazului fiind pierite 
şi casa lui arsă, nu-i mai rămânea Mariii nici o 
avere, el trebuia acuma să despăgubească pe ne
gustorii care îl împrumutase cu banii răscumpă
rării din mijloacele lui şi era departe de a fi om 
bogat. S’întoarse aici lăsând pe Maria în sama 
negustorului la caro să afla, strinse puţinii bani 
ce putusă-i adune şi trimise cărţi fraţilor lui, în 
ţara nemţească, cerându-le să vândă micile ocini 
ce le avea acolo şi să-i trimită de sârg preţul ce-1 
vor putea dobândi. Când, după cinci luni de’aştep- 
tare, credinciosul trimis cu cărţile se întoarse, îi 
aduse de abia cinci sute de zloţi căci niuyai atâta se' 
putuse prinde pe ocini. Cavalerul se duse la Bâr
lad şi plăti şase sute de zloţi din datorie, iar patru 
sute se tocmi să-i plătească* în patru ani, din ve
niturile lui de castelan al Cetăţii noastre.1
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Dar negustorul la care se afla Maria şi soţia lui 
murise şi fata era ameninţată să rămâie pe drumuri 
căci neamuri nu avea. Atunci Cavalerul, atât pentru 
a-i putea da un adăpost teafăr şicinsteşcât şi îm
pins de simţirile deşteptate într-însul de frumu
seţea şi de bunătatea Măriei, o rugă săT primească 
de soţ. Ce era să facă biata fată ? Era singură in 
lume, fără părinţi, fără avere şi te ştia mort. Ştia 
că Albrecht îşi jertfise tot avutul şi se osândise la 
mai mulţi ani de lipsă pentru a o mântui de soarta 
cumplită ce i se pregătea. Avea acuma prilej 
să răsplătească binele ce i să făcuse jertfindu-şi. 
la rândul ei, frumuseţea şi tinereţile pentru a mân 
gâia şi a lumina bătrâneţile binefăcătorului ei. După 
ce îl puse în deplină cunoştinţă a logodnei şi a 
iubirii voastre nevinovate, primi să-i fie soţie, ce- 
rându-i numai să n’o silească să se lepede de legea 
in care să născuse. Trei ani au trecut acuma de 
când bătrânnl meu prieten şi a adus tânăra ne
vastă în această cetate şi de atunci nici cel mai 
mic nour n’a venit să tulbure cerul senin al căs
niciei lor. Ea, înţelegând şi preţuind mărinimia şi 
simţirile alese ce deosebesc pe soţul ei, îşi devărsă 
la rândul ei comorile sufletului pentru a-i înveseli 
şi a-i înfrumuseţa viaţa. Şi, pe lângă dânsul, noi 
toţi câţi trăim împrejuru-i, tot poporul care locu
ieşte pe această vale, toţi acei ce o cunosc, se în
călzesc la razele acestei bunătăţi. Nu este pe îm
prejur durere care să nu o aline, fericire la care 
să nu fi luat parte. Deşi mijloacele lor sunt din 
cele mai restrinse, ea găseşte chip să vie în aju
torul tuturor nevoieşilor şi tot deauna e senină şi 
voioasă. Pentru Albrecht ori-ce dorinţă a ei este 
o poroncă, ori ce zice sau face este sfânt, dar ea 
nu ştie ce este o toană femeiască şi când cere, 
cere numai pentru alţii.

îmi pare rău că sânt silit să-ţi măresc durerea 
arătându-ţi ce ai perdut într’însa, dar împlinesc 
acuma o datorie sfântă care cere să nu te cruţ. 
Deşi, liind preot de altă lege, nu-i sânt duhov
nic, ea a văzut în mine, delà început, un prieten 
şi nu mi-a ascuns nimic din cugetele ei curate. 
Ştiu deci cât de mare şi cât de curată a fost
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iubirea voastră; nemărginit de mare a fost durerea 
Măriei când a aflat că te perduse şi numai cu în
cetul, vremea, acel vraciu al tuturor durerilor, a 
putut s’o aline şi s’o amorţească, rămânându-i o 
amintire tot odată jalnică’ şi dulce. Te las să 
judeci ce cumplită sguduitură a primit biata Ma
ria când, de odată, prin fereastra odăei în care 
să afla, te a zărit urcându-te pe prispa crâşmei 
unde întâmplarea a voit ca amândoi să faceţi 
popas. Acuma vei înţelege atât leşinul de care 
a fost cuprinsă cât şi pricina pentru care nu a 
primit însoţirea Duniitale. Când te a adus aice, 
mi-a spus îndată tot şi, cu toate că o rugasem să 
se ţie de-o parte, ea ştiind că nici-o-dată îngrijirea 
ce o pot da unui bolnav nişte bărbaţi nu poate 
înlocui pe acea a unei femei, mai cu seamă în 
starea de primejdie în care te aflai, te a căutat zi 
şi noapte: trebue să mărturisesc că datoreşti viaţa 
acestei îngrijiri neadormite. Când, recâştigându-ţi 
simţirile, ai cunoscut-o, ea îndată ce te a văzut ador
mit şi liniştit, m’a chemat şi mi-a cerut s’o sfătuesc şi 
să-i arăt purtarea ce de acuma trebuia s’o aibă faţă 
de Dumneta. In urma sfaturilor mele, şi văzân- 
du-te afară de orice primejdie, s’a hotărât ca, de 
o camdată, să nu ţi se mai arăte, însârcinându- 
mă pe mine să te pun în cunoştinţa durerosului 
adevăr îndată ce nu va mai fi de temut ca starea 
să ţi să înrăutăţească în urma unei asemenea veşti.

— Şi n’am s’o mai pot vedea nici odată? în
trebă Ştefan desnădăjd

— Ba, ai s’o vezi, răspunse Anselm, căci ră
nile te vor mai ţine la noi încă şease săptămâni 
cel puţin, şi s’ar da loc la bănueli nedrepte dacă 
stăpâna casei ar sta atâta vreme la o parte fără 
a vedea pe un Cavaler ce-i este oaspe în urma 
rănilor primite în apărarea ei. Dacă, de câteva 
zile, nu s’a mai arătat, pricina este că ara crezut 
de cuviinţă ca, înainte s’o vezi, să fii pus în cu
noştinţa faptelor îndeplinite. Mă temeam că dacă 
ai recunoaşte-o fiind şi alţii de faţă, să nu se 
poată da un înţeles rău cuvintelor nesocotite 
ce ţi-ar fi putut e’şi din gură şi să nu sufere mai 
pe urmă numele ei.

uit.
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— Şi când putea-voi s’o văd? întrebă Ştefan 
eu nerăbdare.

— In toate zilele, răspunse Anselm, dar, ada- 
ose ol, uitându-se drept la dânsul, numai fată cu 
alţii. Inseamnă-ţi bine că nu mai trebuie s’o pri
veşti altfel de cât ca pe o prietenă, ca pe o rudă. 
Nu hrăni vre-o nădejde vinovată, Maria este ho
tărâtă să-şi păstreze credinţa către soţ.

Sânt încredinţat că avem în faţa noastră un 
Cavaler plin de cinste şi că nu te vei încerca s’o 
întorci de la calea datoriei; încercarea ar li zadar
nică şi ar putea numai să tulbure liniştea viito
rului ei. Dacă o iubeşti cum se cuvine să fie 
iubită, trebuie ca cinstea ei şi bunul ei nume 
să-ţi fie mai scumpe decât orice în lume.

— Dar ei, întrebă Ştefan, nu i-a mai rămas ni
mic din dragostea ce a avut-o o-dată pentru 
mine ?

— Ea, înainte de toate este roasa datoriei, răs
punse călugărul, şi datoria poroncindu-i să nu 
cunoască altă dragoste de cât acea a soţului, ştiu 
bine că va izgoni din inima ei, fără milă, orice 
altă simţire. Te rog, dacă ţii la numele ei, să nu 
scăpi nici un cuvânt ce ar putea să dea a înţe 
lege altora că o cunoşti de mai de mult. 
Dar văd că eşti foarte tulburat şi că-ţi trebuie 
acuma odihnă numai de cât. Te las să’ te liniş
teşti şi voi trimite pe Ambrosie ca să stee cu 
Dumneta, şi cu aceste cuvinte, Anselm ieşi, lă
sând pe Ştefan în prada unui iad întreg de chi
nuri.

A doua zi, după amiazi, Cavalerul Ulrich se a- 
fla la bolnav şi pentru a-1 scoate din mâhnirea 
în caro îl vedea cufundat, îi povestea nişte fapte 
războinice, când Anselm se arătă la uşă şi zise 
lui Ştefan :

— Stăpâna noastră, care te. a căutat cu atâta 
îngrijire pe când erai fără cunoştinţă, doreşte să 
se încredinţeze prin sine de calea ce-âi făcut-o spre 
bine şi să-ţi arăte recunoştinţa ei pentru vitejia 
cu care ai apărat-o.

Şi călugărul dându-se la o parte, Maria intră în 
odaie.
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Era albă ca varul şi cuprinsă do un tremur ce 
abia îl putea stăpâni, dar frumuseţa ii era uimi
toare.

Nici naltă, nici mică, era de o făptură fără greş 
de la creştet până la picioarele mici şi înguste. 
Părul bogat era auriu, ochii negri, mari, luminoşi 
şi plini de bunătate genele lungi şi sprincenele 
bogate, negre şi ele, sub o frunte albă şi senină; 
nasul era drept, gura mică. Purta o rochie de lână 
albă, cu corsajul lung şi cu mânecile, largi între 
umăr şi cot, strânse pe braţ de la cot în jos; îm
prejurul mijlocului mlădios purta un colan de fir. 
Inaintăincet înspre patul lui Ştefan care se schim
base şi el la faţă şi o privea înmărmurit.

— Îmi pare bine că văd pe apărătorul 
propiindu se răpede de însănătoşire, zise ea 
ţeste, şi glasu-i cam surd tremura. Pot în sfârşit 
să-i aduc mulţămirile mele pentru cavalereasca lui 
purtare, şi întinse mâna lui Stefan.

Dar Ştefan era atât de tulburat, în cât numai 
după o bucată de vreme se gândi să iee mâna 
întinsă şi să o sărute fără a putea scoate nici un 
cuvânt. Maria se aşeză pe un scaun lângă patul 
bolnavului : ar fi vrut să vorbească dar cuvintele 
nu-i ieşeau din gură. Ştefan, în sfârşit, îşi reveni 
în fire.

— Mie mi să cade, milostivă Doamnă, zise el, 
să-ţi mulţămesc pentru îngrijirea cu care m’ai 
căutat şi căreia, o ştiu de la Părintele Anselm, îi 
datoresc viaţa ; eu "trebuie să-ţi rămân vecinie re
cunoscător.

Vorbele lor urmară, mărginindu-se de o parte 
şi de alta la cuvinte de curtenie, dar cât de departe 
erau minţile vorbitorilor de vorbele rostite de bu
zele lor ! Ele călătoreau departe, spre un colnic 
de deal la fundul Tutovei, unde doi tineri nepă
sători schimbau odinioară, sub umbra unui ştejar 
bătrân, jurăminte de vecinică iubire şi nevinovate 
desmierdări !

După un cias, Maria se. sculă şi luându-şi ziuă 
bună de la Ştefan, ieşi din odaie vestindu-1 că de 
acum înainte va veni să-l vadă în fie care, zi.

Se ţinu. de cuvânt, în fie^care zi după amiazi vc-

meu a- 
nem-
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nea în odaia lui po când se aflau într’însa Cavalerul 
Ulrich şi Părintele Anselm şi lua loc lângă patul 
rănitului dar vorbele ce le schimbau erau aproape

tefan se întreba ade- 
ea şi de a privi faţa 

ei dulce şi frumoasă, nu era covârşită de mâhnirea 
pricinuită de asemănarea ce o făcea între aminti
rile de odinioară cu desnădăjduirea de azi.

Cavalerul Ulrich şi Părintele Anselm îşi dădeau 
toată silinţa ca să scurteze pentru rănit lungimea 
zilei. Anselm, mai ales, izbutea adesea să depăr
teze gândurile care’l chinuiau, povestindu-i în
tâmplările vieţei sale. Ştefan şi cu Ulrich ascul
tau ceasuri întregi, luptele la care luase parte şi 
călătoriile ce le făcuse în ţări depărtate căci, în 
tinereţe, călugărul, urmaşul unui neam mare din 
Saxonia, fusese un cavaler frumos şi vestit prin 
vitejie, şi părăsise lumea în urma unei dragoste 
nenorocite.

aceleaşi, curtene dar reci. Şi Ş 
soa dacă bucuria de a o ved

XIV

Maria este hotărîtă să rămfiie credincioasă 
soţuiui ei

Stefan, într’o dimineaţă, avu bucuria să vadă 
po Anton intrând în odaia lui. Bătrânul oştean, 
destul de uscăcios din firea lui, rămăsese acuma 
numai cu pielea şi cu ciolanele; el purta braţul 
într’o legătură atârnată de gât.

Mare-i fu bucuria când îşi văzu stăpânul atât 
de aproape de însănătoşire. începu îndată să-i po
vestească toate câte le auzise despre Paunaşul Co
drilor atât de la oştenii Cetăţei cât şi de la ţăranii 
care veneau la strajă.

Deodată, Ştefan se bătu pe frunte şi, sculân- 
du-se în pat, zise cu glasul schimbat.

— Dă-rai răpede hainele.
Anton, crezând că Ştefan voieşte să se scoale 

începu să-l sfătuiască să şadă liniştit fiind încă 
prea slab pentru a ieşi din pat.

— Adu-mi numai decât hainele şi nu mai pierde
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vorbele în zadar, îi strigă cu mânie Ştefan foarte 
mişcat, nu vrau să mă scol, dar îmi trebuesc hai
nele numai decât : aleargă şi le cere.

Bietul Anton, văzând că ele nu sunt în odaie, 
ieşi pe cât de iute îl ierta slăbiciunea şi se în
toarse în curând urmat de o slugă care aducea 
în braţe hainele pătate de sânge scoase de pe 
rănit la sosirea lui în Cetate. Ştefan puse îndată 
mâna pe dolman şi, întorcându-1 pe faţa din în
tru, începu să pipăie căptuşala din partea stângă 
a pieptului, dar în zadar: căptuşala era tăiată 
în mai multe locuri şi într’insa nu se afla nimic.

— Antoane, zise Ştefan şi desnădăjduirea era 
întipărită pe faţa lui, îmi lipsesc nişte cărţi al 
căror cuprins poate fi primejdios pentru o lume 
întreagă ; ele mi-au fost încredinţate de vărul 
meu, Bogdan de la Cuhnia, spre a le aduce unor 
prieteni de ai săi aice ! Ştii că la pornirea noas
tră le-ai cusut în căptuşala dolmanului şi acuma 
le am căutat şi ele nu mai sunt acolo. Cerce
tează dacă nu cumva le-a găsit cineva când m’au 
adus aice, dar fără a spune ce sunt şi de unde 
sunt.

Anton ieşi iar şi, după ce zăbăvi cât-va se în
toarse cu Părintele Anselm;şi cu Cavalerul Ulrich 
care-i spuseră că cărţile nu sunt nicăiure şi că 
îşi aduc bine aminte că când au desbrăcat pe 
Ştefan pentru a-1 pune în pat, căptuşala dolma
nului era ruptă, căci ei căutase cu de amănuntul 
toate hainele lui pentru a găsi şi a puue la o 
parte lucrurile de preţ ce s’ar găsi în ele. In haine 
nu se aflase nimic, dar oşteanul care fusese găsit 
zăcând sub cal primise de Ja tovarăşii Păunâşului 
Codrilor împreună cu toate lucrurile Nemţilor, şi 
o pungă de piele, cu bani. pe care era cusută 
stema Cavalerului român luate toate de la Ungu
rii lui Ianoş.

— Se vecie, adaose minoritul, că hoţii după ce 
au ucis pe oşteni, v’au căutat pe toţi şi dând 
de cărţile cusute în căptuşala hainei ce o purtai, 
le-au scos crezând că poate ar fi lucruri do preţ 
apoi, văzând că sunt nişte hârtii ce nu le pot fi 
de nici un folos, le au lepădat în codru.
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Stefan era foarte supărat de pierderea cărţilor, 
căci pe lângă că ele cuprindeau lucruri de cea 
mai mare greutate, ce-i erau cunoscute numai în 
parte, ele mai alcătuiau şi puterile lui pe lângă 
prietenii lui Bogdan in Moldova.

Apoi, deşi împărtăşea credinţa lui Anselm 
în cât privea soarta lor, totuşi se temea ca 
ele, prin o întâmplare oareşi care, să nu fi căzut 
în mânile lui Sas sau în acele ale oamenilor lui 
şi ştia cât de primejdios era cuprinsul lor. Ii tre
buiau acuma alte cărţi, dar nu ştia prin cine să 
deie de veste lui Bogdan căci Anton nu putea să 
încalece încă vreme îndelungată şi nu era chip 
să ceară Cavalerului Ulrich vre-un credincios 
spre a-1 trimite la Cuhnia căci, pe de o parte se 
temea să nu deştepte astfel bănuieli, iar pe de 
alta, Cavalerii de la Neamţu fiind oamenii Craiului 
unguresc îi venea greu să-i facă pe dânşii, după 
ce ei îl primise în casă şi-l îngrijise, să lucreze 
pe neştiute împotriva datoriei lor. La urma ur
melor* văzu că o singură cale îi este deschisă : 
ca îndată ce se va îndrepta, să se întoarcă sin
gur la Cuhnia spre a pune pe Bogdan în cunoş
tinţa celor întâmplate şi a lua de la el alt rând 
de cărţi.

De Paşti, Stefan, care se sculase din pat de 
câteva zile, fu în sfârşit în stare să iasă din o- 
daie şi să iee parte la masă împreună cu Maria, 
cu Cavalerul Ulrich şi cu Părintele Anselm.

Prilejurile de a se găsi împreună cu Maria deve- 
niră mai dese, dar ca nu ieşea de loc din răceala 
ce i-o arătase la întâia lor întâlnire, ferindu-se 
mai ales de a rămânea singură cu el. Ştefan sim
ţea că dragostea lui pentru ea creşte din zi in zi 
şi purtarea Mr.riei către el, în loc de a-1 linişti 
.şi de a’l răci îi stârnea patima mai tare. Puterile 
i se întorsese acuma cu totul, rănile îî erau ' tă
măduite, vedea apropiindu-se răpede ceasul ple- 
cărei şi nu vroia să părăsească Cetatea fără a 
fi vorbit cu Maria singură. Căuta prilejul 
fără a-1 găsi când, intr’o seară, aflând u-se cu 
toţii la masă, Părintele Anselm şi cu Cavalerul 
Ulrich fură înştiinţaţi că ajutorul vlădicăi catolic
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de Milcov, de care atârnau toate parohiile din 
Moldova, se afla în Piatra şi, în urma unor în
tâmplări neprevăzute, neputând veni la Cetate 
unde era aşteptat, îi ruga să se răpadă cât mai 
curând la el, având a se întreţine cu ei despre 
trebi grabnice. Părintele şi cu Cavalerul porniră 
de sârg spre marea bucurie a lui Ştefan care în
ţelese că se ivea în sfârşit prilejul căutat de el 
de atâta vreme. La plecarea călătorilor, se afla în 
curtea din lăuntru a Cetăţei împreună cu Maria 
venită acolo spre a-şi lua ziua bună de la ei. 
Când ea voi să se întoarcă în spre casă, Ştefan, 
închinându-se, îi zise nemţeşte în auzul tutulor 
oştenilor ce erau de faţă.

— înaintea mesei spuneai, milostivă Doamnă 
că ai suferit de căldura zilei de astăzi şi că, pen
tru a te răcori vrei să petreci câteva ceasuri a- 
fară, sub copacii de lângă poarta Cetăţei. Ţi aş 
părea oare prea îndrăzneţ dacă te-aş ruga să-mi 
dai voie să te însoţesc?

Maria rămase o clipă neliotărită şi Ştefan în
ţelese că căuta un cuvânt pentru a nu se afla sin
gură cu el dar, la urmă, se vede că se resgândi, 
căci zise :

— Cu plăcere, Domnule Cavaler, Hertha adu-mi 
mantelul şi vină şi tu.

Ştefan, pricepând că ea voieşte ca Hertha să-i 
însoţească, îşi muşcă buzele şi amândoi, ieşind pe 
poartă, trecură peste podul mişcător şi se îndrep
tară spre un brad uriaş aflat la jumătate de cale 
între pod .şi zidul înconjurător, împrejurul căruia 
era o laviţă’ pe care se aşezară. Crengile bradului 
se lăsau in jos împrejurul laviţei ascunzându-i ve
derii oştenilor care stăteau în poartă, soarele as
finţise şi noaptea cădea răpede.

întâmplarea veni în ajutorul lui Ştefan căci, 
Hertha zăbăvind în casă, el se folosi de această 
împrejurare, pentru a zice Măriei :

— Mario, de când am aflat că tu mai eşti pe 
lume, mintea şi inima mi-au fost stăpânite de un 
singur gând, de o singură dorinţă : să ră
mân singur cu tine numai un ceas ca să-ţi pot 
zice cel puţin o parte din câte fierb în mine.
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Mario, dacă într’adevăr m’ai iubit o dată, îndura
te de mine, îndură-te de iadul de care am parte 
şi hărăzăşti-mi acuma un singur ceas. Nu ai pen
tru ce să te fereşti de mine ; iată fata vine, te 
rog, trimite-o înapoi.

Fără a-i răspunde, Maria zise liniştit Herthei 
care se apropia de ei :

— Uitasem că n’ai şezut la masă, du-te de mă
nâncă.

După ce fata se depărtă, Maria ridică ochii ei 
cei limpezi spre Ştefan, şi zise cu glasul ei cam 
surd dar dulce şi plin de*un farmec nespus pen
tru el :

— Sunt gata să te ascult.
— Crud a fost ceasul în care, de abia îndrep

tat de rănile ce le primisem, fuiu zdrobit de ves
tea cumplită că ai fost răpită de Tătari şi de 
multe ori, blestemat-am soarta care a hotărât să 
scap ca prin minune de moarte, numai pentru a 
auzi îngrozitorul sfârşit al visurilor mele de fe
ricire. Fuseşi întâia, singura mea dragoste, toate 
visurile mele de viitor falnic şi strălucit, de ne
mărginită fericire casnică, erau legate de tine, 
nu-mi închipuiam viaţa fără de tine. Şi când 
toate greutăţile erau învinse, când nimic nu mă 
mai despărţea de tine., aud că o soartă mai cum
plită de cât moartea te-a smuls din viaţa 
Ştirea mi se dăduse cu amănunţimi de oa
meni vrednici de încredere şi rănile mă ţinuse 
pe coastă vreme prea îndelungată pentru ca să 
li putut nădăjdui că scăparea ta este încă cu 
putinţă. De nespus au fost chinurile ce le-am în
durat* atuncea, când ziua şi noaptea îmi închipu
iam suferinţele tale în mijlocul păgânilor sălbă
tici, când, o Doamne, te vedeam în vis pângărită 
de dânşii I

Vremea, cu încetul, depărtă acele vedenii înfio
rătoare însă fără a-mi alina durerea,fără a-mi 
stinge dorul. Dar se vede că măsura suferinţelor 
ce mi-au fost ursite era încă departe de a fi plinii, 
căci acum, când pentru a doua oară m’arn trezit 
în urma unei lupte între viaţă şi moarte, pri
mesc o nouă şi cumplită lovitură, aflu ca ai

mea.
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scapat de pângărirea păgânilor dar... că eşti soţia 
altuia. Şi acuma am ajuns să blastăm soarta 
care n’a vrut ca ferul ce m’a lovit să intre mai 
adânc pentru ca să cad mort la picioarele tale.

— Nu blăstăma, zise Maria spărietă de patima 
şi de desnădăjduirea cu care Ştefan vorbise, nu 
blăstăma ! Voinţa cerească hotărăşte fie-căruia din 
noi măsura bucuriilor şi a durerilor de care trebue 
să aibă parte pe pământ, iar, noi, putem numai 
să ne îuchinăin înaintea ei şi să-i cerem să ne 
deie puterea trebuitoare pentru a purta cu vred
nicie povara lor. Crezi, poate, că durerea mea o fost 
mică când,abia scăpată de o soartă înfiorătoare, după 
ce-mi văzusem părintele măcelărit sub ochii mei, 
am primit vestea grozavă că tu nu mai eşti şi că 
sânt lipsită do cel de pe urmă sprijin ce-mi 
rămânea pe pământ, pe care întemciasem, în 
visurile tinereţii, fericirea întregii mele vieţi? 
Crezi că inima nu mi s’o rupt când m’am hotărât 
să fiu soţia altuia ? Crezi că durerea şi dorul meu 
se stinsese când, de odată, te am văzut înaintea 
ochilor mei, în dimineaţa zilei în care ai fost 
rănit? Crezi că de atunci am mai avut o clipă 
de linişte si că mici sunt durerile care-mi sfâşie 
inima ?

— Mario, strigă Ştefan, luând mâna ei în mâna 
lui şi strângând-o cu putere, te aud şi nu-mi vine 
să cred cuvintele tale, Mario, înţeles-am oare bine? 
Tu tot mă iubeşti ?

— Da, zise Maria cu hotărâre, da, Ştefane, te iu
besc ; iubirea caro ai deşteptat-o în mine va pieri 
numai atunci când voiu pieri şi eu.

— O Doamne, zise Ştefan, de acuma uitat-am 
toate durerile şi toate chinurile ; visurile de odi
nioară sunt aproape de împlinire! Mario, mai zi-mi 
încă odată că nu mă înşel, că în adevăr mă 
iubeşti, că mă vei iubi tot-deauna, şi ducând mâna 
albă şi gingaşă a iubitei la buze, o acoperi cu să
rutări fierbinţi.

— Da, te iubesc, zise Maria, incercându-se în 
zadar să-şi tragă mâna înapoi, şi te voi iubi tot 
deauna, dar nu da cuvintelor mele un înţeles ce

8
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nu’l pot avea, te iubesc dar sunt legături care ne 
despart pe vecie !

— Şi ar fi oare cu putinţă un aseminea lucru? 
strigă Ştefan. S’ar pitea oare ca două fiinţi care 
se iubesc cum ne iubim să-şi vadă zdrobită’ toată 
fericirea, toata viaţa, din pricină că, în urma u- 
nor veşti amăgitoare, crezând că nu mai sânt, te ai 
legat cătră altul pe care nu-1 iubeai? Dar oare 
care legătură este măi tare, acea către solul tău, 
făcută când erai prada unei amăgiri şi silită de 
împrejurări sau cea dintăiu, cătră mine. făcută 
după îndemnul inimii pe când nimic nu-ţi silea 
voinţa şi nici o amăgire nu-ţi rătăcea mintea? 
Uitat-ai oare jurământul ce ’mi l-ai făcut acum 
patru ani, într’o noapte de primă-vară, senină ca 
şi. asta, că vei fi a mea pentru viaţa întreagă şi 
iţi aduci numai aminte de acel ce ţi s’a stors în- 
tr’un ceas de amăgire ?

Maria întoarse spre dânsul faţa-i acoperită de 
lacrimi şi zise :

— Mi-am călcat jurământul cătră tine din pricina 
împrejurărilor cumplite ce-ţi sunt cunoscute. în
credinţată că nu mai trăeşti/m’am legat cătră altul 
şi^ preoţi de amândouă credinţele au cerut binecu
vântarea Dumnezeiască pentru această legătură. 
Ori-cât de mari ar fi chinurile ce aş avea să le 
îndur de acum înainte, oricât de mare este iubirea 
ce o am către tine, voi păstra neatinsă credinţa 
jurată soţului meu.

— Dar de ce să jertfeşti fericirea întregei tale 
vieţi când chiar legea noastră nu opreşte desface
rea unei căsătorii nenorocite. De acum înainte, 
nimic nu ne mai poate despărţi !

— Ne despărţeşte pentru tot de auna faptul 
că sunt soţia altuia. Albrecht pentru a mă scoate 
din robia Tătarilor şi-o jertfit averea întreagă : a- 
ceastă jertfă o făcut-o atuncea când nici nu se 
gândea să mă iee de soţie ştiind că sunt logodită 
cu altul, ci împins numai de prietenia ce o avut-o 
pentru tatăl meu şi de mărinimia lirei lui. Micile 
ocini ce le-o avut ’în Ţara Nemţească le-o vândut 
pentru a plăti preţul răscumpărărei mele şi puţinul 
venit ce-1 trage din slujbă To amanetat pe ani
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spre a întregi acea răscumpărare ; pentru mine 
a rămas sărac la bătrâneţe. Eu eram singură, fără 
de nici un sprijin pe lume, de la el numai au- 
zit-am cuvinte ele mângâiere şi de nădejde ! Mi-o 
cerut să-l ieu de soţ numai după ce s’o încredinţat 
că nu am nici o rudă, nici un neam la care aş 
putea să găsesc un adăpost. Şi atuncea, departe 
de a întrebuinţa vre-un meşteşug pentru a mă ade
meni, mi-o atras el singur băgarea de seamă asu
pra deosebirei de vrâstâ între noi, asupra sără
ciei lui şi asupra vieţei singuratice ce m’aştepta 
aice. De voia mea mi am legat soarta de dânsul, 
mulţumită să-i răsplătesc o parte din binele ce 
mi’l făcuse. De atunce bunătatea şi iubirea lui 
n’au slăbit cu nimic, singurul ţel ce’l are în viaţă 
este de a mă vedea fericită, de a împlini ori-ce 
dorinţă aş avea, de a’mi înveseli viaţa : el trăeşte 
numai pentru mine şi prin mine. Din partea mea, 
fac tot ce-mi este cu putinţă pentru a-i mângâia 
bătrâneţile şi a-i dovedi că nu sânt nevrednică de 
jertfele ce lc-o făcut. Şi ai voi ca astăzi, uitând 
acele jertfe, uitând jurămintele făcute în faţa al
tarului, să’i sdrobesc rămăşiţa de viaţă, căci 
necredinţa sau părăsirea din parte-mi ar însemna 
moartea pentru el.

—Dar nu te gândeşti şi la mine, răspunse Ştefan, 
jiu ţi-e mila de chinurile mele, vrei să mă osân
deşti să le îndur o viaţă întreagă !

— Judec durerea ta, după durerea mea, zise 
Maria, şi mâna ei strânse uşor mâna lui Ştefan, 
dar eşti’ tânăr ai o viaţă întreagă pentru a mă 
uita şi a-ţi găsi fericirea în altă parte.

— Dar dacă nil te-am uitat până acuma, când 
te credeam pierdută, cum gândeşti că te yoiu uita 
de acum înainte după ce te-am găsit şi când ştiu 
că eşti pe lume... Mai multă durere ai pentru un 
soţ ce nu’l poţi iubi, ce este de altă lege, de alt 
neam, de cât pentru acel pe care ţi’l aleseşi odi
nioară ca să-ţi fie tovarăş pe viaţă, care este do 
aceiaşi lege şi de aceiaşi limbă cu tine, care te 
iubeşte şi pe care zici singură cîVI iubeşti ?

— Cu vremea durerea ţi s’ar fi alinat şi 
stins, or s’ar fi aproape stins dacă întimplarea
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nu ne-ar li adus iarăşi faţă în faţă. Dar mi-aduci 
aminte că soţul meu este în adevăr străin, de altă 
lege,de altă limbă;deci am cătră neamul meu datoria 
sfântă, să nu-1 fac do ocară, să nu-i dau prilej 
să se căiască că o luat o Româncă de soţie şi că 
i-o încredinţat cinstea şi fericirea lui. Nu trebuc 
să doreşti ca eu să fac neamul nostru de ruşine 
în fata străinului.

— Văd, zise Ştefan desnădăjduit, că te gândeşti 
la toţi şi la toate, numai la mine nu.

— Ba mă gândesc şi la tine, răspunse Maria, 
mai mult decât te gândeşti tu singur. Mă gândesc 
că eşti Cavaler, că porţi pinteni de aur, că pc 
pavăza ta se află săpate nişte semne ce de veacuri 
au urmat numai calea cinstei şi, astăzi, tu voeşti 
să momeşti soţia altui Cavaler a cărui pâne şi sare 
ai mâncat-o ! Si, dacă te-aş asculta, ai fi in pri
mejdie să vezi, adunându-se la judecată Cavaleri 
din toată Creştinătatea pentru ca să te osândească 
la sfărmarea pavezii şi a pintenilor de aur ca 
fiind un nevrednic şi un viclean.
— Dar se poate oare numi momeală faptul de a^lua 

înapoi bunul meu cel mai scump, ce-mi fusese răpit ? 
Ş’apoi ce ne pasă nouă de judecata lumii, când 
lumea pentru noi se mărgineşte la tine şi la 
mine. Ah, Mario, nu te gândi la mine, dar gân- 
deşte-te la tine. De ce să-ţi jertfeşti tinereţile în 
braţele unui bătrân pentru care poţi avea cel mult 
recunoştinţă flască? Nu eşti sătulă,’nu eşti destul 
de amărâtă până acuma de cuvintele lui de 
iubire ce te lasă 
care inimii tale trebue să-i fie groază? O, ştiu 
că ele sunt pentru tine o pedeapsă, un chin ne
mărginit de mare. Nu te găndeşti cât de dulce ar 
fi viaţa lângă acel ce te iubeşte, pe care tu îl iu
beşti, a cărui cuvinte de iubire ar găsi răsunet în 
inima ta, ar face-o să trăsare şi să salte de bu
curie, de a cărui desmierdări te ai împărtăşi cu 
fericire, şi Ştefan încunjură cu braţul mijlocul 
tinerii femei a cărui trup întreg fu sguduit de un 
fior.
— N’âi dreptul să dai cu piciorul în fericire, urmă 

el, ce ne pasă . de judecata altora când este vorba

răce, de desmierdărilo lui de
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să ne câştigăm raiul care ne-a fost răpit, şi ne mai 
putându-se stăpîni, Ştefan o strinso cu patimă la 
piept şi i acoperi faţa cu sărutări.
Dar Maria, cu o putere pe care nu-i o presupunea, 
se smulse clin braţele lui şi făcu un pas spre poartă. 
Ştefan, scula ml u-se să repezi ca s’o oprească :

— Ştefan Stroici, zise ea oprindu-se, cu glasul 
tremurând dar cu faţa hotărâtă, iar îţi aduc aminte 
că eşti Cavaler şi că mă faci să mă căiesc de 
încrederea ce ţi-am arătat-o !

Ştefan, ruşinat, rămase mut.
— Rămâi cu bine, zise ea cu glasul îmblânzit, 

după o clipă de tăcere. Astăzi ne-am văzut pen
tru cea de pe urmă oară dar de departe ca şi de 
aproape voi dori fericirea ta şi mă voi ruga pen
tru ea. Uită-mă ! şi cu aceste cuvinte Maria se în
dreptă răpede spre poarta Cetăţii, urmată cu o- 
chii de Ştefan care, în jalea şi în desnădăjduirea 
lui, nu mai găsea nici un cuvânt.

XV
Ştefan Stroici în faţa Pariutclni Isaia

A doua zi, Ştefan de abia se îmbrăcase după o 
noapte fără somn, când o slugă intrând în o- 
dac, îi spuse că a sosit un călugăr care cere să 
fie adus înaintea lui.

— Să vie, zise Ştefan mirat.
In curând intră’ în odae un tânăr călugăr, 

do statură mijlocie, cu plete lungi castanii şi cu 
barba rară.

El se închină adânc înaintea cavalerului nostru.
— Buna dimineaţă, Părinte, zise Ştefan, spu

ne-mi, te rog, cine eşti, de unde vii şi cu ce te 
pot sluji.

— Nu sânt încă Părinte ci numai un frate ne- 
îusemnat, ucenic la Ieromonahul Isaia.

La auzul numelui de Isaia, Ştefan se înroşi 
căci acest nume îi amintea însărcinarea ce-i fusese 
dată do Bogdan şi cărţile pierdute. Se simţea vi
novat văzând cât de stăpânit fusese cu gândiri 
străine de acea însărcinare.
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— Şi ce doreşte de la mine Ieromonahul Isaia ? 
întrebă el.

— Părintele Isaia mi-o spus : mergi frate Paisie 
la Cetatea Neamţului, unde se află rănit kneazul ro
mân de peste munţi Ştefan Stroici ; cere să fii adus 
faţă cu el şi-i spune din partea mea : Binecuvân
tare duhovnicească şi sănătate ! Voinţa lui Dum
nezeu o făcut ca cele pierdute să nimerească in 
manile spre care erau trimise. Am aflat că cu 
voia Atot Puternicului rănile kneazului sunt le
cuite şi, dacă ii va fi cu voie s’asculte molitvele 
de mulţumire, ce, ca bun creştin, este dator s’aducă 
Domnului pentru minunata sa scăpare prin glasul 
unui preot de legea cea adevărată, sânt gata să 
le zic, dacă va bine-voi să-şi deie osteneală să 
vie până la sihăstria mea.

înţelesul ascuns în aceste cuvinte nu fu pier
dut pentru Stefan ; el îsi muscă buzele si răs
punse :

— Mulţămesc Părintelui pentru bunăvoinţă lui 
şi pentru grija ce o poartă sănătăţei mele sufle
teşti ; mă voi grăbi să merg chiar astăzi la Cu- 
vioşia. sa, numai de voi afla undo se află sihăs
tria lui.

— Părintele ra’o insărcinat să te duc până 
la el.

Deşi Maria îi hotărâse că nu o va mai vedea, 
Ştefan nu pierduse nădejdea că va găsi în acea 
zi, cea de pe urmă în care erau să fie singuri, 
căci Anselm şi cu Cavalerul Ulrich, trebuiau să se 
întoarcă spre seară, o clipă spre a face o nouă 
încercare pe lângă iubita lui. El răspunse călu
gărului :

— Nu ştiu dacă voi putea merge până după 
amiazi şi nu aş voi să te fac s’aştepţi.

— Părintele mi-o spus să mă supun cu totul 
poroncilor Dumitale şi să-ţi aştept voia pentru 
plecare.

— Atunce, zise Ştefan, te voi înştiinţa îndată 
ce voi fi gata de plecare.

Călugărul se închină cu smerenie şi părăsi o- 
daia.

Veştile ce le primise acum Ştefan de la călu-
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garni necunoscut cătră care îl trimisese Bogdan, 
redeşteptase intr’însul simţul datoriei şi a marii 
răspunderi însuşite de el cânîl primise însărcinarea 
Voevodului. întâlnirea lui neaşteptată cu acea pe 
care o credea pierdută cu desăvârşire, precum am 
văzut, îi redeşteptase patima întreagă şi această 
patimă în zilele de pe urmă câştigase intr’atâta 
stăpânire asupra întregii lui fiinţi in cât lucrarea 
măreaţă începută do Bogdan şi, a cărei izbândă 
atârna in mare parte de la izbutirea călătoriei lui, 
fusese aproape uitată. Cuvintele călugărului ii 
dădeau a înţelege că întâmplarea făcuse ca cărţile 
Voevodului să ajungă tocmai in mânile acelui 
care trebuia să le primească.

Deşi simţia în urma acestei veşti o bucurie şi o 
uşurare mare, totuşi cugetul îl mustra pentru u- 
şurinţa cu care se deprinsese cu faptul pierd erei 
lor. Simţea că cinstea şi datoria îi cereau să jert
fească toată vremea şi toate puterile lui pentru 
izbutirea unei pricini ce era nu numai acea a lui 
Bogdan şi a lui, dar a unui neam întreg. Ele îi 
mai poronceau să părăsească Cetatea fără cea mai 
mică întârziere. Simţirile lui cavalereşti, asemene 
îl mustrau căci nu-şi putea ascunde că dacă nu 
răsplătise căutarea şi ospătar ea ce o primise la 
Cetate prin o faptă osândită de toate legile cin
stei, aceasta nu se datorea voinţei lui. Pe de altă 
parte dragostea ce o simţea pentru Maria, cu toată 
hotărârea arătată de dânsa de a nu-şi călca dato
riile către soţul de care o legase împrejurările, cu 
toate mustrările lui do cuget, îl împingeau să nu 
părăsească Cetatea fără o de pe urmă şi hotărâ
toare întâlnire. Hrănind încă în fundul inimei 
nădejdea că iubirea ei cătră dânsul, iubire netă
găduită de ea, tot va învinge la urmă în inima 
ei, ştiind că Maria era tot de-a una sculată şi 
îmbrăcată de dimineaţă, trimise s’o roage să-l 
primească, zicând că are să-i împărtăşească lu
cruri de seamă şi nesuferind întârziere.

Spre marea lui supărare, Hertha îi aduse răs
puns că milostiva doamnă se află cam bolnavă şi 
nu-şi va putea părăsi odaia câteva zile.

înţelese atunci că Maria fugea de o nouă întâi-
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îiire şi necazul îi crescu. Ieşi clin Cetate şi se 
primblăprin livadă chinuit de gândurile cele mai 
potrivnice. In sfârşit se hotărî să meargă să vadă 
pe călugăr ; trimise să cheme pe Paisic şi între- 
bându-1 dacă poate merge pe jos până la Sihăstrie, 
fratele îi răspunse că ea se alia numai la vre-o 
patru bătăi de arc de Cetate.

Ieşiră împreună pe poartă, înconjurară zidul ci 
de împrejmuire şi scoborându-se în pârâul care 
curge sub poala de miază-zi a dealului, apucară 
de a lungul lui la deal. După un mers de un sfert 
de ceas apucară pe o scursură îngustă la dreapta 
şi se găsiră în curând înaintea unei porţi grele 
de stejar legată cu fier.

Alăturea cu uşa se vedea, în pământ, o deschi
zătură mică, cu zăbrele de fier, închisă cu un o- 
blon gros de stejar care în clipa sosirii lor era, 
ridicat în sus.

Paisie se opri şi bătu de două ori iu uşă. 
Aceasta se deschise îndată şi Stefan, urmând pc 
ucenic, intră într’o peşteră luminată prin des
chizătura de lângă uşă. Păreţii netezi şi bolta 
bine alcătuită nu-şi datorau fiinţa unei întâmplări 
ci manei omului. Chipul peşterei era aproape ro
tund, in păreţi se vedeau trei uşi într’un canat. 
Îmbrăcămintea se alcătuia dintr’un pat de scân
duri acoperită cu o rogojină, având la căpătâiu o 
cergă şi o pernă, patru scaune cu câte trei picioare 
fără speteze, o masă do brad în patru muchii şi 
un mic dulap de scânduri. La părete în faţa pa
tului, era un iconostas cu mai multe icoane, iar 
înaintea lor ardea o candelă de alamă galbină.

In mijlocul peşterii sta în picioare un călugăr, 
mic la stat şi uscăcios. Pletele rari şi barba cam 
ascuţită erau sure, fruntea de sub potcapul ros 
era naltă şi sprîncenile stufoase. Ochii erau negri, 
mari, de toată frumuseţea şi când privirea lor se 
opri asupra cavalerului el se simţi pătruns până 
în fundul inimii. Nasul era drept cu nările miş
cătoare, fălcile puternice, gura mare cu buzele 
strânse, bărbia puternică. Deşi haina îi era din 
cele maî calice şi statura mică, avea o infăţoşure 
impunătoare.
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Ştefan scoase de pe cap căciulită de catifea 
verde împodobită cu o pană de vultur şi, apro
piind u-se de călugăr ,se închină şi îi sărută mâna, 
iar Paisie ieşi prin una din uşi.

— Bine ai venit, zise călugărul cu un glas pu
ternic şi cald nepotrivit cu trupu-i sărbed, te aş
tept de* mult.

— Am auzit, Părinte, răspunse Ştefan, că căr
ţile ce-mi erau încredinţate pentru Cuvioşia Ta 
şi-mi fusese răpite de tâlhari, printr’o întâm
plare fericită, au nemoritîn mânile Cuvioşiei Tale.

— Noi, creştinii, numim o asemine întâmplare 
milă şi prevedere Dumnezeiască, răspunse călu
gărul. Cărţile au nemerit la mine încă din ziua 
aducerii Dlimitaie la Cetate şi, auzind că de o bu
cată de vreme te afli sănătos, am trimes pe uce
nicul meu să-ţi vestească sosirea lor, ca nu cumva 
să te pui în zdruncin spre a dobândi altele şi 
spre a te mântui de grija cumplită ce trebuia s’o 
resimţi, temându te ca aceste scrisori să nu fi căzut 
în mâini duşmăneşti.

Ştefan se înroşi căci în cuvintele călugărului 
discopefea mustrarea pentru uşurinţa cu care se 
deprinsese cu faptul perderii scrisorilor.

— Aşteptam numai îndreptarea mea deplină 
pentru â mă întoarce la Cuhnia şi a pune pe vă
rul meu în cunoştinţa nenorocirii ce mi s’a întâm
plat, zise Ştefan după o tăcere. Dar, urmă el,, ai. 
avut bunătatea să’mi propui să zici însuşi Cuvi
oşia Ta, molitvele de mulţămire ce, ca bun creş
tin, sânt dator să le aduc lui* Dumnezeu pentru mi
nunata mea scăpare de moarte : sânt recunoscător 
Cuvioşiei Tale şi gata să le ascult.

Un zimbet uşor încreţi buzele călugărului :
— Slujbele mele preoţeşti sânt la îndemâna ori

cărui creştin, mare sau mic, bogat sau sărac ; cu 
atât mai mult sânt gata să mă rog Domnului
entru ruda Voevodului Bogdan şi să aduc Ceru- 

mulţămiri fierbinţi pentru că ţi-o păstrat zilele. 
Dar nu ştiu dacă trebuie mai intâi să-i mulţămim 
pentru primejdia trupească din care ai ieşit sau 
să-i aducem rugăciuni pentru ca să te mântuie 
de acea sufletească în care ai căzut.

îS
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— Nu te înţeleg, Părinte, răspunse Ştefan în- 
roşindu-se, căci înţelesese prea bine.

— Eu mă tem că nu vrei să mă înţelegi, zise 
călugărul rece.

— Nu cred că am dat până acum Cuvioşiei Tale 
dreptul să te îndoieşti de cuvântul meii, zise Şte
fan încreţind sprincenile.

— Eu cred, răspunse călugurul nemişcat, ui- 
tăndu-se ţintă in ochii tânărului şi silindu-1 prin 
puterea privirii să’i întoarcă spre pământ, că am 
tot dreptul să stau la îndoială asupra acelui ce 
To ales Bogdan spre a-i ţine locul într’o lu
crare de la izbânda căreia atârnă soarta unui neam 
întreg !

La auzul acestor cuvinte rostite cu un glas 
dispreţuitor, întâia mişcare a lui Ştefan fu de a 
căuta mânerul paloşului şi de a răspunde în chip 
răstit, dar înfăţoşarea călugărului, privirea lui liniş
tită şi stăpâuitoare îl făcu să rămâe nemişcat şi-i 
pironi limba în gură.

— Da, urmă bătrânul cu mai multă putere şi stând 
nemişcat pe loc, credeam că un cunoscător de oa
meni, ca Bogdan, care ştie să puie pe fiecare la 
locul ce i se cuvine, ne ar fi trimes aice pe un 
om vrednic de falnica lucrare ce o urmărim, pe un 
bărbat cu inimă stăpânită numai de iubirea de 
neam şi dorul de a’l desrobi, iar nu pe un făt- 
frumos oareşi-care gata să uite tot pentru o poftă 
nelegiuită de femeia altuia !

— Părinte, răspunse atunci Ştefan liniştit dar ho
tărât, uitându-se la rândul lui drept în ocliîi că
lugărului, haina ce o porţi mă împedică să dau 
vorbelor Cuvioşiei Tale răspunsul ce Taş da altuia. 
Dar mă nedreptăţeşti. Vina mea, dacă vină este, 
nu-i atât de mare* cum ţi-o închipui: am fost 
numai om când nu-mi era iertat să fiu om. In cât 
priveşte cărţile lui Bogdan, pierderea lor a fost 
pricinuită de întâmplări ce nu le putea pre
vede nime şi ştii că eram în neputinţă de a face 
ceva pentru aflarea lor. Dar, mă mai înviuueşti 
că aş fi uitat însărcinarea ce mi-a încredinţat-o 
Bogdan şi că aş fi pus în primejdie izbânda* lu- 
crărei care trebuie să ne fie tuturora mai scumpă
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decât ori-ce pe lume şi că aş fi uitat-o împins de 
o poftă neligiuită pentru femeia altuia. Nu vreu 
ca această bănuială să apese asupra mea şi cer 
să asculţi de la mine, fie ca duhovnic fie ca na- 
mestnic a lui Bogdan pe locurile aceste, povestirea 
împrejurărilor care au făcut ca purtarea mea să 
poată stârni bănueli în mintea Cuvioşiei Tale.

Călugărul făcu lui Ştefan semn să ieeloc pe un 
scaun şi aşezându-se pe altul în faţa lui, ii zise :

— Vorbeşte, te ascult !
Ştefan povesti logodna lui cu Maria, rătăcirea 

în care îi adusese pe amândoi împrejurările, fă- 
cându’l pe el s’o creadă în puterea Tătarilor pe când 
ea era încredinţată de moartea lui. Povesti căsătoria 
Măriei cu Cavalerul de Wolkenstein, viaţa lui în 
cei patru ani de pe urmă, nedreptatea Craiului 
Lajos către dânsul, mergerea la Cuhnia şi convorbi
rea cu Bogdan, însărcinarea ce-i o încredinţase a- 
cesta, povesti întâlnirea cu Maria, lupta cu hoţii 
şi aducerea lui la Cetate, povesti, în sfârşit, curase 
găsise faţă în faţă cu iubita şi toate câte se petrecuse 
intre ei.

— Ca duhovnic, urmă el, eşti dator să-mi dai 
iertare do păcate, dar această iertare nu-mi ajuuge, 
îţi cer să vorbeşti acum ca namestnic al lui Bog
dan şi să te rosteşti, fiind în deplină cunoştinţă a 
împrejurărilor, dacă purtarea mea este într’adevăr 
acea a unui nevrednic de încrederea ce a pus 
Bogdan într’însul.

— Purtarea Dumitale, zise Isaia îmblânzit prin 
mărturisirea tânărului, nu este neprihănită nici ca 
creştin nici ca părtaş la o lucrare măreaţă. Ca 
creştin eşti vinovat căci ai voit să momeşti soţia 
legiuită a altuia şi numai credinţii ei cătră soţ 
şi datorie se mulţămeşte faptul că ai rămas pe 
marginea pierzaniei. Ca trimis al lui Bogdan însăr
cinat cu ducerea unor cărţi de văjnicia celor 
purtate de Dumneta, a căror cădere în mâni rele 
putea să pricinuiască nu numai moartea celor mai 
aprigi susţiitori ai lucrării noastre dar chiar şi ni
micirea ei, eşti şi mai vinovat. Fiind dată însem
nătatea acelor cărţi, erai dator să le fereşti de orice 
întâmplare, urmând şleahul cel mare, iar nu să
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apuci de-a curmezişul prin codri, uitând grija lor 
pentru o deşertăciune cum este însoţirea unei fe
mei ce nici nu o cunoşteai. Insă uitate fie păca
tele trecutului, întăia parte a însărcinărei ce ţi-o 
dat-o Bogdan, aducerea cărţilor în manile mele, 
o fost îndeplinită, întâmplarea sau, mai de grabă, 
voinţa lui Dumnezeu, o îndreptat greşala făcută 
de uşurinţa Dumitale. Dar înainte de a începe în
deplinirea celor ce rămân de făcut, vreu să ştiu 
dacă eşti hotărât să jertfeşti pentru izbânda lor 
orice altă patimă, orice altă nădejde.

— Am hrănit în zilele din urmă, răspunse Şte
fan, o nădejde ce o numeşti nelegiuită. Acea de 
la voinţa căreia atârna îndeplinirea ei nu mi-a lă
sat nici o îndoială că această nădejde este deşartă 
si că trebuie s’o îngrop pentru vecie ! Numii este, 
âeci, nici o pricină care ar putea să mă facă să 
şovăiesc în calea apucată şi nu-mi mai rămâne 
altă patimă şi alt scop decât desrobirea neamului 
nostru şi răsbunarea nelegiurilor a căror pradă 
acest neam este de veacuri.

— Am pierdut din pricina....rănilor Dumitale, 
zise călugărul, săptămâni menite in gândul meu 
să fie întrebuinţate la o muncă rodnică. Astăzi nu 
mai avem nici măcar o clipă de pierdut. Ne vom 
pune îndată pe lucru şi mâne trebuie să plecăm. 
Cred că vindecarea Dumitale este destul de îna
intată pentru ca să poţi călători?

Gândul de a părăsi Cetatea şi a se depărta de 
Maria ar fi părut lui Stefan nesuferit cu o zi îna
inte, stăpânit cum era de iubirea lui, dar atât 
hotărîrea Măriei cât şi cuvintele călugărului zdro
bise în el ori ce nădejde de a-şi vedea drago.stea 
încununată de izbândă. Pe de altă parto simţirile 
lui cavalereşti se deşteptaseşi ele nu’l îngăduiau 
să mai rămâe oaspele unor oameni care, prin 
starea lor, erau duşmanii pricinii îmbrăţoşate de 
dânsul şi în faţa cărora putea să se găsească în cu
rând cu paloşul în mână.

— Acei ce m’au îngrijit cred că încă o săptă
mână de linişte mi-ar putea fi de mare folos, dar 
mă simt chiar astăzi destul do tare pentru a te 
însoţi. Numai nu ştiu dacă până mâne voiu putea
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găsi un cal căci atât al meu cât şi acel al slu- 
gei melc au fost ucişi în lupta cu hoţii.

— Mă însărcinez să’ţi găsesc până mâne un 
cal (le care ar putea rămânea mulţămit ori ce 
oştean, răspunse călugărul. Bogdan îmi scrie că 
deşi el tc-o pus în cunoştinţa lucrurilor, totuş 
nu o putut să intre în amănunţimi, întâiu pentru că 
i-o lipsit vremea ş’apoi fiind că chiar el nu le 
cunoaşte toate. Urmează deci că fără a mai în
târzia să’ţi împărtăşesc acele ce sunt de neapărată 
trebuinţa. Dar avem multe de vorbit şi nu te vei 
putea întoarce la Cetate până de seară, vei fi 
deci silit să te mulţămeşti cu masa ce ţi-o va putea 
da un biet călugăr.

— Sânt oştean, şi deprins să mă mulţumesc cu 
cât găsesc, răspunse Ştefan.

— Dar este nevoie să-ţi câştigi răpede puterile. 
Din fericire un nepot al meu, pe care-1 aşteptăm 
din ceas în ceas, vânător şi pescar vestit, mi-o 
trimis o căprioară şi câteva hârzoabe de păstrăvi 
afumaţi. Două ploşto mari cu vin vechiu de Ni- 
coreşti însoţeau acele merinde şi astă-zi sânt în 
stare să fac cinste oaspelui meu.

XVI

Părintele Isaia arată Ini Ştefan Stroici 
chipul in care a lucrat.

Tocmai atunci intră ucenicul Paisie aducând, pe 
o tablă de lemn, o ploscă, două ulcele de lut şi 
un colac cald.

— Până ce va sosi ciasul prânzului şi nepotul 
meu, zise călugărul, putem să stăm de vorbă. 
O ulcică de pelin vechiu şi o bucată de colac 
proaspăt îţi va da putere şi răbdare. Apoi, um
plând amândouă ulcelile :

— In sănătatea Dumitale sufletească şi trupească 
şi în izbânda lucrării noastre, zise el ciocnind cu 
Ştefan.

După ieşirea ucenicului, călugărul începu să a- 
răte lui Ştefan starea în care se aflau atât Mol-



I2Ô

dova cât şi ţările megieşe, apoi îi destăinui în 
chip amănunţit alcătuirea întregii mişcări.

— Făcusem cunoştinţa lui Bogdan, zise el, cu 
prilejul războiului purtcit de Laţe cu Tătarii, în 
Moldova ; faima vitejiilor Voevodului ajunsese de 
mult până la noi şi în curând îmi putui da seamă 
de însuşirile strălucite cu care era împodobită 
mintea lui.

Faptul că inima fîe-căruia din noi era stăpânită 
de aceeaşi mândrie de neam ; de acelaş dor de 
a’l dezrobi şi de a lucra la mărirea lui ne apropie 
răpede făcând să nască între noi o temeinică pri
etenie. După încetarea războiului, l’am urmat la 
Cuhnia unde am petrecut împreună mai multe 
săptămâni şi atunce, în urma unor lungi şi amă
nunţite chibzuinţi, am hotărât să ne punem la' 
lucru spre a răsturna pe Sas, a întruni- într’o 
singură oblăduire pe toţi Românii din această 
parte a munţilor spre a ridica pe Bogdan în sca
unul nouei Domnii.

La întoarcerea mea în ţară, mi-am început lu
crarea întâi în popor. Doi ani de zile dea-rândul 
am mers din sat în sat, am auzit plângerile lui 
şi am căutat să deştept în el dorinţa de mântuire. 
Haina ce o port depărta de mine ori-ce bănuială 
şi-mi dedea prilejuri pentru a pătrunde în fundul 
inimii sătenilor. Când vorbeam cu obştea, imi 
măsurăm cuvintele cu îngrijire, ast-fel că, chiar 
dacă erau auzite de oamenii lui Sas, puteau să 
fie luate numai drept cuvinte de mângâere sufle
tească.

In sfaturile mele cu ei nu puteam atinge par
tea cea mai înaltă a scopurilor mele : dezrobirea 
neamului de sub domnia străină şi întemeierea 
unei mari Domnii româneşti; ei n’âr fi înţeles o 
asemenea cugetare, s’ar fi*spăriet de ea şi s’ar 
fi depărtat de mine. Poporul nostru este îndrăz
neţ, el despreţueşte viaţa căci viaţa pentru dânsul 
are aproape numai amărăciuni ; fiind nepăsător 
de moarte, căci primejdiile de tot felul în mijlocul 
cărora trăeşte l’au deprins. cu dânsa din copilărie, 
o înfruntă cu uşurinţă pentru cel mai mic câştig, 
şi chiar adesea numai dintr’un dor de vitejie.
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Lefegiii romani furnică în ostile stăpânitorilor 
străini şi pretutindeni se aduc numai laude stră
lucitei lor vitejii. Dar, despărţiţi de veacuri în 
oblăduiri mici, vecinie supuşi domniei străine, 
s’au deprins cu dânsa : gândul că neamul lor este 
mare la număr, că dacă el şi-ar întruni puterile 
ar putea să fie de sine stătător, mândria de el, 
dorul de mărire şi de fala lui le este străin, pu
ţini sunt acei în ’ stare să ’1 priceapă. Dacă Sas 
ar fi fost un stăpânitor drept şi vrednic, poporul 
ar fi fost mulţămit de el şi n’aş fi putut găsi 
nici o pârghie pentru a ’1 ridica, n’aş fi putut avea 
nici o înriurire asupra lui. Dar lăcomia, jafurile 
şi nedreptăţile Voevodului sunt simţite e toţi, 
ticăloşia ocârmuirei lui o stârnit în toat i sufletele 
ură şi dor de mântuire.

Vorbeam deci cu 
nice, mulţămindu-mă 
ţirile de împotrivire ce le vedeam. Când gă
seam însă vre-un om mai deştept, mai hotărât, 
în care dorul de răzbunare pentru nedreptăţile 
suferite vorbea mai cu putere, atuncea mi sileam 
să deştept intr’însul voinţa de a-şi tălmăci sim
ţirile prin fapte. Când îl vedeam bine pregătit îi 
descopeream o parte din scopurile mele şi îl le
gam prin jurământ straşnic la neobosită părtăşie 
în munca mea pentru dezrobirea obştească, la 
supunere oarbă către mine. 11 însărcinam să lu
creze necontenit printre cei-lalţi săteni, hrănind 
cu cea mai mare râvnă focul nemulţămirii ce fier
bea într’înşii şi să aţiţe în inimele lor dorinţa de 
a se împotrivi jafurilor şi nedreptăţilor Stăpânirii. 
Mai era însărcinat să aleagă prin satele înveci
nate oameni hotărâţi ca el, de a cărora credinţă 
îmi era răspunzător, şi pe cari îi punea pe urmă 
în legătură cu mine.

Astăzi puţine sunt satele unde să nu am mai 
mulţi aseminea credincioşi. Cea mai mare parte 
din ei ştiu numai că ţelul ce-1 urmărim este răs
turnarea lui Vodă şi 'punerea pe scaun a unui 
stăpânitor drept, vrednic şi cu durere d'- popor. 
Dar câţi-va din ei; mai deştepţi, mai vrednici de 
credinţă, ştiu că ţintim mult mai departe şi că

poporul de nevoile lui zil- 
să hrănesc în inime. iui sim-
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ostenelile noastre sunt menite a întemeia, sub 
Domnia lui Bogdan, o mare Ţară Românească, cu
prinzând intr’insa toate oblăduirile dintre munţi 
şi Nistru.

Ei sunt oameni de frunte a căror minţi vioae 
au priceput îndată mărimea acestei cugetări şi în 
a căror inimi calde s’o trezit iubirea de neam : ei 
sunt astăzi ajutorii mei cei mai neobosiţi, sfetnicii 
mei cei mai de credinţă Dar lucrarea mea nu s’o 
mărginit numai la popor, ea s’o întins şi asupra 
boierimii : Sas o nedreptăţit fără cruţare pe acei 
knezişijuzi ce n’au voit să se facă unelte supuse a 
patimilor lui ; multe casc au fost necinstite şi batjo- 
curite de nevrednicii săi fii. Credincioşii mei din po
por mă puneau în cunoştinţa trecutului şi a împreju
rărilor fie-cărui nemulţămit ; mi-era lesne în urma, 
intrând de a dreptul în vorbă cu ei, să-mi dau seamă 
despre acei care erau vrednici de încredere. Aveam 
a face cu oameni de neam vestit, cei mulţi din ei 
erau oşteni care-şi făcuse un nume falnic prin 
războaie ; firile lor mândre şi dârje erau cuprinse 
de un dor nemărginit de răzbunare, pentru ne
dreptăţile şi ocările suferite : munca mea printre 
dânşii o fost uşoară. Cu toţii cunoşteau pe Bog
dan al cărui renume de oştean viteaz şi de câr- 
muitor drept şi vrednic străbătuse de mult până 
la ei ; primiră cu bucurie să lucreze cu mine la 
înlocuirea lui îSas printr’însul. Toată greutatea era 
de a-i întruni, de a stinge vrăjbile şi neînţelege
rile dintre ei şi de a îndrepta pornirea lor pe ca
lea cea dreaptă. Cu incetul am învins această greu
tate şi am avut fericirea să văd duşmani neîmpăcaţi 
dându-şi mâna spre a lucra do acum împreună 
la mântuirea obştească. Pentru cei mai mulţi din 
ei această lucrare nu este decât un mijloc de răz
bunare, unii, o ştiu, iau parte la ea împinşi mai 
Ci seamă de nădejdea să se îmbogăţească cu prile
jul unei Domnii noi sau prin dobânda ce lo va ieşi 
din războaiele ce le vom purta; alţii, în sfârşit, s’au 
unit cu noi din pricina dorului de vitejie firesc în 
inima fie-cărui oştean. Puţini sunt acei cu suflete 
alese, în care arde acelaş dor ce arde în noi şi 
sunt gata să jertfească tot pentru mântuirea şi mă-
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rirea neamului lor. Dar acestea erau puterile ce s’au 
putut aduna pentru purtarea luptei care are să ne 
ducă la izbândă, din ele trebuia tras tot folosul 
putincios.

Rămânea acuma un pas greu de făcut : era tre
buinţă de un povăţuitor, de [un cap al întregii 
mişcări care, întrunind în mâna lui toate puterile, 
să le îndrepte cu dibăcie spre ţel.

Mă temeam ca alegerea acestui povăţuitor să nu 
deie loc la certe, căci printre kneji erau mulţi 
care prin stare, prin faimă războinică şi prin alte 
însuşiri erau în drept să râvnească la această sar
cină pe cât de. cinsteşă pe atât de împovărătoare. 
Spre mirarea mea însă, când i-am adunat la o 
sfătuire tainică, ei cu toţii au hotărât, într’un glas : 
că de oare-ce toată această, mişcare fiind pornită 
de la mine şi eu bucurându-mă de toată încre
derea lui Bogdan, se cuvinea ca, şi de acum îna- 
inainte, să fiu tot eu povăţuitorul. lor, făgăduin- 
du-mi supunere şi ascultare. Nu m’am mulţămit 
cu această alegere, i-am întrunit pentru a doua 
oară, in număr mai mare, le-am zis că sânt gata 
să las locul de căpetenie altuia mai vrednic, mul- 
ţămindu-mă a ’i fi . sfetnic, dar ei au hotărât din 
nou că acest loc mi se cuvine -numai mie şi cu 
toţii mi-au făcut jurământ de oarbă supunere.

întinsesem cercul silinţelor mele peste hotarele 
Moldovei şi făcusem legături de prietenie cu frun
taşii ţârilor româneşti de pe Sir.et şi Prut, chiar 
înainte de a întruni în mânile mele toate firile 
mişcărei. Izbutisem să găsesc printre fruntaşii lor 
oameni care au înţeles foloasele unei lucrări ob
şteşti ; mi se făcură făgăduinţi că mişcarea împo
triva lui Sas va .fi sprijinită de megieşii români 
ai Moldovei.

Am adus pe cei mai de seamă din ei aice., i-am adu
nat la un loc cu căpeteniile tovarăşilor mei din Mol
dova în mai multe întruniri şi .i-am făcut să priceapă 
folosul ce l’ar trage cu toţii .închegând în aceiaşi 
mână puterile lor răzleţe, puteri mici câtă-vreme 
fiecare din ele lucra la o parte, dar vajnice odată 
ştrinse împreună. Când m-au întrebat caro ar 
putea să fie mâna destul de puternică şi de dibace

9
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pentru a putea ţinea închegate aceste puteri, le-aui 
numit pe Voevôdul Bogdan din Maramureş, pe 
care îl rădicăm întâi la scaunul Moldovei, iar pe 
urmă îl făceam Domn al tuturor Românilor dintre 
munţi şi Nistru. Nici unul nu se ridică împotrivă 
acestui* cuvânt dar cu toţii se legară să lucreze 
în ţările lor pentru a lăţi faima numelui lui Bogdan.

S’au ţinut de cuvânt: astăzi acest nume răsună 
pretutindeni între Şiret şi Nistru şi Bogdan este 
privit de Românii de pe acele locuri ca cel mai 
falnic fiu al neamului românesc, ca mântuitorul 
şi ocrotitorul firesc al acelui nume. De atunci am 
păşit repăde spre ciasul hotărîtor, acel cias nu 
mii poate întârzia : mişcarea este pregătită în toate 
amănunţimile ei şi am cerut lui Bogdan să 
el însuşi sau să-mi trimită un credincios cu care 
să putem hotărî ziua în care va izbucni.

înainte însă de a putea lua o asemenea hotărîre, 
spre o mai bună închezeşuire a izbândei noastre, 
trebuie ca împreună cu Dumneta să adunăm că
peteniile tovarăşilor noştri de luptă, atât pe acele 
din boierime cât şi pe acele din popor.

Aşteptam cu mare nerăbdare să te văd însănă
toşit căci în acel sfat trebuie ca Dumneta, rudă, 
şi sol al lui Bogdan, să iei în numele lui oareşi- 
cari îndatoriri menite a avea o înriurire puternică 
asupra mişcării noastre.

Ştii că la noi pământul este al Stăpânirii, că 
locuitorii aice, ca şi Românii de peste munţi, nu 
sunt stăpâni desăvârşiţi pe el. In satele stând, 
în puterea unor drepturi strămoşeşti, sub asculta
rea knejilor, sătenii se bucură de roada pămân
tului muncit de ei, iar kneazul ie numai dijmă 
din acea roadă, mai bucurându-se de osebite ve
nituri cum sunt acele de pe mori, de pe crâşme, 
de pe heleşteie şi altele. în satele unde, în loc de 
kneji poroncesc juzi numiţi sau întăriţi de Stă
pânire, dijma se stringe de dânşii pe seama lui 
Vodă iar ei, pe lângă venitul de pe mori, crâşmă 
şi heleşteie, se folosesc şi de o parte din gloabele 
plătite de locuitori pentru judecăţi.

In vremile din urmă, când sub un cuvânt, când 
sub altul, Sas o izgonit pe mai mulţi knezi din

vie
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knezatelo lor, punând juzi în loc şi făcând din- 
tr’fnscle sate domneşti.

Pe de altă parte, pe lângă dijma legiuită luată 
din vechime, mai ie acuma alte două dijme, atât 
de la locuitorii satelor domneşti cât şi de la acei 
ai satelor ‘knejeşti ; nemulţumind într’acest chip 
atât pe kneji cât şi pe sătenii de rând. Nădejdea că 
venind Bogdan în locul lui Sas aceste neajunsuri să 
vor îndrepta, nu m’o ajutat puţin în lucrarea mea şi 
eu n’am stat la îndoială ca să le fac făgăduinţi în 
această privinţă. Acum socot că dacă aceste* fă- 
găduinţi ar li reînoite în chip lămurit de credin
ciosul lui Bogdan ele nu ar putea decât să facă 
pe tovarăşii noştri să lucreze cu o râvnă mai deo
sebită şi mai aprinsă.

Iar in ziua în care va izbucni mişcarea, lăţirea 
vestei foloaselor făgăduite de Bogdan va mări în 
chip simţitor numărul nostru. Pentru a mulţumi 
pe ţărani va trebui deci să te legi, în numele Ÿoe- 
vodului, că din ziua în care el să va urca pe 
scaunul Domniei, nu se va lua de la locuitori mai 
mult decât o singură dijmă pe an din roada pă
mânturilor muncite de ei şi că numărul zilelor 
de clacă va fi acelaşi ca în trecut.

Spre a atrage cu desăvârşire pe kneji, va 
trebui să le făgăduieşti că noul stăpânitor le 
va întări în chipul cel mai desăvârşit, prin 
privilii liniştita şi vecinica stăpânire a veniturilor 
satelor stăpânite de ei, atât lor cât şi urmaşilor 
lor. Iar pentru a atrage pe juzi, mai numeroşi 
decât knejii şi bucurând use în cea mai mare parte 
de o mare trecere în satele lor, va trebui să te 
legi că noul Voevod va răsplăti slujbele juzilor 
care vor ţinea cu el, hărăzindu-le pe vecie lor şi 
urmaşilor *lor atât veniturile de care se bucură 
astăzi cât şi dijma ce o ie acuma stăpânirea, ase- 
mănându-i cu totul cu knejii. Cred că va fi bine 
să te legi prin jurământ că aceste făgăduinţi vor 
fi împlinite cu sfinţenie.

Am luat deci toate măsurile pentru ca peste 
trei zile knejii şi juzii cei mai de seamă şi un nu
măr de săteni fruntaşi să s’adune la casa knea- 
zului Baloş din Poiana. Această adunare nu va
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putea da loc la bănueli de oare-ce, In ziua Sfin
ţilor împăraţi Constantin, şi Ileana, kneazul Baloş, 
a cărui singură fată se numeşte Ileana, are obiceiu 
să adune la dânsul cu acel prilej, în fiecare an, pe 
prietenii şi cunoscuţii lui.

De acolo vom porni la Iaşi şi peste Prut spre 
a încheia, în numele lui Bogdan, legături şi cu to
varăşii noştri de pe acele locuri care au şi ei nevoi 
şi dorinţi ce ţi le voi arăta pe drum. ISfe vom în
toarce pe la Bârlad unde vom hotărî cu Toma Ali- 
moş ziua în care va trebui să aruncăm vălul. Pu
terile noastre nu sânt de dispreţuit. După socotelile 
mele Moldova singură ne va putea da, din întâia 
zi, opt mii de oameni pedeştri şi şease mii do 
călăreţi. Cu această putere ne vâ fi uşor să în
chidem pe Sas în Suceava. Ieşănii şi Îlotincnii 
s’au legat să ne aducă câte două mii de călăreţi 
şi câte o mie pedestrime, Orheionii şi Lăpuşnenii vor 
veni în ajutorul nostru cu cinci mii de călăreţi şi 
o mie de arcaşi vestiţi, iar Gheorghiţă a Salgăi, 
unul din Căpitanii Codrului, no va aduce patru mii 
de călăreţi, astfel că cel mult o lună dupăisbuc- 
nirea răscoalei vom avea la îndemână o oaste cu
prinzând nouă-spre-zece mii de călăreţi şi unspre
zece mii de pedestrime cu care vom aştepta sosirea 
lui Bogdan şi a Maramureşenilor lui.

Cât priveşte cetatea Neamţului, cel mai tare din 
toate adăposturile lui Sas, ea va fi în mâna noas
tră chiar din ceasul în care se va da semnul 
luptei, precum îţi-voi dovedi-o chiar azi şi din ca
pul locului vom ‘dobândi astfel un loc de marc 
tărie, pe care ne vom putea răzăma la ori ce în
tâmplare, şi unde ne am putea adăposti după vrc-o 
neizbândă vremelnică.

Şi care sunt puterile ce Sas ne le poate pune îm
potrivă ? Miezul putereilui este alcătuit din o mie 
de slujitori Unguri şi Saşi care stau în Suceava, 
şi de alte câtè-va süte împrăştiete. prin celelalte 
oraşe ; aceşti' de pë urmă vor fi măcelăriţi sau 
prinşi de poporul răsculat iar Knejii şi* juzii 
prieteni lui chiar dacă ar fi urmaţi de toţi* oame
nii din satele lor nu sunt în stare, să adune 
mai mult de şease mii de oameni, pe jumătate că-
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lăreţi şi pe jumătate pedeştri, adică toată puterea 
lui nu va putea alcătui nici o treime din puterea 
noastră.

— Dar Bârlădenii? întrebă Ştefan. Nu te bizui 
pe ajutorul lor?

— La Bârlad, cu toate ostenelile noastre, cu tot 
ajutorul ce ni’ldă Toma Alimoş, am dat peste gre
utăţi mari. Toată puterea ţării este înmâna frun
taşilor târgului şi ei se află în legături strinse cu 
•Sas. Până acuma am putut câştiga numai pe vre 
o câţiva din ei. Şoltuzul şi pârgarii sunt atât de 
aplecaţi spre Sas şi, mai ales, spre Basarab, în cât 
nici nu am încercat să ne lipim de ei.

Toma Alimoş are o vază mare în ţara lor şi la 
chemarea lui sânt încredinţat că vor răspunde o 
parte îusemnată din kneji şi din săteni ; după so
cotelile noastre ar putea aduna împrejurul lui la 
patru mii de călăreţi şi tot aţâţi oameni pedeştri. 
Dar, de-o-cam dată, va fi silit să-i întrebuinţeze pen
tru a se lupta în ţara lui cu puterile ce vor fi a- 
dunate de târgoveţi, şi nu se va putea uni cu noi 
înainte de a-i fi învins. Ori-cum, tot no ajută mult 
prin faptul că-i împiedecă să mărească numărul 
duşmanilor noştri.

Acuma îmi rămâne să-ţi mai destăinuiesc o parte 
însemnată, poate chiar cea-;mai însemnată din toată 
chibzuiala mea.

Intr’o lucrare ca a noastră, multe se pot do
bândi priutr’o minte înţeleaptă şi ageră, printr’o 
inimă tare şi prin braţe puternice, dar puterea 
minţii, a inimoi şi a braţelor se înzeceşte când, cu 
dânsa se uneşte puterea banului. Cu banul se 
dobândesc braţe vânjoaso şi arme pentru acele 
b.aţe, prin banul bine întrebuinţat în ajutoare 
date la ceasul potrivit, se vine în ajutorul 
prietenilor strâmtoraţi, slabi de înger, împedi- 
cându-se astfel trecerea lor în partea potrivnicului ; 
prin bani se pătrunde până în sfaturile lui şi se 
ajunge la cunoştinţa tainelor lui celor mai ascunse;

. cu bani, în sfârşit, se ţin oştirile, se întregesc 
din nou şirele lor împuţinate,, să înlocuesc armele 
tocite sau pierdute.

Văzându-mă ajuns în capul unei ocărmuiri tai-
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nice, lucrând împotriva ocărmuirei nemernice a lui 
Sas, m’am gândit să am şi eu slujitorii mei în 
faţa slujitorilor lui, visteria mea în faţa visteriei 
lui. Dar, cu deosebire că această visterie nu tre- 
buo să se umple din avutul câştigat prin sudoarea 
celui sărac, prin jaf şi prin înşelăciune, ci prin 
bir pus străinului şi prin diimuirea cât de mare, 
luată de la jefuitorii norodului, chibzuite astfel ca 
măcar o parte din jaf să poată li întrebuinţată de 
mine pentru mântuirea lui. Ai auzit vorbindu-se 
de Păunaşul Codrilor şi de isprăvile lui, îi dato- 
reşti faptul că te găseşti în viaţă. Află că Pău
naşul Codrilor nu este nici un lotru obicinuit nici 
un haiduc stăpânit de setea prăzii sau de vrc un 
dor nebun de voinicie. Cetaşii lui nu sunt nişte 
lotri şi el este Căpitanul care poronceşte slujito
rilor mei. Ei alcătuesc floarea oştirii mele şi în 
în ziua în care se vor sfărâma lanţurile Moldovei 
ei vor lupta în fruntea tuturora.

XVII
Ştefan Stroici face cunoştinţă cn Mihu

Ştefan rămăsese mut de surprindere :
— Văd în ochii Dumitale nu numai mirare la 

auzul acestor veşti neaşteptate dar şi scârbă. Fiind 
oştean deprins a te lupta cu duşmanul in faţa 
lumii, în luptă voinicească dar cinstită, te temi 
să nu te vezi silit să primeşti, ca tovarăşi de luptă, 
voinici de codru care lovesc într’ascuns sau chiar 
de dinapoi şi luptă nu pentru cinste ci pentru 
pradă.

Linişteşte-te ! Nici unul din cavalerii rătăcitori 
despre* care vei fi auzit povestindu-se do cântă
reţii din apus sau la şăzători, împrejurul focului 
otacelor, n’o purtat vr’o dată, la şold, spadă mai 
neprihănită decât paloşul Căpitanului meu. El o 
ieşit din teacă numai în apărarea celui slab şi 
nedreptăţit, el o lovit numai pentru pedepsirea 
nedreptăţii, a răutăţii şi a răului în luptă dreaptă 
de viteaz* faţă în faţă* şi ochi în ochi, el n’o in
trat în teacă decât cu cinste.
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Oştenii mei sunt împărţiţi in toate satele Mol
dovei, (lela hotarul leşesc până la cel muntenesc, 
de la munţi până la Şiret : un jurământ de oarbă 
şi neapărată supunere îi leagă cătră mine şi cătră 
Căpitanul ce Tain pus în fruntea lor. T)e câto ori 
mi se aduce vestea unui jaf, unei nedreptăţi făp
tuită de oamenii lui Sas, prin focuri aprinse pe 
dealurile cele mai înalte ale ţării, înşirate după 
împrejurare, când îutr’un chip când într’altul, pu
tând astfel înlocui vorba sau slova scrisă, se 
chiamă la un loc dat un număr de oameni sub 
poronca Căpitanului sau a unui namestnic al 
lui. In curând nedreptatea este îndreptată sau 
pedepsită, dobânda luată* pe nedrept înapoiată -e 
păgubaşului, iar făptuitorul globit. O treime din 
gloabă este împărţită la oameni, două treimi, partea 
Căpitanului, se varsă in vistieria noastră. De două 
ori până acuma izbutit-am să punem mâna pe bi
rul ţării trimis de Sas peste munţi. De anul trecut 
am pus bir pe negustorii străini ce trec prin ţară.
Ne plătesc aceiaşi vamă ce o plătesc lui Sas şi, 
până astăzi, cu toate străjuirile lui Vodă încă nici un 
negustor n’o izbutit să iasă din ţară nevămuit de 
noi. Lucrul nu s’o făcut fără de veste ci pe faţă ; 
s’au pus la toate graniţele tăbliţi arătând cât 
era să se plătească de fiecare şi pentru orice 
soiu de marfă. Cu banii adunaţi am alinat su- 
ferinţi, am ajutat oameni săraci, ne-am. făcut 
prieteni credincioşi, am pătruns până în sfatu
rile lui Sas, am adunat arme pentru ciasul luptei 
si ne mai rămân grămezi de aur şi de argint pentru 
purtarea războiului de mântuire. Mergi de.cutreerîl 
ţara, opreşte-te atât prin curţile knejilor cât şi 
prin bordeilo sărăcimii, abate-te chiar şi prin casele 
acelor ce ţin cu Vodă : sânt încredinţat că nicăiri 
nu ţi se va putea dovedi măcar o faptă mişelească 
a Păunaşului, o picătură de sânge nevinovat văr
sat de el, o cruzime zadarnică săvârşită, un capăt 
de aţă luată pe nedrept de oamenii lui fără ca 
fapta să nu fi fost pedepsită de dînsiil de sâr°j şi 
cu cea mai neînduplecată străşnicie ! Tot norodul 
sărac s’închină astăzi în numele lui, toţi îl bine
cuvântează.



136

Cetele de hoţi care jupuiau ţara mai nain te 
au fost stinse de el şi drumeţul pacinic poate 
astăzi să doarmă cu desagii de bani şi fără arme 
pe drumul mare, dar folosul cel mai de preţ ce 
Pam dobândit este poate încrederea poporului 
în puterea lui, văzând că cu tărie de înger se 
poate înfrunta şi învinge stăpânirea.

Da, Păunaşul Codrilor este un oştean viteaz şi 
drept. Dacă în luptă ’şi ascunde faţa sub un văl 
negru, n’o face de teamă, dar în. urma poroncii 
mele. Acel văl nu-i este de folos în potriva ar
melor duşmanilor ci este menit a 1 feri de tră
dare şi a îngreuia pentru oamenii Stăpânirii urmă
rirea şi aflarea lui.

— $i cine este oare acel voinic, întrebă Ştefan, 
asupra căruia cuvintele călugărului lăsau o pu
ternică întipărire.

— El este un nepot al meu, fiul unei rude 
a mele, rămas la naştere orfan de tată şi de mamă 
şi pe care l’am crescut. Se trage din neam vechiu 
şi vestit; dar iată’l că soseşte, şi călugărul 
lându-se de pe scaun merse de deschise uşa.

Mihu îmbrăcat mocăneşte intră în peşteră.
Luându-şi din cap pălăria de pâslă neagră, să

rută mâna călugărului care ’1 sărută pe frunte şi 
după ce închise uşa cu îngrijire îl luă de mână 
şi îl aduse înaintea lui Ştefan, zicând :

— Nepotul meu, Mihu, apoi adăugă : Păunaşul 
Codrilor.

Mihu tresări şi se ută mirat la moşul său, dar 
acesta îi zise:

— Kneazul Ştefan Stroici, căruia i-ai scăpat 
viaţa, este trimisul lui Bogdan în părţile noastre 
cu deplină putere să încheie orice legătură şi să 
lucreze în numele lui împreună cu noi la dezro
birea obştească ; pentru el n’avem taine.

Ştefan câştigat cu desăvârşire de înfăţoşarea 
frumoasă, deschisă şi voinicească a lui Mihu, îi 
întinse mâna pe care acesta i-o strânse cu pu
tere. •

— Sânt fericit că pot întâlni pe acel căruia îi 
datoresc viaţa; ii zise el. *

— O datoreşti mai ales unei fiinţi mult mai

seu-
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dulce decât mine, răspunse Mihu, dar sânt fericit 
câ întâmplarea m’o pus în stare sâ fiu de ajutor 
trimisului Voevodului Bogdan.

După ce mai schimbară câte-va cuvinte de cur- 
tenie, Mihu începu să deie seamă călugărului des
pre diferite însărcinări ce primise de la el şi în 
curând Paisie aduse masa.

Călugărul bea şi mânca puţin dar Ştefan şi cu 
Mihu făcură cinste atât păstrăvilor şi butului de 
căprioară cât şi vinului de Nicoreşti cu o poftă de 
tânăr ieşit din boală şi de călător flămând.

— Spune-mi te rog, Părinte, întrebă Ştefan, 
cum au nemerit cărţile lui Bogdan în mânile Du- 
mitale.

— Foarte uşor, zise călugărul. Toate lucrurile 
găsite la Unguri s’au strins de oamenii lui Mihu, 
între ele s’au aflat cărţile şi mi s’au adus a doua 
zi, tocmai când voiam să trimit pe Mihu la Cuh
nia.

După ce se sculară de la masă, Isaia îndrep- 
tându-se spre una din uşile din fund, făcu semn 
lui Mihu şi lui Ştefan să-l urmeze: ei îl urmară 
în tăcere. Dincolo densă peştera se îngustaşi 
bolta ei se scobora treptat. In curând se găsiră 
la gura unei chioarco în care cu greu puteau pă
şi doi oameni unul lângă altul iar uriaşul Mihu 
era silit să ţie capul plecat. După un mers de un 
sfert de ceas călugărul, oprindu-se, scăpără şi a- 
prinse un capăt de lumânare: ajunsese in capătul 
chioarcei.

— Acest drum sub pământ, zise el, este dato
rit muncei aproape neîntrerupte a ucenicului meu 
în vreme de trei ani. El o fost cunoscut până azi 
numai lui, mie şi lui Mihu. Şase palme de pă
mânt ne despart de altul, în curmezişul lui, care 
duce de la Cetate în oraş. Acesta este cunos
cut numai de cei doi Cavaleri de la Cetate, de 
preotul papistaş şi de un Sas credincios, in a că
rui casă din oraş se află gura lui. Gura cealaltă 
este în fântâna Cetăţei, la zece stânjeni sub 
pămănt. Un ceas de muncă ajunge pentru a 
doborâ bucata de pământ care desparte aceste 
două drumuri. Printr’ânsele putem năvăli în Ce-
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ta te ori când, cu două sau trei sute de oameni şi 
cei două zeci sau trei-zeci de Nemţi ce o păzesc 
nu ne-ar putea face decât puţină împotrivire. Nu 
vorbesc de oamenii din satele închinate care 
se aduc de pază in fie-care zi : ei departe de a se 
opune nouă ne-ar veni în ajutor. Vezică am avut 
dreptate când ţi-am zis că Cetatea Neamţului va 
li a noastră chiar din ciasul în care va izbucni 
răscoala.

— Şi oare ce întâmplare fericită te-a pus în cu
noştinţa acestui drum sub pământ, întrebă .Ştefan 
după ce se întoarseră în peşteră.

— Fiinţa lui mi-o fost descoperită acum trei ani 
de cătră o slugă a Sasului în a cărui casă se află 
gura chioarcei, când acea slugă era în ciasul mor- 
ţei. El făcuse această descoperire din întâmplare, 
numai cu câte-va zile înainte de a li atins de boală, 
căutând o tainiţă pentru a ascunde nişte lucruri 
furate de la stăpân. Iar eu, înţelegând tot folosul 
ce-1 puteam trage de aicea, pentru a mă încredin
ţa mai bine am vârât vremelnic pe un credincios 
slugă la acel Sas şi el, într’o noapte, o izbutit să 
meargă prin acel drum sub pământ de la casa Sa
sului până la Cetate, întorcându-se teafăr înapoi şi 
putând prin ajutorul a două răsuflători să însemne 
pe unde trece drumul.

Părintele Isaia mai începu să ceară din nou lui 
Mihu seamă despre osăbite însărcinări ce-i dăduse, 
întrerupându-se din când in când pentru a pune 
pe Ştefan în cunoştinţa mai multor amănunţimi 
privind lucrarea lor.

Soarele era aproape de asfinţit când Stroici pă
răsi peştera spre a se intoarce la Cetate ; ple
carea lor fusese hotărâtă pentru a doua zi de 
dimineaţă.

Când Ştefan ajunse la Cetate, Părintele Anselm 
şi cu cavalerul Ulrich sosise. Ei auziră cu 
mirare hotărârea luată de oaspele lor şi să în
cercară ,în zadar să’l înduplece să mai stee vre-o 
câteva zile, arătându-i temerile ce aveau că rănile 
lui, încă rău vindecate, să nu se deschidă din nou 
în cursul călătoriei. Ştefan le mulţămi pentru prie-
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tenia ce-i o arătau ; dar rămase neschimbat în ho
tărârea lui.

Insă văzându-se din nou cuprins do un dor nebun 
de a mai vedea odată pe Maria, rugă pe Părintele 
Anselm să-i spue că pleacă în zori de ziuă şi do
reşte s’o vadă în acea seară spre a’şi lua ziua 
bună de la dânsa şi ai mulţămi pentru toate bu
nătăţile ei.

După o zăbavă destul de lungă minoritul se în
toarse cu Maria. Faţa ei era mai albă de cât de 
obiceiu.

—Am auzit că ne părăseşti, zise ea, şi lui Ştefan 
i se păru că glasul ei atât de dulce tremură, şi 
mi-a părut rău căci mă tem ca osteneala drumu 
lui să-ţi facă rău. Trebue oare numai de cât să 
pleci ?

— Fii încredinţată, Doamnă, răspunse Ştefan, 
că numai temeiuri din cele mai vajnice pot să mă 
facă să părăsesc mai curând de cât credeam această 
casă unde am fost primit cu atâta bunătate şi 
unde am petrecut ceasuri ce nu le voiu uita nici 
odată.

Apoi, după ce îi mulţumi pentru îngrijire şi os- 
pătareaîşi luă ziua bună de la dânsa.

Nu-şi putea sătura ochii privind-o cât vorbea 
cu ea iar când luă mâna ei întinsă şi să plecă ca 
s’o sărute, i se păru că este pe cale de a părăsi 
lumina zilei şi a se cufunda în întuneric.

— Rămâi sănătos I Să te ajute Dumnezeu ! 
cu aceste cuvinte Maria părăsi odaia.

A doua zi, Ştefan după ce îmbrăţişă. pe Părin
tele Anselm şi pe cavalerul Ulrich, încălecă pe 
murgul voinic ce-il trimisese Părintele Isaia prin 
Onea. Ochii lui se îndreptară în spre fereastra 
Măriei, i-so păru că, pentru o clipă, perdeaua 
este ridicată într’o parte şi că doi ochi do nespusă 
dulceaţă îndreaptă razele lor spre dânsul.
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XVIII

Părintele Isaia povesteşte ce a făcut la Ţari grad 
şi la Roma

Isaia şi cu Mihu aşteptau pe Stefan în margi
nea de la deal a oraşului. Cu dânşii erau O nea şi 
încă două slugi voinice.

Ei apucară pe Ozana în jos. La prânzul cel raie 
trebuiau să ajungă în Cristeşti unde erau să se 
oprească câte-va ceasuri, căci Părintele şi Miliu îşi 
dăduse întâlnire cu Petrea Cărăbuş la casa lui moş 
Marin. Lipsa lor din Moldova având să fie pre
lungită era de neapărată trebuinţă ca ei să se 
sfătuiască cu dânsul ca unul ce era să înlocu
iască în acel răstimp pe Căpitan in povăţuirea 
cetaşilor lor.

Când ajunseră la casa moşneagului, acesta lipsea 
de două zile şi baba, rămasă sirgură, era foarte 
îngrijită căci ancheşul îi spusese la plecare că 
să va întoarce a doua zi, de dimineaţă, şi acuma, 
după douăzeci şi patru de ciaşuri de aşteptare, nu 
primise încă nici o veste de la el.

Călătorii, fiind hotărâţi de mai înainte să se 0- 
prească în Cristeşti până după amiazi, nu se în
grijiră de fel de nefiinţa prelungită a moşneagului. 
Ei mângâiară pe babă zicându-i că moş Marin 
este om prea cuminte pentru ca să se fi vârât în 
vre-o primejdie dar că ol se va fi întârziat la casa 
vre-unui prieten şi trebue să sosească dintr’un 
oraş într’altul.

Bătrâna, fiind înştiinţată însă de cu noapte de 
sosirea oaspeţilor, le pregătise prânzul.

Văzând că ciasurile sunt înaintate iar nici Petrea 
Cărăbuş nici Marin nu se arată, călătorii se pu
seră la masă şi făcură cinste borşului de pu iu şi 
plăcintelor de brânză pregătite de gospodină.

După masă se apucară de vorbă şi Ştefan, mi
rat de înţelepciunea şi de învăţătura’ care reieşeau 
din toate cuvintele călugărului, îl întrebă :

— Iartă-mă, Părinte, dacă îţi pun această în
trebare, dar tare aş dori să ştiu unde ţi-ai însuşit
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o învăţătură din nenorocire atât de neobicinuită 
la preoţii şi călugării noştri?

— învăţătura mea, răspunse călugărul, este 
foarte mică faţă de acea a multor mireni şi preoţi 
din apus. De mic copil mi-o plăcut sâ învăţ şi am 
avut norocul să-mi pot astâmpăra setea de carte 
la cel mai mare izvor de învăţătură ce-1 are creş
tinătatea.

— Ai fost la Kiov ? mai întrebă Ştefan.
— Am fost la Kiov şi la Ţarigrad’, dar învăţă

tura ce o poţi culege* în aceste două oraşe este 
mică pe lângă aceea de care poţi avea parte la 
Roma.

— Ai fost la Roma? strigă Ştefan uimit, o! dacă 
nu-ţi este cu supărare, povesteşte-ne priii ce îm
prejurări ai ajuns tocmai acolo.

— Precum v’ara spus, zise călugărul după oareşi
care tăcere, de mic mi-o plăcut cartea. Tatăl meu, 
urmaşul scăpătat al unor kneji vestiţi, era preot. 
Văzând pe deoparte setea mea de carte şi pe 
de alta, slăbăciunea trupului meu, mă pregătise 
din capul locului pentru tagma bisericească. Ră
mas de tânăr orfan de tată şi de mamă, eram ho
tărât să-i urmez dorinţele. Mă pregăteam să mă 
duc la Ilălici pentru a dobândi hirotonia de dia
con de la Vlădica din acel oraş;.cu gândul de a mă 
întoarce îndată spre a mă aşeza în satul în care 
mă născusem. ...■*•

O... nenorocire, zdrobindu-mi toate visurile şi 
făcând ca priveliştea locurilor pe care trăisem şi 
care până atunci îmi păruse un raiu, să se schim
be pentru mine în lăcaş de chin şi de durere 
nespusă, le-am părăsit pentru totdeauna şi, în 
loc de a merge la Ilalici, m-am îndreptat spre 
Kiov cu hotărâre de a mă călugări. La Kiov 
am intrat în mănăstirea Lavrei celei mici, unde, 
după o ucenicie de un an,, m’am făcut iero
monah*

Tocmai atuncea Mitropolitul Mihail al Kievului 
se silea să aducă o apropiere între Biserica de la 
Răsărit şi acea de - la Apus. încercările lui, bine 

de unii . din călugări, găseau în alţii 
o împotrivire înverşunată-. Mă aflam « printre cei
văzute
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de întâi căci de la început mă încredinţasem 
că desbinarea din Biserica creştină putea să fie 
numai spre paguba întregii creştinătăţi. Mi se părea 
că deosebirile de păreri asupra înţelesului tainelor 
erau mai ales road a încăpăţânării unora şi a ne
măsuratelor pofte de putere' a altora.

Sfaturile noastre în mănăstire purtau mai ales 
asupra acestor mari întrebări ; ele adesea, se 
schimbau în sfezi aprinse. Setos de a pătrunde la 
adevăr, cetisem nu numai toate cărţile aflate în 
mănăstirea noastră, dar şi cele împrăştiete prin 
celelalte biserici şi mănăstiri din Kiov. Cu cât 
ceteam mai mult cu atâta mi se tulbura mintea mai 
tare. Adevărul insă, cel atât de dorit, rămânea 
tot atât de depărtat de mine, îndoiala în loc de a 
se micşora creştea.

Nu înţelegeam acuma cum fruntaşii bisericii 
creştine puteau să se sfăşie cu atâta turbare a- 
supra înţelesului întunecat a unor cuvinte a că
ror tălmăcire, sau într’un chip sau într’altul, nu 
putea s’aducă nici umbră de tulburare miezului 
binefăcătoarei şi mântuitoarei învăţături a lui 
Hristos.

Cărţile noastre erau, aproape toate, cărţi greceşti 
sau tâlmăciri ruseşti a scrisurilor părinţilor Bise
ricii din Ţarigrad şi din ţările greceşti. Învăţasem 
greceşte spre a le putea ceti în limba lor şi a mă 
putea încredinţa, prin mine însumi, de adevăratul 
înţeles al cuvinteler. Crezând că voiu găsi la Ţa
rigrad şi cărţi mai multe şi dascăli mai luminaţi, 
trei ani după sosirea mea în Kiov, m’am folosit 
deŢmergerea în oraşul impărătesc a unui Archiereu 
rusesc pentru a-1 însoţi.

In Ţarigrad am găsit, într’adevăr, o nemărginită 
comoară de cărţi şi dascăli, a căror dibăcie în mâ- 

lui şi a condeiului mă umpleau 
de mirare. Dar, ca,şi la Kiov, toate vorbele, toate 
cuvintele lor purtau numai asupra înţelesului unor 
cuvinte. Deşi citeam cu sârguinţă toate scrisurile 
greceşti şi ascultam cu cea mai deosebită băgare 
de seamă cuvintele fruntaşilor Bisericii, lumina 
tot nu se făcea în mintea mea. Iar priveliştea ce 
mi-o arăta clerul grecesc îmi umplu în curând i-

nuirea cuvântu
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nima de scârbă. Acest cler era fără de seamă, cu 
mult mai deştept şi cu mult mai învăţat de cât 
acel rusesc dar lăcomia, desfrâul şi vicleşugul îl 
rodeau până la măduvă.

Poporul în mijlocul căruia trăiam era plin de 
înţelepciune vioaie, învăţat, priceput la toate, dar 
stricat cu desăvârşire, mişel si neputincios. Mă 
miră faptul că ei Grecii, vorbinâ numa greceşte,Jîşi 
ziceau Romani când, în totJŢarigradul, nu găseai 
nimic viu sămânând a Român, numai lucrările u- 
riaşe făcute de dânşii şi lăsate de Greci să se dă
râme şi să şe prăbuşească sub povara veacurilor. 
Vorbeau necontenit de Roma; cuvintele lor, însă, 
erau numai cuvinte de ură şi de hulă. Mi se păru 
în curând că acea ură şi acea hulă ascundeau nu
mai o teamă nespusă de puterea Romei şi o ciudă 
cum o resimte adesea o fiinţa slabă când se gân
deşte la alta falnică şi puternică.

După o şedere de doi în Ţarigrad, simţindu-mă 
mai nedumerit, mai setos de a şti de cât în ciasul 
sosirii m?le, am plecat la Roma*.

îndată ce am pus piciorul într’însa rai-am dat 
seamă că intru, nu numai în altă biserică dar 
chiar în altă lume. In locul anarhiei din Biserica 
răsăriteană, unde fie-care Patriarh dă poporului 
său o îndreptare deosebită, unde patimile fie-că- 
ruia din ei sfăşie Biserica în ori-ce cias, la Roma 
un singur poruncitor ţine în mâinile lui frâele 
întregului Sobor. Când acel unul porunceşte toţi 
se închină, ascultă şi tac.

Aici am găsit o învăţătura cu mult mai înaltă, 
cu mult mai temeinică, şi o nemărginită comoară 
de cărţi. M’am pus pe lucru cu însufleţire : toată 
ziua şi o parte bună din noapte mi se trecea ce
tind sau ascultând învăţătura dascălilor. Erau 
tagme întregi de călugări a căror menire era nu
mai ştiinţa : învăţau în tot cursul vieţii lor, fără 
a obosi vre-o-dată. Fruntaşii lor erau cei mai în
văţaţi dintr’înşi care împărţeau celorlalţi ştiinţa 
lor prin graiii şi prin scris. Toată viaţa *era jert
fită pentru fala şi mărirea Bisericii fără ca vre
unul să aibă în vedere un folos- pentru sine.

Dar în scurt timp eram în stare să mă încre-
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dinţez dl aceşti adevăraţi. ucenici ai lui Hristos 
alcătuiau numai o parte nemărginit de mică faţă 
cu obştea preoţimii papistaşe şi că afară de 
pătură subţire, ea este supusă aceloraşi patimi care 
necinstesc pe acea din Răsărit : lăcomia, vicleşu- 
gu1, desfrâul. Aceste apucături se dădeau pe faţă 
numai în cât privea purtarea lor în lume, dar 
nu aveau nici o înriurire asupra treburilor Bise
ricii în deobşte căci aico poroncile Papei erau 
pretutindeni urmate cu o supunere oarbă, cu as
cultare desăvârşită.

Frumoase erau cuvintele cărţilor şi a dascăli
lor din Roma, totuşi, nu au fost în stare să-mi 
curme nedumerirea. Atâţia ani petrecuţi în cău
tarea adevărului au întărit numai în mine credinţa 
ce o căpătasem de la început că Biserica creştină 
ruptă în două, şe ceartă asupra unor cuvinte seci, 
asupra unor lucruri de care Hristos nu o vorbit 
nici odată. Şi în această vreme, ea lăsa cu totul 
în părăsire nemuritoarele lui poveţe, de un în
ţeles atât de uşor. Am ajuns, chiar, la urmă să 
fiu încredinţat că tălmăcirea dată de către Cato
lici acelor cuvinte a părinţilor Bisericii, din care 
isvorâse cearta, este mai încurcată şi mai grea de 
înţeles pentru mintea omenească de cât acea dată 
de Biserica Răsăritului. Râyna de a pătrunde a- 
devărul care trăise în mine până atunce, începu 
să slăbească căci pierdusem orice nădejde să pot 
odată pătrunde până la acel adevăr. Dar setea 
de a învăţa crescu ; numai ea se îndreptă po alt 
drum.

De la sosirea mea în Roma rămăsesem uimit de 
rămăşiţele uriaşelor clădiri a Romanilor, ele făcuse 
o puternică întipărire asupra inimii şi a minţei 
melc. Le cercetam necontenit; rămâneam ceasuri 
intregi privindu-le pironit în faţa lor de o putere 
ce nu mi-o puteam tălmăci.

Părăsind cu încetul cărţile bisericeşti şi cuvân
tările din amvon, am început să răsfoesc izvoa- 
dele vechilor scriitori latini a căror limbă o ştiam 
bine. Am început să cetesc isprăvile acelui popor 
urieş, ..pornit dintr’o aşezare de bejănari, care în
temeind întâiu uri oraş şi a croit pe urmă un

acea
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petec de ţară apoi, cu încetul, a supus Italia în
treagă şi în cursul vremurilor, o cucerit lumea 
toată făcând-o să trăiască fericită şi înfloritoare 
sub legile lui. In curând mi-am dat seamă că 
pârghiile cu ajutorul cărora Romanii izbutise să 
ajungă, de la aşa micime la atâta mărime, fusese 
iubirea şi mândria nemărginită de neam, supu
nerea oarbă la lege şi jertfirea fără preget a fie
căruia. pentru binele obştii.

Şi nu mă puteam împiedeca să fac o asemănare 
între împărăţia vechei Rome şi puterea Romei 
papistaşe de astăzi. Roma veche domnise asupra 
lumii prin puterea armelor, pusese sub jug mai 
toate popoarele, iar Craii acelora care nu fu
sese de tot supuse se închinau la cuvintele venite 
de la Oraşul cel vestit şi se grăbeau să îndepli
nească poroncile primite de la el. Când, la un 
asemenea Craiu, sosea vre-o solie, vre-un legat 
cum se zicea pe atunce, do la Roma, acel Craiu 
îl primea cu fruntea plecată şi îl aşeza în dreapta lui. 
Astfel, astăzi când merge un’ legat al Papei 
la vre-un Craiu creştin, Craiul îşi pleacă fruntea 
înaintea solului Romei şi se închină la cererile 
lui. S’au văzut Crai şi chiar împăraţi, oameni 
groaznici, trufaşi, puternici care îndrăznise să în
frunte pe Papa, să nu vreie să asculte poroncile 
lui, chiar să pornească cu oaste asupra lui. Dar 
toţi aceşti cutezători, fără deosebire, s’au văzut 
siliţi să-i ceară iertare, în genunchi, desculţi şi cu ' 
capul acoperit de cenuşă. Şi eu vedeam în această 
Romă nouă, atât de puternică şi ea, deşi de. o pu
tere deosebită de acea a Romei vechi, urmaşa, moş
tenitoarea ei firească. Vedeam în acel Oraş un lăcaş 
ursit de pronia Dumnezeiască să fio pururea sca
unul Puterii celei mai de căpetenie pe pământ! 
Mijloacele care adusese pe Roma veche la stă- 

. pânirea lumei toate prin puterea armelor, supune
rea la legi, ascultarea oarbă către cei mai mari, 
jertfirea fiecăruia pentru binele obştesc, erau mij
loacele întrebuinţate şi astăzi de Roma nouă pentru 
lăţirea şi întinderea stăpânirii Papei asupra în
tregii lumi catolice, nu prin arme ci prin cuvânt.

Zece ani cercetat-am izvoadele vechi latineşti,
io
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7,ece ani hrănitu-m’atn cu amintirile Poporului 
Craiu.Am învăţat pe de rost şirul minunatelor fapte 
războinice împlinite de braţele Romanilor. Mi-am 
întipărit in ochi chipul lucrărilor măreţe cu care 
au împodobit scaunul lor. Am căutat să mă pă
trund de înţelesul legiuirilor înţelepte ieşite din 
minţile lor.

Un fior îmi scutura tot trupul, do la creştet 
până la talpă, când îmi ziceam că acei Romani, 
acei stăpâni ai lumii erau strămoşii noştri : că noi 
sântem carne din carnea lor, sânge din sângele 
lor, moştenitorii adevăraţi ai Poporului Craiu. 
Apoi, îndată, mă apuca o nemărginită jale când 
gândeam la starea de înjosire în care zăceau ur
maşii stăpânilor lumii. Numai era clipă de odihnă 
în care aceste simţiri să nu-mi stăpânească şi să 
nu-mi tulbure adânc inima şi mintea. In mine, dom
neau acum atot puternice, 'iubirea şi mândria de 
neam. Ele nu mă lăsau să dorm noaptea în pace, 
nu mă îngăduiau să citesc ziua în tihnă, înţapân- 
du-mi necontenit inima cu gândul robiei ruşinoase 
în care zace neamul din care am ieşit.

Atunci s’o născut îu mine dorul de a-mi jertfi 
puterea, mintea, inima şi viaţa pentru desrobirea 
şi deşteptarea lui. Visasem odată să fiu un însem
nat apostol, propovăduind pacea şi unirea între Bi
serici. Acuma eram stăpânit de dorul de a fi un 
apostol al neamului. S’o deşteptat in mine, o cres
cut şi s’o înfipt în sufletul meu credinţa nestră
mutată că neamul românesc străbate astăzi numai 
un şir de încercări, că, cu vremea, el este menit să 
iasă învingător dintr’însele şi să se îndrepte cu 
paşi răpezi spre falnica cale ce i-o fost trasă de 
strămoşii lui.

Această lucrare nu este acea a unei vieţi de 
de om sau chiar a unui singur veac, de dânsa 
vor avea parte veacuri multe şi rânduri nenumă
rate de vieţi omeneşti. Eu mă simt vrednic să 
mulţămcsc îndestul Domnului fiindcă m’o ales pe 
mine, nevrednicul, ca să fiu înainte mergătorul în
tâiul propăvAduitor al unei lucrări atât de falnice.

Mâna Atot Puternicului o călăuzit paşii mei 
de la început. De scurtă vreme mă întorsesem în



147

ţară când am avut norocul să fac cunoştinţa lui 
Bogdan. Găsisem miezul împrejurul căruia era să 
se înceapă lucrarea de deşteptare visată de mine 
în faţa rămăşiţelor Oraşului vecinie. Ţelul vieţoi 
mele sta acuma lămurit înaintea ochilor mei. Intăiu 
închegarea puterilor române dintre munţi, Nistru 
şikmare, într’un singur mănunchiu purtat de o mână 
puternică şi pricepută, apoi, întărirea acestor pu
teri adunate in una.

M’aş simţi fericit să văd întâia parte a a- 
cestei lucrări împlinită : voi tinerilor veţi lucra 
pentru împlinirea părţei a doua. Celor ce se vor 
ivi pe viitor, urmaşilor voştri, le vor cădea alte 
sarcini. Vor li pentru acest neam zile de miere a- 
mestecate fără îndoială cu zile «miarc dar, în su
fletul meu, nestrămutată rămâne credinţa că la 
urmă el din toate încercările va csi biruitor!

XIX
Un calator greu <Ic vămnit

Cuvintele Părintelui Isaia erau atât de adânc 
simţite şi atât de însufleţiţe în cât ele făceau pe 
Ştefan şi pe Mihu să simtă la auzul lor că le 
trece un fior de alungul spinării. Şi ei aveau des
pre Romani numai ştiinţe foarte nelămurite. Deşi 
erau departe de a putea înţelege simţirile cari 
stăpâneau pe călugăr, totuşi acesta ştiuse să stâr
nească întrânşii dorul de a şti mai mult şi ei în
cepură a~i pune fel de fel de înţrebări asupra Ro
mei şi a Romanilor vechi şi noi la care Părintele 
răspundea cu o vădită plăcere.

In acest chip cianurile treceau, soarolc era acum 
jos şi nu se arăta nici Petrea Cărăbuş nici moş 
Marin.

Părintele şi cu Mihu începură a bănui că fără 
de ştirea lor, să se fi ivit împrejurări care ar fi 
făcut trebuitoare vre-o lovire din partea cetei lo . 
Această bănuială câştigă mai multă putere cândr‘ 
pe la toacă, văzură intrând în curte două femei 
care începură să întrebe pe baba lui moş Marin dacă 
nu are vre-o veste delà unchieş. Ele eraţi îngrijite
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căci bărbaţii lor plecase odată cu dânsul,lăsând vor
bă că vor zăbăvi numai până a doua zi.

Mihu ar fi dorit măcar să afle încotro apucase ei 
spre a trimete pe Onea să-i urmărească pe la cre
dincioşii din satele vecine, dar femeile nu-i puteau 
da nici o lămurire în această privinţă.

Ii mai liniştea însă faptul că în cele două nopţi 
de mai înainte nu se văzuse nici un foc pe dealuri 
ceia ce era o dovadă că dacă Cărăbuş, în cursul că
lătoriei ce o făcea la Suceava pentru trebi de ale 
sale, găsise prilej nemerit pentru o lovire, această 
lovire nu putea să fie decât fără seamă. Dar pe do 
altă parte întârzierea pusă de Cărăbuş la întâlnirea 
cu Părintele şi cu Căpitanul, întâlnire despre caro 
fusese vestit la vreme, nu putea să fie pusă de cât 
pe seama unor temeiuri vajnice.

Noaptea venise acuma şi Părintele, spre marea 
lui supărare se hotărâse să rămâe peste noapte la 
Cristeşti, când un pas greoiu se auzi pe prispă, 
uşa se deschise şi moş Marin intră în casă.

Unchieşul era galben la faţă, fără pălărie, cu 
hainele rupte şi plin de sânge. La vederea Pă
rintelui şi a Căpitanului rămase la uşă.

— De unde vii Marine, ce s’o întâmplat, întrebă 
călugărul nerăbdător şi îngrijit, văzându-1 în ase- 
mine stare.

Moş Marin fără a răspunde căzu pe laviţa de 
lângă uşă cu un oftat greu.

— Ce este ? eşti rănit ? s’o întâmplat vre-o ne
norocire? mai întrebă Părintele.

Moşneagul se sculă de pe laviţă dar nu putu 
să se ţie pe picioare şi căzu din nou pe dânsa.

— Iartă-mă, Părinte, dar nu pot sta în picioare 
din pricina unei lovituri de paloş ce am primit-o 
de asupra genunchiului. In fierbinţeala cea de în 
tâiu am putut veni până aice dar numai eu ştiu 
cum. Acuma simt că mi se înţepeneşte piciorul... 
mă simt slab de tot, şi glasu-i se muie.

Mihu şi cu Părintele să răpeziră la dânsul, îl 
ridicară în braţe şi-l întinseră pe pat. Baba şi Onea 
fură chemaţi, Marin fu desbrăcat : atunci se văzu 
că pe lângă mai multe tăcturi pe umere şi pe 
braţe,el primise, de asupra genunchiului drept, o
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tăetură de paloş adâncă şi lungă care străbătuse 
prin carne până la os. Rănile fură spălate şi le
gate cu îngrijire, apoi i se dădu moşneagului o 
oală cu vin.

Simţindu-se mai în putere, Marin spuse babei 
şi lui Onea să iasă apoi, făcând semn călugărului 
şi lui Mihu să se aşeze lângă dânsul, îşi începu 
povestirea.

— Alaltăeri, pe la amiazi, un om din Oniceni 
mi-o adus veste că Petrea Cărăbuş mă aşteaptă 
în pădure, sub Dealul Crucii, cu câţi oameni voi 
putea aduna. Am dat îndată de ştire celor doi 
tovarăşi ce-i aveam aici apoi, plecând cu dânşii, 
am adunat în drum oamenii noştri din alte cătune. 
Am strins astfel zece inşi ti ne-am întâlnit cu 
Cărăbuş la locul hotărât, pe la asfinţitul soarelui.

El mi-o povestit atunci că, pe când se întorcea 
de la Suceava, i s’o dat de ştire pe drum că nişte 
negustori din Cetatea Albă, venind cu blăni şi 
alte mărfuri din Ţara Leşască, trecuse graniţa 
Moldovei. Ieşindu-le înainte Gheorglie Mănicuţă 
cu şese oameni de ai noştri şi cerându-le, in nu
mele Pălmaşului, să plătească drepturile de vamă 
hotărâte de el, acei negustori s’au pus de pricină 
şi au sărit la ei. S’au incins o luptă în care o 
căzut Mănicuţă cu incă unul de ai noştri iar cei
lalţi cinci de abie au putut să scape din mâinile 
potrivnicilor.

Intâlninduse doi dintre dânşii cu Cărăbuş, i-au 
spus împrejurarea. Povesteau cu groază că negus
torii sunt numai trei, cu zece argaţi care mână 
caii de la căruţă, dar că, împreună cu ei se află 
un voinic cărunt, mai nalt şi mai spătos decât 
Căpitanul, amarnic ca un zmeu. Ziceau că de mâna 
acelui voinic o căzut Mănicuţă şi cel lalt tova
răş al lor, iar ei amândoi fusese răniţi tot de 
dânsul.

Cărăbuş avea şi el cu dânsul zece oameni şi, 
după ce ne-am sfătuit împreună, am hotărât să i 
aşteptăm în locul în care ne aflam. Pe acolo le 
era şi drumul căci noi credeam că vor urma să 
vie pe valea Moldovei. Socoteam că vor sosi a 
doua zi, adică ieri, de dimineaţă. Insă ei nesosind
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până la prânz, Cărăbuş o trimis pe unul din to
varăşi călare pentru ca să cerceteze dacă nu ’şi 
vor fi cumva schimbat drumul.

Omul s’o întors pe la toacă aducându-ne veste 
că negustorii cu pricina după ce poposise toată 
ziua la Bogdăneşti, au lăsat valea Moldovei si au 
apucat peste dealuri pentru a da în valea Şire
tului.

Cum am auzit această veste am şi pornit .şi mer
gând toată noaptea i-am ajuns de dimineaţă mai 
jos de Lespezi. Cărăbuş s’o ferit să-i lovească în 
loc deschis dar, urmărindu-i de departe, când 
i-am văzut că intră în pădurea de sub dealul 
Ruginii am făcut un înconjur ca să le eşim 
înainte.

Erau de toate zece care mari,înhămate cu câte 
saase cai. Lângă ele mergeau patru călăreţi prin
tre care se deosebea de departe, căci ii întrecea 
cu umerile şi cu capul, voinicul despre care ni 
se povestise*.

Câte opt din noi s’au înşirat din fiecare parte 
a drumului, iar Petrca cu mine şi cu alţi patru 
le-am eşit inainte şi, la un semn dat, cu toţii ne-am 
răpezit asupra lor strigându-le să steie în numele 
Păunaşului Codrilor.

Au oprit carele pe loc, dar argaţii care mânau 
caii de călare au sărit îndată jos şi cu paloşele 
în mână, s’au aruncat asupra acelor din noi care 
le veneau împotrivă. Iar voinicul cel urieş, urmat 
de ceilalţi trei călăreţi, au năvălit asupra noastrâ 
fără a zice măcar un cuvânt. Multe lupte văzu- 
t-am, Căpitane, mulţi viteji de toate neamurile 
cunoscut-am şi de multe ori găsitu-m’am în faţa 
unui paloş ascuţit purtat de un braţ voinic, dar 
nici odată nu mi-o fost dat să văd paloş mănuit 
cu puterea şi cu iuţala'cu care era învârtit palo
şul acelui voinic.

Petrea Cărăbuş nu-i copil şi puţini au fost a- 
cei ce au rămas in viaţă după ce au încrucişat pa
loşul cu el, dar de astă dată-şi găsise stăpânul. 
Voinicul se repezi întâi la dânsul şi, într’o cli- 
pală, am văzut pe tovarăşul nostru zăcând la 
pământ cu pieptul străpuns.
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— Cum ? întrerupse Mihu, gaJben de mânie,Pe- 
trea Cărăbuş este ucis?

— Ştiu numai că l’am lăsat zăcând într’un lac 
de sânge în mijlocul drumului. Doi de ai noştri 
care erau mai aproape s’au aruncat vitejeşte asu
pra urieşului dar el, prin două lovituri cumplite, 
i-o întins laţi cu capetele spintecate. Vrau să mă 
arunc şi eu atuncea asupra lui cu ghioaga dar doi 
din călăreţii care’l întovărăşau mă grămădesc între 
dânşii şi încep a mă pisa cu paloşele. M’am apă
rat cât am putut. Izbutisem să trântesc de pe cal 
pe unul din ei şi era să curm zilele celui lalt când 
cel căzut, ridicându-se în picioare, îmi trage de
asupra genunchiului o lovitură cumplită care mă 
doboară la pământ. Potrivnicii mă lasă şi se răpăd 
spre care.

Eu mă scol şi, uitând u-mă împrejur, văd pe cei 
patru oameni care stătuse în drum cu Cărăbuş şi 
cu mine zăcând morţi iar,împrejurul carelor,o învăl- 
măşală mare. Urieşul cu toţi tovarăşii lui grămădise 
pe trei de ai noştri in mijlocul lor şi-i măcelăreau 
rău.Ne mai văzând pe alţi de ai noştri în picioare, 
am înţeles că au fost ucişi sau puşi pe fugă şi 
vazâncl că nu mai este nimica de făcut, am intrat 
în pădure şi,cu mare greu, am venit acasă iar, la 
intrarea în\sat, m’am întâlnit cu Ion Neagu care 
se întorcea şi el, rănit. Era dintre acei care nă
vălise asupra argaţilor şi mi-o spus că acei oa
meni numai argaţi nu puteau să fio ci oşteni 
deplini, foarte viteji şi iscusiţi în mânuirea ar
melor.

Unchieşul ostenit tăcu. Mihu ieşi afară şi se 
auzi glasul lui poroncind lui Onea să-i pue şaua 
pe cal. Când se întoarse, călugărul care rămăsese 
gânditor, îl întrebă:

— Ce ai do gând să faci?
— Mă duc pe urma lor. Voi şti eu să răzbun 

moartea lui Petrea şi să-i silesc să plătească o 
vamă împătrită.

— Dar aşa, singur?
— Ştii bine că de multa ori am eşit singur în

aintea negustorilor şi că i-am vămuit în tot-dea-
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una fără ca ei măcar să îndrăznească să mi se 
opuc.

Călugărul clătină din cap.
-- Ştiu,dar după ce am auzit, mi se pare că de 

astă dată avem a face cu oameni pregătiţi la o 
apărare înverşunată şi duşi de un ostaş de frunte.

— Dacă om lăsa această ocară nerăzbunată, 
am pierde rodul celor de pe urmă trei ani de 
muncă şi de primejdie. Ştii bine că puterea noas
tră se datoreşte mai cu samă faptului că pănă 
acuma n'am fost încă învins nici-odată, întcmein- 
du-se astfel credinţa cVl nu putem fi biruiţi şi că 
este zadarnic a ne sta împotrivă. De astăzi îna
inte această credinţă ar fi ştirbită şi ar merge tot 
micşorându-se dacă ocara aceasta nu ar fi spălată. 
Potrivnicii noştri s’ar îmbărbăta şi îndrăzneala 
lor ar creşte văzând că putem fi biruiţi. De acum 
inainte s’ar slăbi credinţa în atot puternicia Pău- 
naşului, însuşi tovarăşii noştri ar pierde încrede
rea întrânşii şi la împrejurare n’ar mai arăta ace
iaşi îndrăzneală.

— Aşa este,răspunse călugărul liniştit. Sânt şi cu 
de părere că această înfrângere nu trebuieşte lăsată 
nerăzbunată cu nici un preţ. Dar nu te gândeşti că 
dacă s’ar întâmpla să fii învins în lupta ce vrei s’o 
dai singur in potriva atâtor potrivnici voinici, faima 
că însuşi Păunaşul Codrilor o fost în sfârşit biruit, 
lăţindu-se în ţară,ne-ar face şi mai mult rău de cât 
neizbânda unui namestnic al său.

— Dar atunce ce este de făcut? întrebă ASihu.
— Aceşti negustori mai au încă de străbătut un 

drum destul de lung până la cşirca lor din ţară. 
Avem vreme până atunce să adunăm destui oa
meni pentru a zădărnici ori ce împotrivire. Sem
nele de foc se pot aprinde chiar în astă noapte şi 
mâne, cel târziu poimâne, acei cutezători îşi vor 
primi pedeapsa lor.

Mihu nu răspunse dar fruntea-i încreţită şi ochii 
încruntaţi arătau destul că deşi recunoştea drepta
tea vorbelor călugărului vitejia lui nerăbdătoare cu 
greu se îndura săsesupuelor.

— Dar unde să adunăm oamenii? întrebă el, în 
sfârşit, după o lungă tăcere.
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— Negustorii mergând la Cetatea Albă, pot 
alege unul din cele trei drumuri următoare. Să 
ţie tot valea Şiretului, în jos, până la Dunăre, sau 
părăsind-o la Cozmeşti, să apuce drumul prin Te- 
cuciu, Bârlad şi valea Kinezii sau, în sfârşit, de la 
Smirodava pot cârni spre stânga, trecând Şiretul 
şi străbătând dealurile, să dee în valea Bârladului, 
iar do acolo să apuce spre Dunăre. Ori care din 
aceste drumuri ar alege, pe la Smirodava trebue să 
treacă negreşit. Cred deci, că locul cel mai nemerit 
pentru a-i opri ar fi intre Steţcani şi Smirodava, pe 
lunca Şiretului. înainte de mâne seară negustorii nu 
pot să fie In Smirodava, popasul de noapte trebue 
să-l facă în lunca Şiretului. Iar noiaprinzând focu
rile do pe acuma,putem aduna până mâne dimineaţă 
peste o sută de oameni de nădejde, faţă do care, ori 
cât do voinici ar putea fi argaţii negustorilor şi oş
teanul care-i poartă, tot nu vor avea cum să ne 
stcc împotrivă.

— Ai dreptate, zise Mihu, aşa trebue să facem. 
Dar pe mine mă ustură rău la inimă faptul că nu 
sânt slobod, singur şi fără a pierde o clipală, să răs- 
bun moartea unui tovarăş credincios ca Petrea Cără
buş. Dar, fie cum va fi, nu putem să lăsăm trupul 
lui în prada fiarelor. Vom trimite pe Onea să a- 
prindă focuri în vârful Moţcăi,iar eu mă voiu duce 
de a-dreptul la locul în care s’o dat lupta. In 
drum mă voiu opri la preotul din Paşcani, care 
este do ai noştri, îl voiu lua cu mine şi vom as- 
truca In luncă, creştineşte, atât trupul lui Petrea 
cât şi a celorlalţi tovarăşi căzuţi.

— Nu vei merge singur, zise Ştefan, cu voia 
Părintelui, te voi însoţi şi eu.

— Dar, de ce să rămân eu siugur aici ? zise că
lugărul. Vin şi eu.

Pregătirile ele plecare fură făcute îndată şi după 
ce moş Marin le desluşi în chip amănunţit locul 
unde zăceau tovarăşii lor, călătorii îşi luară ziua 
bună de la el şi plecară.

îndată ce ieşiră din sat, Onea se despărţi de 
dânşii pentru a merge să aprindă focuri în vârful 
dealului Moţca, ridicătura cea mai înaltă din toată 
vecinătatea, după ce primi de la Mihu povăţuire
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pentru numărul focurilor ce aveau să (ie aprinse 
şi chipul în care trebuiau aşăzate. Ceilalţi urinară 
drumul spre Paşcani unde ajunseră pe la zece cia- 
su^i din noapte, trăgând de a-dreptul la casa preo
tului. Descălecară şi Miliu, după trei şuerâturi, 
bătu de patru ori uşor la uşă, apoi mai dădu un 
şuier lung. Uşa se deschise îndată şi călătorii 
intrară în casă.

In tindă fură întâmpinaţi <îe preot, un om nalt 
şi voinic, de vre-o patruzeci de ani, cu barba şi 
pletele negre care ţinea o opaiţă în mână. De
parte de a arăta vre-o mirare la vederea Căpita
nului şi a Călugărului, ii primi cu cuvintele de :

— Bine aţi venit! Vă aşteptam.
Şi-i duse în odaia din dreapta tindei, unde se 

vedeau, dormind pe un pat, trei copii ai preotului, 
iar preoteasa, o femeie tânără şi frumoasă, ispră
vea să-şi prindă fota.

Părintele Isaia, mirat, zise oaspelui său :
— Şi de unde ştiai că avem să sosim?
— Eram încredinţat că Căpitanul nu va întârzia 

să vie să răzbune păţania lui Petrea Cărăbuş, răs
punse preotul.

— Bietul Petrea ! zise Părintele Isaia. Noi am 
venit să te luăm ca să ne ajuţi să ’1 astrucăm creş
tineşte, dar poate că nu ne-ai aşteptat pentru....

— A 1 îngropa? întrerupse preotul. Ferească 
Dumnezeu ; doară datoria mea nu este să îngrop 
oamenii vii.

— Cum? întrebară călugărul, Miliu şi Ştefan 
într’un glas, Petrea trăeşte?

— Noi nădăjduim că va mai trăi ani îndelun
gaţi şi că va face încă multe vitejii, răspunse preo
tul zâmbind.

— Dar ni s’o spus de cătră unul de ai noştri, 
om do toată încrederea, care o luat parte la luptă 
şi abia o scăpat dintr’ânsa rănit, că To lăsat ză
când în drum, străpuns de o lovitură do paloş.

— O văzut moartea de-aproape, răspunse preo
tul, dar întâmplarea i-o scăpat silele. Rana nu-i 
este primejdioasă de loc. O împunsătură de paloş 
i-o străpuns partea stângă a pieptului, dar chiar 
la margine, şi dacă o căzut, jos pricina o fost pu-
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terea cumplită cu care o fost purtată lovitura. 
Paloşul o intrat până la mâner .şi două coaste 
sunt zdrobite de lovitura mânerului. Omul care 
i-o purtat-o trebue să aibă o putere de uriaş.

— Dar unde se află acum Petrea?
— Aice la mine, în odaia cea mare unde doarme. 

De aceia v’am adus aice, lucru pentru care vă rog 
să mă iertaţi.

— Dar cunoştinţa şi-o are?
— Deplină.
— Dar din oamenii ce erau cu dânsul o mai 

scăpat vre-o unul.
— Eu am fost vestit de întâmplare de însuşi 

negustorii cu care s’o întâmplat harţa, când au 
trecut pe aic^a. Ei mi-au povestit că, fiind opriţi 
in drum de nişte boţi, i-au ucis pe toţi afară de 
doi care au fugit şi alţi doi ce-i duc legaţi de un 
car. Acei negustori s’au oprit aicea numai puţin 
şi au purces inainte, spre Smirodava. Cu ei era 
un boier bătrân, având înfăţoşare de viteaz mare 
şi trup de urieş, iar argaţii lor purtau paloşele la 
brâu şi semănau mai mult a ostaşi încercaţi de 
cât a argaţi. Cum au plecat am luat cu mine trei 
oameni credincioşi şi m’am dus pe drumul Les
pezilor, prin luncă, până ce am dat de locul unde 
zăceau ai noştri, sub dealul Ruginii, şi privirea era 
destul de jalnică

Am găsit şapte-spre-zece trupuri, toate răci şi 
înţăpenite. Le-am săpat răpede o groapă în care 
i-am astrucat pe toţi după ce am făcut prohodul pe 
scurt şi în grabă. Când era să ne întoarcem am 
auzit un cal nechezând şi căutândul şi dând de el, 

cunoscut roibul lui Petrea Cărăbuş. Era pri
ponit într’un ocliiu de poiană şi lângă dânsul ză
cea Petrea. El, după plecarea negustorilor, îşi ve
nise în fire şi se târâse cum putuse până la locul 
in care lăsase calul iar, ajuns acolo, îl apucase 
leşinul din nou. I-am legat rana cum am putut, 
apoi Pam suit pe cal şi sprijinându’l din fie-care 
parte, Pam adus aice de vre-o trei ciasuri. L’am 
culcat, i-am spălat rana încredinţându-mă că nu 
este primejdioasă şi i-am legat-o bine. Omul şi-<> 
venit în fire, o cerut puţină mâncare şi ne-o po-

am
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vestit toată întâmplarea. Acuma doarme liniştit de 
vre-un cias. Să n’aveţi nici o grijă pentru el căci 
cel mult peste zece zile va fi pe deplin îndreptat.

— Pe la ce vreme trecut-au negustorii po aicea 
şi unde crezi că vor fi poposit astă noapte? în
trebă călugărul.

— Au plecat pe la toacă şi, după cât spuneau, 
aveau do gând să facă popasul do noapte sub 
Muncel, in luncă.

— Oare, după ce au fost loviţi de două ori, nu 
se vor fi abătutei delà drumul mare pentru a face 
popasul de noapte într’un sat ? mai întrebă Pă
rintele.

— Nu, răspunse preotul, încă oameni aşa de în
drăzneţi n’am văzut. Voinicul cel bătrân despre 
care v’âm vorbit, zicea in gura marc că numai 
de un lucru îi pare rău şi anume că Pălma
şul Codrilor nu i-o ieşit singur înainte. Dar o a- 
dăogitcă tot mai are nădejde că până va eşi din 
tară, îl va duce păcatul să se încerce să-l oprească, 
dându-i astfel prilej să spânzure leşul lotrului de 
un copac la cea dintâiu răspântie,iar urechile tăiete 
are de gând sa le ţintuiască de o tăbliţă ce o va 
pune la vama Bârladului, pentru a arăta negusto
rilor că, de acum înainte, pot merge in pace după 
trebile lor.

— Am să-i împlinesc dorinţa mai curând do 
cât crede, strigă atuncea de odată Mihu care, ne
bun de mânie sărăpezi pe uşă afară.

Părintele Isaia îl urmă în grabă dar, fără a ţinea 
seamă de cuvintele lui, Mihu ’.şi dcslcgă calul, 
se aruncă pe dânsul apoi, dându-i pinteni, sări cu 
el peste poarta ogrăzii preotului şi se făcu nevă
zut în întuneric, gonind spre Smirodava.

— Mare rău poate ieşi din vorbele Dumitale ne
socotite, zise Isaia preotului când se întoarse în 
odaie, ajută-ne cel puţin să micşorăm primejdia

— Sânt gata, zise preotul. Ştii*că sânt din su
flet al vostru, n’am crezut că. ..

— Destule vorbe, îl întrerupse Isaia. Care este 
numărul oamenilor de încredere pe care ne pu
tem bizui in acest sat?

— De toţi sunt şase.
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— Răpede-te călare pe la dânşii, scoală-i din 
somn, sileşte-isă încalece numai de cât şi grăbeşte 
cu ei, în fuga cailor, pe urma Căpitanului. Eu merg 
înainte. Să deie Dumnezeu să nu ajung prea târziu.

Preotul se grăbi se iasă.
— Nu vii cu mine, Jupâne Ştefane? întrebă călu

gărul pe Stroici care şe uita şi asculta în tăcere.

XX
Tatăl şi lini

In Ştefan Stroici se petrecea o luptă grea. Plecase 
de la Cetate hotărât să uite tot spre a se arăta 
vrednic de încrederea lui Bogdan. Pe drum, cuvin
tele călugărului îi umpluse inima de râvnă şi de 
însufleţire pentru lucrarea începută de el. Dar, de 
la sosirea lui moş Marin, tovărăşia cu nişte oameni 
cari eşau la drum înaintea negustorilor pacinici spre 
a le cere nişte dări ce numai voinţa lor le făcuse 
legiuite, jignea adânc simţirile lui cavalereşti. Deşi 
încredinţat că călugărul nu-i minţise când îi spuse 
că aceste’ dări nu erau puse de Păunaşul Codrilor 
pentru, dobânda lui fi pentru a mări mijloacele me
nite să înlesnească desrobirea neamului, totuşi i 
se părea necinsteş pentru un cavaler şi înjositor 
pentru pricina susţinută de ei ca să lucreze în 
taină, dând lumii prilej să-i privească ca nişte lo
tri. In inima lui nu putea să simtă decât aplecare 
pentru voinicul care apărase atât de vitejeşte pe 
negustori şi-şi zicea că tot astfel ar fi urmat şi el 
de s’ar fi aflat în locul lui.

Dar, pe de altă parte nu putea să uita că era de 
datoria lui să steie pe lângă acei către care îl tri
misese Bogdan şi, pe lângă că datora lui Mihu 
faptul ca se afla în viaţă, se simţea atras de firea 
deschisă şi vitează până la nebunie a acestuia. 
La întrebarea lui Isaia, Stroici răspunse deci fără 
a mai sta la îndoială :

— Sânt gata să te urmez ori-unde.
Trecură prin sat în treapădul cel mare. Dar 

după ce lăsară după ei cele de pe urmă case, Isaia, 
zise lui Ştefan :
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— Am o presimţire rea, mă tem de o mare ne
norocire ! Să ne grăbim cât vom putea şi, cu a- 
ceste cuvinte, dădu pinteni calului şi o luă la 
goană, urmat aproape de Ştefan şi de cele două 
slugi.

Caii fiind de soiu, tineri şi iuţi, zburau ca vân
tul prin lunca Şiretului prin care trecea drumul 
mare spre Smirodava. Calea era pustie : din când 
în când, norii groşi care acopereau luna se răreau 
spre a se îndesa în curând : în acele restimpuri 
de lumină, păreau nişte năluci.

După o goană de vre o trei sferturi de ceas, 
zăriră, în dreapta drumului, o lumină şi, în cu
rând, se încredinţară că ea vine de la un foc 
mare de otac iar, când se apropiară de ea, auziră 
zăngănit de arme şi glasuri pline de mânie.

Părintele, oprindu-şi calul, sări jos «d alergă cât 
îl duceau picioarele spre locul de unde venea 
zgomotul, iar Ştefan care descălecasc şi el se luă 
după dânsul cu paloşul în mână.

— Ha câne, zicea un glas puternic dar răguşit 
de mânie, tu crezi că te poţi juca cu mine cum 
te joci cu slujitorii lui Vodă? Am să te învăţ eu 
cum se poartă paloşul !

Ochii călugărului, deprins! cu întunericul, pu
tură atunce să vadă pe Miliu stând faţă în faţă 
cu un om de statură tot atât de înaltă ca şi a lui 
dar neasemănat mai spătos.

Paloşele lor încrucişate se despărţeau unul de 
altul numai spre a purta nişte lovituri, pornite 
cu iuţeala fulgerului dar care, totdeauna, întâlneau 
ferul potrivnicului, iar din cumplitele lor ciocniri 
ieşea ca o ploaie de scânteie.

Tocmai atunci Mihu purta o lovitură grozavă, 
fulgerătoare, la grumazul potrivnicului, dar paloşul 
acestuia întâlni ferul lui, îl înlătură cu putere şi, 
dus de o mână care părea de oţel, i-ar fi străpuns 

dacă Păunaşul Codrilor n’arfără îndoială pieptul 
fi făcut o săritură înapoi.

— Era bine purtată, sirigă străinul, dar o cu
noşteam de mult şi ţi-ain arătat ce răspuns i se 
■cuvine. • Acuma să vedem de vei şti tu răspunsul
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ce se cade să se deie la întrebarea ce ţi-o voi 
face si înainta® din nou asupra lui Mihu.

Tocmai atunci luna ieşea de sub norul gros care 
o ascundea şi la lumina ei călugărul văzu faţa şi 
chipul acelui care se lupta cu Păunaşul Co
drilor. Era o faţă frumoasă de voinic bătrân, cu ochi 
de vultur, cu părul cărunt şi cu lungi musteţi albite 
de vreme.

Haina era alcătuită diutr’un dolman de postav 
albastru având două rânduri de mâneci, unul în
gust şi lipit de braţe, cel lalt lat, şi deschis atâr
nând slobod de la umere. Peste dolman purta o 
cămaşe de zale fără mâneci, strânsă de trup prin- 
tr’o cingătoare de piele neagră cusută cu flori de aur 
delà care atîrna teaca de oţel a paloşului .Iar peste 
zale avea un conteş uşor de postav albastru, îm
podobit cu şireturi negre, cu mâneci largi des
chise cari atârnau dc la coate drept în jos şi des
chis la piept. Nădragii de postav albastru, ase
menea împodobiţi cu şiret negru, erau vârâţi în 
ciobote de iuft roş cu turetcile suflecate care se 
suiau până la genunchi. Pe cap purta o pălărie 
de pâslă neagră cu fundul înalt şi împodobit cu 
ciapraz de fir şi cu pană de vultur.

La vederea străinului un ţipet eşi din pieptul 
lui Isaia şi, fără a ţine seamă de paloşe, else a- 
runcă între cei doi potrivnici.

— In numele Mântuitorului, staţi ! strigă el.
Mihu, recunoscând glasul călugărului făcu un

pas înapoi.
— In lături, răcni străinul care în îutuneric nu 

avusese timp să bage îndată de seamă haina nou
lui venit.

Tot odată de pe împrejurul lor eşiră mai mulţi 
oameni cu paloşe goale în mână.

Dar Isaia, scoţând repede din sân o cruce cu 
chipul Mântuitorului răstignit pe dânsa, o întinse 
spre bătrân zicând tot o dată cu un glas poron- 
citor :

— Toma Alimoş ! Dacă crezi în acest semn şi 
dacă nu-ţi este teamă de blăstămul Cerului, o- 
preşte-te 1

Străinul auzindu-se strigat pe nume, văzând cru-
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cea şi băgând în sfârşit de seamă haina călugă
rească, lăsă vârful paloşului în jos iar oamenii 
înarmaţi care-i încunjurase, se opriră pe loc.

— Şi cine eşti Dumneta, Părinte, care iei apă
rarea unui lotru de pe drumul mare şi vrei să-l 
scapi de pedeapsa ce i se cuvine ?

— Un smerit rugător al lui Dumnezeu, răspunse 
călugărul, Isaia ieromonah delà Neamţul.

La auzul acestui nume mirarea cea mai vie se 
zugrăvi pe faţa lui Toma Alimoş. In făţoşarca se
meaţă a oşteanulni se schimbă ca prin Iar mec şi, 
închinându-se înaintea călugărului, el zise :

— Mă bucur că fac, în sfârşit, cunoştinţa unui 
om pe care de mult doream să-l cunosc .şi stau 
cu totul la poroncile Cuvioşiei Tale.

— Atuncea, zise călugărul, dă-mi voie, nu să-ţi 
dau o poroncă ci să-ţi fac o rugăminte: pune pa
loşul în teacă şi spune tovarăşilor Dumitale să-ţi 
urmeze şi ei pilda.

Toma puse îndată ferul în teacă, ceia ce făcură 
atât tovarăşii lui cât şi Mihu.

— Acuma, zise părintele, te rog să vii cu mine 
la oare-şi care depărtare, căci am să-ţi fac o des
tăinuire care este menită numai pentru Dum
neta.

— Sânt gata răspunse Alimoş, dar n’aş voi ca 
în vremea in care vom vorbi împreună să-mi sca
pe puiul de uliu care o avut cutezanţa să mă tre
zească din somn şi, mărturisind singur că este 
căpitan de lotri, o îndrăznit să mă cheme la luptă.

In Mihu, din clipa în care Părintele rostise nu
mele potrivnicului său,ise făcuse o schimbare de
săvârşită. Toată mânia, tot dorul do a răzbuna a- 
tât pe tovarăşii săi ucişi cât şi ştirbirea renume- 
lui său, căzuse. Ele făcuse loc jmirării amestecată 
cu mândrie şi cu un soiu de spaimă, dacă acea 
simţire putea să aibă fiinţă în inima lui Mihu, vă
zând că încrucişase ferul cu acel oştean a cărui 
vitejii, cântate de o lume întreagă, semănau cu 
minunile din poveşti şi care tot-odată, era unul 
din sprijinii cei mâi puternici ai neamului româ
nesc. Se simţea atras către el de un farmec, ne- 
tâlmăcit şi nu-şi putea sătura ochii privind la a-

I •
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cea înfăţoşare în care cinstea,frumuseţea, puterea şl 
bărbăţia se întreceau una pe alta. Simţea că între 
dănşii lupta, de acum înainte, era cu neputinţă.

Când auzi eşind din gura lui Alimoş cuvintele 
batjocoritoare pentru el, iuţimea fireiîl făcu să 
s’înroşească şi să apuce mânerul paloşului dar, 
stăpânindu-şe îndată, zise, închinându-se înaintea 
viteazului :

— Fii pe pace, Jupâne, cinstea de a mai în
crucişa paloşul cu Toma Alimoş este destul de 
mare pentru mine ca să aştept cu nerăbdare până 
ce vei binevoi să mă cinsteşti din nou, dacă vei 
crede că este cu cale.

— Puiul de uliu are gură de aur şi ştie să se poarte 
ca un curtean, răspunse Alimoş, care la rândul său 
nu se putea împedeca să privească cu plăcere în
făţişarea frumoasă şi voinică a tânărului său potriv
nic,— păcat numai că şi-o ales o meserie atât de 
scârboasă. Voi primi chezăşia Părintelui ; dar cine-i 
cel l’alt, strigă el de odată, zărind pe Stefan care 
rămăsese până atunce nebăgat de seamă.

— Este un prieten al nostru şi nu mă îndoesc că 
în curând va li şi un prieten al Dumitale se grăbi 
să răspundă călugărul, iar în cât priveşte pe Pău- 
naşul Codrilor iţi dau chiezăşie că nu se va mişca 
din locul său până ce nu te*vei întoarce.

Toma Alimoş, după ce zise câteva cuvinte la ure
che unuia din tovarăşii săi, se întoarse către călu
găr şi spuindu-i că este gata să-l urmeze, amân
doi se depărtară. IarMiliuse aşeză jos lângă foc; 
Stroici luă loc lângă dânsul şi tovarăşiil ui Alimoş se 
aşezară şi ei la oareşi-care depărtare de tineri. In 
dosul lui Miliu şi al lui Ştefan erau slugile cu caii.

Cănd călugărul se văzu la o depărtare de cinci- 
spre-zece stânjeni de foc, se opri şi uitându-se în 
prejurul lui, văzu la lumina lunei, care acuma eşise 
cu desăvârşire din nouri, un plop trântit la pământ. 
Merse de se puse pe el şi făcu semn lui Toma să 
iee loc lângă dânsul.

Isaia rămase câtă va vreme fără a vorbi. Părea 
sub Stăpânirea unei mişcări adânci si trupul îi era

ii
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scuturat de un tremur. După ce se reculese câtva 
începu sâ vorbească.

— De trei ani de când lucrăm împreună, nu 
ne-o fost dat să dăm ochi unul cu altul. Hotărâri 
vajnice au fost luate de noi fără ca să ne fi cons- 
fătuit altfel decât prin ajutorul unor credincioşi. 
Doream să te văd, doream să vorbesc cu Dum- 
neta, insă îţi măturisesc că nu mă gândeam la 
această întâlnire fără o teamă ascunsă.

— Dar pentru ce, întrebă Toma Alirnoş mirat, 
nu înţeleg...

— Ai sil înţelegi în curând. îmi dai voie să-ţi 
fac o povestire, povestire din cele mai jalnice? 
Te rog ascultă-mă cu răbdare.

Sunt douăzeci şi cinci de ani do când trăia 
într’un sat, în jos de Bârlad un tânăr, orfan de 
tată şi de mamă. El se scobora din neam cinstit ; 
fără a fi bogat nu era lipsit de mijloace. Bunul 
său fusese kncaz peste satul întreg şi avusese 
patru copii dar tânărul despre care vorbesc fiind 
singur la părinţi rămăsese stăpân pe a patra parte 
din sat adică pe mai bine de o sută de pământuri

Tatăl său lusese preot şi el fiind slab de trup 
şi de fire pacinică, învăţase carte de tânăr şi se pre
gătea să intre şi el în tagma preoţească. învăţă
tura şi-o primise într’un sat megieş, de la un preot 
prieten cu tatăl său, în casa căruia fusese luat 
după moartea părinţilor.

Acel preot avea o fată frumoasă, bună şi blândă. 
Trăind lângă dânsa, văzând-o în fiecare* cias, tâ
nărul se văzu cuprins do o dragoste nebună. Ea, 
din partea ei, îşi închipuia că îl iubea. Tatăl fetei 
se învoi cu bucurie la căsătoria lor. Se hotărâ ca 
tânărul să meargă IaHalici spre a dobândi treapta 
de diacon şi, apoi, să se întoarcă spre a se că- 

• sători. Dar preotul, tatăl fotei, muri fără de veste 
şi judecăţi neaşteptate cu neamuri' e intârziară 
plecarea tânărului la Halici.

Tocmai atunci sosi în vecinătate, la un sat al 
său, un boier b.ogat, tânăr încă dar vestit atât 
prin faima unor vitejii nepomenite, săvârşite în 
războaie cu fel de fel de neamuri, cât şi prin 
frumuseţa strălucită a chipului său. Fata preo-
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tului, logodnica tânărului despre care am vor
bit, şi acest voinic se văzură din întâmplare. 
El fu cuprins de pofta ei iar ca uită totul pen
tru dânsul. .Si cum era să nu uite pc logodni
cul ei, pe tânărul sărbed, urât, sfiicios, neînsem
nat şi să nu i se umple ochii la vederea voini
cului vestit, îndrăzneţ, frumos ca un soare, pu
ternic ca un zmeu, a cărui fapte minunate erau 
povestite în serile de iarnă pe la şezători. Lo
godnicul fu uitat, iubirea lui, curată ca rugăciu
nea fu dispreţuită şi fata căzu pradă cu sufletul 
şi cu trupul, patimii voinicului.

Aice glasul călugărului care, de o bucată de 
vreme, se făcea din ce în ce mai răguşit, se opri 
cu totul iar Alimoş a cărui băgare de seamă creş
tea mereu, îl întrebă cu un tremur în glacul său :

— Cum se numea fata?
Dar călugărul, fără a răspunde, urină:
— Bietul tânăr, înştiinţat do nenorocirea lui 

prin şoaptele şi şăgile oamenilor, nici nu se gândi 
să intre in luptă cu voinicul. Ştiind de mai îna
inte că nu va putea să iasă decât cu ruşine şi cu 
mai multă durere dintr’însa. Indura în tăcere chi
nurile cele mai grozave. După trei luni de dragoste 
un războiu neprevăzut despărţi pe voinic de iubita lui 
Lumea începu sa răsune iar de minunile săvâr
şite de el,dar lunile trecură şi fata, care avea să fie 
mamă, nu mai primea nici o veste de la iubitul ei. 
Logodnicul părăsit îşi mântuise judecăţile în a- 
cest răstimp şi era gata să plece la Halici. In 
ajunul plecărci însă, împins de un dor nebun, 
merse în satul vecin cu gândul ca măcar să-şi 
sature ochii şi să-şi amărască inima încă o dată 
cu privirea acelei ce fusese şi ora încă pentru 
dânsul fiinţa cea mai scumpă de pe lume.

Era noapte, o noapte senină şi luminoasă do 
vară. Trecând pe dinaintea grădinei fetei, muşcat 
de dorul de a mai revedea locul unde petrecuse, 
odinioară ciasuri atât do fericite, sări peste gard.

De abia făcusem câţi-va paşi când m’am găs:.t 
de o dată în faţa ei. Am rămas încremenit pii- 
vind-o : era atât de schimbată că, de mirare şi de
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spaimă era să cadă dacă nu m’aş li grăbit s’o cu
prind în braţe. Am rămas astfel o clipală, fără a 
putea scoate măcar o vorbă când, de : dată, auzim 
gardul trosnind şi, dinaintea noastr , apare voi- 
cul iubit de Ancuţa.....

— Ancuţa, strigă Toma Alimoş ridi ându-se în 
picioare, galben şi cuprins de o tulburare cum
plită, o, atuncea eşti Pavel Hâncu !

— Taci şi ascultă până la sfârşit, zise călugărul 
şi, cu o putere uimitoare într’o fiinţă atât de 
sârbedă, îl sili să se aşeze din nou lângă el. Apoi 
urmă :

— Ancuţa se zmiilse din braţele melc şi, cu un 
strigăt de bucurie nebună vroi să se arunce pe 
pieptul lui dar el, dând-o la o parte, grămădi a- 
supra ei cuvinte de mânie şi de ocară. numind-o 
muiere fără credinţă şi lipsită de ruşine. Ea, cu
prinsă de spaimă nu avu glas să se apere iar când 
eu am deschis gura spre a mărturisi nevinovă
ţia Ancuţei, el a scos paloşul şi s’o năpustit asu
pra mea. Nu m’am mişcat din loc, aşteptând lovi
tura dar când paloşul era să se scoboare asupra 
capului meu, se vecie că el şi-o schimbat gândul 
şi nu m’o găsit vrednic de tăişul paloşului căcim’o 
lovit în faţă cu mânerul, întinzându-mă la pământ 
fără cunoştinţă.

Când, după o bucată de vreme, mi-am venit in 
cunştinţă, am auzit un vaier lângă mine : Ancuţa 
se trudea in durerile facerii. Târându-mă ameţit 
până la casă, am chemat pe mama ei şi pe femei
le din vecinătate.

Dar toate îngrijirile au fost zadarnice, Ancuţa o 
murit in acea noapte, dând naştere unui prunc, 
iar cel de pe urmă cuvânt ce l’o rostit o fost nu
mele acelui pentru iubirea căruia jertfise şi cinste 
şi viaţă.

Călugărul tăcu. Toma Alimoş care numai cu 
greu îşi putuse până atunci stăpâni mişcarea, se 
sculă în pcioare şi cu un glas răguşit, zise :

— Jură-mi că Ancuţa era nevinovată şi că ea 
nu-şi călcase credinţa către mine.

Călugărul se sculâ şi el ; o privire de dispreţ, un 
fulger ieşi din ocliii lui.
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— Ai cunoscut pe Ancuţa, ai fost iubit de dân
sa şi cutezi să te îndoieşti de curăţenia sufletului 
ei ? zise el cu mânie. 0, cât, de nevrednic fost-ai 
de iubirea ei. Ascultă ! Pe haina ce o port, pe 
cruce, pe nădejdea ce o pun In ispăşirea sufletului 
meu de păcate, pe crodiuţa ce o am în mântuirea 
neamului nostru : îţi jur că Ancuţa te-o iubit nu
mai pe tine şi că ţi-o fost credincioasă până la 
cea de pe urmă a ei suflare.

Toma Alimoş, cuprins de o nemărginită mâhnire 
şi de o adâncă remuşcare rămase in tăcere.

Dar călugurul urmă :
— Si această fiinţă care trăia numai pentru tine, 

care de dragul tău jertfise cinstea ei de fecioară, 
ai părăsit-o fără cuget după ce ţi-ai săturat pofta 
de frumuseţa ei !

— O nu ! strigă Toma Alimoş, am fost vinovat 
când m’ani îndoit de credinţa ei dar, până atuncea 
nici nu-mi trecuse prin gând s’o părăsesc. Silit să 
mă despart de ea pentru a mă duce la oaste, am 
avut nenorocirea să cad in robia duşmanilor şi, 
când prin minune am scăpat, am venit întins la 
dânsa, neodihnindu-mă nici zi nici noapte, arzând 
do dorul s’o revăd. Când am ajuns, te-ara vă
zut sărind peste gard ; când te-am urmat şi am 
găsit’o în braţele tale, am crezut-o vinovată. Dar 
mă jur, pe cinstea mea, pe paloşul meu, pe nu
mele nepătat purtat de strămoşii mei, că venisem 
nerăbdător şi hotărât să fac dintrânsa, chiar a do- 
uazi, soţia legiuită a vieţii mele.

Culugărul la rândul lui asculta în tăcere, uimit.
După oareşi-care tăcere, Toma întrebă :
— Dar pruncul ce s’o făcut ? Trăieşte ?
— Trăieşte, răspunse călugărul.
— Trăieşte! strigă bucuros Toma Alimoş. Un- 

de-i ? Cme-i ?.
— E vrednicul fiu al părintelui său, e voinicul 

cu care te luptai adineoare când v’am despărţit.
Toma Alimoş rămase ca ameţit, apoi, sculânduse 

în picioare zise, cu glasul răguşit de mânie :
— Un lotru ! Fiul lui Toma Alimoş şi a înge

rului carç se numea Ancuţa, un lotru ce iesă la 
drumul mare ! Ah I mare Caznă mi se cuvenea,
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dar aceasta, călugăro, este prea mare ! Răzbuna
rea ce ai luat-o pentru răul ce ţi Tam putut face 
intrece ori ce măsură—şi scoţând paloşul îl ridică 
cu mânie de asupra capului lui Isaia.

Dar acesta nu se mişcă din loc, uitându-se ţintă 
în faţa uriaşului turbat. Ochii lui Toma întâlnind 
această privire liniştită şi pătrunzătoare, fură su
puşi ca fermecaţi de dânsa. Mâna lui scăpă palo
şul ameninţător şi el rămase în faţa călugărului 
nemişcat şi fără voinţă.

— Mi-ai sfâşiet inima în bucăţi, urmă Isaia cu 
un glas liniştit, ai zdrobit fericirea tinere ţii mele, 
ai învăluit viata mea întreagă în durere şi in jale. 
Aş fi fost în drept să mă răzbun asupra ta şi 
poate că de mi-ar fi fost atunce cu putinţă, 
m’aş fi răzbunat*.. Dar cum crezi, nenorocitule, că 
m’aş fi răzbunat asupra copilului Ancuţei, cum 
crezi că aş fi dus po calea peirei şi a necinstei 
pe fruptul eşit dintr’însa, pe sângele ei? Nu, să 
nu-ţi fie ruşine de fiul tău, ori ce părinte,s’ar pu
tea făli cu asemine fecior.

— Un lotru ! întrerupse Alimoş cu amărăciune.
— Un oştean ! răspunse Isaia cu mândrie. Un 

oştean viteaz, cu braţ de fier, cu minte aleasă şi 
ageră, cu inimă marc, curată, cinstită ! Toma A- 
limoş, fiul tău nu este ce seamănă, el nu este 
căpitan de haiduci ci căpitan de oaste l

— Ooaste care iesă la drumul mare şi se luptă 
pentru dobândă.

— Oaste caro luptă pentru aceiaşi lucrare pen
tru care ai jurat şi tu să-ţi jertfeşti viaţa. Nu în 
folosul lui o pus Păunaşul Codrilor vamă pe măr
furile ce intră în ţară ci în folosul Vistierioi noro
dului român ! Banii strinşi de el şi do ai săi se 
strecoară prin mânile lui fără ca cea mai mică parte 
să-i răinâio tntr’însele. Ei sunt păstraţi de mine 
spre a alcătui comoara prin ajutorul căreia vom 
putea duce la sfârşit bun lupta cu asupritorii noştri.

Faţa lui Toma Alimoş se înseninase, el privea 
acuma pe călugăr cu mirare.

— Lotru Mihu ! urmă Isaia, dar el face răbzoi 
numai lui Sas şi celor vânduţi acestuia, puterni
cilor nedrepţi şi lacoirii, dar esle prietenul tutu-
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ror celor slabi şi asupriţi. Auzit-ai oare că acel 
pe care tu îl numeşti lotru să fi luat ceva de la 
sărac sau de la cel bogat şi drept, sau ca să şefi 
făcut vr’o dată vinovat de vr’o cruzime ?

Nu, răspunse Alimoş, poporul îl vorbeşte 
numai în bine.

— Crezi oare că puţină trudă am avut până ce 
am înduplecat pe fiul tău să primească însărci
narea ce i am dat-o ? De ai şti cât de nesuferit ii 
pare gândul de a trece drept lotru în ochii lumei ? 
Numai după ce i-am arătat primirea acestei în
sărcinări ca fiind o jertfă ce el trebuia numai decât 
s’o aducă neamului său, în suferinţă, o primit-o.

— Destul, zise Toma, te cred şi te-am înţeles. 
Acuma pricep îndrăzneala şi vitejia arătată de el 
faţă de mine, venind singur să înfrunte atâţia duş
mani. Ele nu erau datorite setei de pradă ci iz- 
voreau din simţul caro împinge pu ori-ce căpitan 
de oaste să răzbune fără întârziere moartea sau 
neizbânda oştenilor lui, să nu lese cu nici un 
preţ ca faima lui de oştean nebiruit să sufere vr’o 
ştirbire.

— Da, răspunse Isaia, ai priceput. Oştean, că
pitan de oşti, ocărmuitor de oameni, ai priceput 
pe Mihu căci, înlocui lui, ai fi făcut ca şi dânsul.

Toma, urmă el după o tăcere, am plătit cu 
ani de durere şi de suferinţă faptul că o dată 
mi-ai încrucişat calea. întâlnirea noastră de .atunci 
o pricinuit moartea fiinţei dulci şi blânde pe care 
am iubit-o amândoi. Au trecut de atunci două
zeci şi cinci de ani. Dacă amintirea ei jalnică şi 
sfântă, mireasmă depărtată a tinereţei noastre, 
trăeşte şi va trăi totdeauna in inima acelui ce se 
numea o dată Pavel Ilâncu ; dacă sufletul lui o 
hrănit vreme îndelungată simţiri de ură neîmpă
cată pentru tine, astăzi te încredinţez că ele nu 
mai au fiinţă. Dar şi astăzi când Toma Alimoş 
întâlneşte pé călugărul Isaia, prin o uimitoare ase
mănare, ei astăzi ca acum două-zeci şi cinci dc 
ani, au inimele lor stăpânite de o nemărginită şi 
pătimaşă iubire pentru aceiaş. fiinţă, frumoasă, 
sfântă şi, de astă:dată, pe veci neperitoare.
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Toma se uita mirat, nepricepând înţelesul cu
vintelor călugărului.

Acesta urmă :
— Iubirea nemărginită şi pătimaşă care ne stă

pâneşte astăzi pe amândoi este iubirea pentru 
neamul din care am ieşit. Ştiu că în sânul tău 
arde pentru dânsul aceiaşi flacără mare şi puter
nică care arde şi în pieptul meu. Ştiu că dorul de 
a-1 trezi din amorţire, de a-1 desrobi, de a-1 pune 
pe cale să urmeze menirea măreaţă la care este 
chieraat prin naşterea sa strălucită, domneşte stă
până pe tine ca şi pe mine. Dar, dacă iubirea hră
nită altă dată în inimile noastre ne-a despărţit pen
tru un sfert de veac şi o adus jale şi durere in 
viaţa noastră, cea de astăzi ne leagă, ne uneşte, 
ne sileşte să mergem mână în mână şi inimă în 
inimă spre scopul râvnit. Iar Dumnezeul Atot Pu
ternic să binecuvinteze întâlnirea noastră de 
astăzi, să facă ca roadele acestei întâlniri să fio 
izbânda şi mântuirea obştească.

Şi zicând aceste cuvinte, Isaia întinse mâna lui 
Toma.

— Amin, răspunse voinicul strângând acea mână.
In această clipală se auzi în apropiere strigă

tul huhurezului, iar Alimoş întorcându-sc spre par
tea de unde pornea acel strigăt, zise :

— Să nu fie acest strigăt vre un semn rău.
— Nu, răspunse călugărul zâmbind, el poate să 

fie un semn rău numai când este dat de fiinţele cu 
pene al căror graiu îl alcătueşte. De astă dată el 
este numai un semn prin care nişte tovarăşi ai 
noştri ne înştiinţează că se află în apropiere.

La auzul cuvântului ; tovarăşi, Alimoş, fără 
voinţă, făcu o mişcare pentru a căuta mânerul pa
loşului. Călugărul, însă urmă, făcându-se că nu a 
văzut această mişcare :

— Cred că vei slobozi pe cei doi oameni pe 
care-i duceţi legaţi cu voi căci...

— Nu numai că-i voi slobozi, răspunse Alimoş, 
dar voi face ca vama pusă de Păunaşul Codrilor 
să fie plătită întreit. Nu eu voiu li pricina micşo
rării renumelui său atât de folositor pricinii noastre. 
Negustorii care mă însoţesc sunt nepoţii unui
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vechiu prieten şi tovarăş de războaie, negustor 
genovez aşezat de ani în Cetatea Albă. M’am legat 
către dânsul că mărfurile aduse de el de la Liov 
şi Gdansk să ajungă la Dunăre fără a plăti nici o 
vamă Păunaşului Codrilor şi fără ca să fie silit 
să ceară, în acest scop, un steag de slujitori de 
la Sas, ceia ce l’ar fi ţinut, poate, şi mai scump. 
Alegându-mi zece oameni din satele mele, vechi 
oşteni încărunţiţi în războae i-am dus la gra
niţa leşească şi când au sosit carele i-am pus 
să le mâe în locul argaţilor tocmiţi. Mă voi ţinea 
de cuvânt către vechiul meu prieten căci vama 
va fi plătită din punga mea şi renumele Păunaşu
lui Codrilor, în loc de a se ştirbi, va creşte când 
se va şti că până şi Toma Alimoş o fost silit să 
i se supue.

Părintele Isaia vroi să se scoale spre a se în
drepta spre foc, dar Toma îl reţinu :

— Spune-mi, zise el, bănueşte el oare ceva des
pre naşterea lui ?

— Nimică, răspunse călugărul. Crede că este un 
fărtat, nepot mie.

— In curând va vedea că are un tată gata să-l 
recunoască şi să-l înstărească, răspuuse Toma.

— Deocamdată însă nici un cuvânt, zise călu
gărul hotărât. Ne vom sfătui împreună şi vom 
chibzui chipul in care i se va face această destăi
nuire. Iţi voi arăta temeiurile care le am pentru 
a cere această amânare. Dar acuma să mergem.

Se îndreptară spre foc şi Toma Alimoş, apro- 
piindu-se de Mihu care, là sosirea lor, se ridicase 
in picioare, îi zise :

— In urma celor ce mi le-o povestit Părintele 
sunt gata, voinice, să mă supun cererilor Dumi- 
tale. Găsesc aceste cereri drepte şi recunosc că 
rău am făcut opunându-mă să plătesc vama ce
rută de oamenii Dumitale. Voi plăti-o nu odată ci 
de trei ori ca gloabă pentru îndărătnicia mea iar, 
pe voinicii opriţi de noi, îi voi slobozi pe loc. Şi, 
dropt dovadă că nu păstrez inimă rea,iată dreapta 
mea care cere să stringă pe a Dumitale.

Mihu puse voios mâna lui îndreaptă puternică
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a vestitului oştean şi amândoi îşi dădură o strin
ger e voinicească.

— Şi acum, adaose Toma Alimoş urmând 
ţie mâna, de oare-ce ne-am făcut prieteni, te rog 
spune-mi de la cine oare învăţat-ai lovitura ce 
rai-ai purtat-o la urmă ? Era cât pe ce să nu-i pot 
înjgheba apărarea destul de repede. Noroc numai 
că o cunoşteam şi-i ştiam leacul de mult.

— Am învăţat-o împreună cu multe altele de 
la un fruntaş genovez din Cetatea Albă, oştea n 
vestit, meşter în mânuirea spezei şi a sul iţii, 
pe lângă care am copilărit.

— Şi care este numele acelui Genovez ? mai în
trebă Toma.

— Andrei Landi, răspunse Mihu.
— Landi ! strigă Toma în culmea surprin

derii.
— Landi ! strigară voios cei trei negustori.
Isaia şi Mihu rămaseră miraţi de mirarea ară

tată de dânşii.
— Dar marfa din aceste care este a lui Landi, 

zise Toma Alimoş. El este un vechiu şi. nepreţuit 
prieten al meu şi moşul acestor trei tineri. Tar 
Dumneta, fără îndoială, eşti micul Mihu despre 
caro Landi mi-o vorbit de atâtea ori şi care îi fu
sese încredinţat, spre a-1 creşte şi a-1 învăţa do 
moşul său, călugărul, când acesta o plecat la 
Roma.Din deosebite întâmplări n’am fost la Landi 
în roată vremea cât ai petrecut-o la el, căci altfel 
ne-am fi cunoscut şi noi dt mult. Nu mă mir că 
la şcoala lui Andrei ai deprins atât de bine meş
teşugul armelor. Pe lângă dânsul nu puteai de 
cât se te faci oştean deplin şi viteaz, om de inimă 
şi cărturar bun, şi Toma Alimoş scutură din noü 
mâna lui Mihu, cu mai multă putere.

Apoi, la rândul lor, nepoţii lui Landi veniră să 
strângă mâna Păunaşului pe care îl lăsase copil 
când ei plecase din Cetatea Albă, la învăţătură, 
la Genova şi îl găseau acum bărbat.

După ce făcu cunoştinţa lui Ştefan Stroici, des
pre care auzise cu patru ’ ani înainte cu prilejul 
războiului cu Tătarii, Toma Alimoş poronci să se 
dezlege cei doi oameni ai Păunaşului care

să-i

erau
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legaţi la care. Ei primiră de la voinic un dar în
semnat iar călugărul ii trimise acasă, cu poroncă 
să spue părintelui Ignat să se întoarcă şi el 
la Paşcani şi să-i trimită de sârg la otacul unde 
se aflau pe Onea, care trebuia să se abată pe la 
preot încă de cu noapte.

Genovezii poronciră să se aducă din care mân
cări alese şi vin vechiu grecesc şi sicilian. Mihu, 
Stroici şi cu dânşii, după ce mâncară şi băură cu 
toată pofta tinereţelor, stătură la vorbă glumind 
şi râzând până aproape de ziuă.

Călugărul şi cu Toma Alimoş, după o scurtă 
gustare, se retraseră la o parte şi avură împreună 
o lungă şi amănunţită sfătuire în urma căreia se 
hotăra ca, de la Smirodava, negustorii cu carele 
să purceadă adoua zi pe Bârlad cu un om al Pău- 
naşului, iar Toma să însoţească pe călugăr şi pe 
tovarăşii săi în morgerea lor la kneazul Baloş, la 
Poiana*.

Onea sosi înainte de ziuă şi Mihu îl trimise să 
iee măsurile trebuitoare pentru ca oamenii ce tre
buiau să se adune în urma semnelor făcute să fio 
cât mai curând întorşi spre vetrele lor.

Ceilalţi urmară drumul împreună până în drep
ţii! cetăţei Smirodava. De aice Genovezii apucară 
spre Bârlad iar ceilalţi, trecând Şiretul, cârniră în 
dreapta şi pe, la araiazi, ajunseră în dealul Mun- 
celului, deasupra Poienei.

XXI

Pentru ce Miliu nitnse drumul Ciortolomulni

Satul Poiana se afla pe locul unde este aşezat 
astăzi satul Băluşeştii din ţinutul Romanului. Era 
foarte mare, cuprinzând peste patru sute de case 
şi se afla atunci, întreg, sub stăpânirea kneazul ui. 
Baloş.

Fusese aice, până în vremurile din urmă, două 
sate sau cum să zicea atunceâ; două judeţe 
deosebite, aşezate unul lângă altul sub numire de 
Poiana. Dar kneazul Baloş, luând în căsătorie pe
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Tudora, singura fiică a kneazului vecin Danciul, 
întrunise amândouă judeţele sub stăpânirea lui. 
Jupăneasa Tudora murise acum de câţiva ani, în 
urma jalei cumplite ce-i pricinuise moartea sin
gurului ei fiu, Tudor, ucis la un ospăţ de Bale 
nul voevodului Moldovei, al cărui tovarăş de pe
trecere era. Curtenii şi cei vânduţi lui Sas ziceau 
<iă se luase la ceartă’fiind beţi amândoui, că nu se 
ştia care a fost cel ce a dat ’ lovitura dintâiu şi 
căinare a fost supărarea lui Bale când s’a trezit 
şi şi-a dat seamă de cumplita lui faptă. Cei mulţi 
însă ziceau că dacă Tudor era într’adevăr beat 
la acel ospăţ, Bale era cu totul treaz şi că în a- 
dins îrabătase pe tovarăşul lui, îi căutase gâlcea- 
vă şi-l lovise de moarte, spre a putea răpi şi 
petrece în tihnă cu o fată frumoasă dar din pă
rinţi de rând, cu care se iubea Tudor.

Kneazul Baloş care, până la uciderea fiului său, 
-era bine văzut de Vodă şi mergea des pela Curte, 
prinsese de atuncea, precum era de altmintrelea 
firesc, o ură neîmpăcată pe toată casa domnească. 
Curtea lui se făcuse locul de întâlnire al tuturor ne
mulţumiţilor. Era de ajuns ca cineva să vorbească 
rău de Vodă şi de feciorii săi pentru a fi îmbrăţoşat 
şi dăruit de dânsul. Date fiind pornirile lui Sas/este 
de crezut că alt kneaz ar fi plătit cu capul o duşmă
nie atât de făţişă cătră Domnie. Mulţi se mirau de 
răbdarea lui Vodă şi o puneau pe seama remuşcă- 
rii ce o simţea Bale în urma uciderii lui Tudor. 
Pricina acestei ingădueli era însă cu totul alta. 
Baloş avt-a o soră care fusese vestită pentru fru- 
muşeţea ei şi era căsătorită cu fratele lui Andrei 
Laţe, Voevodul Ardealului. Sas şi Bale erau oa
meni mult prea cuminţi p 
găduitori cu un om atât dc

Pe de altă parte, Părintele Isaia şi Bogdan e- 
rau, şi ei, mult prea ageri pentru a nu se folosi 
de această nepedepsire a duşmăniei arătate do Ba
loş Domniei. El fusese unul din cei de întâi câş
tigaţi. Iubirea de neam şi de ţară erau departe de 
n, fi simţirile cari predomneau în inima kneazului. 
Ea era stăpânită întreagă de fudulie, de zgârce
nie şi de un dor nebun de răzbunare. Dar aceste

entru a nu fi foarte în- 
e bine înrudit.
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patimi pentru bărbaţi pricepuţi în mânuirea oame
nilor, ca Bogdan şi Isaia, erau nişte pârghii 
nepreţuite.

Făgăduiră kneazului că după isbânda şi aşezarea 
lui Bogdan în scaun, dregătoria de Frunte în sfa
tul noului Domn va fi a sa pe viaţă impreună cu 
venitul a jumătate din satele stăpânite de casa lui 
Sas. Ei ştiau să mărească peste seamă, faţă cu 
Baloş, ajutorul care îl putea da kneazul în* răs
turnarea Voevodului celui urât şi îl lăsau să crea
dă că acea răsturnare va fi mai ales datorită aju
torului lui şi că fără de el, ei nu s’ar fi putut 
măcar gândi la dânsa.

Prin aceste mijloace Baloş, fără să-şi deie seamă, 
se făcuse o uneltă ascultătoare de mare preţ în 
mânile lui Isaia.

Cu prilejul întrunirei care avea să se ţie la Po
iana, la kneazul Baloş, călugărul trebuia’să aducă 
înaintea căpeteniilor mişcării pe trimisul lui Bog
dan. Iar Stroici avea să lămurească acelor căpe
tenii care sunt măsurile ce vărul său se îndato- 
reşte să ice după aşezarea sa în scaun pentru 
stârpirea asupritoarelor obiceiuri şi a împilătoa
relor aşezări datorite nemernicului Sas. La această 
întrunire era, mai cu seamă, să se caute chipul 
pentru a ajunge la o hotărâre spre a curma neîn
ţelegerile ivite între săteni şi kneji, în privinţa 
drepturilor unora şi a datoriilor celorlalţi.

Părintele Isaia punea cel mai mare preţ pe a- 
jungerea unei înţelegeri în această privinţă înainte 
de isbucnirea răscoalei, înciedinţat fiind că knejii 
şi sătenii vor lupta cu atât mai bine cu cât vor 
fi mai.înţeleşi între ei şi mai mulţămiţi de drept
urile şi îndatoririle unuia către cel Fait. Acuma, în 
drum spre Poiana, punea pe Stroici în cunoştinţa 
tuturor amănuntelor şi se bucura văzând cât de 
uşor mintea lui deschisă ştia să aleagă îndată ca
lea cea mai dreaptă şi cea mai folositoare.

Satul Poiana era aşezat atunce, întocmai cum 
este aşezat astăzi satul Băluşeştii, pe botul de deal 
numit Cătăneasca între valea Cătănească despre 
Răsărit şi valea Mănăstirească despre Apus, a-- 
mândouă vărsându-se în pârâul Tabăra care curge-
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despre Miază zi. Acest sat a fost fără îndoială 
descălecat de un oştean priceput in alegerea locu
rilor tari, căci este astfel apărat despre Răsărit, 
Apus şi Miază zi de trei pârae cu maluri râpoase 
care se prelungesc până la culmea Deelor, apărată 
despre Miază noapte de nişte ponoare cumplite.
Iar drumul îngust care ducea de la Smirodava 
prin culmea Muncelului la culmea Deelor era foarte 
uşor de apărat

Casa kneazului Baloş, cu biserica, se aflau în 
capătul de Miază noapte a satului, într’o curte in- 
cun jurată de ziduri înalte şi aşezată în mijlocul 
unei livezi. Casa foarte încăpătoare era zidită din 
bolovani : cei patru pereţi fiind toţi de aceiaşi 
lungime, clădirea avea chipul unui pătrat. Teme
lia era destul de înaltă şi, de jur împrejur, casa 
era încunjurată de un cerdac larg de un stânjen 
şi jumătate, cu privaz de lespezi de piatră înalt 
de patru palme şi stâlpi, tot de piatră, ciopliţi în 
patru muchii.

La fie care părete se vedeau patru fereşti care 
ar fi părut înguste astăzi dar care, pentru acea 
vreme, erau neobicinuit de mari şi cuprindeau 
o mulţime de giamuri mici, prinse în cercevele de 
plumb şi apărate pe din afară cu zăbrele groase 
de fer. In mijlocul fiecărui părete se vedea câte 
o uşă grea de stejar într’un singur canat, îmbră
cată cu fer, întărită cu drugi încrucişaţi,tot de fer, 
şi prinşi de uşă prin puternice şi numeroase pi
roane. Uşile fiind aşezate faţă în faţă, de la una 
la alta ducea câte o sală îngustă, astfel că casa 
era împărţită în patru despărţituri.
. De mai multe zile se făceau pregătiri pentru v 
primirea nenumăraţilor oaspeţi po tiţi de kneaz 
sub cuvântul prăznuirei zilei fiicei sale Ileana.
La două săptămâni Ileana, căreia era încredinţată 
ducerea întregei gospodării a casei lui Baloş, 
lucra la pregătirile trebuitoare. Şi acele pregătiri 
nu erau o şagă căci kneazul o vestise că numai 
din boerime se vor aduna in casa lui, în ziua Sfin
ţilor împăraţi peste o sută de oaspeţi, fără a mai 
vorbi de slugile lor şi de prostimea care trebuia 
să se stringă dia toate părţile. Toată această Iu-
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mc trebuia sa, fie adăpostită ®şi hrănită Intr’un 
chip care sfl fie vrednic de bogăţia'şi de numele 
lui Baloş. Căci kneazul era mai fudul de cât era 
sgârcit şi-i plăcea să facă să strălucească bogăţia 
şi puterea lui.

Pregătirile fusese făcute astfel în cât,* când I- 
leana se trezi in dimineaţa zilei Sfinţilor Cons
tantin şi Ileana, ea era încredinţată că faima casei 
kneazului nu va putea de cât să crească în urma 
praznicului ce avea să se deie in acea zi.

Oaspeţii, care începuse să sosească din ajun, 
urmară necontenit în vremea dimineţii, iar curtea, 
la prânzul cel mare era înţesată de ţărănime ve
nită nu numai din toate satele de pe împrejur, dar 
din toată Moldova şi chiar din fundul Vrancei.

După cea de pe urmă punere la cale, Ileana se 
duse in odaia ei şi începu să se îmbrace spre a 
fi gata pentru masa ce avea să se deie îndată 
după sosirea călugărului Isaia, sihastrul de la Ce
tatea Neamţului, care ei a aşteptat împreună cu 
alt boier de scamă şi pentru adăpostirea cărora 
se pregătise odaia cea mai bine îmbrăcată. Oa
menii ziceau că kneazul Baloş are multe co
mori dar că una din ele face cât toate celelalte 
împreună şi aceasta este fiica lui, frumoasa şi blân
da Ileana. Ea era de statură înaltă şi mlădioasă. 
Părul bogat, negru ca pana corbului, când era 
despletit o acoperea ca o mantie de mătasă 
neagră : atâta era de lung în cât călca pe el. * 
Sprincenele lungi erau negre şi ele, iar ochii 
de un albastru închis, mari, lucitori ; privirea lor 
era plină de o nespusa dulceaţă. Fruntea era lată, 
nasul drept, nici prea lung nici prea scurt, gura 
mică cu buze pline şi rumene, chipul obrajilor 
şi a bărbiei fără greş. Gâtul era alb ca zăpada, 
rotund dar gingaş, pieptul plin, braţele rotunde 
de o albeaţă uimitoare iar mâinile şi picioarele 
nişte adevărate minuni.

Dar Ileana nu era înzestrată numai cu frumu- 
seţa feţei şi a trupului, ea mai era vestită prin 
împrejurimi pentru bunătatea ei. Nu era nenoroci
re care să-i ajungă la ştire fără ca ea să nu iee în
dată măsuri pentru alinarea ei. Numai ea ştia să
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învingă sgârcenia kneazului şi să găsească mij
loace pentru a face bine la toţi. Pe lângă că era 
frumoasă şi bună Ileana mai era deşteaptă şi 
harnică; chipul în care ducea gospodăria Poieneî 
era vestit în ţară.

O fată atât de vestită prin naştere,însuşiri, fru- 
museţă şi bogăţie, nu putea să nu aibă numeroşi 
peţitori. Mare era numărul acelora care năzuise la 
mâna ei dar kneazul răspunsese tuturora că fiica 
lui încă nu voeşte să se căsătorească. Kneazul era 
bucuros să mai 'păstreze pe lângă el atât fata 
care-i înveselea casa cât şi zestrea însemnată ce 
ar fi trebuit să-io deie, dar răspunsul era într’a- 
devăr acel dat de Ileana căci bătrânul nu-i as
cunsese nici una din cererile ce i să făcuse. I- 
leana îi răspunsese tot-de-a-una că se simte foai te 
fericită în casa lui şi nu este de loc nerăbdătoare 
s’o părăsească. Nici unul din tinerii kneji care, 
atraşi do faima ei, se abătuse pe la Poiana 
ştiuse să-şi întipărească amintirea In gândul sau 
în inima ei : ea privise pe toţi cu cea mai desă
vârşită nepăsare.

De vre-o câteva luni însă,slugile casei şi numeroa
sele fete din sat care veneau,pe rând,să deie ajutorul 
lor la lucrările gospodăriei, bagasc de seamă că fi
ica kneazului se cam schimbase. Li se părea că 
kneghina punea mai puţină inimă la trebile cas
nice, că privegherea ei nu mai era aşa de ageră ca 
mai înainte că, ea, a cărei mâni până atunci eî le 
văzuse vecinie în mişcare, rămânea acuma adesea 
ciasuri întregi nemişcată, gânditoare, cu fusul în 
mână. Erau cu toţii de părere că această schimbare 
era datorită spaimei resimţită de Beana în urma u- 
nei întâmplări de care avusese parte la începutul 
toamnei trecute.

In ziua de Sânta Maria mică Ileana mersese cu 
kneazul la Smirodava, unde era zi de târg, spre 
a cumpără mai multe lucruri trebuitoare casei. 
Aicea, în urma unor veşti primite, kneazul se 
văzu silit să plece numai de cât la Bacău şi să 
trimită po Ileana la Poiana sub paza vatamanului 
său, Ţintă şi a şase argaţi voinici.

După plecarea stăpână-său, Ţintă mai perdu

au
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vro-o trei ciasuri cu vânzarea unui cârd de jun
cani şi când, în sfârşit, plecară, începuse aînopta.

Ileana, împreună cu o tânără slujnică,se afla în- 
tr’un car mare tras de patru boi frumoşi. Ea şe
dea pe 'perini moi de lână, aşezate pe o scoarţă 
sub care era aşternut fân. înaintea carului mer
geau, călări, doi flăcăi zdraveni cu paloşe la 
brâu şi măciuci atârnate la oblâncul sălii ; după 
car, asemenea călare, venea Ţintă, purtând şi el 
paloş şi ghioagă năstrujită. In urmă veneau, pe 
jos, trei argaţi purtând baltage lungi şi grele iar 
al şeaselea argat, fără altă armă de cât o secure 
în brâu, mâna boii.

Străbătuse jumătate de cale ; drumul era pustiu 
iar noaptea fără lună şi cerul cam întunecat. Ilea
na şedea răzămată a lene pe perine, slujnica a- 
dormise chiar bine. Cei doi flăcăi cari mergeau 
înainte se cam depărtase de car şi-şi povesteau 
izbânzele lor pe lângă fetele din sat ; Ţintă care, 
cu prilejul târgurilor ce le făcuse în cursul zilei, 
fusese silit să cinstească de nenumărate ori cu 
cumpărătorii şi cu vânzătorii, avea capul greu şi. 
aţipise pe cal, iar cei trei argaţi din urmă veneau 
alene, unul după celalalt, sprijinindu-sc flecare pe 
baltag ; s’auzea scârţâitul roţilor iar omul de la 
boi rupea şi el din când în când tăcerea prin o 
pocnitură de biciu şi un : ţa-ho ! răguşit. Drumul 
mergea acuma la vale prin o ţihlă deasă.

De o dată, din ţihlă, din dreapta şi din stânga, 
se răpeziră asupra carului vre-o douăzeci do um
bre. Omul de la boi fu lovit peste cap cu ciomegul 
din nainte şi trântit la pământ, Ţintă dat jos de pe 
cal şi ţinut cu putere de braţe vânjoase. Cei doi călă
reţi auzind sgomot, întoarseră caii şi se îndreptară în 
treapăd spre car, dar alte umbre ieşiră din ţihlişr 
se răpeziră asupra lor, îi dădură jos de pe cai 
şi-i ameţiră cu lovituri de mânere de paloş îna
inte ca ei să fi avut vreme să scoată pe ale lor 
din teci ; de aceiaş soartă' avură parte şi argaţii 
care urmau carul.

Ileana care rămăsese mută de surprindere şi de 
spaimă, mai venindu-şi în fire, scoase un ţipet :

— Săriţi ! Hoţii ! Ajutor !
12
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Dar îndată se simţi trântită pe perine, o mână 
grea apăsă pe gura ei şi un glas rosti cuvin
tele :

— Taci dc-ţi este dragă viaţa.
Dar ea înfipse dinţii în mâna care-i strivea bu

zele cu atâta putere In cât străinul dădu un vaet 
de durere şi fu silit să sloboadă gura fetei 
care strigă încă o dată din toate puterile :

— Săriţi, oameni buni ! Hoţii !
Gura îi fu închisă din nou cu mai multă pu

tere, auzi câteva cuvinte rostite cu mânie într’o 
limbă străină şi se găsi în neputinţă do a face 
cea mai mică mişcare.

Necunoscuţii erau pe cale să întoarcă carul când 
se auzi tropotul mai multor cai venind de la vale, 
în fugă. Carul nu era încă întors când se zări 
umbra nriaşă a unui călăreţ şi se auzi un glas 
puternic strigând ;

— Cine strigă după ajutor?
Ileana n’avea chip să răspundă căci pe gura ci 

apăsa cu putere o mână învălită într’o mănuşă 
de fier, dar argatu* care mânase boii se trezise 
din ameţeala pricinuită de loviturile primite ; el 
strigă :

— Hoţii vrau să răpească pe fata kneazului 
Baloş. Săriţi oameni buni !

— Ha, răspunse călăreţul care s’apropiase acuma 
de tot, iar avem a face cu nemernicii de feciori 
domneşti. Pe dânşii, Petre !

La o poroncă dată într’o limbă străină de acel 
care ţinea pe Ileana, oamenii lui s’aruncarâ îna
intea noilor veniţi.

Aceştia erau numai cinci dar chipul in care În
cepură a mânui paloşele dovedea că erau oa
meni pentru caro lupta era un obicoiu. Mai ales 
acel care vorbise părea a fi dracul în carne şi 
oase : de câte ori so scobora paloşul lui cădea câte 
un duşman la pământ.

Acei care le stăteau împotrivă erau vre-o două
zeci iar alţi doi-spre-zece rămăsese împrejurul 
cftrului îl Întorsese cu greu în spre Smirodava în 
drumul îngust şi pornise la deal. Scârţâitul roţi
lor fu auzit de călăreţi.
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— Mişeii pleacă cu fata, strigă atunce către to

varăşii lui Mihu, căci el era acel pe care întâm
plarea îl aducea în ajutorul Ilenei, daţi, daţi de 
tot, băieţi, să ne curăţim mai repede de aceşti 
ticăloşi şi să mergem s’o scăpăm.

Petrea* Cărăbuş şi ceilalţi trei învârtiră paloşele 
cu atâta hărnicie, încât în curând acei din potriv
nicii lor care mai rămăsese în viaţă o rupseră la 
fugă şi se făcură nevăzuţi în ţihlă.

Fără a pierde vreme Miliu, şi cu ai lui se ră- 
peziră după car. II şi găsiră cu boi cu tot, la o 
depărtare de vre-o sută de stânjeni de locul unde 
se luptase, dar nu era nime nici întrânsul nici pe 
împrejur.

— Au fugit mişeii cu fata în ţihlă, zise Petrea.
Onea se dădu jos de pe cal, scăpară răpedo

şi aprinzând o făclie se plecă jos şi începu să 
caute urmele fugarilor.

— Uita ţi-vă, zise el deodată ridicând capul, pe 
aice au intrat in desime ! Iată ce-a perdut fata şi 
cu degetul el arătă, în marginea ţihlăi o mică ciu
botă roşie.

Dar înainte ca ceilalţi să li putut zice ceva, se 
auzi la o mică depărtare, în ţihlă un sgomot maro 
deasupra căruia resună de trei ori strigătul cu- 
cuveicii.

Feţele lui Mihu şi a tovarăşilor se înveseliră.
— N’au avut noroc, zise Onea cu râsul lui tăcut, 

au fugit de noi şi au dat peste moş Marin cu ai iui.
Sgomotul în ţihlă încetase, Petrea atunci făcu 

şi el să răsune de trei ori strigătul cucuveicii, iar 
din ţihlă i se răspunse prin chiote voioase.

— *I-au răpus, zise Petrea, ia să vedem dacă 
fata o scăpat teafără, şi intrând cu toţii în ţihlă 
merseră într’însa ca vre-o sută şi cincizeci de 
stânjeni, apoi dădură într’o poieniţă In care vă
zură mai multe facle aprinse şi împrejurul lor o 
grămadă de oameni.

— Unde-i fata? întrebă Mihu îndată ce s’apro- 
pie de ei.

— Aice, răspunse voios glasul lui moş Marin.
• Şi Mihu apropiindu-se, văzu, la lumina fadelor, 
pe Ileana stâna răzămatâ de trunchiul unui ulm
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bătrân, galbână ca ceara şi cu ochii plini de 
spaimă. El rămase mut la vederea frumusetei ei, 
iar după cc-şi veni în lire, îi zise închinându-se.

— Fii fără* frică kneghină, eşti printre prieteni 
şi vei fi dusă la casa Dumitale.

Ochii Ilenei, dând de fata lui Mihu, spaima 
dintr’înşii dispăru şi privirea lor se opri cu o mi
rare plăcută pe înfăţoşarea frumoasă şi bărbătească 
a tânărului. Dar, vrând să-i mulţămească, nu putu 
să rostească decât cuvintele :

— Mulţămesc..., o.... mulţămesc..
— Dar cine sunt mişeii care au cugetat să ră

pească o fată de kneaz ? întrebă Mihu pe moş 
Marin.

— Cine să fie ?. Un hotnog de la Smirodava cu 
o ceată de slujitori unguri.

— Unde sunt ei?
— Aice, legaţi cot la cot, vrei să-i vezi?
— Da, răspunse Mihu şi scoţând din brâu un 

zăbranic negru în care se vedeau două borte, şi-l 
puse pe obraz înnodând capetele la ceafă.

— Du-măla ei, spuse el moşneagului.
Moşneagul, făcând semn la doi oameni care ţi

neau câte-o făclie, îl duse într’un ungher al po
ieniţei unde găsi câţi-va oameni de ai lui păzind 
vre-o doisprezece slujitori, legaţi de mâni şi de 
picioare şi răzămaţi de tufe.

— Care-i hotnogul? întrebă Mihu.
— Eusânt hotnogul, zise unul dintr’înşii.
— Eşti Ungur ?
— Ba nu sânt Român, tatăl meu este kneazul 

Peletucul, de la Peletuci lângă Bacău.
— Cu atâta mai rău, răspunse Mihu. De ce ai 

răpit pe fata kneazului Baloş.
— Fiind că aşa mi s’o poroncit.
— De cătră cine?
— De căţră acel care are drept să-mi poron- 

cească : 'Ştefan.
— Feciorul vitreg a lui Sas ?
— Da, el.
— De ai fi Român adevărat şi oştean cinstit 

n’ai fi îndèplinit o asemine poroncă, zise Mihu. A- 
poi, întorcându-se către moş Marin îi zise :
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— Moş Marine, eu plec ca să duc pe kneghină 
pană la casa tătâne-său, Durancta cu oamenii Du- 
mitale îţi-vei urma drumul înainte, acolo unde tre- 
bue să mergi, eu înainte dcziuăvoiufi iar printre 
voi. Dar până a nu pleca îmi vei întinde pe aceşti 
mişei la pământ şi le vei trage câte trei sute de 
nuiele : să nu fie în stare să se întoarcă la Smi- 
rodava de cât pe brânci ! Ai înţeles?

— Da, Căpitane, înţeleg, răspunse moş Marin, 
dar hotnogului ce să-i fac?

— Să-i tragi cincizeci de nuiele mai mult decât 
celorlalţi şi să fie trase cu mai multă putere.

— Ai milă, Căpitane, strigă hotnogul, bagă de 
samă că sânt Român şi fiu de boier.

— Cu atâta mai mare ruşine pentru tine, ai spur
cat prin mârşava-ţi faptă şi numele de Român şi 
acel de boier. Dar, dacă ruşinea nuielelor îţi pare 
prea mare, poţi să fii spânzurat. Moş Marine, îl vei 
lăsa să aleagă intre nuiele şi spânzurătoare.

Apoi Milui, fără a mai aştepta răspunsul hotno
gului, plecă iar spre locul unde lăsase pe Ileana, 
scoase zăbranicul care-i acoperea faţa, se apropie 
do ca şi-i spuse :

— Kneghină este vreme să plecăm, vom merge 
pe jos până la carul caro aşteaptă în drum şi te 
voi îpsoţi eu singur până lâ curtea kneazului.

Când ajunseră în drum, găsiră împrejurul carului 
atât pe Ţintă cât şi pe argaţi cu slujnica Ile
nei. Deşi erau ameţiţi de loviturile primite, îşi re
venise cu toţii în fire afară de fata din casă care, 
de atunci, rămase cam smintită. Dar, din slujitorii 
care stătuse împotriva lui Mihu şi a tovarăşilor 
lui, şase erau morţi iar alţi şapte zăceau greu 
răniţi în drum. Mihu, împreună cu Potrea şi cei
lalţi trei tovarăşi ai lui care venise călări, însoţi 
pe Ileana până la poarta kneazului.

Pe drum el îi spuse că fusese răpită de Ştefan, 
unul din fiii vitregi ai lui Vodă şi Pârcălab al ce
tăţii Smirodava, vestit pentru desfrânarea lui. Fata 
se cutremură la gândul primejdiei din care scăpase.

— De ce, zise ea când ajuuseră în sat, nu vrei 
să stai la noi până la sosirea tatălui meu ; el vine
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deseară şi ar fi fericit să-ţi mulţămească singur 
pentru scăparea mea. H

— O datorie sfântă mă chianiă in altă parte,răs
punse Mihu, apoi, venindu-ţi în ajutor n’am făcut 
decât ceia ce ar fi făcut înlocui meu ori-ce 
creştin şi ori-ce oştean vrednic de acest nume. 
Kneazul nu-mi datoreşte nici o mulţămire. 

Ajunsese acuma la poarta curţii.
— Cel puţin, zise Ileana, spune-mi numele Du- 

mitale ca să pot, la rândul meu, să-l spun tatei. 
Mihu stătu pe gânduri.
— Numele meu, kneghină, obicinuit nu-1 spun, 

dar Dumitale nu-1 voiu ascunde.
Se plecă pe cal până la urechia ei şi-i şopti :
— Sânt Păunaşul Codrilor !
Apoi adaose cu glas tare :
— Rămâi sănătoasă kneghină, sânt mulţămit 

că te-ara putut îndatori. Fii încredinţată că nu te 
voiu uita nici o dată !

Şi dând pinteni calului se depărtă repede, urinat 
de tovarăşi săi în spre obârşiile Bârlăzelului unde 
dăduse întâlnire lui moş Marin. Aice trebuiau 
să aştepte trecerea unor negustori care duceau 
marfă bogată de la Chilia in Ţara Leşască, marfă 
cerveau de gând să o vămuiască.

Dar, de atuncea icoana Ilenei rămase vie în min
tea lui iar acea a Vidrei se ştergea din zi în zi 
mai mult.

Ileana rămăsese încremenită la auzul numelui 
aceluia caro îi scăpase cinstea. Ştia cine era Pău
naşul Codrilor căci nu era copil în ţară care să nu 
fi auzit despre dânsul. Crescuse la ţară, în mijlo
cul poporului pentru caro Păunaşul Codrilor era 
privit ca un al doilea Hristos; fiică a unui duş
man înverşunat al Domnului, nu hrănise nici o 
dată decât simţiri bine-voitoare pentru dânsul. 
In ochii ei el fusese tot-de-a-una un viteaz de 
frunte care se lupta pentru pricina cea sfântă şi 
dreaptă ; faptul că datorea acum păstrarea cinstei 
Păunaşului Codrilor, departe de a-i fi neplăcut o 
măgulea.

Când kneazul, la întoarcerea lui auzi întâmpla
rea, izbucni în oeări cumplite împotriva mişeilor
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de feciori domneşti ; ura lui pentru casa lui Sas 
se făcu mai mare. Pe de altă parte nu găsea 
cuvinte destule pentru a lăuda şi a slăvi pe Pâu- 
naşul Codrilor; jura că dacă ar şti unde să’l gă
sească i-ar dărui jumătate din averea lui.

Aceste cuvinte de laudă pentru Păunaşul 
Codrilor rostite de kneaz erau ascultate de Ileana 
cu o adevătată lăcomie; simţea, auzindu-lc, o bu
curie nespusă. Chipul frumos şi. vitejesc al mân
tuitorului ei ast-fel cum i se arătase dinaintea 
ochilor'uimiţi, în poieniţa din pădure, erau a- 
cuina necontenit în.faţa lor, făcând-o să răinâie 
ceasuri nemişcată cu fusul sau cu suveica în mână.

Nu este deci lucru de mirare dacă Ileana, piep- 
tănându-şi â-lene părul bogat în dimineaţa zilei 
Sfinţilor Constantin şi Ileana, să fi avut înaintea 
ochilor chipul lui Mihu şi să se fi gândit că cu 
toate pregătirile făcute în acea zi pentru dânsa nu 
puteau s’o facă cum ar fi dorit-o, căci el nu avea 
să fie printre oaspeţi.

XXII

Cc s’a întâmplat Ia Poiana în ziua Sfinţilor îm
păraţi Costantin şi Ileana

O fată din casă intrând în odaie,trezi pe Ileana 
din visuri dăndu-i de ştire că' Părintele Isaia 
sosise cu alţi boieri do seamă şi că kneazul în
trebase de dânsa.

Scuturând -şi amorţeala, kneghina se grăbi să 
se îmbrace. Puse o cămeşă de borongic cusută 
la piept şi la mâneci cu flori de mătasă roşie şi 
presărată peste tot cu puişori de aur; peste că
meşă o bondiţă albastră fără mâneci, cusută cu 
flori albo şi roşii amestecate cu fir, o fotă grea, 
ţesută din mătasă albastră, cu dungi largi, roşii 
şi altele mai înguste do fir do aur. Mijlocul îi era 
străns de o bată lată ţesută asemenea din mătasă 
albastră ou dungi roşii amestecate cu altele do 
fir. Pe partea de dinapoi a capului puse o basma 
de mătasă roşie, cusută pe la mărgini cu fir, a că-
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rei capete îi atârnau pe spete. In picioare purta 
ciuboţele de iu ft roşiu având mici călcâie ferecate 
cu argint.

Când ieşi din odaia ei, Ileana se îndreptă spre 
cerdacul din faţa porţii celei mari a curţii, unde 
kneazul, împreună cu oaspeţii lui cei mai însem
naţi, făceau cerc împrejurul Părintelui Isaia.

Străbătând rândurile boerilor, kneghina merse 
drept la călugăr, pe care’l cunoştea de mult şi, 
plecându-se îi sărută mâna. Părintele Isaia o 
ninecuvântă, o sărută pe frunte şi-i zise cât de 
fericit se simte că a putut veni de ziua ei să-i 
ureze ani mulţi şi fericiţi, dar văzu că fata se 
îngălbeneşte şi se clatină pe picioare.

— Ce ai? întrebă el mirat, cuprinzându-i mij
locul cu braţul ca să nu cadă.

Iar kneazul să răpezi şi el către fiica sa.
— Nimica, mulţumesc, răspunse Ileana veniu- 

du-şi în fire, o slăbiciune neaşteptată, dar acuma 
mi-a trecut.

Slăbiciunea îi era pricinuită de vederea neaş
teptată a lui Mihu care se ţinea în dosul celor
lalţi oaspeţi, dar a cărui cap se ridica de-asupra 
tuturor’celorlalte. Era galben, şi el, deşi aşteptase 
acea zi mai multe săptămâni cu nespusă * nerăb
dare, cu nemărginit dor, dar şi cu maro teamă. 
Iar când ochii lor se întâlniră şi când ceti în o- 
chii fetei bucuria de caro era cuprinsă, i se păru 
că o rază de fericire luminoasă înveseleşte cerul; 
când o văzu şovăind pe picioare cu greu izbuti 
să se stăpânească şi să nu se repadă la dânsa pen
tru a o sprijini.

Ileana îşi încordă toată voinţa şi putu să răs
pundă în chipul cerut de obiceiurile vremii ură
rilor rostite de Toma Alimoş şi de Ştefan 
Stroici, pe care nu-i văzuse nici odată până 
atunci. La grea cumpănă fu pusă când Mihu 
se apropie de ea şi-i făcu aceleaşi urări. Cât pe 
ce era să-i spuie că-1 recunoaşte şi să-l arăte knea- 
zului, în faţa tuturor ca fiind acel care o scăpase 
de ruşine dar el, gâcind ce să petrecea în inima 
ei, îi «aruncă o privire din care Ile«ana pricepu că
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o roagă să tacă. Se mulţămi, deci, să se închine 
la dânsul in tăcere.

Printre boierimea adunată la Poiana nu se afla o 
singură jupăncasă sau fată de kncaz ; erau numai 
bărbaţi. Ii fu deci uşor Ilenei să so retragă la o 
parte spre a să linişti puţin până la vremea mesei.

Boierii se despărţiră prin cerdacuri şi odăi al
cătuind cercuri deosebite împrejurul Părintelui 
Isaia, a lui Toma Aliinoş şi a lui Ştefan Stroici.

In curte domnea veselia cea mai mare : peste 
două mii de ţărani erau adunaţi împrejurul unei 
mulţimi de mese acoperite cu mâncări gustoase, 
iar între mese să vedeau buti desfundate din care 
vinul se scotea cu cofele. Diu toate părţile se 
ciocneau ulcelile şi se cinstea în sanatatea luieghi- 
nci Ileana şi a kneazului.

In cumul boerii fură poftiţi la masa pusă în li
vadă, la umbra unor nuci uriaşi, unde găsiră pe 
Ileana care-i aştepta. Iu capul mesei fu pus Pă
rintele Isaia, între el şi Baîoşluă loc Toma Ali- 
moş, în stânga călugărului Ileana, iar lângă dân
sa Stroici.Mesenii şedeau pe lungi laviţe de lemn 
peste care erau aşezate perine de lână. Slujba 
era făcută de nenumărate slugi în haine ţărăneşti : 
ilari, cămeşă albă ca zăpada, brâu roş, chimir de 
piele cusut cu flori şi ciubote.

Masa ora alcătuită din borş de pasăre, din păs
trăvi şi alţi peşti flerţi şi afumaţi, din mulţime 
de tocături şi fierturi de* pasere şi de carne cu 
ciuperci şi verdeţuri, din fripturi de tot soiul, de 
păseri şi do vânat, precum şi din prăjituri dulci 
de tot felul făcute, bine înţeles, cu miere.

Ceştile de argint care înlocuiau paharele se um
pleau de slugi necontenit,nu numai cu vinuri vechi 
din vinaţurilo cele mai renumite din ţară, dar şi 
cu vinaţuri greceşti aduse cu mare cheltuială de 
la Ţarigrad. Singurii din meseni care nu mân
cau şi nu beau cu poftă erau Ileana şi Mihu. El 
şedea de aceiaşi parte a mesei ca Toma Alimoş, 
numai mult mai jos, cu tineretul ; putea prin ur
mare să vadă pe Ileana şi Ileana putea să-l vadă 
pe dânsul. El se uită numai rar spre dânsa iar ea 
nu îndrăsnea să-i arunce câte o privire decât pe
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furiş. Fata\jg§.simţea cu totul ameţită, i se parca 
că se află l^jWijlocul unui vis şi izbutea numai cu 
greu să răspundă la întrebările ce i le puneau Pă
rintele Isaia *şi Stroici. Când se aduse cea de pe 
urmă prăjitura şi putu prin urmare să se scoale ' 
lăsând pe ceilalţi meseni s’ă petreacă înainte i se 
păru că iesă dintr’o caznă nesuferită.

Soarele era jos de tot când kneazul Baloş şi cu 
oaspeţii lui părăsiră masa şi se îndreptară înspre 
poarta curţii, înaintea căreia flăcăii din satele în
vecinate întinsese o horă urieşă.

Spre a nu ştirbi renumelc pivniţei knoazului, 
trebue să lămuresc că nu toţi boierii care luase 
parte la ospăţ intovărăşau pe Baloş şi pe călu
găr ; mulţi dintr‘inşii se sculară de la masa numai 
pentru a se lungi pe iarbă şi a trage câte un. 
somn, iar mulţi din acei care urmară pe gazda lor, 
numai cu oareşi-care greutate se ţineau pe pi
cioare şi mergeau drepţi.

Când se opriră lângă horă, fură îndată încun- 
juraţi de oamenii mai aşezaţi şi mai în vrâstă care 
nu luau parte la ioc. Vaza de care se bucura Pă
rintele Isaia era bătătoare la ochi ; caro de caro 
se îndesa spre a se apropia de el, a-i săruta mâna 
şi a primi binecuvântarea lui. Iar călugărul avea 
pentru fie-care câte o vorbă bună şi, din întrebă
rile ce le punea, era vedorat că cunoştea pe mulţi 
din ei.

Knejii cei mai în vârstă, urmând pilda lui, se 
lăsară şi ei în vorbă cu ţăranii pe care ii cunoş
teau, iar cei mai tineri, atraşi de vioiciunea horei 
în mijlocul căreia cântau două-zeci şi patru de 
lăutari şi de cobzari, intrară şi ci în joc având, 
bino înţeles, grijă să ioo loc pe lângă fotele celo 
mai frumoase.

— Frumoasă zi, Părinte, zise către Isaia un ţă
ran cu plete şi mustoţi albe, nalt, încă sprinten, 
cu o faţă frumoasă în’care luceau nişte ochi vioi. 
Frumoasă zi şi, mai ales, arătând în spre horă, 
frumoasă frăţie.

— Frumoasă frăţie, adevărat, moşŞerbane, aşa 
trebuie să fie totdeauna. Doară suntem cu toţii, 
boeri şi ţăraaii, fraţi din acelaşi neam, ţara asta
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ne este tuturora mamă şi slăvim pe acclaş Dum
nezeu !

—Să te audă Dumnezeu, Părinte, aşa să fie, cel 
puţin de astă-zi înainte că până acuma o fost 
altfel, răspunse ţăranul uitându-se drept în ochii 
călugărului.-

Acesta uitându-se împrejurul lui, văzu o mul
ţime de ţărani cu privirile aţintite pe dânsul.

— Dacă n’o fost aşa, răspunse el lui Şerban, 
se vede că au greşit şi unii şi alţii; datoria noas
tră este să lucrăm din toate puterile ca, cel puţin 
ac acuma înainte, frăţia să domnească între cei 
mari şi cei mici.

Tocmai atunci Toma Alimoş cu alt kneaz, tre
când spre horă pentru a o privi mai bine, ţăranii 
care stăteau împrejurul călugărului se dădurăm lă
turi şi Isaia se folosi de acest prilej pentru a şopti 
lui Şerban.

— Nici un cuvânt mai mult acuma. Vom avea 
cum să ne sfătuim şi să ne lămurim la noapte, 
apoi zicând aceste cuvinte călugărul se depărtă 
do Şerban spre a intra în vorbă cu alt ţăran.

Soarele asfinţise acuma şi cete de ţărani înce
pură a ieşi pe poartă, dar jocul ţinu până după 
înoptat. Boierii ac retrăsese în cerdac unde pe
treceau glumind sau ascultând povestirile celor 
mai bătrâni şi mai limbuţi.

îndată după ce cei de pe urmă ţărani părăsiră 
ograda, poarta cea mare fu închisă şi cheia ei a- 
dusă kneazului de cătră Ţintă.

— Oprit-ai pe toţi acei pe care ţi-i-am însemnat? 
întrebă kneazul

— Pe toţi şi încă vre-o câţi-va peste dânşii, 
răspunso va ta i nanul.

Kneazul să uită mirat la dânsul.
— Mai mulţi din oamenii noştri cei mai de 

credinţă mi-a ii cerut să opresc prieteni de ai lor, 
pentru care s’au puş ei chizăşi.

— Care sunt aceia? întrebă călugărul cu gla
sul îngrijit.

— Preotul Matei Tifrea din Dofteana pe Trotuş, 
Andrei Ţiţiriga din* Hclegiu, Stan Bălţatul din 
Dumbrăveni şi Nastasă Lenea din Rugineşti.
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— Toţi sunt burii, zise călugărul şi putem avea 
toată încrederea într’înşii, numai cel* de pe urmă 
este cam prost. Ce fel de oameni oare oprit-a 
el sub chizăşia lui.

— Pe un văr al lui, un ţăran din Vrancea şi 
pe un preot tot de acolo, clin satul Neruja.

— Foarte bine, acuma îmi aduc aminte, zise că
lugărul a cărui faţă se însenină. Năstasă Lenea 
se lăudase mai ele mult că are neamuri în Vran
cea şi că printr’inşii are să ne aducă în ajutor o 
ceată de Vrănccni voinici.

— Nu socotiţi, Părinte şi Jupâne Baloş, zise a- 
atunci unul din knejii do faţă, că ar fi bine să în
cepem voroava la care ue-aţi chemat. Unii din 
noi şed departe de aicea şi, spre a ajunge mâne 
seara acasă, vor trebui să plece înainte de ziuă.

— Dacă doriţi şi dacă este eu voia Părintelui, 
putem începe îndată, zise Baloş.

— N’am de făcut nici o împotrivire, zise Pă
rintele.

— Atunce, zise Baloş către Ţintă, pregăteşte 
precum ţi-ara poruncit, du pe ţărani în hrubă şi 
vină de ne dă de ştire.

Ţintă plecă.
— După cât văd, voiţi ca ţăranii să iee parte şi 

la acest sfat atât de însemnat prin urmările ce 
trebue să aibă? zise, întorcându-se cătră călugăr, 
unul din kneji, un bărbat nalt şi uscăcios cu lungi 
musteţi negre lăsate în jos.

— Tocmai fiindcă urmările sfatului nostru au 
să fie grele şi se vor resfrânge asupra poporului 
întreg, trebuie ca la el să fie do faţă barbaţi din 
toate treptele, răspunse Părintele Isaia.

— Şi ce lumină poate ieşi din sfatul ţinut cu 
mojicii ? Ce ajutor poate să deie boierilor mintea 
lor mărginită? Cu toată supunerea datorită Pă
rintelui, mi se pare că dacă-i chemăm acuma la 
sfat cu noi, stârnim numai nişte pofte care cu 
greu se vor putea mulţămi după izbândă 1 zise 
acelaş kneaz.

— Aşa este I ziseră mai mulţi din knejii de 
faţă.

— Dacă mojiciii se vor crede semenii noştri,
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ei nu vor voi să asculte de povăţuirea noastră în 
luptă, mai adaogă kneazul care vorbise.

Părintele Isaia, liniştit şi rece, răspunse:
— Lupta care avem s’o dăm are să fie lungă 

şi crudă. Spre a ieşi dintr’ânsa biruitori avem ne
voie de toate puterile neamului romanesc. Ne 
trebuiesc mai cu samă oşteni mulţi, braţe vân- 
joase care să se lupte şi să înfrunte’zilnic* truda, 
foamea, setea, durerea şi moartea fără a primi 
simbrie. Eu acele braţe multe şi vânjoase nu le pot. 
căuta şi găsi decât In poporul de jos. Pentru ca să 
învingem trebuie ca o jtenii noştri să aibă necontenit 
înaintea ochilor un ţel măreţ care să-i însufleţea
scă şi să-i facă a-şi păstra inimile oţelite chiar după 
un şir de înfrângeri, a nu să îngrozi nici la gândul, 
că duşmanul lc-ar putea arde coliba, pustii ogorul, 
nimici tot avutul, robi nevasta şi'copiii. Dar pen
tru a-1 însufleţi astfel acest scop trebuie să fie în- 
într’adevăr mare: să deie fb-căruiacredinţa că să 
luptă pentru a fi, după izbândă, om desăvârşit care, 
el şi copiii lui, să poată purta pe vecie capul sus,, 
să fio om a cărui cinste şi avere să fie in veci 
la adăpostul împilării şi â nedreptăţii, să fie în 
veci ferite de necinste şi de batjocură*. Pentru a-1 
face să intre în luptă pătruns de această mântuitoare 
credinţă, trebue ca de la început să ne purtăm cu 
dânsul nu precum neam purta cu o turmă de robi ci 
precum ne-am purta cu fraţi mai mici şi mai tineri. 
Cu cât îi veţi cinsti mai mult cu atâta va pieri 
mai curând din ei ori-ce bănuială împotriva voas
tră şi, in ceasul nevoii, veţi avea oşteni mai ascul
tători şi mai pregătiţi să înfrunte primejdia. Vom 
învinge întâi pe Sas şi, pe urmă, pe Craiul Lajos 
nu cu turme de robi ci cu fraţi de arme ! Vă în? 
treb pe toţi care sunteţi adunaţi aice, kneji şi 
juzi fruntaşi ai ţării, care v’aţi trăit viaţa în mij
locul poporului nostru, oare de câte ori l’aţi luat 
cu binişorul, de câte ori aţi.vorbit cinstei şi ome
niei lui, datu-va el de greş chiar în împrejurările 
cele mai grele şi când nu avea nimica de câştigat ?

— Nu, nu, nici-o-dată, se auzi din toate părţile..
— Apoi, urmă Părintele, dacă el-nu v’o aatgroş. 

în împrejurări, grele când nu avea de aşteptat nici
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un folos,închipuiţi-vă cum va şti sil va urmeze,să 
lupte şi să biruiască când va avea totul de câştigat?

— Ai dreptace Părinte! Vom face cum ne sfoi- 
tueşti ! Să mergem să ne sfătuim cu poporul ! răs
punseră knejii.

Tocmai atunci sosi şi Ţintă care spuse lui Baloş 
că totul este gata şi că oamenii aşteaptă.

— Să mergem ! zise kneazul şi, luând pe Pă
rintele Isaia de braţ, se îndreptă spre livadă ; toţi 
îl urmară.

Ajunseră în curând la gura unei hrubi unde stă
teau două slu^i cu fânare care intrară în gârlici 
şi merseră înaintea lor spre a le lumina calea. Sco- 
boriră vro douăzeci de scări, apoi urmară un fel 
de şală îngustă la capătul căreia cărniră în stânga 
şi se găsiră într’o hrubă largă şi naltă, luminată 
de vro treizeci de ăclii de ceară. Aice so aflau 
adunaţi ca o sută de ţărani care la vederea Pă
rintelui, se descoperiră şi se închinară.

— Bine v’am găsit oameni buni ! zise Părin
tele. Să trăieşti ! răspunseră ţăranii.

Erau aproape toţi oamenii făcuţi şi, după îm
brăcăminte fruntaşi in satele lor. Printre ei se 
vedeau şi câţi va preoţi. Ţărănimea la venirea bo
ierilor se grămădi în funclul hrubei, intrarea fiind 
cuprinsă de kneji.

— Oameni buni, zise Părintele cu glas taro, 
am rugat pe prietenul nostru, kneazul Baloş, 
să vă oprească astă noapte la dânsul pentru 
ca să ne putem sfătui încă o dată cu toţii îm
preună, căci ciasul lupi ei s’apropie 
La sfatul nostru ie parte de astă dată şi trime
sul acelui care este menit do noi toţi să fie Domn 
stăpânitor. Kneazul Ştefan Strorci, adaose el luând 
pe tânăr de mână, vărul Voevodului Bogdan, este 
însărcinat de el să-i ţie locul până ce va sosi, 
să se cbibzuiască cu căpeteniile noastre asupra 
măsurilorce vor trebui luate pentru a închizăşlui 
izbânda şi să facă, în numele lui Bogdan 
riinca şi cu poporul ţărei ori-ce legătură vor so
coti de' trebuinţă.

— Boieri Dumneă-Voastrâ şi oameni buni, zise 
Sfcroici, sânt mândru de cinstea ce mi-a făctit-o

cu răpegiune.

, cu boe-
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vărul meu, Vocvodul Bogdan, când mi-a încredin
ţat sarcina măreaţă do a-1 înlocui până la sosirea 
lui printre acei care l-au ales povăţuitor şi 
căpitan al lor în mândra năzuinţă do a croi nea
mului nostru o soartă vrednică de el. Voiu face 
tot ce-mi va sta în putinţă pentru a înă arăta 
vrednic de cinstea ce mi-a făcut-o Bogdan şi 
vrednic de a fi pentru o bucată de vreme, căpita
nul vostru. Vă rog pe toţi, boieri şi locuitori ai 
satelor, să mă ajutaţi în îndeplinirea grelei săr- 
cini ce mi s’a încredinţat. Lupta noastră va fi 
grea căci, după ce vom doborî pe Sas, va trebui 
să ţinem piept putcrci ungureşti. Numai prin a- 
ju torul tuturor, numai dacă vom fi pătrunşi cu 
toţii de acelaş dor, numai prin fraţia cea mai 
strinsă între boieri şi popor pute-vom vedea în
cercările noastre încununate do izbândă, pute-vom 
izbuti să croim pentru acest popor o ţară care să 
fie numai a lui şi unde cel mic ca şi cel mare să 
aibă de o potrivă parte la sfânta dreptate !

Infăţo.şarea bărbătească a lui Ştefan, faţa lui 
deschisă, însufleţirea cu caro ro«ti aceste cuvinte 
îi cuceriră bunăvoinţă tuturor celor ce erau de faţă.

Din toate părţile se auziră strigăte :
— Să trăeşti !
— Bine ai Vorbit I
— Te vom ajut» I
— Să ai încredere în noi 1
— Nu te vom lăsa I
— Să trăiască Bogdan şi namestnicul lui I
Când adunarea se mai linişti, un om ieşi din

rândurile ţăranilor, în locul rămas slobod între ei 
şi boieri. Era acel pe care am auzit pe Părintele 
lsain numindu-1 Şerban.

— Cu voia Dumnea-Voastră, Cuvioase Părinte 
şi cinstiţi boieri, aş dori să grăiesc şi eu ceva.

— Cum nu, zise Părintele Isaia, spune ce ai de 
zis, te-ascultăm, Şerbane.

— Cuvioase Părinte, boieri Dumnea-voastră 1 
Frumos o vorbit kneazul de peste munţi şi mare 
dreptate are: numai dacă îutre noi va domni u- 
nire şi frăţie putem să nădăjduim că vom izbuti. 
Frumos o vorbit kneazul când ne*o spus că, prin

I
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lupta care suntem gata s’o începem, avem să ne 
croim o ţară caro să fie numai a noastră şi undo 
cel mic ca şi cel mare să aibă de o potrivă parte 
de sfânta dreptate. Sânt om de şai-zeci de ani 
trecuţi, sânt gospodarul cel mai ele frunte din 
satul meu, din Ghindăoani, am turme de cai, de 
vite şi de oi, am sute de stupi. Dumnezeu mi-o 
dat nouă feciori, toţi în viaţă, toţi mai nalţi do 
cât mine, şapte sunt însuraţi şi cu copii, şi tus- 
şapte sunt fruntaşi în satul nostru. Totuşi, pentru 
a ajunge să ne croim o ţară ca acea de caro o vorbit 
kneazul de peste munţi sânt bucuros să jertfesc 
rămăşiţa mea de viaţă,* să pierd averea inea în
treagă, să văd băieţii căzând unul după altul sub 
paloşul sau sub suliţa duşmanului, căci va ră
mânea nădejdea că cel puţin nepoţii mei vor fi 
oameni, că vor putea trăi in tihnă ca oameni de
plini ; că vor fi feriţi de jaf, de siluire, de bat
jocură, că nici străin nici diregător nedrept nici 
stăpân lacom nu se vor putea atinge de avutul 
sau de cinstea lor. Şi ca mine, Cuvioase Părinte 
şi boieri Dumnea-Voastră, simte intreg norodul 
acestei ţări.

Nu este unul din noi, caro să nu jertfească cu 
bucurie şi viaţă şi avere pentru a pregăti copii
lor sau nepoţilor o soartă mai omenească decât 
acea de astăzi. Şi nu se vor lupta ca viteji, se 
vor lupta ca zmei. Căci, să nu vă fie do supă
rare boieri, grea este astăzi soarta ţăranului. Îm
pilările şi siluirile domneşti vă sunt cunoscute : 
grele sunt birurile puse de Domnie şi noi nu plă
tim numai cât este hotărât de Domnie dar plă
tim cât vra să ne iee diregătorul. Dreptatea este 
numai pentru acel care are cu ce s’o cumpere ; 
ţăranul este privit ca o vită, cel de pe urmă di
regător se crede în drept să’şi bată joc de dân
sul şi de cinstea casei lui. Dar mai sunt şi alte 
impilări şi alte nedreptăţi, boieri Dumnea-Voastră 
de care nu voiţi să ştiţi căci, iertaţi-mă dacă gră- 
esc ca un ţăran prost, acele impilări se fac de 
oamenii Dumnea-V oastră. Legea şi obiceiul pă
mântului acestuia au fost că kneazul să iee a ze
cea din-toate roadele pământului şi fieştercare lo»*
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cuitor să-i facă trei zile de clacă pe an. Insă oa
menii Dumnea-Voastră ieu dijma în aşa chip in 
cât adesea partea stăpânului copleşeşte partea o- 
mului, iar cele trei zile de clacă pe an, nu ştiu 
prin ce minune, au ajuns împătrite. Să mai vor
besc de altele? Locuitorul nu poate să macine 
decât la moara stăpânului, aşa o fost de când lu
mea, dar stăpânul trebuo să’l vămuiască drept 
luându ’i un miertic din zece : oamenii Dumnea
voastră ieu trei. Dar judecăţile strâmbe, dar sa- 
movolniciiîe, să mai vorbesc'de ele?

Vedeţi, boieri Dumnea-Voastră, că mare este 
deosebirea între starea în care ne aflăm şi cea 
care nc-o juruieşte kneazul de peste munţi, dacă 
vom izbuti prin mintea şi vitejia Dumnea-Voastră, 
prin puterea braţelor noastre, să gonim pe Sas şi 
pe puii lui de lup din ţară şi să înfruntăm pute
rea ungurească. Proşti am fi noi, ţăranii, dacă am 
sta macar o clipală la gânduri pentru a jertfi 
o viaţă atât de amară spre a pregăti copiilor 
noştri un viitor atât de strălucit! Numai, boieri 
Dumnea-Voastră, să nu vă supăraţi, dar mulţi 
dintre noi se tem că vom lupta şi vom birui dar 
că, după luptă şi izbândă, numai cei mari se vor 
folosi, iar pentr • prostime tot rău are să fie. Şi 
mă tem că o asomine bănuială stăpânind multe 
inimi, ele nu vor mai avea toată tăria trebuitoare 
pentru a purta lupta cu destulă vitejie, pentru a 
îndura nevoilo şi durerile nedespărţite de dânsa 
cu destulă îndârjire. Şi când inima se moaie, ştiţi 
Dumnea-Voastră că nici braţele nu mai au putere. 
Tare mă tem de această bănuială blăstămată şi 
fiindcă dorul de a-mi vedea neamul slăvit şi du
când un traiu cinstit îmi arde şi-mi pătrunde 
inima, tare vă rog, Cuvioase Părinte şi cinstiţi 
boieri, să faceţi Dumnea-Voastră ce veţi şti pen
tru ca să piară bănuiala şi să ştie Românul că 
binele lui şi a copiilor lui atârnă numai de la o- 
ţelirca inimei lui, de la vârtutea braţelor lui şi că 
mişel ar fi acela caro ar cruţa inima sau braţul. 
Am zis I

Din grămada ţăranilor se auziră strigăte de :
— Aşa este !

13
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— Bine o vorbit !
— Faceţi să piară bănuiala dintre noi.
— Fără încredinţare că soarta ne va fi cu totul 

schimbată nu putem face ca poporul să intre în 
luptă cu toată inima şi cu tot sufletul, zise un 
preot bătrân.

Kneazul cu mustăţile negre şi groase, pe care 
l*am văzut nemulţumit de sfătuirea cu ţăranii, 
Radomir de lângă Bacău, ieşi din rândurile boe- 
rimei şi ceru de la călugăr încuviinţare să vor
bească.

Părintele consimţind, Radomir, intro lungă cu
vântare, învinovăţi pe ţărani că vor să se folosească 
de nevoia în care se găseşte neamul şi ţara pentru 
a dobândi foloase noui pentru dânşii şi a ştirbi 
drepturile şi veniturile knejilor. El vesteji cu cu
vintele cele mai tari oasemine prccupeţire a unui 
ajutor ce nu era decât o datorie sfântă cătră 
mama obştească : ţara.

Cuvântarea lui Radomir fu primită de o parte 
din kneji cu semne de mulţămire, ţăranii tăcură 
dar, din rândurile lor, ieşi iarăşi Serbau din Ghin- 
dăoani.

— Greşit este kneazul când zice că ţăranii vor 
să se folosască de nevoia neamului spre a do
bândi foloase noui pentru ei şi spro a ştirbi şi a 
împuţina veuiturile boiereşti. Ţăranii nu cer nici 
un folos nou, nu vor să ştirbească nici un drept, 
ei cer numai să se folosească nosupăraţi de drep
turile do care,în puterea obiceiului pământului, s’au 
folosit moşii şi strămoşii lor. Ei nu vor să se a- 
tingă de nici unul din drepturile şi din veniturile 
de care s’au folosit moşii şi strămoşii boierilor, 
în puterea aceluiaşi obicoiu al pământului, dar vor 
ca obiceiurile noui, ca dările şi îndatoririle noui 
puse de unii din Kneji asupra ţăranilor numai din 
voinţa lor şi cu samovolnicie, dări şi îndatoriri 
care fac din viaţa ţăranului un^chin şi o nevoie, 
să piară cu desăvârşire.

— Aşa este ! strigară ţaranii. Poporul cere nu
mai drepturile care au fost ale sale din veci.

— Vroiţi ca knejii să nu mai fie stăpâni pe pă
mântul lor, strigă Radomir.
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— Să am iertare, Jupâne, zise atunco preotul 
cel bătrân care mai vorbise, dar pământul nu este 
al knejilor, pământul este al neamului care ’1 lo
cuieşte. Neamul întreg l’o luat în stăpânire, ne- 
mul întreg l’o apărat cu sângele lui ; norodul o 
descălecat sate şi oraşe, norodul o făcut curăţiri ; 
nime n’o împărţit knejilor pământul stăpânit de 
neam. Dar fiind-că neamul avea trebuinţă de ju
decători în vreme de pace şi de povăţuitori în 
vreme de războiu, s’au ales cei mai buni de neam, 
cei mai vrednici şi li s’o încredinţat lor şi scobo- 
ritorilor lor puterea de a judeca şi de a povăţui 
pe ceilalţi. Iar în schimb, spre a răsplăti osteneala 
lor,le s’au dat dreptul de a lua a zecea din tot rodul 
pământului, acel de a ţinea moară şi crâşmă, acel 
do a globi pe vinovaţi şi s’au îndatorit pe toţi 
Românii să lucreze kneazului câte trei zile de clacă 
pe an. Ştiţi bine că aşa este, căci in această ţară 
nu stăpâneşte nici un kneaz pământ pustiu, nelo
cuit iar satele cu pământul locuit împrejurul lor 
se numesc şi astăzi judeţe.

— Aşa este, strigară toţi ţăranii şi chiar mulţi 
din knèji, mai ales din acei mai bătrâni.

— Boieri Dumnea-Voastră, zise iar Serban, n’o 
avut dreptate kneazul Radomir când o învinovă
ţit pe popor ci folosindu-se de nevoia neamului 
precupeţeşte ajutorul său. Poporul nu precupe
ţeşte nimica, nu vă cere nimica. Dar noi, frun
taşii satelor, noi cărora Cuviosul Părinte ne-o făcut 
cinstea să ne destăinuiască scopul lucrării sale, 
noi în sânul cărora o ştiut să deştepte mândria şi 
iubirea de neam, noi caro trăim cu poporul, au
zim plângerile lui, ştim gândurile lui, datori sun
tem să vă grăim adevărul. Şi acest adevăr este 
că, dacă nu se va face o legătură mare, prin care 
să se închezăşluiască poporului drepturile lui cele 
vechi şi stârpirea obiceiurilor no ni şi rele, popo
rul va’merge la luptă pentru izgonirea lui Sas, 
dar nu va pune în această luptă însufleţirea şi 
îndârjirea fără de care nu vont putea avea sorţi 
do izbândă. Apoi nu uitaţi' uir lucru : cea mai 
mare parte din kneji este din partea noastră, de 
unde ştiţi că Sas ca să-şi: răzbune pe or şv casă-
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pete oşteni, uu juruieşte el poporului mult mai 
mult decât vă feriţi Dumnea-Voastră să-i juruiţi?

Aceste de pe urmă cuvinte ale lui Serbau, care 
arătau knejilor o primejdie foarte adevărată şi. 
foarte mare, la care ei nu se gândise până atun- 
cea, nu fură pierdute. Ei începură să se sfătu
iască între dânşii cu jumătate de glas, apoi unul 
dintr’inşii, un kneaz bătrân de pe Şomuz, numit 
Liteanu, zise lui Isaia :

— De ce taci, Părinte, şi nu ne cinsteşti cu păre
rea. CuvioşiiTale. Cuvioşia Ta eşti povăţuitovu) nos
tru, căpetenia noastră, acel care o pus la cale fi- 
ceastă lucrare măreaţa. De la Cuvioşia Ta aştep
tăm lumină.

— N’arn vorbit până acuma, răspunse călugă
rul, fiind-că am vrut ca fie-care să-şi spuie păre
rea neînrîurit de nimeni. Bănuiala şi lipsa de 
încredere care domneşte între boieri şi popor 
alcătuieşte o primejdie mare, grozavă pentru isbân- 
da pricinei noastre. Are dreptate Şerban din Ghin- 
dăoani când zice că poporul va ’lupta cu îndoită 
inimă când va şti că izbânda va pune pe copiii 
săi la adăpostul tuturor relelor nesuferite do care 
este bântuit astăzi, şi trebuie să mărturisesc că po
porul rabdă pe lângă relele şi fără de legile ve
nind de la Domnie şi altele. Nu toţi knejii se 
poartă cu dreptate; ’sunt printre dânşii şi oameni 
lacomi şi nedrepţi care fac soarta ţăranului din 
cale afară amară. Este foarte adevărat că mulţi 
kneji, fără dreptate, numai cu de la sine putere, 
au incalcat drepturile strămoşeşti a locuitorilor 
din judeţele lor şi le-au pus dări şi îndatoriri noui, 
necunoscute de 'bătrânii noştri. Primejdia despre 
care ne-o vorbit Şerban este foarte vie şi foarte 
ameninţătoare. Trebuie să luăm măsuri pentru a 
ne feri de dânsa şi a face ca poporul să intre în 
luptă pătruns de gândul că mântuirea lui de toate 
relele atârnă numai de la vitejia şi do la voinţa 
lui. Sânt de părere că chiar în astă noapte să se 
facă între knejii şi fruntaşii satelor care sunt de 
faţă aice o mare legătură, prin jurământ pe evan
ghelie, să se lege că îndată după gonirea lui Sas să. 
nu mai ceară locuitorilor din judeţele lor nici o
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dată, în veci, vre o dare sau vre o îndatorire peste 
cele obicinuite din vechiu. Iar fruntaşii satelor să 
se îudatorească a păzi cu sfinţenie îndatoririle la 
care au fost supuşi bătrânii lor către kneazul sub 
a cărui ascultare se aflau. Şi, spre mai mare cre
dinţă, această legătură să fie întărită de cătrăna- 
mestnicul viitorului şi mult doritului nostru stă
pânilor. Kneazul Stro’ici să jure în numele lui 
Bogdan că va face să se păzească cu străşnicie 
această legătură dintre knejii şi poporul acestei 
ţări şi că va pedepsi cu asprime pe oricine, kneaz 
sau ţăran, s’ar abate de la îndatoririle legăturei 
făcută astăzi.

— Aşa să fie ! strigară ţăranii.
Boierii se sfătuiră câtva între dânşii, apoi knea

zul Liteanu zise cu glas tare :
— Suntem gata să urmăm sfatul Părintelui, să 

facem jurământul cerut de Cuvioşia Sa şi să-l ţi 
nem cu sfinţenie.

— Dar, zise Radomir, are oare kneazul Stro- 
ici putere să iee asemine îndatorire în numele lui 
Bogdan? Văzut-o cineva puterile lui ?

— Eu am văzut puterile lui, zise Părintele, sco
ţând un pergament de care era atârnată, prin un 
găitan do mătasă, o pecete de ceară; iată-le, să 
vi le cetesc.

Şi, în mijlocul unei adânci tăceri, Părintele Isaia 
începu să tălmăcească pe româneşte cartea sla
vonă prin care Bogdan, printre altele, împuterni
cea pe Stroici să iee în numele lui, împreună cu 
Părintele Isaia, ori-ce îndatoiire ar crede de cu
viinţă, încredinţând că îndatoririle luate de Stro
ici şi făgăduinţele făcute de el vor avea aceiaşi 
putere ca acelea făcute de însuşi Voevodul.

După ce Isaia isprăvi tălmăcirea cărţii, el spuse 
câteva cuvinte la ureche lui Ţintă. Acesta ieşi 
până în gura hrubei pentru a veni îndată inapoi 
însoţit de preotul din Poiana cu crucea şi cu evan
ghelia în mână. Iar după dânsul două slugi adu
ceau o masă.

Era de înţeles că Isaia, dacă nu pusese însuşi 
la cale, prevăzuze cele ce aveau să se întâmple 
la această întrunire.
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Preotul aşeză evanghelia si crucea pe masă 
unde so mai aşezară şi două făclii de ceară. Apoi 
Părintele Isaia chiema pe rând pe fiecare dinjkneji, 
li dădea crucea intr’o mâna, il punea să puie 
cea-l’altă pe evanghelie şi rostea cu glas tare şi 
răspicat cuvintele jurământului prin care kucazul 
se lega ca, îndată după izgonirea lui Sas, să nu 
mai ceară locuitorilor din judeţul lui decât dările 
şi îndatoririle statornicite de obiceiul strămoşesc 
şi să-i judece cu dreptate. Kneazul rostea fiecare 
din cuvintele zise de călugăr apoi, sărutând c- 
vanghelia şi crucea zicea: Aşa să mi ajute Dum
nezeu, proclet să fiu de-mi voiu călca jurământul ! 
După ce acest jurământ fu făcut de toţi boerii, 
Părintele Isaia chiemâ pe ţărani, iarăşi pe rând, 
şi-i făcu să jtre în acelaş chip că se vor supune 
cu desăvârşire tuturor dărilor şi îndatoririlor sta
tornicite de vechiul obiceiu al ţării şi datorite 
kneazului în judeţul căruia se* aflau. Fiecaro 
mai jură credinţă şi ascultare kneazului său. După 
cel de pe urmă ţăran, Stroici luă crucea într’o 
mână, puse cealaltă pe evanghelie şi, cu glasul 
mişcat dar puternic, rosti Ja rândul său următorul 
jurământ :

— In numele Voevodului Bogdan, din poronca 
şi cu voia lui, jur pe sfânta cruce şi pe Dumne
zeu că dacă Voevodul Bogdan, cu mila Celui Atât 
Puternic, se va învrednici să apuce şi să ţie o- 
blăduirea acestei ţări, el va priveghea cu străş
nicie ca knejii acestui pământ să nu ceară de la 
locuitorii judeţelor lor alte dări şi alte îndatoriri 
decât acele statornicite de veacuri de obiceiul pă
mântului, va priveghea ca ei să judece pe locui
tori cu dreptate şi va înfrâna şi pedepsi cu 
asprime oii-ce călcarea acestei legături. Asemene, 
jur că dacă Yoevodul Bogdan va ajunge Ja obhi- 
duirea acestei ţări el va priveghea ca locuitorii 
satelor knezeşti să împlinească cu sfinţenie înda
toririle către knezi statornicite de obiceiul stră
moşesc al pământului, că va pedepsi cu străşnicie 
pe acei ce se vor împotrivi şi-i va sili să fio cre
dincioşi şi ascultători către kneji. Aşa să ajute
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Dumnezeu Voevodului Bogdan. Proclet să fie 
dacă va călca acest jurământ!

Apoi sărută crucea şi evanghelia. Atunci Părin
tele Isaia zise :

—Dumnezeu Atât Puternicul, martor al jurămân
tului ce l-aţi făcut, să binecuvinteze pe acei ce-1 
vor ţinea cu sfinţenie, să pedepsească pe acei caro 
vor cuteza să-l calce.

Apoi zise către ţărani :
— Sunteţi multâmiţi, oameni buni ? Pcrit-o în 

sfârşit bănuiala din voi ?
Serbau răspunse pentru tovarăşi lui :
— Suntem mulţămiţi,Cuvioase Părinte, şi cinstiţi 

boieri. Să trăiţi, căci astă noapte aţi făcut o faptă 
mare care umple de bucurie un norod întreg. Aţi 
făcut să piară cu desăvârşire dihonia dintre noi. 
Noi, fruntaşii satelor, vă încredinţăm pe cinstea 
noastră că nu vă veţi căi de fapta pe caro aţi făcut-o. 
Veţi vedea în curând, la luptă şi la nevoie, cum 
ştim să ne răsplătim dreptatea care ni-sc face. 
Daţi-nc răgaz până atunce !

Apoi plecând genunchiul înaintea Părintelui, îi 
sărută mâna zicând :

— Să trăeşti, Părinte, ceia ce ai făcut astăzi nu 
vor uita strănepoţii noştri nici peste o mie do 
ani.

Toţi ţăranii urmară pilda lui Şerban şi veniră 
pe rând să sărute mâna lui Isaia.

Acei care aduceau tovarăşi noi pe chizeşia lor, 
îi numeau Părintelui, arătându-i satul din care 
era noul venit.

Când veni rândul lui Nastasă Lenea din Rugi
neşti, el după ce sărută mâna lui Isaia, îi zise 
arătându-i pe un ţăran tânăr, nalt şi voinic şi po 
un preot tânăr ce* so ţineau de el :

— Iată, Părinte, vărul meu, Nistor Mircea, din 
satul Neruja, cu cumnatul său, Preotul Dănilă, tot 
do acolo. Ei sunt ai noştri cu trup şi cu su
flet şi s’apucă să ne aducă în ajutor, la cea de în
tâi cerere, trei sute de munteni voinici, toţi arcaşi 
de frunte.

— Şi nu se tem ei să atragă asupra lor mânia 
lui Basarab dacă, fără de voia lui, vor veni în a-
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jutorul nostru? întrebă Părintele uitându-so lung 
la nouii veniţi cu ochii lui adânci şi pătrunzători.

— Vrancea nu este robită lui Basarab, zise 
preotul Dănilă cu un glas răguşit cu desăvârşire, 
după ce sărută mâna călugărului, ea se ocârmueşte 
singură, plătindu-i numai bir şi dându-i ajutor la 
război. Dar Vrâncenii se fălesc că sunt Români 
între Români. Acolo unde se face vre-o lucrare 
românească ei cer, ca un drept sfânt, să aibă par
tea lor la lucru. Puţin le pasă dacă fapta lor 
place sau nu place lui Basarab.

— Glasu-ţi este foarte răguşit, fiule, zise părin
tele Isaia privindu-1 cu mulţămire, totuşi fru
moaso şi româneşti sunt cuvintele ce le rosteşti.

— Părintele o răcit rău pe drum, zise atuncea 
tovarăşul preotului, Nistor Mircea, dar inima lui 
este totdeauna caldă. Aşteptăm cu toţii cu nerăb
dare semnul de a intra în luptă.

Părintele Isaia mai puse străinilor câteva în
trebări şi ei răspunzând într’un chip care-1 mul- 
ţămi pe’ deplin, orice] bănuială că crierii cam 
greoi ai lui Năstasă Lenea ar fi putut să-l facă să 
aducă la întrunire tovarăşi nevrednici de credinţă 
pieri din mintea lui Isaia.

Scopul de căpetenie ce-1 avea în vedere Părin
tele Isaia într’această întrunire era curmarea neîn
ţelegerilor dintre kneji şi săteni şi încetarea ne
dreptăţilor şi a saraovolniciilor do care se tângu- 
iau acei de pe urmă. Precum am văzut acest scop fu- 
sèse atins. Apoi folosindu-se de faptul că atâţia frun
taşi erau adunaţi în faţa împuternicitului lui Bog
dan, el le propuse să facă cu toţii înaintea Ini Stro- 
ici jurământ de credinţă către Domnul ales de ei. A- 
cest jurământ fu făcut de fiecare în parte, aduna
rea întreagă izbucnind necontenit în strigăt de :

— Să trăiască !
— După săvârşirea jurămintelor, Părintele I- 

saia se mai sfătui cu cei de faţă asupra mai mul
tor amănunţimi. Se hotărî, între altele, chipul în 
care era să i se aducă la cunoştinţă întâmplării© 
cele mai de samă în vremea călătoriei lui.

Apoi adunarea se sparse, cei mai mulţi din 
kneji şi din ţărani plecară de-a dreptul la casele
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lor, numai puţini rămaseră la Băluşcşti peste noapte.
Părintele Isaia cu tovarăşii lui plecară în zori 

de ziuă căci călugărul era aşteptat la Iaşi. Este 
do crezut că Miliu nu împărtăşea graba călugăru
lui şi că ar mai fi zăbăvit bucuros la Poiana 
spre a-şi mângâia ochii cu privirea Ilenei.

Se vede că kneghina, din partea ei, credea că 
şederea Părintelui Isaia la tatăl-său avea să fie 
mai lungă, căci un nor acoperi frumoasa ei faţă 
când, la sculare, află că Părintele cu ai săi 
plecase. Slugile casei văzură cu mirare că, de 
astă dată, cu toate silinţele ce-şi dădeau, nu erau 
in stare să mulţămească* pe stăpâna lor, obicinuit 
atât de răbdătoare şi de blândă.

XXIII

Floarea Lăpnşnii

Pe malul înnalt al unei scursuri aLăpuşnii se 
afla aşezat, pe acea vreme, satul Vişineştii, des
călecat, cu un veac înainte, de kneazul Vişin, un 
viteaz vestit a cărui nume era încă viu în mintea 
Lăpuşnenilor.

Cele trei sute şi mai bine de case care alcătu
iau satul erau, aproape toate, încunjurate de li
vezi şi de vii întinse, întinzându-se, unele, până la 
poalele codrilor mărginaşi. Printre gaidurile aşe
zărilor şerpuiau o mulţime de drumuri iar, prin 
mijlocul satului, trecea şleavul care ducea de la 
Lăpuşna la Kigheciu.

Intr’o scară senină a începutului lui Iulie, a- 
dică vre-o sase săptămâni după întrunirea de la 
kneazul Baloş, vre-o două ceasuri după stinsul 
lumânărilor în sat, un călăreţ venea în goana 
calului dinspre Kigheciu.

Călăreţul era tinăr, innalt, de făptură puternică 
deşi sprintenă. Pletele lungi care-i cădeau pe u- 
mere erau de un castaniu deschis, în ochii albaş
tri închişi, aproape nogri, mari şi vioi, scânteaia 
îndrăzneala ; nasul era drept, musteţile bălane şi 
răsucite lăsau descoperit chipul frumos al gurii.
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Pe cap, purta o pălărie (le pâslă neagră, cu 
fundul ridicat şi drept, a cărei mărgini laie şi ră
sucite erau împodobite cu fir.

îmbrăcămintea îi era alcătuită dintr’un mintean 
cu mâneci albastru închis, cusut peste tot cu Hori 
roşii şi galbene. Mânecile, strimte până la cot, 
largi şi spintecate de la cot în jos, erau în che- 
iate (le-asupra mânilor. O cingătoare de piele 
roşie, împodobită cu cuie şi cu flori dc argint, 
stringea nădragii largi dc aba albastră, cusuţi cu 
flori ca şi minteanul şi vârâţi, sub genunchi, în 
ciubote de iu ft roş cu turetciic suflecate.

Calul era un armăsar murg: capul îi era mic,coama 
lungă şi deasă, pieptul şi sapa late şi puter
nice iar picioarele subţiri şi vânjoasc cu co
pite mici.

Scaunul sălii,de fildeş săpat,acoperit cu o perină 
de iuft roş, era aşezat pe o arşea dc postav roş, 
împodobită, de jur împrejur, cu ccapraz lat de 
fir de aur, iar popii, căpeţala şi frâul dc piele 
roşie erau acoperite cu cuie şi flori do fir.

Nu se vedea asupra lui altă armă decât, la şol
dul stâng, un paloş atârnat de o curea prinsă sub 
chimir şi trecând, sub mintean, pe umărul drept.

Călăreţul când se văzu aproape de cele de în
tâi case, cârni la stânga, pe cărare, schimbând 
goaua calului în umblet.

Incunjurând astfel, aproape tot satul, ajunse în 
curând la piciorul unei mici ridicături (le-pământ, 
sădită cu vio şi cu pomi şi împrejmuită cu un gard 
de nuiele care făcea o cotitură pe loc.

Aproape de cotitură călăreţul descăleca, legă 
calul de o răchită la marginea cărării şi, cu un 
pas răpede dar uşor şi fără a face sgomot, încun- 
îură colţul gardului având grijă să se ţie în um
bra lui şi, de oarece acest gard nu ora innalt, să se 
plece ca să nu i se poată zări capul peste stre
şina alcătuită din vreascuri. Când ajunse lângă 
doi nuci crescuţi unul lângă altul, ca de gemeni 
şi lipiţi de gard> auzi tuşind uşor şi, oprindu-se, 
văzu intre cei doi copaci, trecând peste gardul care 
aicea era stricat, capul şi umerile unei fete. Tâ
nărul se opri privind-o în tăcere. Intr’adevăr, era
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bună de privit Flori ca Vişin, stăpână pe a treia 
parte a satului Vişineştii, strănepoată de frate 
şi moştenitoare, atât a lui Drăgau Vişin cât şi 
a Părintelui Ioasaf Vişin, stareţul schitului de la 
Măgură, de-asupra Ocnelor, stăpâni şi ei amândoi 
peste câte o treime din Vişineşti.

Dar nu era bună de privit numai fiindcă era bogată 
ceia ce, cum toată lumea ştie, nu strică nici o- 
dată unei fete ci, mai ales, fiindcă era de o fru- 
muscţă vestită pe amândouă malurile Prutului şi 
primise chiar porecla'de : Floarea Lăpuşnei. Zău, 
Ghcorghiţă a Şalgăi, căci călăreţul nostru nu era 
altul de cât tânărul şi viteazul Căpitan de Codru, 
avea cu ce să-şi desmierde ochii privind-o.

Inchipuiţi-vă un cap mic, aşezat pe un gât alb, 
rotund, gingaş dar plin ; o frunte albă ca zăpada, 
lungi sprincene castanii şi gene aproape negre 
sub caro luceau doi luceferi c.ăprii, bătând în vâ
năt, strălucitori, veseli, şăgalnici şi vecinie în miş
care. Buzele gurii gingaşe, pline şi rumene, des
chise într’un surâs, lăsau să se vadă nişte mici 
mărgăritare. In mijlocul bărbiei drăgălaşe se ve
dea o gropiţă, alte două pe obraji, iar urechile 
erau două minuni mici, răsucite şi rumene. Din 
toate trăsăturile, nasul singur poate că nu era 
fără greş căci după ce pornea şi mergea câtva în 
chip neprihănit, spre capăt se cam ridica în sus 
şi totuşi, acest nas departe de a strica câtuşi de 
puţin frumuseţa feţii,mai mărea poate farmecul ei. 
De pe acest cap se scobora, despletit, pe umeri 
şi pe spete, un potop de păr bălan auriu care, 
la lumina lunii, semăna a fi o mantie de aur topit.

— Oare, mi-ai cerut să vin să te întâlnesc la 
gaid numai pentru ca să holbeşti ochii la mine, 
zise ca, izbucnind într’un râs limpede şi argintiu 
când văzu că Gheorghiţă rămăne nemişcat privind-o

— Eşti aşa do frumoasă... începu el.
— O ştiu *do mult, îl întrerupse ea începând să 

râdă din nou. Atât Dumneta cât şi alţii mi-aţî 
spus de mii do ori această noutate pe care eu o 
cunoşteam de când eram copilă.

— Atâta bucurie ai să-mi spui după ce nu te 
am mai văzut de trei lungi săptămâni ? zise-
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Crheorghiţă, venind la gard şi sprijinindu-şi coa 
tele pe vreascuri, în faţa ei. *

— Dar vroiai poate să rămân şi eu cu ochii 
căscaţi la Dumneta? zise fata urmând să râdă. 
Zău că mie nu mi-au părut cele trei săptămâni 
din urmă mai lungi decât altele.

— Cred, răspunse Gheorghiţă oftând, intre noi 
este o deosebire : eu te iubesc la nebunie şi Du- 
mitale nu-ţi pasă de mine de feliu, dar de feliu.

— De nu mi-ar păsa aşa de feliu, de feliu, ce 
aş căuta eu aice în puterea nopţii ? Dacă ar afla 
mătuşa una ca asta ar fi rău de mine.

— Cât îţi pasă de mine, îţi pasă şi de alţii : 
de Constantin Bibire din Lăpiîşna, de loniţă Soare 
din Corneşti, de Şerban Flamură de la Turia, de 
Gavril Gherman de la Ghermăneşti şi chiar de 
kneazul cel de peste Prut, de Târziul care-i tre
cut de patru-zeci de ani, pântecos şi cu ochii în
crucişaţi ! zise Gheorghiţă cu amărăciune.

— Nu vorbi rău de Târziul, zise fata, el nu 
mai este Jtânăr, tinerel, nici subţire, nici frumu
şel, dar este bărbat de samă, viteaz în războiu, 
cuminte la sfaturi. Bârlădenii au ştiut ce fac când 
l-au pus Voevod peste oştirile lor 1 

. — Dar eu, zise Gheorghiţă cu un amestec de 
ciudă şi de mândrie, n’am aşteptat să-mi fio părul 
cărunt peotru a-mi face un nume în războaie. A- 
bie împlinisem două-zeci şi patru de ani în toam
na trecută când Codrenii,* alţi oameni decât so- 
ponarii din Bârlad, mai cunoscători în de-alo răz
boiului, m’au ales chiar pe câmpul do luptă, Că
pitan de Codru în locul viteazului Grigoraşcu că
zut sub paloşele tătăreşti I 

— Dar vorbitu-te-am de rău? zise fata. Spus-am 
vr’odată că nu eşti viteaz?

— Nu, zise Gheorghiţă, dar este un an de când 
ştii că te iubesc peste tot, că gândesc numai 
la Dumneta, că trăiesc numai pentru a-ţi câştiga 
dragostealn nenumăraterânduri spusu-ţi-am iubirea 
mea şi rugatu-te-am să-mi fii soţie. Am trimes pe 
mama să te ceară de la moşul şi mătuşa Dumi- 
tale, iar răspunsul o fost ca să mai aştept că vei 
vedea, că nu te poţi încă hotărî I
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FJorico, adaose el, luând mâna fetei în mâ- 
nile lui, lie-ţi milă de mine, dă-miun răspuns ho
tărât. Sau împlineşte-mi dorul cel mai scump, 
sau spune-mi să părăsesc orice nădejde, să-mi iau 
lumea în cap, să mă duc din nou în ţări străine, 
să caut în războaie moartea sau uitarea chinu
rilor mele. Nu mă mai chinui, Florico, că-i păcat !

Fata tăcea.
— Să nu-ţi fie teamă să-miîncredinţezi soarta ta, 

urmă tânărul. Vei fi fericită cu mine ; vei fi stă
până, eu îţi voi fi rob şi rob voios ! Florico, spune 
că mă primeşti de soţ !* Codrul întreg ţi se va în
china: vei fi Crăiasa lui, şi Gheorghiţă ducând 
mâna gingaşă a fetei la gură, o acoperi cu săru
tări fierbinţi.

Florica urmând să tacă, el zise din nou:
— Ităspunde-mi, Florico :
Iar buzele lui lacome începură să se suie de 

la mână în sus, spre încheietura cotului.
— Căpitane Gheorghiţă, zise atuncea fata, des- 

prinzându-şi mâna din mâinile lui, înainte de a-ţi 
răspunde doresc să-ţi fac o întrebare.

— întreabă, voi răspunde.
— Zici că dacă mă vei lua de soţie voi li Cră

iasa Codrului, dar atunci cum rămâne cu mama 
Dumitalo, cu Jupâneasa Şalga?

— Cum să râmâie, zise Căpitanul, ea va rămâne 
mama mea şi soacra Dumitalo.

— Vezi, zise Florica, Jupâneasa Şalga de două
zeci şi mai bine do ani este deprinsă să stăpâ
nească, nu numai satele de pe ocinile ei şi a ră
posatului Căpitan Voicu, dar să vadă că Codrul în
treg să pleacă la poroncile ei. Nu-i vorbă, ea este 
o femeie fără seamăn prin mintea şi vitejia c i. Dar 
uite, eu sânt o fiinţă ştiurliubatecă : mintea îr .i este 
slabă, viteji nici nu-mi trece prin gând să fac, însă 
dacă mă voi hotărî la pasul care rai-1 cori, apoi nu 
vreu să mă închin nimărui nu vreu ca să fie nimeni 
mai maro decât mine în casa mea, nu vreu să-mi 
poroncească nimeni. Impăcase-va Jupâneasa Şalga 
cu gândul să şadă altă stăpână în casa în care o 
poroncit o viaţă întreagă?

— Teama de asprimea mamei este pricina pen--



20Ô

tru care te fereai să-mi răspunzi până acum ? în
trebă Gheorghiţă punând din nou stăpânire pe o 
mână a Fîoricăi.

— Dacă nu-i singura pricină, este cu bună 
samă una din cele mai vajnice.

— Poţi atunce să o înlăturezi cu totul, zise 
Gheorghiţă voios şi începând din nou să-şi prim- 
ble buzele pe mâna iubitei. Mama o stăpânit şi 
stăpâneşte casa tătăne-meu câtă vreme’am fost ne
însurat, ea este hotărâtă, îndată ce-mi voi Ii gă
sit soţie, să se mute de o parte, in vre unul din 
satele sale. Nu mai ai nimic de zis, trebue să 
mă iei.

— 0 mai încet, răspunse Florica încercând dar 
nu tocmai cu dinadinsul să-şi desprindă iar mâna. 
Cu Jupâneasa Şalgaîn casă însă n’aş fi primit nici 
o dată să-ţi fiu soţie,căci eu nu vreu stăpână peste 
mine.

— Prin urmare, zici da?
— O încă nu, zise Florica, n’am nici o grabă 

dar, adaose ea, poate să zic o dată da.
— Când?
— Peste puţin, poate spre toamnă, să mă mai 

gândesc puţin.
— Şi eu să mai trăiesc în nedumerirea asta 

încă câteva luni! strigă Gheorghiţă cu desnădăj- 
duire. Să mai trăiesc atâta vreme cu teama de a 
te pierde nedespărţită de mine ! Să-mi fio rece la 
inimă de câte ori voi auzi că Bibire sau Flamură 
sau Gherman sau Tărziul sau cine mai ştie caro 
altul, o fost pe aice. Nu ! Nu ! Florico, nu mai 
pot răbda ! Simt că-mi va lipsi răbdarea ! Pe cel 
dintâiu care voi auzi că s’o apropiat de tine îl 
voiu răpune ! Mai cu samă Bibire, dacă se va 
mai arăta pe aici, va face cunoştinţă cu paloşul 
meu !

— Bibire este pururea bucuros de aseminea cu
noştinţă! rosti atunci un glas puternic în apropiere 
şi, din partea opusă acelei din care venise 
Gheorghiţă, văzură ieşind din umbra gardului, un 
oştean tânăr şi voinic, cu pletele şi inusteţile ne
gre, îmbrăcat cu haine de acelaşi chip ca acele 
ale Codreanului, numai- de coloare roşie şi care

I
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când zări pe Gheorghiţă, scoase din teacă lungul 
paloş ce-i atârna în partea stângă.

Gheorghiţă, fără a pierde timp, trase pe al său 
şi se aruncă cu furie asupra potrivnicului : palo
şele, încruuişându-se, începură a zăngăni şi a ful
gera.

Florica, care încremenise la vederea lui Bi- 
bire, îşi frângea mânile.

— Maică Prea Curată ! Au să se ucidă din pricina 
nebuniei mele ! strigă ea.

Şi văzând că lovitură urmează după lovitură, se 
sui răpodo pe gard, sări jos şi se aruncă între dânşii 
strigând :

— Pentru numele lui Dumnezeu, staţi !
Dar de abie isprăvise aceste cuvinte când dădu 

un ţipet. de durere şi căzu jos strigând:
— M’aţi ucis !
Potrivnicii înspăimântaţi scăpară paloşele din 

mână şi căzură în genunchi lângă dânsa, unul în 
dreapta şi celalalt în stânga ei.

Florica în nemişcare sta întinsă pe iarbă braţul 
stâng întins lângă trup, cel drept sirius la sân, iar 
pe pieptul cămeşei pete de sânge. O crezură stră- 
punsă de paloşele lor.

— Am ucis-o! strigă Gheorghiţă.
— Din pricina ta, mişelule, i se trage moartea ! 

strigă Bibire.
— Ba tu eştî de pricină, nemernicule, răspunse 

Gheorghiţă,nebun de mânie, ridicându-se iar în pi
cioare cu paloşul in mână, pildă care fu răpede ur
mată de celalalt.

Lupta era să înceapă din nou, mai învierşunată 
când Florica,rămasă nemişcată între ei, ridică capul 
şi zise cu un glas rugător :

— Fio-vă milă de mine şi daţi-mi ceva apă.
Paloşele ridicate se lăsară din nou în jos şi amân

doi duşmanii se răpeziră la fântâna care se găsea la 
câţiva paşi departe de ei. Bibire care ajunse cel 
dîntâiu, puse mâna pe ciutură o.împinse răpede în 
fundul fântânei şi o scoase plină cu apă. Bar Gheor- 
ghiţă o apucă de îndata ce ieşi de asupra ghizdeilor, 
umplu iute cu apă fundul pălăriei şi alergă la Flo
rica.
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Cu o voioasă surprindere o văzură în picioare. 
Din braţul drept, pe care îl ţinea îndreptat în jos, 
cădeau câteva picături de sânge. Din întreaga ei în
făţişare se vedea că rănile primite nu puteau să 
fie decât uşoare.

Fără a zice un cuvânt, fata luă în mâna stângă apă 
din pălăria ce i-o întindea Gheorgliiţă şi-şi spălă 
braţul drept pătat de sănge. La a doua stropire 
braţul îşi recâştigase albeaţa întreagă, numai pe 
faţa* din* întru se vedea o tăietură subţire ca o aţă 
roşie şi lungă de o şchioapă.

Tot în tăcere, luă o basma din brâu, o aşeză 
pe rană, o învârti de două ori împrejurul braţu- 
iui, o strinse, se uită Ja amândoi potrivnicii care 
erau cu ochii aţintiţi asupra ei, văzu pe Gheorghiţă 
cu pălăria plină de apă în mână şi zise lui Bibirc :

— înnoadă !
Pe când Bibire înnoda basmaua cu îngrijirea unei 

mame înfăşindu-şi copilul, Gheorghiţă vărsa cu 
ciudă apa rămasă* în pălărie.

Când‘basmaua fu înnodată, Florica, dându-se pu
ţin înapoi, zise cătră tineri cu un glas hotărât, ui- 
tându-se când la unul când la altul :

— Căpitane Gheorghiţă şi Căpitane Constantino, 
aveţi amândoi nume de viteji mari şi astăzi puteri
le voastre întrunite erau cât pe ce să*ucidă pe o biată 
fată a cărei singură vină este că vă place la amândoi. 
Amândoi vă juraţi că mă iubiţi la nebunie, amândoi 
rn’aţi cerut de soţie şi iubirea voastră nu o fost in 
stare să vă oprească paloşele când m’am aruncat în
tre voi ca să nuvă maisfâşieţi.Până acum v’am ascul
tat de o potrivă atât pe unul cât şi pe celalalt, însă 
nu m’am putut hotărî pentru nici unul. Nu-mi place 
Căpitanul Gheorghiţă mai mult de cât Căpitanul 
Constantin, nu-mi place Căpitanul Constantin mai 
mult de cât căpitanul Gheorghiţă. Cum stau lucru
rile astăzi mi s’ar părea că fac o nedreptate alc- 
gându-mi pe unul dintre voi de soţ. Zice-veţi că 
sunt nesimţitoare. Poate, dar aşa sânt, nu mă pot 
preface : în cumpăna inimii mele nu atârnă unul din 
voi mai mult de cât celalalt.Dar ca să vorbesc drept, 
trebuie să mărturisesc că fie-care din voi îmi place 
mai bine de cât alţii care, şi ei, zic că le sunt
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dragă şi mă cer dc nevastă. Sunt plecată să-mi 
aleg soţul între voi doi, lăsând pe celalalt de o- 
parte. Dar pe care să-l aleg? Amândoi sunteţi 
tineri, amândoi viteji, amândoi cu vază, amândoi 
de neam, amândoi bogaţi, amândoi cu feţe plă
cute ! M’am hotărit să aleg pe cel mai vrednic. 
Soţ îmi va fi acel din voi care, înainte do doi 
ani, va fi trimes să mă peţeaseă vorniccl purtând, 
drept năframă, la suliţă, steag duşmănesc cucerit 
do mâna lui in bătălie. Dar să nu osteniţi în za
dar vornicel cu steag de Căpitan creştin sau pă
gân, căci ou mă \oi închina numai înain'ea unui 
steag de Voevod creştin sau dc mărzac tătăresc. 
Iar până atunci, nici unul din voi să nu cuteze 
să se apropie do mine sau să deie ochi cu mine, 
căci din clipala în care îl voi zări, va fi pierdut 
ori-ce nădejde de a mă putea câştiga, chiar de ar 
face în urmă minuni de vitejie, şi încă un lucru 
să’l ştiţi : de voi afla că aţi ridicat braţul unul 
asupra altuia, sau chiar că v’aţi gâlcevit, jur pe 
această cruce, .si scoase din sân o cruce de aur 
atârnată de gâtul ei, jur că cât voi trăi nu voi 
mai schimba o vorbă cu vre unul din voi. Şi a- 
cuma veţi pleca fără a rosti o vorbă, Dumneta, 
Căpitane Constantine, spre Lăpuşna, Dumneta, Că' 
pitane Gheorghiţă, spre Kigheci. Nu, nu, nu vreu. 
să aud nimica, cel care va rosti măcar un cu
vânt jur că va fi ca şi mort pentru mine. Mer
geţi. fie-care spre casa lui: eu nu mă mişc de 
aice până ce nu veţi fi plecat, ascultaţi,... se 
aud glasuri prin vie, slugile mă caută, să nu vă 
găsască aice în puterea nopţii.

Intr’adovăr, se auzeau glasuri în depărtare.
Tinerii, cu totul fărmăcaţi de această strania 

fiinţă, cu toată patima care* fierbea într’inşii, se 
plecară înaintea ei şi se îndreptară înspre locu
rile unde lăsase caii.

Florica rămase nemişcată pe loc până ce îi auzi. 
depărtându-se călări, fiecare spre locul său.

— Nebuni sunt ei, zise eâ ătunce plecând spre 
gard, dar mi-se pare că mai nebună sunt eu. 
Doamne Sfintei Ce nenorocire era să se ’ntâmplef 
. Gheorghiţă care îşi ţinuse calul la umblet, câtă.

i4
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vreme se afla pe cărare, îi dădu drumul la fugă 
nebună indată ce se văzu ajuns la drumul mare. 
Această goană se potrivea cu simţirile care clo
coteau într’insul.

Gheorghiţă iubea pe Florica Vişin de mai bine 
de un an şi, precum am văzut, o ceruse de soţie, 
dar fata amânase luarea unei hotărîri. Ştia din 
capul locului că ea era peţită şi de alţi tineri cu 
vază şi cu avere, în curând îşi dădu seamă că pe 
fiecare zi se ivea câte un nou peţitor. Acest fapt, 
departe de a răci iubirea lui, o stârnea si mai 
tare, dar cu iubirea creşteau şî înţepăturile. Ele 
devenise însă de nesuferit de vre-o două luni, 
de când se întorsese de la Ţarigrad, din slujba îm
părătească, cu o ceată de Lăpuşneni, Constantin 
Bibire. Fiul unuia din fruntaşii Bâcului, numele 
noului venit, tânăr şi frumos’ era însoţit de re
nume mare de viteaz. Cum văzuse pe Florica se 
îndrăgostise într’însa şi lui Gheorghiţă i se păru 
că ea era departe de a-1 privi cu răceală. Bănuie
lile lui crescând din zi în zi, se hotărîse să ceară 
Floricăi întâlnirea despre care am dat samă mai 
sus, cu hotàrîre de a limpezi starea lucrurilor.

Cele întâmplate ar fi trebuit să-l bucure, căci ele 
vădeau că, dacă Florica nu era îndrăgostită în- 
tr’însul, nu era îndrăgostită nici în Bibire nici în 
altul şi le pusese amândurora, pentru a o câştiga, 
aceiaşi îndatorire.

Dar in inima lui, ca în acea a ori cărui îndră
gostit, tot mai trăia până a tun ce nădejdea că 
poate este iubit şi că, in curând, Florica va fi a sa. 
Acuma, după cele petrecute în acea noapte, ase
mene nădejde trebuia să piară. Il mai jignea du
reros faptul că Bibire era pus de Florica pe ace
iaşi treaptă cu dânsul, lucru ce pe un îndrăgostit 
îl ustură totdeauna cu deosebire.

XXIV
Un sol care cade din copac

Un glas puternic care-i striga să steie trezi pe 
Gheorghiţă din gânduri. Tânărul Căpitan domoli 
mersul calului, strinse dârlogii şi, cu mâna dreaptă 
pe mânerul paloşului, întrebă :
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— Cino îmi aţine calea?
— Oameni buni, răspunse acelaş glas.
— Nişte călători rătăciţi, adaose altul.
Atunce, la câţiva paşi înnaintea lui, la piciorul

unui mic pripor, văzu la lumina lunii, stând pe 
loc în drumul care şerpuia între tufe, o ceată de 
oameni şi de cai. Ghcorghiţă se opri şi el.

— Cine sunteţi, de unde veniţi şi unde mer
geţi ? întrebă el.

— Eu sunt Toma Alimoş despre care trebuie să 
fi auzit dacă eşti de po aceste locuri, zise călăto
rul al cărui glas se auzise întâi. Vin de la Orheiu 
cu nişte prieteni ai mei. Ani luat-o deadreptul, in 
curmezişul văilor. De la un loc am pierdut cărarea, 
am rătăcit ciasuri prin codru şi nu ştiu dacă a- 
cest drum, în care ajunsesem tocmai când te-am 
auzit venind, duce la satul Grădiştea, pe Galbâna, 
la Ghcorghiţă a Şalgăi, care-i Căpitan de Codru.

Ghcorghiţă, sărind jos de pe cal, se îndreptă că- 
tră Toma Alimoş care descălecase şi el in mijlo
cul drumului, îşi scoase pălăria şi, închinându-se, 
îi zise :

— Jupân Toma Alimoş, mare este bucuria mea 
fiindu-mi dat să văd, în sfâşit, pe acel despre a 
cărui vitejii am tot auzit cu mirare de când eram 
mic copil. Drumul pe care vă aflaţi duce întins la 
Grădiştea şi eu sunt Ghcorghiţă a Şalgăi, Căpitan 
de Codru şi sluga Dumitale.

— Norocul ne-o slujit dar bine rătăcindu-ne prin 
codri ! Mă bucur că fac cunoştinţa unui tânăr oş
tean a cărui începuturi îndreptăţesc părerea că 
în curând ne va lăsa pe noi, bătrânii, cu mult 
în urmă, răspunse Toma Alimoş care se apropie 
de Ghcorghiţă şi-i strinse mâna.

— Dar pe mine, mă mai cunoşti ? zise un glas 
lângă Gheorghiţă.

Când acesta să întoarse, el dădu un strigăt.
— Mihu !
Şi amândoi prietenii se îrabrăţoşară lung. S’a- 

propiase acuma şi Părintele Isaia cu Stroici. Gheor
ghiţă nu văzuse nici odată pe călugăr dar, prin cie- 
Sincioşi de ai lui, intrase în legături cu el şi era
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câştigat, trup şi suflet, pentru mişcarea pregătită 
de dânsul.

îndată ce îl zări în tovărăşia lui Toma Ali- 
moş şi a lui Mihu, pricepu cine este şi merse să-i 
sărute mâna. numindu-1 : Apostol al neamului.

Când Părintele îi spuse cine este Stroici, Gheor- 
ghiţă îşi aduse îndată aminte de dânsul. Fusese 
şi el cu oştile leşeşti la împresurarca Vilăului, 
unde văzuse pe kneazul maramureşean şi cunoş
tea vitejeasca lui purtare în năvala de noapte, 
încercată asupra taberei creştine de cătră Kcistut 
şi Olgerd.

— Oare mult mai este este de aice pană la 
Grădişte? întrebă Părintele Isaia.

— In fuga mare ai ajunge în două ciasuri, zise 
Gheorghiţă. Cu mersul obicinuit de drum no vor 
trebui patru dacă nu cinci.

Călătorii se uitară unul la altul.
— Caii noştri sunt osteniţi cu desăvârşire, zise 

Toma. Suntem pe drum de două zeci de ciasuri : 
de abia popăsit-am de amiază trei ciasuri. Cred 
că ar trebui să le dăm puţină odihnă, măcar până 
în ziuă.

Cu toţii se învoiră cu propunerea lui Toma 
şi după ce Gheorghiţă le arată că în capătul pri- 
porului se află o poiană cu iarbă bună, se hotă- 
rîră să popăsească într’insa.

Caii fură deşălaţi şi priponiţi în poiană, că
lătorii se puseră jos, la piciorul’ unui carpăngros 
şi tufos, iar slugile strinseră uscături şi aprinseră 
răpede un foc mare.

Părintele Isaia începu să povestească lui Gheor- 
ghiţă cele puse la cale în călătoria lor.

Pretutindene pe undo umblase până atunce : 
la Iaşi, la Ho tin, la Orheiu, fusese primiţi şi îm- 
brăţoşaţi cu cea mai mare dragoste. Pretutindene 
găsise pe fruntaşii Românilor gata să deie tot a 
jutorul lor mişcării pusă la cale de Isaia şi me
nită să închege ţărişoarele lor răzleţe într’ô Dom
nie puternică, in stare să-i ferească de năvălirile 
Tătarilor şi de încercările celorlalţi duşmani din a- 
fară. Atât fruntaşii Iăşenilor cât şi acei ai Hotineni- 
lor şi ai Orheienilor se legase prin jurământ faţă
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de ei, să le vie în ajutor cu oşti, îndată ce Părin
tele va fi dat semnul răscoalei împotriva lui 
Sas. Se hotărîso atât numele căpitanilor care erau 
să ocârmuiască aceste oşti cât şi locurile prin care 
aveau să intre în Moldova.

— Acuma, adaose Părintele Isaia, veneam la 
Kigheciu ca să vedem ce ajutor avem de aşteptat 
de la vitejii Codreni.

— Fii încredinţat, Părinte, că toate puterile Co
drului sunt, chiar de pe acum, la poroncile Cu- 
vioşiii Sale, zise Gheorghiţă. Poronceştc şi peste 
trei zile vor trece Prutul şase mii de călăreţi şi 
două mii de arcaşi pe jos. Ei iţi cer numai un 
lucru : să-i pui vecinie în frunte, în locul unde 
primejdia va fi mai mare.

— Nu m’am îndoit niciodată de Codru, zise că
lugărul : vom avea de pus la cale numai amănun
ţimile. Cu prilejul şederei noastre în Codru, a- 

vom de gând să ne răpezim şi la vecinii şi prie
tenii voştri: Lăpuşnenii. Deşi mai puţini la nu
măr de cât voi, ei sunt viteji de samă şi ajutorul 
lor nu este de lepădat. Am printre ei un prieten 
vccliiu care lucrează pentru mine ; în cărţile lui 
îmi dă cea mai bună nădejde. Trebue să cunoşti 
pe Marin Bibire. O fost căpitan vestit în vremea 
lui : astăzi este om în vrâstă. In locul lui s’o ales 
Căpitan fiul său, Constntin, iar bătrânul şi-o păstrat 
printre Lăpu.şncni vaza întreagă.

Fruntea lui Gheorghiţă se încreţi la auzul nu
melui de Bibire şi, cu glasul silit, zise :

— Da, îl cunosc.
— De ei am tot atât de puţină grijă ca şi de 

voi şi îmi este grabă să merg la Bârlad, urmă 
Părintele.

— Acolo vom avea negreşit de furcă cu păcă
toşii de târgoveţi, întrerupse Toma Alimoş. Dar 
no vom pune pe atâta ca să izbutim şi, cu voia 
lui Dumnezeu, fiindu-ne curat cugetul şi scopul 
sfânt, vom izbuti. Dumneta trebue să ştii dacă 
este adevărată vestea care ne-o ajuns în Orheiu, 
acum trei zile şi ne-o îngrijit atâta.

— Vestea despre sosirea soliii de la Alexandru . 
Basarab ?
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— Ai gâcit-o, zise Părintele. Oare adevărat să 
fie ? O sosit în Bârlad ?

— Ştiu că acum două săptămâni era fierbere mare 
In Bârlad unde se aflase de venirea unei solii de la 
Basarab.Se faceau pregătiri pentru găzduirea solilor 
în casa din târg a kneazului Târziul, noul Voevod 
ales de Bârlădeni şi căpetenia potrivnicilor noş
tri. Se zicea chiar că Basarab trimisese acea so
lie în urma unor cărţi primite de la Târziul şi 
de la ai săi. Dar, în zilele din urmă, am aflat că 
solia lui Basarab o lăsat Bârladul de o parte şi o 
apucat de a lungul Dunărei, spre Cetatea Albă unde 
au treabă cu Genovezii, şi numai la întoarcere se va 
abate pe la Bârlad.

— Mai bine ar fi fost pentru noi dacă nu ar fi 
trimis Basarab nici o solie la Bârlad dar, dacă o 
trimis-o, ne este de folos să mai zăbăvească, ca 
să avem vreme sa lucrăm înainte do sosirea ei, 
zise Părintele. Dar, eşti încredinţat că este cum 
ţi s‘o spus si că solul o plecat spre Cetatea 
Albă ?

— Nu pot avea cea mai mică îndoială.
Gheorghiţă nu sfârşise bine aceste cuvinte, uând 

tresăririi cu toţii la auzul unui glas care zicea :
— Greşiţi sunteţi, boiari, solul lui Basarab a- 

cilea este. Cu voia Alui dă Sus va merge la ora- 
şiul Bârlad împreună cu Domniile Voastre şi, prin 
ajutorul său, ieşi-veţi biruitori.

Şi, înainte ca călătorii noştri să-şi fi putut a- 
duna minţile, în crengile car’pânului sub caro se 
afla,u, se auzi un foşnet şi, înaintea lor, căzu, în 
picioare, o fiinţă minunată, lungă cât o prăjină, cu 
cap de ora împodobit deplete negre, de asupra u- 
nui trup acoperit cu păr lung, de un roş de sânge, 
la care nu se vedeau nici mâni nici picioare.

Date fiind închipuirile acelei vremi, alţi oameni 
decât acei ce se aflau adunaţi aice, la vederea unei 
asemene arătări, ar fi rupt-o’ de fugă încredinţaţi 
că se găsesc în faţa celui necurat. Şi călătorii 
noştri săriră în picioare, dar nu pentru a fugi ci 
pentru a pune mâna pe acea fiinţă. Intr’o cli- 
pală manile de oţel ale lui Mihu şi ale lui Gheor-



215

ghiţă se abătuse pe dânsa, ţinând-o strinsă ca 
într’un cleşte şi puind-o m * neputinţă să facă 
vre-o mişcare.

— Ii de carne şi de oase, zise Mihu, simt umă
rul lui sub mâna mea.

— Aoleo ! Dar cum să nu fiu dă carne şi dă oase 
nenişiorule ! zise fiinţa necunoscută care nu arătase 
nici cel mai mic semn de opunere. Sunt doară creş
tin ca şi voi, sunt boiar ca şi voi. Faceţi bine şi 
nu mă stringeţi asia dă tare că-mi fărimaţi osi- 
şioarele. Lăsaţi-mă slobod căci nu am nici urmă 
dă armă pă mine. N’aveţi să vă temeţi, sunt sin
gur pe când sunteţi mulţi.

Gheorghiţă desprinse mâna stângă care strin- 
gea un braţ al necunoscutului şi începu să-l pi- 
păe. Atunci se văzu că ceia ce ei luase, la început, 
drept păr roş, era o sarică roşie cu care era în- 
vălit trupul gol al străinului.

Mihu şi Gheorghiţă îi dădură drumul dar ră
maseră unul în dreapta şi celalalt în stânga lui, 
temându-se ca nu cumva să fugă.

— Cine eşti tu ? mai întrebă Toma Alirnoş.
— Cine sunt ? Sunt Jupân Părvu Nedeianu, 

solul trimis la Cetatea Albă şi la Bârlad dă A- 
lexandru Basarab, Domnul Ţării Rumăneşti.

Toţi cei de faţă pufniră de râs.
— Frumos îşi’mai îmbracă Basarab solii, zise 

Gheorghiţă.
— Nu-mi daţi crezare fiind că mă vedeţi gol, 

zise pretinsul sol. Ce să fac dacă m’au prădatără 
Tătarii pă drum şi mi-au omorâtără slugile? 
Dar, adaoso el, am cu ce împrăştia ori ce bă
nuială, aţi putea avea. Văd cu voi pă un Cuvios Pă
rinte, el trebuie să ştie carte.

Şi, zicând aceste cuvinte, scoase de sub sarică 
un săculteţ de mătasă ce-i atârna de gât printr’un 
găitan, desprinse găitanul, s’apropie de Părin
tele Isaia, îi sărută mâna cu evlavie şi-i dădu 
săcultcţul.

— Iată cărţile co le trimite milostivul meu stă
pân, Marele Voevod Alexandru Basarab, Domnul 
'rării Rumăneşti, Căpitanilor dă la Cetatea Albă 
şi fruntaşilor Bârladului, poftindu-i să se încrează
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în toate câte le voi grăi, dân partea Mării Sale, 
eu Pârvu Nedeianu. Mai suntără şi poruncile lui 
către namestuicii jndeţelo

Părintele Isaia deschise săculteţul şi, scoţând 
dintr’insul mai multe pergamente, s’apropie do 
foc spre a le ceti.

Pe când călugărul cetea, tovarăşii lui se uitau 
la pretinsul sol, a cărui faţă era acuma bine lu
minată de flacăra focului hrănit cu îngrijire de 
Onea şi de celelalte slugi.

Munteanul era un om de vre-o treizeci do ani, 
de o statură întrecând bine pe acea mijlocie şi, 
după cât lăsa să vadă sărica întredeschisă, de 
făptura sprintenă.

Pielea, atât pe faţă cât şi pe trup

r dân calea mea.

, era foarte smo
lită. Obrazul era cam lungăreţ, nasul subţire şi co- 
roietic, gura mare dar de chip frumos; ochii foarte 
mari, negri, strălucitori de o vioiciune neobicinuită. 
Pletele erau negre, lungi şi dese ; barba tot neagră, 
cam ascuţită şi puţin creaţă. După ce isprăvi ceti
rea cărţilor, Părintele Isaia se uită lung la Mun
tean, apoi le ceti a doua oară, de la început până 
la sfârşit.

— Şi Dumneta eşti Pârvu Nedeianu, solul Dom
nului Ţărei Româneşti ? întrebă el in sfârşit.

— Da, răspunse Munteanul, cu sunt Pârvu Ne
deianu, solul lui /Uexandru Basarab.

— Dacă eşti într’adevăr, şi Părintele Isaia apasă 
pe acest din urmă cuvânt, solul lui Alexandru Ba
sarab, trebuie sâfcuno.şti împrejurările care au făcut 
pe Voevod să te trimită în solie la Bârlad. Fă bine 
de ne le împărtăşeşte şi ne povesteşte in urma 
căror întâmplări ai ajuns gol în crăcii acestui copac.

— Da, Părinte, vă voiu povesti totul, numai 
înnainte de a vi le spune, rogu-vă, daţi-mi ceva 
mâncare căci dă trei zile n’am pus măcar nici o 
fărămitură cât dă mică în gură. Apoi vă voiu da 
nu numai lămuririle care mi le cereţi dar şi al
tele ce nu mi le cereţi, însă care vor fi dă folos 
pentru a arunca dăparte orice bănuială dântre noi. 
Dar daţi-mi să îmbuc ceva căci mă cupriudc leşinul. 
„ Părintele făcu un semn lui Onea care, aducând în
dată un desag plin, scoase dintr’însul o pâne, bujă-
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uită de cerb, brânză de oi, fălii de slănină şi în
tinse aceste merinde, împreună cu o ploscă, pe iarbă, 
la picioarele Munteanului.

Acesta se aruncă asupra lor cu o lăcomie nespusă 
care dovedea cu prisosinţă că nu minţise când 
spusese că de trei zile postea.

Călătorii se pusese şi ci jos, alcătuind o jumătate 
de cerc împrejurul străinului şi priveau în tăcere, 
minunându-se de răpegiunea cu care merindele dis
păreau în gura lui.

Toma Alimoş care se afla lângă Părintele Isaia, îi 
şopti la ureche :

— Nu samănă a boier !
Iar Părintele îi şopti la rândul său :
— Nu samană a sol, dar cărţile îi sunt in cea mai 

deplină orânduială. In ele se cere Căpitanilor Cetă- 
ţii-Albo si fruntaşilor Bârladului să deie deplină în
credere îa toate câte le va grăi credinciosul boera 
lui Basarab, Pârvu Nedcianu. Nu poate încăpea 
îndoială că cărţile sunt adevărate.

— Să nu le li furat.
— Poate, voi vedea. Dacă, într’adevăr, este solul 

şi credinciosul lui Basarab, trebuie să cunoască 
multe împrejurări necunoscute obştiii dar care eu le 
ştiu. După cum va răspunde întrebărilor mele voi 
vedea cu cine am a face.

Munteanul care acuma isprăvise merindele, dă
duse năvală la ploscă, o dusese la gură şi se părea 
că a rămas lipit ă de buzele lui. Noroc că nu era pli
nă căci, altfeJiu, nu s’ar li despărţit treaz de dânsa, 
încredinţându-se că n’a mai rămas în ea, nici o pică
tură, o puse in sfârşit jos, se ridică în picioare, făcu 
semnul crucei, apoi se aşeză iar pe iarbă şi zise că
lugărului.

— Crez, Părinte, că dorinţa Cuvioşiii Tale este 
să auzi din gura mea, nu numai chipul cum m’au 
lovitâră şi m’au prădatără hoţii dă Tătari dar, 
mai cu seamă, scopul soliii încredinţată mie dă 
Basarab. Dacă am ghicit bine gândul Cuvioşiii 
Tale, apoi tă rog să binervoeşti a-mi spune dacă 
pociu vorbi dăschis, atât înaintea boiarilor care ne 
înconjură cât şi înaintea ăstor oameni, şi arătă cu 
mâna spre slugi. Printre lucrurile ce am să ţi le
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destăinuiesc sunt taine a căror răspândire poate 
să pună în primejdie, nu numai viaţa noastră şi 
acea a altora mai sus puşi dăcât noi, dar pot 
primejdui chiar fiinţa unor noroade.

La un semn al Părintelui, Onea si cu celelalte 
slugi se depărtară.

— Poţi vorbi deschis înaintea acestor boieri, 
zise călugărul, pentru ei nu am taine.

XXV
Păţaniile unui soi

După ce tuşi de mai multe ori, Munteanul în
cepu :

— Cuvioase Părinte si cinstiţi boiari ! Să nu cre
deţi ca mi-a scăpatără aân vedere bănuiala vădită 
cu care m’aţi primitără. Nu pociu tăgădui că o ase
menea bănuială este firească şi ar fi împărtăşită dă 
ori-ce om cu minte, văzând că sare dân pom un om 
gol. învelit numai într’o sarică roşie şi strigă că este 
solul lui Alexandru, Domnul Ţării Ruinâncşti. Cu 
toate cărţile ce le va fi având la el, un om în ase
menea împrejurări nu poate dăcât să fie bănuit, 
mai ales când, ca mine, nu este încă ajuns lavrâsta 
la care se aleg obicinuit solii. Să nu credeţi, deci, 

bănuială ar putea să mă supere sau 
chiar să mă mire. Vă mai spui că am cu cos’o îm- 
prăştii.

Mă numesc Părvu Nedeianu, sunt fiu lui Preda 
Nedeianu care, şi el, se trage dân neamul Basarabi- 
lorşia Sandei, o vară primară cu Domnul. Taica, 
Dumnezeu să’l ierte, a crescutără cu Vodă : până la 
moartea lui a trăitără la Curte, având loc dă frunte 
atât la oşti cât şi la sfaturi. Pă mine m’a botezatără 
chiar însuşi Basarab ; dă mic copil m’a luatără la 
Curte, crescând u-mă cu feciorii lui, cu Vlaicu şi 
cu Radu.

Nu-mi răsărise încă bine barba şi eram Căpitan 
păste o sută dă călăreţi olteni, viteji aleşi, unul 
şi unul, cu cari făcuiu pârjol printre Bulgari când 
ne-am războitără cm ei, acum câţiva ani. Mi-a ră
mas semn cinsteş dân războiul ăla, priviţi !

că o asemenea
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Dând sarica la o parte, el se întoarse pentru ca 
focul să bată în plin asupra lui şi arătă, sub ţâţa 
dreaptă, adânc săpat pe pielea smolită, semnul u- 
nei cumplite lovituri de suliţă.

— Dă atunce, urmă el, n’a fostără războiu în 
caro să nu fi luat parte, şi nu mai sunt în stare să 
număr duşmanii căzuţi sub paloşul sau sub suliţa 
mea. Dar am ştiut să ajut pă Basarab, nu numai 
prin puterea ăstui braţ, dar şi prin agerimea ăstor 
creeri, şi zicând aceste cuvinte se bătu pe frunte. 
M’a trimis în solie la Ţarul Bulgarilor, la Craiul 
Sârbilor, la Voevodul Ardealului, în împrejurări 
grele, in vremuri dă cumpănă, când un cuvânt 
prea mult putea să aducă peire, când trebuia să 
ghiceşti însemnarea unui zâmbet, a unei încrun
tări dc sprânceană, şi chiar adesea acea a unei 
tăceri prelungite. Nici odată nu m’am întors fără 
a fi izbutitără şi a fi depăşitără nădejdea pusă dă 
Vodă în mine. Iată pentru ce sunt nelipsit dă la 
sfaturile lui şi pentru ce Vodă'nu are taină pentru 
mine.

Dar să încetez a vă mai vorbi dă mine, căci 
aţi putea să credeţi că sunt om lăudăros, şi să vă 
spuiu în ce împrejurări şi în ce scopuri m’a trimis 
Basarab la Bârlad.

Cuvioase Părinte şi cinstiţi boiari ! Mai bine dă 
cât mie vă este ştiut că toată Rumânimea caro 
locueşto în ţara care se află între munţii ăi mari, 
Nistru şi Mare se află în a mai cumplită fier- 
bero.

Călătorii noştri se uitară unul la altul.
— împilările şi fărădelegile lui Sas, Voevo

dul Moldovei, plecarea lui oarbă la toate porun
cile Ungurilor au stârnitără în Moldova nemulţu
mirile ălo mai cumplite, poporul stă gata să se 
răscoale. Celelalte ţări: Bârladul, Hotinul, laşul, 
Orheiul, Lăpuşna, Codru, trăiesc cu groaza pustii
rilor tătăreşti, puterile lor răzleţe putând cu greu 
să se apere* dă păgâni. Pă dă altă parte, Craiul 
Laioş, cu floarea puterii ungureşti, a plecatără toc
mai la Napoli pentru ca să răzbune moartea fră- 
ţine-său şi să cucerească crăiia aia.

Alexandru Basarab, care are ştiinţă dă toate
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câte se petrec în ţările vecine cu a paste care 
domneşte, a urmărit dă la început, cu osibită bă
gare de seamă, mişcarea Rumânimii d acilea. Ştiut 
trebuie să fie că el, dă mult, umblă pă lângă Bâr- 
lădeni pentru ca ei să se închine lui, îndatorân- 
du-se din parte-i a-i apăra dă Tătari şi dă orice 
alt duşman. N’a izbutitără pentru că * Bârlădenii 
erau neuniţi şi nu se înţelegeau între dânşii. A 
intrat în vorbă şi cu Cod renii dară n’a izbutit fi
ind ca vitejii dă Codreni s’au crezutără in stare să 
se apere singuri dă Tătari fără a-şi mai da stăpân.

Tot îmi zicea Basarab : Pârvule, fătul meu, 
cum stau lucrurile pă Şiret şi pă Prut, i-ar ajunge 
unui bărbat îndrăzneţ să aibă numai puţin noroc, 
pentru a facedân atâtea ţărişoare mici şi slabe o 
ţară mare şi cu putere. Ce păcat că nu se iveşte 
un asemenea bărbat sau că nu pociu eu să prind 
picior în Bârlad sau in Codru !

In iarna trecută ne veniră însă veşti dăspre al
cătuirea, în munţii Moldovei, a unui fel dă frăţie 
pentru alungarea lui Sas şi dăzrobirea ţării dă sub 
ascultarea Ungurilor. In curând mai sosiră altele, 
zicând că frăţia aia se întinde păste hotarele Mol
dovei, prin Bârlad, prin Codru, prin Lăpuşna, până 
laOrlieiu, până la Iaşi, până la Hotin. S’a maiafla- 
tără dăspre ivirea unui voinic, poreclit Păunaşiul 
Codrilor, care purta şi poartă războiu cu Sas şi cu 
ai lui şi ia vamă dă la negustorii caro intră şi iesă 
dân ţara Moldovei şi dăspre care am bănuitără, 
Basarab şi cu mine, că trebuie să fie în legătură cu 
frăţia care voieşte să dăsrobească Moldova. Dar 
iată că, acum o lună, ne vine veste că căpetenia,

« sufletul întregii mişcări, este un călugăr care lu
crează pentru un kncaz vestit dân Maramureş : 
Bogdan dă la Cuhnia !

La auzul acestor cuvinte Toma Alimoş, Mihu, 
Ştefan şi Gheorghiţă cu greu se putură împiedeca 
de a sări de pe locurile lor. Iar Părintele Isaia zise 
Munteanului, cu glas liniştit :

— De unde aţi aflat această veste ; de unde ştiţi 
că este adevărată ?

— De unde am aflat-o, răspunse Munteanul cu 
oareşi-care mândrie, dă la iscoadele noastre. Nu
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este Domn să aibă iscoade ca alea care slujesc lui 
Basarab. Se vâră ori unde, află până şi ce gândeşte 
omul. Adevărat că şi darnic stăpân e Alexandru 
Vodă : ştie să prcţuiască şi să resplătească sluj
bele făcute, ţi-o drag să-l slujeşti !

Ştim că vestea este adevărată urmă el, căci ăl 
care a adus-o a auzit cu urechile lui pă fruntaşii 
Moldovei, la un kneaz Baloş, dân satul Poiana, ju
rând ascultare unui boiar dă peste munţi anume 
trimis dă Bogdan în Moldova. Dar mai bine dăcâfc 
mine, ştii Cuvioşia Ta că grăiesc adevărul, căci le 
văzură toate ochii Cuvioşiii Tale şi le puse Iacale 
toate mintea Cuvioşiii Tale.

— Crezi ? întrebă călugărul uimit.
— Părinte, câte le spuseiu până acum le ştiam 

d’acasă, cu ajutorul lor am înţeles, după vorbele 
ce le auzii cât am stat ascuns în ăst carpin, că 
călugărul dăspre care ni se spuse că este în capul 
mişcării dă dăzrobiro a Moldovei nu este altul dă 
cât Cuvioşia Ta ! Oare, după câte vă ziseiu până 
acum, vă mai îndoiţi că sunt Pârvu Nedeianu, so
lul lui Alexandru Basarab ?

— Nu, răspunse Părintele Isaia uimit, aproape 
îngrozit, văzând că tainele lucrării sale erau cu
noscute într’o ţară străină până în amănunţimile 
lor. Nu mă mai îndoiesc.

Iar To ma Aii moş adause :
— Intre noi o fost un trădător !
— Trădător nu, răspunse Pârvu liniştit, dar o 

iscoadă dăşteaptă, plătită dă noi. Dar să vă arăt 
cum ajunseiu acilea. Basarab aflând amănunţimile 
ce vi le spusei, după ce rămase singur cu mine, îmi 
zise :

Pârvule fătul meu, veştile ce le auzirăm mă si
lesc să iau fără întârziere o hotărîro în privinţa 
mişcării ce este pă cale d’a izbucni în Moldova şi 
a cărei izbândă îmi pare mai pre sus dăindoială, 
dat fiind potopul dă ură ce a stârnit, nemernicul 
dă Sas. lîl va fi alungat şi cu bună seamă cănu-i 
voi da eu nici un sprijin. Dar Ungurii nu vor pu* 
tea să-l lase şi Voevodul Ardealului va veni cu 
bună seamă în ajutorul lui. Dă oare ce însă oştile 
ungureşti ăle mari se află cu craiul la Napoli, iar 
altele pă graniţele Sârbiei, nu va fi în stare Voe-
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vodul Ardealului să răpuie pă Românii dă la Şiret 
şi Prut, mai ales dă vor fi toţi strinşi împrejurul 
aluiaşi steag. Aş putea să mă folosesc dă această 
tulburare şi să pun mâna pă Bârlad. Dar punând 
mâna pă Bârlad aşi micşiora mult sorţii dă izbândă 
a Rumânilor şi aşi uşura pă a Ungurilor care s’ar 
arăta în urmă mai trufaşi dăcât sunt azi. Apoi, 
înainte dă toate sunt Rumân, şi doresc izbânda 
Rumânimei. Dacă Bogdan va izbuti să întemeieze 
o nouă Domnie rumânească între munţi şi Nistru, o 
astfel dă Domnie numai dă folos ne poate fi şi dă 
sprijin mare la întâmplare dă războiu cu Ungurii 
sau cu alte neamuri. Trebuie deci să dau lui Bogdan 
mână dă ajutor. Dacănu-’l pociu ajuta pă faţă, cu 
arma, căci nu se ştie cum se întorc lucrurile, pociu 
să-i folosesc mult pă sub mână. Iar eu îmi voiu căuta 
vre-un câştig păste munţii noştri,în Ardeal, şi-l voiu 
dobândi cu uşiurinţă, căci Ungurii având dă furcă 
pă Şiret pă vremi îndelungate, nu vor îndrăzni să 
se strice pă faţă şi cu mine.

Insă fruntaşii negustorilor din Bârlad,cu noul lor 
Voevod, Kneazul Târziul, fiindu-mi câştigaţi şi ho- 
tăriţi a se închina mie, mi-e teamă că nu vor primi 
să dea ajutor Moldovenilor silui Bogdan, 
vor întâmpla vrajbo cu knejii şi cu poporul dă la 
ţară, care se ţin dă Toma Alimoş şi sunt câştigaţi 
mişcării. Trebuie deci să trimit la Bârlad un om 
dă încredere care să-i povăţuiască pă Bârledeni 
spre bine, dar fără a mă da dă gol, ca să nu poată gă
si pă urmă Ungurii prilej dă răzbunare, dacă vor fi 
biruitori. Gândesc deci să te trimit pă tine, căci altul 
mai dâştept şi mai dă încredere ştii că n’am.

Pleacă deci, fătule, la Bârlad, chiar dă mâine 
dacă poţi. Vei avea la tine cărţi dan parte-mi 
•către Târziul şi ai săi, prin care le voi zice 
să dea crezământ dăplin la toate câte vor auzi 
dă la tine. Le vei zice că Basarab înainte dă toate 
este Rumân ; şi doreşte mai presus dă toate mă
rirea şi izbânda Rumânimii ; că cei ce vor să în
temeieze o nouă Domnie rumânească lucrează la 
un lucru care numai plăcut poate fi unui Dom
nitor rumân.Le vei zicecăjaţă cu mişcarea pornită 
In Moldova, Basarab le cere să dea uitării făgă-

si că se
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duinţele făcute lui, să uite vrăjbile şi neînţelege
rile ce au cu Toma Alimoş şi ai săi şi cu toţii 
împreună să dea sprijinul ăl mai puternic înte- 
meierei nouei Domnii.

Mi lte a vorbitără Basarab cu mine, căci o 
noapte întreagă ne am tot sfătuitără, acuşia vă 
spuiu numai miezul sfatuirii noastre. A treia zi, 
de dimineaţă, plecat am cu cărţi dă la Vodă atât 
pentru Bârladeni cât şi pentru Căpitanul dă la 
Cetatea Albă unde, după isprăvirea trcbilor cele 
aveam la Bârlad, urma să merg pentru a curma 
nişte neînţelegeri cu Genovezii in privinţa vă
muirii mărfurilor lor. Când ajunsesem la Şiret, 
iată nene, că mă ajunge un credincios al lui Ba
sarab cu poruncă să mă duc întins la Cetatea 
Albă, undo să nu zăbovesc mai mult dă trei zile, 
iar d’acolo să merg dă sârg la Bârlad, unde să 
mă opresc numai o noapte. Inţeleseiu că Vodă 
nu voeşte ca lumea să crează că solia lui este 
menită mai cu seamă pentru Bârladeni, ci că me
nirea ei dă căpetenie este să pună capăt neîn
ţelegerilor cu Genovezii, iar că prin Bârlad trec 
numai cu prilejul întoarcerei mele.
Am pornitără deci drept înnainte spre Cetatea Albă, 

însoţit dă vre-o şease slugi ale mele şi dă trei-zeci dă 
roşiori dân straja Curţii Domneşti. Acum trei zile 
popăsisem dă seară în nişte stufării, in capătul 
aăspre Răsărit al Ialpuhului. începuse a înnopta 
şi, strinşi împrejurul focurilor, aşteptam să se gă
tească mâncarea când, d’odată, auzim nişte stri
găte selbatece şi, din stufărie, năvălesc asupra 
noastră o mulţime dă Tătari. Coi mai mulţi dân 
noi nici nu puturăm apuca să ne apărăm. Eu, de 
abia pusesem mâna pă paloş când o lovitură cum
plită pă cap mă întinse fără cunoştinţă la pă
mânt. Când îmi venii iarăşi în fire, soarele era 
sus, iar eu eram gol ca în ziua în care m’a născut 
mâmica, şi împrejurul meu zăceau trupurile mă
celărite ale tovarăşilor mei dăspoiate şi ele dă toată. 
îmbrăcămintea lor.

Simţeam o greutate mare la cap, dar rana mi 
era uşoară, căci calpacul ce’l purtam amorţise 
lovitura Tătarului. Ma duseiu la apă, îmi ră-
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coriiu trupul într’însa, luaiu nişte iarbă şi u- 
dând-o bine, o puseiu pă cap, schimbând-o dan 
când în când şi in curând mă simţiu mai bine. 
Făcându-mi-se foame, mă Intorseiu la Jocul luptei 
şi căutaiu dacă nu găsesc ceva merinde dă mân
care, dar nu putuiu da măcar dă o fărimiţă 
dă mălaiu.

D’odată, aproape dă locul pă care zăcusem în 
nesimţire, văz ceva alb, mă plec şi găsesc căr
ţile lui Vodă către Bârlad en i şi Genovezi.

Le ţineam într’ogeantă dă piele încredinţată slugii 
mele ălei mai credincioase. Tătarii luase geanta 
dar aruncase velinţa cu cărţile ca netrebnice. Mi-o 
legaiu îndată dă grumaz cu un capăt dă curea 
ce-lgăsiiu. D’odată auzii uneai nechezând la spe
tele mele şi mă înspăimântam crezând că iar dau 
Tătarii păste mine. Când ma întorc însă, văz unul 
din caii mei, un armăsar sur. Se vede că rămă
sese toată noaptea ascuns în stuf, nu fusese gă
sit* dăTătari şi acuma ieşise. Cu marc greu prin- 
su-l’am şi cu mai mare nevoie incă am izbutitără, 
ţinânduT* cu mâna stângă dă coamâ, a implcti un 
feliudă frânghie dă stuf dân care îi făcuiu un că
păstru şi aşia, gol pă părul lui, am plecatără spre 
Miază-Noapte unde ştiam că voi da dă ţara vite
jilor dă Codreni.

Toată ziulica dă alaltăeri mers-am prin câmpie, 
găsind în vre-o două locuri leşiuri dă oameni şi dă 
cai ; am înţeles că au trecutărâ Tătarii şi p’acolo. 
Se vede că ma lăsaiu prea înspre Răsărit căci 
noaptea târziu tot în câmpie mă aflam şi nu dă
dusem încă dă mărginile Codrului. Mort dă oboseală 
şi dă foame, m’am opritără lângă un lac şi numai 
după ce împletim un nou odgon dă papură şi iarbă 
pentru a împiedeca calul, m’am culcatară. Am dor- 
mitără, însă rău şi, dă teamă să pierz calul, m’am 
trezitără necontenit. In ziuă am pornitără din nou- 
şi cu mare bucurie, după o călătorie dă vre-o două 
ciasuri, ajunseiu la poalele unui codru.

Innaintam acuşica voios. Pă la amiază, intrând 
într’o poiană, auzii un lătrat dă câne şi văzuiu înna- 
intea mea o colibă. Dăscalec, mă indrept spre 
colibă şi, când ajung aproape dă dânsa,'văz că-mi
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iesă înainte un unchiaş care, cum mă vede gol,, 
dă an ţipăt dă spaimă şi o rupe dă fugă.

Eu mă iau după el şi mă încerc cu vorbe bune- 
să-l liniştesc. Văzând că nu se opreşte, încep să 
alerg şi eu ca să-l prinz, să aflu dă la el calea 
spre locuinţe omeneşti.

El, văzând că sunt mai sprinten şi că nu se 
poate scăpa dă mine, găseşte calul meu în cale, 
sare pă el, îi pune picerele în burtă şi se face- 
nevăzut în codru. Vă închipuiţi ciuda şi necazul 
meu văzându-mă iar singur singurel şi,preste toate,, 
pă jos, cu picerele goale. Mă purtam cu nădej
dea că voi găsi în colibă ccvaşi mâncare dar, 
când caut, nimic dăcât sarica ce o vedeţi pă 
mine şi opincile ăste vechi şi rupte care le-am 
îu picore. împrejurul colibei, în partea opusă 
ălei prin care venisem, era o prisacă dă vre-o 
câteva sute dă stupi, dar fiind gol nici nu era 
dă gândit să mă pui să scoţ miere: fiindcă 
m’am apropiatără prea tare mă şi aleseiu cu 
câte-va împunsături care ra’au durutură toată, 
'ziulica. Insă ce să mai lungesc vorba : văzând că 
nu găsesc nimic ca să-mi astâmpăr foamea, am 
încălţatără opincile ăle vechi şi rupte, am luatără 
sarica, nevoia făcându-mă tâlhar şi împingându-mă. 
să fur dă la un biet prisăcar, eu Pârvu Nedeianu, 
sol şi nepot lui Alexandru Basarab, menit să de
vin la îarnă Ban al Craiovei, eu stăpânul a şapte
sprezece sate păste .Olt, nouă dă la Craiova în 
sus şi opt dă la Craiova în jos, fără a număra 
ăle dan Vlaşca, ăle dân Teleorman, locurile dă 
păşiune. pălalomha şi codrii dân Vâlcea şi Gorjiu. 
Căci ce era să fac, gol cum eram: soarele îmi 
arsese trupşorul ziua,iar frigul mă îngheţase noap
tea, apoi dăsculţ cum era să umblu prin codru, eu dă- 
prins dă mic copil să calc pă covoarele moi ale 
Curţii unchiu-meu?

Am pornitără deci, pă jos, prin codrul pustiu,, 
tot la deal, urcând zeci dă dealuri, scoborând in 
zeci dă văi, toată ziulică până târziu noaptea când, 
istovit dă oboseală şi dă foame, am ajuns în 
ăst pisc dă. deal. Dă. teamă Să nu dea păste mine, 
fiare dă car.e văzusem mai multe prin codru, sau Qa-

15



226

meni răi, mai primejdioşi ca fiarele, mă urcaiu 
în ăst carpin în a cărui crengi tufoase mi-am fă- 
cutără un culcuşiu şi am adormit.

Nu ştiu cât dormisem când sgomotul ce’l fă
ceaţi m’a dăşteptatără ; am ascultatără vorbele ce 
le ziserăţi, ca să pricep ce feliu dă oameni sun
teţi, buni sau răi. In curând am priceputără că 
norocul m’a slujitără minunat şi, dând laude 
Domnului, am săritără dân pom ca să vă liniş
tesc grijile ce vă cuprinsese in privinţa soliii lui 
Alexandru Basarab.

— Şi acuma, urmă el după o clipă de tăcere, 
aştept dă la Domniile Voastre răspuns: dacă mă 
recunoaşteţi dă sol al lui Basarab sau nu.

Uimitoarea cunoştinţă doveoită de Muntean, 
atât în privinţa împrejurărilor din ţările înveci
nate cu acele locuite de Români cât şi în acea a 
amănunţimilor mişcării de desrobire în capul că- 
Teia să aflau Părintele Isaia şi Bogdan, amănun
ţimi ce le credeau necunoscute aiurea decât în- 
tr’un cerc foarte restrins, risipise bănuelile stâr
nite de chipul uimitor in care le apăruse solul 
lui Basarab. Părintelui Isaia i se părea cu nepu
tinţă ca altul decât un bărbat trăind în atingere 
zilnică cu Domnul muntenesc să fie în stare a lă
muri scopurile lui Basarab într’un chip atât de lu
minos. El se ridică deci în picioare şi întinzând 
mâna Munteanului zise :

— Jupân Pârvu Nedeianu, iartă bănuielile stârnite 
în inimile noastre prin chipul neobicinuit în care ai 
apărut înnaintea noastră, bănuieli ce orice om cu
minte nu le-ar putea numi de cât binecuvântate. In 
urma lămuririlor Dumitale nu mai avem nici pic de 
îndoială ca eşti solul Marelui şî înţeleptului Voevod 
al Ţarii Româneşti. Tare ne bucurăm văzându-to 
printre noi, date fiind mai ales liniştitoarele ştiri 
ce ne le aduci, că departe de a se p 
mezişul năzuinţelor noastre, Alexand: 
neşte numai la binele neamului românesc şi ne dă 
puternicul lui sprijin pe lângă norodul bârJădean. 
Bun sosit, printre noi, Jupân Pârvu Nedeianu, şi 
călugărul îi strinso mâna cu putere, iar Munteanul 
plecându-sc, sărută-cu evlavie mâna Părintelui.

une de a cur- 
ru Vodă râv-



227

Călugărul îi spuse pe urmă numele fiecăruia din 
tovarăşii săi şi toţi, începând cu Toma Alimoş, ve
niră pe rând să stringă mâna străinului.

Dar Toma Alimoş, când se văzu iar lângă călugăr, 
îi şopti la ureche :

— Deştept, bun de gură, ştie lucruri care m’au 
uimit, dar nu simănă a boier.

Părintele Isaia ridică umerii drept răspuns.
— Boierilor, zise Pârvu, nevoia mă sileşte să vă 

fac o rugăminte. Nu cumva aţi putea se mă împru
mutaţi cu nisca-i*vadân hainele dă prisos ce trebuie 
să le aveţi la Dumneavoastră.

— Cum nu,se grăbi să răspundă St.roici, suntem de 
acelaş stat şi cam de aceiaşi făptură: am in desagi 
un rând întreg de haine do prisos şide tot nou ; cu 
bucurie îl pun la poroncile solului lui Alexandru 
Basarab.

Făcu lui Pârvu semn să’l urmeze şi-l duse la nişte 
tufe,în dosul cărora Onca adăpostise sălile şi lucru
rile lor. In curând, Pârvu ieşi de acolo îm
brăcat, într’o haină do vânătoare care cuprindea 
cioreci verzi şi un dolman tot verde, împodobit cu 
găitan negru, cu ciubote de iuft negru venind până 
la genunchi,purtând pe cap o căciulită uşoară, brumă 
rie, de catifea verde cu o pană de naghâţ înfiptă în- 
tr’însa. Părintele Isaia, Mihu şi Gheorghiţă nu se 
putură împiedeca să recunoască că’i şede bine Mun 
teanului. Numai Toma Alimoş, dând din umere, zis# 
din nou, dar cu jumătate glas:

— Nu samănă a boier.
Părintele Isaia,apropiindu-se, zise atunco :
— Aş fi de părere că dacă Jupâu Pârvu are de 

gând să steie cu noi, ar fi bine să nu deie în vileag 
împrejurarea că este solul lui Basarab...

— Doreşti să trec drept un om dă rând? între
bă Pârvu.

— Ba nu, de loc, răspunse Isaia, voiu spune tutu
ror că eşti un boier de frunte a Ţării Româneşti, 
neam cu Basarab, caro o fost prădat de Tătari şi 
pe urmă o scăpat ca prin. minune din mânele lor 
După cele ce ne le-ai spus, cred că ai do gând să 
mergi la Bârlad împreună cu noi pentru folosul 
pricinii noastre. Ar fi nemerit să sosim' împreună 
în Bârlad şi ca sosirea noastră să fie neaşteptată
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pentru ca şi lovitura ce o vom purta-o potrivnicilor 
noştri să fie neaşteptată şi prin urmare mai puternică

— Ai dreptate, Părinte, zise Pârvu, cuminte ai 
vorbit: dă acuma înnainte şi până ce vom sosi in 
Bârlad eu nu sunt Pârvu Nedeianu, ci Pârvu Iz- 
voranu,dupăo moşie de zece mii dă pogoane 
am în Teleorman, boier dân Curtea lui Basarab şi 
neam cu el.

Se luminase acuma chiar bine de ziuă şi Gheor- 
ghiţă propuse călătorilor să se puie pe drum. ATco- 
punându-so nime, slugile primiră poronca să puie 
sălile pe cai.

— Cred, zise Gheorghiţă apropiindu-so de Pârvu, 
că îmi vei face cinstea să stai câte-va zile încasa 
mea, cel puţin până când vom putea pune la calo 
călătoria Dumitalo spre Bârlad. Grădiştea, satul 
în caro locuieşc, este în apropiere.

—Cu bucurie şi recunoştinţă, răspunse Pârvu, căci 
dâ m’aţi lăsa singur acilea,aşi fi în mare primejdie să 
mor dă foame, nocunoscând pă nimeni şi nea vând 
leţcaie la mine. Dar nu ştiu cum vă voiu putea 
urina căci sunt pă jos.

— N’ai grijă, răspunse To ma Alimoş, am cu 
mine doi cai slobozi, înşăuaţi gata. Vei lua po 
unul din ei.

In. curând ei plecară şi se îndreptară in jos spre 
Grădişte, In umbletul cailor. Pornise abia do ju
mătate de cias când so auzi in urma lor sgo- 
mot de fugă de cal nebună. Se opriră pe loc şi, 
do departe, se văzu un călăreţ care venea într’un 
vârtej de colb. Când fu aproape de ei, Gheorghiţă 
strigă :

— Toma Făgău ! Să nu se fi întâmplat ceva 
mamei.

Toma Făgău, căci călăreţul nu era altul decât 
vechea noastră cunoştinţă de la otacul de sub 
Perkiu, opri pe loc calul scăldat în spumă, sări jos 
şi alergând la Gheorghiţă, îi zise :

— Căpitane, de ieri de amiază te caut. Te-am 
urmăriţ'^e lâ' Kig'heciu, pe la Vişineşti, pe la La- 
puşnâ!;,'*toâtă' hoapteă am 'fost călare.

— Dar c4’©été ? Mâiîxa ? *
—--SănjLtoasă-.şi voi hibă cu voia lui Dumnezeu^ 

• . .. . ; ■, { . • •
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G plecat ieri, ele amiaza, cu toţi flăcăii noştri şi cu 
oamenii din Gânceşti, Gura Galbână şi toate sa
tele megieşe, peste tot ca la vr’o mie de suliţi, 
în urmărirea unui drâmbe de Tătari venind des
pre Prut şi care o ridicat turmele ce păşteau în 
Valea Adâncă, măcelărind aproape toţi păzitorii ; 
numai vr’o câţi-va au putut să scăpe’ răniţi. Pe 
mine m’o trimes 3a Kigheciu cu poroncă să te 
caut şi să dau de ştire Căpitanului Băncilă să-i 
vie şi ci în ajutor. Pe Potrea Mănâilă l’o trimes 
la Lăpuşna, după Lăpuşneni ; m’am întâlnit cu el 
astă noapte ; acuma trebuie să fi plecat din Lă
puşna, în ajutorul Jupănesei, Căpitanul Const itin 
Bibirc cu cinci sute de suliţi.

— Tătarii erau mulţi ?
— După cât am putut înţelege trebuie să ! .’ost 

mai multe mii. Dar, cum ţi-am zis, acei din ăzi- 
torii noştri care au scăpat acasă sunt nu toţi 
răniţi şi zăpăciţi rău, nu-i prea poţi înţelege

— Boieri, zise Gheorghiţă cătră tovarăş lui, 
vestea care am primit-o mă sileşte să mă gr jesc 
să ajung acasă. Domniile Voastre n’aveţi nevoie 
să va grăbiţi ; voi da poronci pentru ca să fiţi 
bine ospătaţi, şi cu aceste cuvinte dădu pinteni 
calului.

Dar tovarăşii lui strigară într’un glas :
— Nu ne despărţim, de Dumneta, unde vei 

merge vom merge, şi dând la rândul lor pinteni 
cailor, se ţinură de el.

XXVI

La Grădişte

Soarele era aproage de prânzul cel mic când 
ceata călătorilor noştri ajunse în faţa satului Gră
dişte, aşezat pe râpa stângă a pârâului Galbâna. 
De-asupra satului, în mijlocul unei ogrăzi întinse; 
împrejmuită cu un zid de. piatră nalt de trei stân- 
jăni şi mai bine, având trei laturi încunjurate cu 
şanţuri adânci, iar a patra aşezată de-asupra unei 
râpi, se vedea casa lui Gheorghiţă. Era o zidire
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pătrată, având la fiecare lăture câte un cerdac cu 
stâlpi do piatră.

încă de la oareşi caro depărtare de sat Glicor- 
ghiţă şi acei ce ’1 urmau ajunsese sau întrecuse 
cete de călăreţi înarmaţi cu arcuri, sul iţi şi pa
loşe. Mulţi din ei purtau pe cap coifuri de chi
puri deosebite : unii erau îmbrăcaţi în cămeşi de 
zale, alţii aveau pieptul şi braţele apărate prin 
platoşe de oţel. Printre dânşii erau şi arcaşi pc- 
deştri dar în număr mic.

Erau omeni din gura Galbenii, din Gănceşti şi 
de pe hotarul Bâcului, care rămăsese în urmă din- 
tr’un prilej sau altul şi care se grăbeau acuma 
să ajungă cât mai curând în Grădişte. îndată ce 
recunoşteau pe Ghcorghiţă, dădeau pinteni cailor 
pentru a-1 urma cât mai de aproape. Astfeliu când, 
după ce străbătu satul, tânărul Căpitan do Codru 
ajunse la podul ridicător de la poarta curţii sale 
îşi opri calul şi se uită în ui mă, se văzu urmat 
de o ceată numărând mai multe sute de oşteni.

Podul fu lăsat în jos, greaua uşă de stejar, căp
tuşită întreagă cu platoşe do fer şi* legată cu drugi 
groşi, se deschise şi călătorii intrară intr’o ogradă 
mare cât un câmp care era plină de oameni înarmaţi 
şi do cai.

Unii adăpau caii, alţii le spânzurau în cap tra
istele cu grăunţe ; unii din ei curăţau şi ascuţeau 
armele, alţii îmbucau câte ceva din glugile cu me
rinde iar cea mai mare parte alcătuia cercuri şi se 
sfătuia. Aceşti Codreni aveau înfăţoşarea unui neam 
de oameni voinici, nalţi, spătoşi, vânjoşi, bine hră
niţi şi bine îmbrăcaţi, iar feţele lor pârlite de soa
re, privirea lor mândră şi hotărită arătau îndestul 
că erau deprinşi să înfrunte primejdia.

Cum zăriră pe Căpitanul lor, scoaseră nişte 
chiote de bucurie care făcură să răsune văile şi 
codrii de pe împrejur.

Cea d’întâiu grija a lui Gheorghiţa, îndată ce 
se dădu jos de pe cal, fu de a cere unei slugi cu 
barba albă, dar încă verde, care-i ieşise înainte la. 
scară,dacă au primit veşti de la Jupâneasa.

—Până acuma nu ştim nimica do la Jupâneasa, 
Căpitane..I-am trimes în cursul serii şi a nopţii vre-o-
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patru, cinci sute de ostaşi sosiţi aice după plecarea 
Dumisale şi am mai aflat de la Kigheciu că Căpita
nul Băncilă trebuia să plece astăzi, înnainte de re
vărsatul zorilor, cu vre-o două mii de oşteni. Despre 
Tatari am aflat veşti de la alt păzitor al nostru, care 
o căzut aice tocmai pe la miezul nopţii şine spune 
ca sunt peste zece mii, sub steagurile lui Kara- 
Katuş, mârzacul cel vestit.

— Dar n’ati putut să opriţi pe mama de la un 
pas atât de primejdios? Aşi fi crezut, Axinte că pot 
să am mai multă încredere în tine.

— Căpitane, atât eu cât şi ceilalţi câţi îţi mâncăm 
pânca, am făcut tot ce ne-o stat prin putinţă spre 
a îndupleca pe Jupâneasă să nu plece împotriva 
păgânilor. Am îngenunchiet cu toţii înnaintea ei şi 
am rugat-o cu lacrimi să ne lese pe noi să întoar
cem paguba. I-am arătat că Codru are destui 
viteji pentru a da păgânilor o pedeapsă straşnică, 
i-am spus că pasul care-1 face are să te mâhnească 
şi că ai să ne ţii de râu că n’am oprit-o. Jupâneasa 
de felin nu no-o ascultat: ba cu mare greu am făcut-o 
să aştepte sosirea oştenilor din satele învecinate. 
Voia se plece înnainte numai cu slugile Dumitale, 
pentru a prinde cât mai curând limbă cu Tătarii, 
zicând că nu se va lăsa în luptă cu ei până ce nu 
vor sosi ajutoarele.

— Şi mama are numai o mie de suliţi cu dânsa ? 
zise Ghoorghiţă a cărui faţă arăta acuma o îngri
jire vădită.

— Până acuma, cu câţi i-am trimes de aice şi câţi 
au mai ajuns negreşit, porniţi din alte părţi, tre
buie să fie încunjurată de două mii de oşteni dacă 
nu mai bine.

Sosise acuma şi descălecase toţi călătorii ; Ghe- 
orghiţă, văzându-i, zise cătră Toma Alimoş.

—Mă iertaţi boieri, că intâia mea grijă o fost pen
tru mama şi nu pentru Dumnea-Voastră. Iată ve
chea mea slugă, Axinte, are să vă poarte de grijă ca 
să nu lipsască nimica celor ce se vor simţi prea 
obosiţi pentru a mă însoţi în ajutorul mamei...

Iar ei într’un glas întrerupseră :
— Mergem cu Dumneta !
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Cum, zise Gheorghiţă Părintelui Isaia, şiCu- 
vioşia Ta vrei să mergi’ la războiu ?

— Nu mă despart de tovarăşii mei, răspunse 
călugărul, Evanghelia ne învaţă că acolo unde 
este turma trebuie să fie şi păstorul.

Vă mulţumesc din inimă, zise Gheorghiţă; 
rugăciunile unui cuvios ca Părintele şi paloşele 
unor viteji vestiţi ca boierii care ’1 insoţesc nu 
pot decât să ne fie de folos nepreţuit.

— Vor vedea mişeii dă păgâni cât dă greu cân
tăreşte braţ dă Oltean. Tmi voi răzbuna eu acu
şica paguba şi batjocura ce ăi cutezători au cute
zat să o facă.*....

— Solului lui Basarab era să^strige Pârvu jdar se 
opri la vreme şi adăogi :

—.....Unui boiar dă a lui Basarab.
— Până ce voi face pregătirile de plecare şi voi 

alege cai pentru Dumnevoastră, vă rog să urmaţi 
pe Axinte în casă, pentru a vă răcori şi a îmbuca 
•câte ceva înnainte de plecare.

Pe când călătorii urmau vechea slugă în casă, 
Gheorghiţă, fără a pierde vreme, adună împrejurul 
său căpeteniile oştenilor care umpleau ograda 
spre a-şi da samă amănunţită do numărul de 
oameni ce avea sub mână. Do la cei doi kneji şi 
zece hotnogi faţă, află că erau adunaţi aproape 
opt sute de călăreţi şi vre-o sută şi mai bine de 
arcaşi pedestri. Apoi puse de se aduse înnaintea 
lui pe păzitorul de vite, despre sosirea căruia în 
cursul nopţii îi vorbise Axinte şi începu să’l cer
ceteze.

Din spusele lui reieşea că Tătarii, după ce tre
cuse Nistrul, o luase răpede de alungul Dunărei, 
unde prădase satele, trecuse Prutul, prădase pe 
Covurlui şi, dintr’o pricină sau din alta, se întor
sese răpede spre Nistru, dând peste cirezile de 
vite ale Codrenilor care păşteau fără grijă pe în
tinsele păşuni din pustietatea ce se întindea în
tre Codru şi Dunăre. Acest păzitor nu era cu vi
tele ci venea la ele când Tătarii le răpise. Avu
sese norocul să se poată ascunde, cu cal cu tpt, 
ăntr’o stufărio de unde privise, trecând înaintea 
«ochilor lui, întreaga Tătărime, cu pradă cu tot.
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După dânsul numărul păgânilor trecea cu mult 
peste zece mii do călăreţi şi se vedea că omul 
nerănit, nefugărit, nespăriet şi foarte deştept de 
fel iul lui, vorbea numai curatul adevăr.

Gheorghiţă, din ce în ce mai îngrijit pentru maică- 
sa, care-i era mai scumpă de câtori-ce, poronci ca 
toată lumea să fie gata de pornire peste o jumă
tate de cias, sc duse la grajduri ca să aleagă caii 
trebuitori pentru oaspeţi şi apoi se întoarse la ei.

Ii găsi la masă cu knejii şi oştenii cei mai 
de samă ; erau primeniţi, înzăoaţi* şi încinşi cu 
paloşele. Cu greu îl făcură să se puie jos şi să iee şi 
el câte ceva. Vinul vechiu de Nicoreşti ce’l pusese 
Axinto pe masă, în nişte ploşti urieşe, fusese 
foarte gustat de Pârvu. In scurtul timp care tre
cuse de la punerea lor la masă, el se împrie
tenise de tot cu kucazul Maxim de la Maxi- 
raeşti, lângă Gănceşti. Tânărul kneaz, de abie în
tors acasă din ostile leşeşti, se simţea foarte mă
gulit de această prietenie şi mai ales de lipsa de 
fudulio ce o arăta acest neam a unui Voevod 
cu nume maro între Codreni, cum era Alexandru 
Basarab. De abie se pusese la masă şi Pârvu îl 
tutuia ; încă până a nu sosi Gheorghiţă jurase că 
de vor scăpa amândoi din mâna păgânilor se 
leagă frate de cruce cu Maxim. Iar după ce Gheor
ghiţă se aşeză la masă, veselia şi vioiciunea lui se 
făcură cu totul uimitoare. Toma Alimoş şoptise de 
vre-o două ori până atunce la urechea Părinte
lui Isaia :

— Nu samănă a boier U
Iar Părintele se mulţămise să zâmbească. Cum 

se aşeză Gheorghiţă la masă, Părvu se sculă în 
picioare :

— Sâ bem, zise el ridicându-şi cupa, întâi în 
sănătatea viteazului şi puternicului nostru oaspe 
Căpitanul Gheorghiţă, care se poate făli câ este 
nu numai fiu de viteaz ci şi do vitează. Să bem 
apoi, în sănătatea vitojei şi strălucitei sale mume, 
Kneghina Şalga, fala femeilor rumâne. Faima vi
tejiilor împlinite dă ea a pătrunseră până prin
tre noi. Ea astăzi arc să întrunească sub stea
gul ei Rumânii dă la Prut, dă la Şiret, dă la
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Moldova, dă la Maramureş, dă la Olt. Cu ea 
In frunte, acoperi-vom câmpia dă leşiuri, dă pă
gâni. Eu, Pârvu Izvoranu rudă cu marele şi pu
ternicul Voevod Alexandru Basarab, Domn al 
Ţârii Rumâneşti, mă jur pă cinstea mea dă boiar, 
să nu bag paloşiul în teacă până ce braţul meu 
nu va fi obositâră ciopârtind în carne dă Tătar. 
Trăiască Kneghina Şalga !

Cu toţii reluară strigătul şi deşartară cupele 
lor, Toma Alimoş ca şi ceilalţi, dar bătrânul Voe
vod nu pierdu prilejul să şoptească din nou la 
urechea Părintelui Isaia :

— Nu samănă a boier !
— Poate că aşa sunt boierii în ţara lui, răs

punse călugărul, dar cel puţin omul parc plin de 
inimă.

Tocmai atunce intră în odaie bătrânul Axinte 
şi spuse lui Gheorghiţă că caii sunt la scară

Cu toţii se sculară şi, după ce Părintele Isaia 
zise o scurtă rugăciune de mulţumire, ieşiră şi 
urmară pe Gheorghiţă la scară.

Aice găsiră, însâuaţi şi ţinuţi în mână de argaţi, 
şase armăsari din vestitele grajduri de la Gră
dişte, pentru dânşii, precum şi caii knejilor şi a 
hotnogilor care şezuse la masă cu ei. Oştenii 
din ogradă încălccase acuma cu toţii şi, tocmiţi 
în şire, oşteneşte, aşteptau semnul pornirii. Gheor
ghiţă arătă fie-căruia din oaspeţi calul caro tre
buia să-l încalece, dând cel mai blând şi cel mai 
cuminte Părintelui Isaia.

După ce încălecă călugărul, se aduse calul lui 
Toma Alimoş, ca cel mai bătrân şi mai de samă, 
iar pe urmă veni rândul lui Pârvu,ca rudă a Voevo- 
dului Ţării Româneşti. Când Munteanul puse picio
rul în scară se auzi un ţipet de spaimă, urinat do 
strigăte de :

— Dracu ! Dracu I Iaca dracu !
Iar când cei de faţă, uimiţi, se uitară spre lo

cul din care porneau ţipetele, văzură lângă col
ţul casei, un moşneag cu ochii holbaţi de spaimă, 
care tremura şi ţipa.

— Ii Coşma Prisacarul, zise Axinte, pe 
că a fi înnebunit.

Când Gheorghiţă poronci să’l aducă, el se în

semne
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spăimântă şi mai rău ; argaţii fură siliţi să’l a- 
ducă în braţe. Iar când stăpânul său îl întrebă ce 
are şi de ce s’a tulburat aşa, bătrânul, fără a pu
tea răspunde, arăta cu degetul pe Pâr vu. Dar 
tunce Pârvu, recunoscându-1, strigă:

— Pre legea mea, ăsta e afurisitul dă unchiaş. 
care mi-a furatărft ieri calul şi dăspre care vă 
spuseiu astă noapte ! Ce ai făcut cu armăsarul 
meu moşiuJc ? zise el către moşneag.

In locul bătrânului, care nu era în stare să 
scoată un cuvânt, Axinte răspunse :

— Ieri, pe la toacă, am văzut pe moş Cozma ve
nind in fuga mare, pc un armăsar sur rotat. Era 
foarte spăriet şi când l’am întrebat de ce o lăsat 
prisaca. mi-o răspuns că o dat peste el un drac* 
negru şi gol, care o voit să’l string#, do gât şi că o 
scăpat cu vai nevoie, sărind pe calul dracului şi ve
nind în fuga mare la Curte. Calul este la câmp : îi 
frumos şi pare de soin.

— Şi cum să nu fie dă soiu, neică, dacă e chiar- 
dă la Basarab, zise Pârvu.

— N’aibi grijă Jupâne, spuse atunce Gheorgliiţă,. 
văzând că se intărzio cu vorba şi fiiind nerăbdător 
să plece, calul Dumitale va fi îngrijit ca şi în graj- 
diurile lui Basarab Voevod. De-o camdată, fă bine 
şi încalecă pe acest murg ; cred că te va mulţumi 
căci îl am de bun.

Pârvu sări sprinten pe armăsarul de soiu pe 
care’l ţinea cu greu un argat şi pilda lui fu ur
mată de Ştefan şi de Mihu, apoi Gheorghiţă încă- 
lccă şi el. *Trecură dinaintea oştenilor înşiraţi care, 
tocmindu-so câte doi, ii urmară pe poartă.

Până devale de sat, merseră în pasul cailor dar,, 
îndată ce se găsiră pe loc drept, puseră caii la 
umbletul pentru care erau vestiţi.

In cap mergea Gheorghiţă ciî Părintele Isaia, cu 
Toma Alimoş şi cu Oprea Corobană,cel mai bătrân, 
dintre kncji. Apoi veneau Mihu cu Ştefan şi, îndată 
după dânşii, Pârvu cu cel mai tânăr din kneji şi cu 
un hotnog mai în vrâstă, iar în urma acestora în
tregul şir al oştenilor. Venind vorba despre Şalga,. 
Pârvu zise către tovarăşii care mergeau pe lângă.

a-

el:
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— Ce minunată fămeie trebuie să fie Jupăneasa 
Şalga ! Vestea dâspre vitejiile oi au pătrunseră până 
la Curtea lui Basarab, iar lăutarii le cânta nu nu
mai păste Olt, dar chiar păste Dunăre, după cum 
singur mă putuiu încredinţa cu prilejul alei dă pă 
urmă solii a mele, la ţarul Duşan.

— Ii femeie minunată de tot, zise kneazul Ma 
xim, nu-i numai vitează fără seamăn, dar am auzit 
de la tată-meu că nu poţi găsi cap de bărbat iscu
sit, ager şi cuminte ca al ci la sfaturi, iar de la 
mama că gospodină ca dânsa nu este între munţi 
şi Nistru. Ş’apoi ce frumuseţă de femeie!

— Oare de câţi ani să lie? întrebă Pârvu.
— Zău nu ştiu, răspunse Maxim, nu cred să fie 

mare tare de ani, poate ştii Dumneta, hofcnoage 
Vlad ?

— Are patru zeci şi doi până la patru-zeci şi 
trei de ani, răspunse hotnogul care călărea de 
cealaltă parte a lui Pârvu. Ţin minte că când o 
furat o Căpitanul Voicu umîda vorba că împlinea 
şepte-spre-zece ani. De atunci sunt două-zeci şi

•cinci de ani, prin urmare Jupăneasa Şalga este 
acuma de patru-zeci şi doi.

— Cum, întrebă Pârvu, ea a fost furată dă la 
părinţi ? Te rog, hotnoage, fă-mi parte şi mie dă 
această povestire.

Hotnogul, bucuros de vorbă şi măgulit că are 
şi el ceva de povestit rudei unui Voevod străin, 
se grăbi să-i împlinească dorinţa.

XXVII

Şalga

— Jupăneasa Şalga, zise ol după ce tuşi, esto 
fiica kneazülui Degeratu de la Degeraţi, pe Nis
tru, lângă Soroca. Kneazul Degeratu era viteaz 
bun, om cuminte, mulţi ani Căpitan ot Soroca şi 
cuprins foarte, dar zgârcit, îndărătnic şi neîndurat.

El avea trei fii, toţi viteji de soiu şi o fată, kne- 
;ghina Şalga. Ce să vă spun, boieri Dumnea-voas-
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tră, multe femei frumoase sunt în ţările noastre, 
în multe ţâri străine ostit-am şi multe femei vă- 
zut-ani, clar niciodată n’o fost dat ochilor mei 
să plivească frumuseţă ca a Jupânesei Şalga !

Fraţii ci slujau în ostile leşeşti şi cel mai 
mare, Andrei, era cât pe ce să piară, noaptea, într’o 
cursă : fusese scăpat de moarte numai prin ajuto
rul unui prieten al său, viteaz leali de neam 
mare.

Andrei Degeratu îşi împlinise sorocul său do 
slujbă şi era do doui ani acasă, la tată-său, când 
Leahul caio-1 scăpase de moarte, veninau-i dor de 
el, sosi la Degeraţi ca să-l vada.

Andrei şi cu tatăl său îl primiră cu mare cins
te căci, precum v’am spus, pe lângă prietenia 
ce o a ratat ase lui Andrei Degeratu, el era om de 
neam marc, înrudit prin mamă cu Craiul Leşilor 
şi peste samă de bogat. Dacă nu mă înşel nu
mele lui era Osolinski.

îndată ce Osolinski văzu pe Şalga se îndră
gosti nebun de dânsa; nu trecuse nici săptă
mâna de la sosirea lui la Degeraţi şi iată că o 
ceruse do soţie lui Degeratu şi încă cu rugăminte 
marc. Ivneazul se bucură tare de astfeliu de ginero 
neaşteptat, mai ales că Leahul îi spusese că Şalga 
fiind comoară nepreţuită, nu-i mai cere nici un 
ban zostre.

Cu vre-o două săptămâni innainte de sosirea 
lui Osolinski, fusese adus la Degeraţi, rănit într’o 
luptă peste Nistru cu Tătarii, kneazul Voicu de 
la Grădişte, tatăl Căpitanului Gheorghiţă. El a? 
tunco nu era încă Căpitan de-Codru, dar era cu
noscut ca viteaz bun şi căpătase rana urmărind 
pe nişte Tătari care se încercase să prăde poa
lele Codrului despre Bâcu. Fusese bine primii in 
casa lui Degeratu din pricina prieteniei şi a frăţiii de 
cruce care legase odinioară pe Degeratu cu Căpi
tanul Preda, tatăl lui Voicu.

Voicu, care avea numai două-zeci şi patru de 
ani; era om vestit de frumos': chipul lui tulbura 
somnul tuturor feţelor şi- a mul tor-neveste dintre 
Nistru şi Pi ut şi chiar de mai' diepatte.' Elar -dul-

. .-.m. «
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cele lor zâmbete şi privirile lor galeşe şi desmier- 
dătoare il lăsau cu totul nesimţitor. El avea două 
ibovnice care, pe rănd, îl stăpâneau cu desăvâr
şire : războiul şi vânatul.

Insă cuin văzu pe kneghina Şalga, lucrurile so 
schimbară ; ochii ei negri îl cucerise cu desăvir- 
şire de la întâia privire. Fie îngrijire bună, fie 
puterea iubirei, deşi rănile lui erau departe de «a 
fi uşoare, kneazul Voicu era în picioare după zece 
zile şi’şi lua ziua bună după două săptămâni, a- 
dică chiar în ziua în care sosise Osolinski. Dar el 
părăsea Degeraţii numai după ce izbutise să ca
pete de la kneghina Şalga, in seara din ajunul 
plecării sale, în livada de deasupra Nistrului, fă
găduinţa câ-i va fi soţie. Făgăduinţa fusese dată 
fără greutate căci puţinele eiasuri care le petre
cuse împreună ajunsese ca s’o facă şi pe dinsa 
să-l iubească la nebunie.

Prin urmare vă puteţi inchipui cu ce simţiri o 
aflat kneghina Şalga vestea neaşteptată că Oso- 
unchi o cere de soţie.

Kneazul care-i împărtăşi singur această veste, 
căci soţia lui murise de mult, se aştepta ca Snlga 
s’o primească cu mare bucurie. Care nu-i o fost 
însă mirarea când o văzut pe fică-sa îngălbenindu-sc, 
cuprinsă de un tremur şi izbucnind în hohote de 
plâns. Crezu din tăi că bucuria o aduce în aseme
nea stare, dar această închipuire o fest râpede im- 
prăştietă căci fata, izbutind săşi mai stăpânească 
scârba, îi hotărâ că nici odată nu va fi soţia lui 
Osolinski. Iar la toate întrebările kneazul ui asupra 
pricinii unei hotăriri atât de neaşteptate, ca ră
mânea mută.

In zadar îi arătă bătrânul că Osolinski este un 
peţitor cum ea nici nu’l putea visa, că are o stare 
strălucită, că este unul din cei maieu vază boieri 
ai Ţărei Leşeşti, că să înrudeşte chiar cu Craiul 
şi că luând-o de soţie are să facă dintr’insa. fată 
crescută la ţară, una din podoabele falnicii Curţi 
leşeşti. La toate câte-i le spunea kneazul, Şalga 
se mulţămea să răspundă : nu pot.

Bătrânul Degeratu, zgârcit şi neînduplecat, nu 
era om să scăpe din mână un ginere ca Osolinski
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pentru toana sucită a unei fete, cum zicea el, mai 
ales când acel ginere nu-i cerea nici măcar un 
ban zestre. El hotărî Şalgăi că voinţa lui s’o deie 
lui Osolinski este nestrămutată, că logodna se 
va faco în aceiaşi seară, iar nunta peste o lună, 
având Osolinski nevoie să se întoarcă acasă pen
tru a pune la cale cele trebuitoare şi a-şi aduna 
rudele şi prietenii ce voia să-i aibe de faţă la 
nunta lui. Kneazul ieşi din odaia fetei poroncin- 
du-i să se gătească pentru logodnă.

Sosi ciasul mesei, toţi oaspeţii erau adunaţi, 
când o slujnică veni să vestească pe Degeratu 
că kneghinei venindu-i rău, s’o pus în pat şi nu 
poate veni la masă. Kneazul, supărat, se răpezi 
până la dânsa ca s’o silească să vie, dar o găsi cul
cată şi în prada unei astfel de fierbinţeli în cât nu 
avu ce să mai spuie. Se întoarse la oaspeţi şi li
nişti pe Osolinski zicându-i că Şalga, zdruncinată 
de fericirea neaşteptată de care avea parte, o fost 
cuprinsă de friguri şi silită să se culce dar că, a 
doua zi, ii va fi negreşit bine. Se puseră deci la 
masă fără de dânsa.

Dar, pe când Degeratu şi Osolinski mâncau şi 
beau fără poftă, un călăreţ sprinten, călare pe un 
fugar de soiu, pleca din Degeraţi spre Grădişte. 
Era un flăcău din sat, îndrăgostit până în cap 
cu Ioana, cea mai frumoasă din slujnicile Salgăi. El 
merse toată noaptea pe poteci necunoscute obştiii 
şi, a doua zi, pe la toacă, calul lui acoperit de spumă 
cădea mort la scara curţii lui Voicu, iar călăreţul ce
rea să fie adus de sârg înaintea kneazului.

Nu se ştie ce vorbiră împreună dar nu trecuse cia
sul de la sosirea flăcăului şi iată-1 că pleca de iz- 
noavă, călare pe cel mai iute oin caii Voicului, 
cu punga plină de zloţi şi traista ticsită de merinde 
al* e. A doua zi, de amiază, flăcăul fu văzut vorbind 
cu ana la gardul curţii lui Degeratu. Nu se ştie 
ce au vorbit, dar nu trecu nici jumătate de cias şi 
kneghina Şalga, care nu părăsise patul de două zile, 
trimise răspuns kneazului că se simte mai bine şi 
are de gând să se scoale.

Ea făcu chiar mai mult, căci primi să vadă pe 
Osolinski şi când acesta îi arătă iubirea lui şi îi

y
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ceru să-i fie soţie, Şal ga răspunse că de vreme ce ta
tăl ei o dat-o lui Osolinski, ca, ca fiică ascultătoa
re, nu poate de cât să se închine înaintea voinţei 
lui. Dar când Osolinski o întrebă dacă această su
punere a ei către voinţa părintească îi este cu voie, 
ea îi spuse zâmbind :

— Mulţămeşte-te de o cam dată cu atâta.
Leahul avu nebunia să se încreadă şi a doua zi 

plecă înspre ţara lui. In răstimpul de şase săptă
mâni care o despărţea de ziua nunţii Şalga se arătă 
liniştită şi kneazul Degera tu îşi freca manele 
câni gânclea la viitorul strălucit ce se pregătea pen
tru fiică-sa, dar mai ales când îşi aducea minte 
de sacii de zloţi pregătiţi pentru zestrea Şalgoi, caro 
puteau acuma să’şi urmeze somnul în lăzii iclo 
ferecate din tainiţă.

Oamenii din sat însă nu înţelegeau pentruce 
Sandu al Măriuţei, flăcăul cel mai mândru din sat 
era acuma vecinie pe drumuri şi tot dea una s’în- 
torcea pe alt cal de cât pe acel care’l încăleca 
la plecare. Se văzură chiar bătrâni şi mai ales băr 
trâno clătinând din cap şi dând a înţelege că San
du poate că s’o apucat de negustorie necinstită 
şi că s’ar putea prea bine ca caii să nu fi fost 
dobândiţi în chip cinstit.Cine ştie dacă Sandu n’ar 
fi dat peste vre o supărare cu vornicul satului din 
pricina acestor cai, dacă întoarcerea lui Osolinski 
cu o ceată mare de prieteni şi de slugi, de cai şi do 
care, nu ar fl dat alte prilejuri de vorbă bătrâni
lor şi mai ales bătrânelor din Degeraţi.

Drept să spun, n’am văzut de atunce asemenea 
adunătură de bogăţii. Când intraiu în curtea lui De- 
geratu mătăsurile, aurul, argintul şi pietrele 
scumpe care acopereau oamenii şi caii tovarăşi 
lor lui Osolinski îţi luau ochii. Slugile din casă 
povesteau că darurile aduse do Leah logodnicei 
sale umpleau două odăi şi că atât de străluci
toare erau pietrele care le acopereau în cât noap
tea luminau singure acele odăi. Şalga primise pe 
viitorul, ei soţ, pe rudele şi prietenii lui fără 
a arăta vre-o bucurie deosebită, dar; cu linişte şi 
cuviinţă. Oamenii băgară. de samă însă, că ea
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căuta, pe cât îi era cu putinţă, să înlăture prile
jurile de a se găsi singură cu mirele.

Degeratu poftise la nuntă nu numai pe toată 
boierimea de la Nistru şi de la Prut, dar incă mulţi 
kneji şi viteji de peste Prut. Era poftit şi Voicu, de.s- 
pre a cărui legături de dragoste Degeratu nu avea 
nici cea mai mică bănuială. Voicu însă nu sosi 
decât în dimineaţa nunţii, după ce popăsise toată 
noaptea la un sat apropiet. Cu dânsul mai erau 
câţiva kneji, tot tineri ca şi el, vre-o douăzeci de 
oşteni care se ţineau de casa lui, printre care mă 
aflam şi eu şi o ceată destul de însemnată de slugi, 
tot alese, una şi una : oameni vânjoşi, colţoşi, 
gata să se vâre in foc numai pentru a avea pe 
urmă plăcerea să se lupte spre a ieşi dintr’însul.

Când încălecasem de dimineaţă, Voicu ne strin- 
sesepetoţi: boieri, ostenişi slugi împrejurul lui. 
ne cinstise cu vin veckiu ele la bunicul 
spusese că este hotărit să fure pe kneghina Şalga 
innainte de intrarea nunţii în biserică şi ne ceruse 
ajutorul nostru. 1*1 făgăduirăm într’un glas. Cei 
mulţi din noi nu avusese de mult prilej să scoată 
paloşul din teacă şi ne se părea că ne amorţesc 
braţele, Apoi ne sfătuirăm pe scurt asupra chi
pului şi a mijloacelor acestei răpiri ; Voicu arătă 
fiecăruia partea ce trebuia s’o îndeplinească.

Când intrarăm in curtea lui Degeratu, o găsirăm 
ticsită de oameni şi de cai. Kneazul, cu Saiga şi 
cu Osolinski, erau în cerdac, încunjuraţi de oas
peţii cei mai de samă, iar ceilalţi umpleau odăile 
casei şi se ţineau şi pe afară, împrejurul cerdacului.

Şalga era gătită ca mireasă, cu peteala în cap.
Degeratu veni cu braţele întinse cătră noi.
— Buni sosiţi, boieri ! zise el knejilor, strin- 

gându-le mâna, buni sosiţi, vitejilor ! adaose el 
întorcându-so cătră noi.

Apoi, băgând de samă că suntem cu toţii în
cinşi cu paloşele şi că slugile noastre sunt cu ar
curile şi tolbele în spinare, izbucni în râs.

— Se vede că voi, Codrenii, dormiţi cu armele 
voastre. S’o mai auzit să vio oamenii la nuntă 
pregătiţi par’că de Tătari ? Ia mai lepădaţi acele

sau, ne
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paloşe, căci atârnă greu şi are să vă fie cald tare 
cu ele.

— îndată după cununie, moş Kneze, răspunse 
atunce Voicu, nu ştii că aşa este obiceiul la noi, 
în Codru, să întovărăşim mireasa până la biserică 
cu paloşele goale.

Kneazul dădu din umere.
— Cum voiţi, zise el râzând, multe obiceiuri 

ciudate mai aveţi voi.
Şalga, când Voicu se arătă înnaintea ei, îl privi 

drept în ochi, dar cu cea mai desăvârşită linişte 
şi fără a arăta vre-o tulburare. Cu aceiaşi linişte 
şi cu un glas nemişcat răspunse ea urărilor lui 
de fericire.

— Sau se înşală Voicu, crezând în iubirea fetei, 
sau ea este într’adevăr vrednică să fie, nu Căpi- 
tăneasă de Codru, dar împărăteasă, îmi şopti la 
ureche kneazul Mitru Veneriţă, vărul lui Voicu. 
Dar uite, adaose el, Voicu n’o dat mâna cu Leahul.

Intr’adevăr, când Degeratu, arătând pe Voicu 
lui Osolinski, îi zise :

— Kneazul Voicu de la Grădişte, un viteaz 
fruntaş din Codrii Kighecinului, despre care ai mai 
auzit aice.

Osolinski întinse mâna lui Voicu, dar el, făcân- 
du-se că n’o vede, se mulţămi să se închine îna
intea potrivnicului său. Osolinski se uită cam mi
rat, dar tocmai atunci glasul lui Degeratu se auzi 
zicând •

— Iată preotul catolic este gata, înveşmântat, 
să mergem !

Osolinski stăruise să fie cununat şi de un 
preot de legea lui şi ca această cununie să se 
facă înnaintea acelei făcute în biserica noastră 
drept credincioasă.

La o mică depărtare de cerdac, în livadă, se 
vedea un altar şi un preot catolic stând înveş
mântat alăture.

Ne uitarăm uimiţi unul la altul; noi ştiam de o 
singură cununie, la .biserica pravoslavnică de lângă 
curte şi eram înţeleşi să furăm pe Şalga în vremea 
mergerii la biserică. Dar Voicu, înţelegând îndată 
nedumerirea noastră, şopti la urechea lui Mitru :
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— Fiţi gata acuma, înnainte ca mireasa sa ajungă 
la altar.

Toţi Cod renii ne scoborirăm din cerdac.
— Să mergem, zise Degeraţii.
Atunci Osolinski, luându-şi locul lângă Şalga, 

păşi printre rândurile oaspeţilor urmat de Dege
raţii.

Când ajunseră la scară, Voicu strigă :
— Cod reni, paloşele afară pentru cinstea mi

resei.
Intr’o clipală scânteiau şi fulgerau la soare trei

zeci de paloşe ascuţite, apoi ne desfăcurăm pe 
două rânduri, luând pe mire şi pe mireasă în mijlo
cul nostru şi-i urmarăm spre altar.

Dar, la jumătatea drumului, de odată vedem că 
Voicu se răpede, ameţeşte cu o lovitură a mâ
nerului paloşului pe Osolinski, îl trânteşte la pă
mânt cu un ghiont puternic, cuprinde mireasa în 
braţe şi dă printre noi fuga spre locul unde aş
teptau slugile noastre şi caii rămaşi cu sălile 
pe dânşii. Noi îl urmarăm iar mulţimea nuntaşilor 
inlemnise de mirare şi stătea nemişcată. Băieţii 
lui Degeratu şi câţi-va din prietenii lui Osolinski, 
desmcticindu-se mai degrabă, se răpeziră spre noi, 
dar noi o luasem acuma bine înnainte şi puţin ne 
păsa de ei căci erau aproape toţi fără arme’. Gri
ja noastră era să nu fim opriţi de mulţimea slu
gilor şi de ţărănimea care umplea ograda. Băieţii 
iui Degeratu şi unii din Leşi începură să strige, 
unii româneşti şi alţii leseşte, să saie lumea şi să ne 
oprească calea. Câte-va slugi leşeşti se puseră în 
mişcare pentru a ne tăie calea, clar numai mişca
rea ameninţătoare a paloşelor noastre ajunse pen
tru ca să-i ademenească a se retrage ; scosese pa
loşele şi slugele noastre.

De là locul în care Voicu pusese mâna pe mi
reasă până la cai nu erau nici trei sute de paşi, 
astfeliu că încălecasem înnainte ca să se fi luat .vre-o 
măsură temeinică pentru oprirea noastră.
. Atunce numai, ceata nuntaşilor venindu-şi în fire, 
auzind strigătele bătrânului Degeratu care îi ruga 
să răzbune batjocura ce o făcusem casei lui, se 
hotări să se răpadă asupra' noastră. Tot odată,



24 4

mulţi din oamenii kneazului puseră mâna pc to
poare, furci si ciomege şi se aruncară înnainte pen- 
tru-ca să ne oprească calea şi să închidă poarta. 
Dar paloşele noastre izbutiră fără prea multă gre
utate să-i împrăştie şi ne văzurăm în curând afară 
de ograda kneazului care acuma răsuna de zbierete, 
de vaiete şi desudălmi: parcă ajunsese un metoh 
al iadului.

Cum ne văzurăm afară, începurăm a lucra cu 
pintenii şi caii noştri zburau de ţi se părea că s’au 
prefăcut în rândunele. Dinaintea noastră era Voicu. 
cu Saiga în braţe, şi cu toată această îndoită po
vară, armăsarul lui cel şarg, din prăsilă împără
tească, de abie atingea pământul cu copitele.

Ştiam bine că vom fi urmăriţi, atât de obştea oas
peţilor datori să răsbune batjocura făcută gazdei lor 
cât şi de ceata rudelor şi a slugilor lui Degeratu şi a 
lui Osolinski ; mai ştiam că numărul lor avea să 
fie îndoit şi întreit mai mare de cât al nostru. 
Dar pricepând că vor pierde vreme până ce 
vor pune sălile pe cai şi se vor înarma, ne în
cercarăm să ne folosim de răgaz şi să punem in
tre ei şi noi cât mai mult câmp se putea.

Alergam acuma ca de vre-un cias; ne depărta
sem binişor de Nistru, scoborisem într’o vale strimtă 
şi ne urcasem pe un tapşan întins pe care se vedea, 
la vre-o două bătăi de arc de noi, o dumbravă 
deasă prin care trecea un drum. Atunci auzirăm 
strigăte în urma noastră şi văzurăm, scoboram! 
în vale, ceata gonaşilor noştri ; la o bătaie de arc 
înnaintea lor venea ca un Vârtej, călare pe un fu
gar negru, un om a cărui haine străluceau de departe 
în fir de aur şi pietre scumpe. Era Osolinski. Voicu 
întorcându-se, îl zări şi opri calul pe loc.

— La pas!
Domolirăm cu greu avântul caiior şi ne grămă- 

mădirăm împrejurul lui. Osolinski trecuse acuma 
peste valea cea strimtă şi nu se mai vedea căci 
urca suişul pe care venisem : in schimb însă se 
v*dea întreaga ceată a urmăritorilor ajungând în 
vale. Erau vre-o două sute şi mai bine.

— Unu la patru, zise Mitru Veveriţă, are să



245

fie o lupta frumoasă, dar am avut noi parte şi 
<le mai frumoase.

Tocmai atunce se aude o trâmbiţă la spatele 
noastre şi; când ne întoarcem miraţi, vedem ieşind 
•din dumbravă, în treapădul cailor, o mândră ceată 
de călăreţi înarmaţi. La cea dintăi ochire 
numai că pricep că sunt Codreni dar recunosc 
steagul lui Voicu. Erau cinci sute de călăreţi 
*\lesi din satele lui, plecaţi, după cum am aflat 
mai târziu, în urma noastră şi duşi de lonaşcu 
Făgău, hotnogul cel vestit.

El avea poroncă de la Voicu ca în ciasul 
mmiii, să se afle în apropiere de noi dar fără ca 
Degera tu să poată bănui ceva despre fiinţa lor 
înnainte de sfârşitul cununiei şi, îndată ce va sosi, 
să sune de trei ori din trâmbiţă. Făgău îşi chibzuise 
mersul de minune ; venise în urma noastră, tot 
prin codri şi prin poteci puţin umblate. Dacă îm
prejurarea cu cununia catolică n’ar fi silit pe 
Voicu să-şi schimbe întreaga punere la cale, apoi 
hotnogul lonaşcu ar fi sosit in Degeraţi tocmai 
pe la sfârşitul cununiii a cărui cias se cunoştea 
de toţi şi numai la sunetul trămbiţilor ar fi încer
cat Voicu să răpească pe Şalga.

Ai noştri, recunoscând pe liotnog, izbucniră 
in chiote voioase, la care oamenii lui lonaşcu răs
punseră cu prisos, grăbind mersul lor spre noi.

Dar lonaşcu, imbătrunit in lupte purtate în 
toate ţările care ne încunjură, dă o poroncă 
scurtă şi ceata oştenilor lui cârneşfce la dreapta, 
domoleşte pasul cailor,apoi se opreşte cu faţa la 
drumul pe care venisem, la cinci-zeci de paşi de 
acel drum şi la vre-o două sute de capătul pripo
nii ui care ducea la tapşan.

Iată că tocmai atunce ajunge şi Osolinski în 
vârful priporului. El ne zăreşte şi, dând un strigăt 
selbatec, voieşte să se răpadă drept la noi, dar dă 
cu ochii de ceata lui lonaşcu rămasă acuma ne
clintită şi, cu toate că recunoşte duşmani. în ea. nu 
se întoarce nici nu stă, numai scoate paloşul şi 
domoleşte calul, urmându-şi mersul spre noi.

Voicu văzând aceste, zice două cuvinte Şalgăi, 
descălecă, o aşează bine pe cal, îi dă frâiele în

nu

cu-
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mâna, apoi, liniştit, se opreşte în mijlocul drumu
lui, innaintea cetei noastre.
. Osolinski, ajungând în faţa lui, îl recunoaşte, 
sare de pe cal şi se râpede la el, strigând în lim
ba lui :

—Mişelule, înnapoeşte-mi mireasa care mi-ai fu
rat-o.

Yoicu care, ca aproape toţi Codrenii de samă, 
slujise în ostile leşeşti şi vorbea bine leşeşte, ii 
răspunse :

— Nu eu ţi-am furat mireasa ta, ci tu te-ai în
cercat să furi pe a mea. Saiga era logodită cu 
mine înnainte ca tu s’o fi văzut. Intoarce-tc în ţara 
ta dacă vrei să rămâi in viaţă.

— Minţi, strigă Osolinski, Şalga este mireasa mea.
— Spune singură a cui mireasă eşti, răspunse 

atunce liniştit Voicu. Răspunde, Şalgo, adăoseol 
ridicând glasul, a cui mireasă eşti si a cui soţie 
v o ieşti să fii.

Atunce Şalga, rămasă călare înnaintea noastră, 
răspunse cu uri glas tare şihotărit :

— Sunt mireasa kneazului Voicu, pe care îl iubesc 
din toată puterea sufletului şi pe care voesc să’l 
ieu de soţ, împărtăşind cu eï atât dulceaţa cât si 
amărăciunea vieţei.*

/ —Auzi ! zise Voicu lui Osolinski. Inchinătc inna
intea voinţei sale şi pleacă.

— Niciodată! strigă Léahul, nè mai putându-şL 
stăpâni mânia şi purtând lui Voicu o puternică lo
vitură de paloş*

Voicu sări sprinteri în lături, scoţând tot odată 
paloşul şi punându-Se în apărare, dar nu destulele 
răpede pentru a rămânea nevătămat: obrazul stâng 
îi fu atins de vârful săbiii lui Osolinski.

* —Iată o lovitură pentru care mâna care o purtat-o 
nu va niai. vedea Ţara Leşască, urină Voicu cu 
acelaş glas liniştit, făcăridu-se că voieşte la rândul 
său să însemne obrazul - potrivnicului]' dar când 
acesta îşi acoperi faţa cu paloşul, kueazul întoarse 
fierul şi dând cu el cum ar fi dat cu unbiciu, răte- 
ză mâna cu o bucată de braţ a Leahului. .

Leahul, galbăn ca ceara, rămase câtva în pi- 
bioareapoi, învins de durere şi dé slăbăciune căci

i
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sângele curgea din braţul ciuntit mai tare de cât 
apa dintr’un şipot de munte, se prăbuşi şi căzu 
leşinat la pământ lângă mâna care stringea încă 
paloşul.

Acuma ajunsese pe tapşan ceata urmăritorilor 
noştri şi văzându-ne în faţa ei, so îndreptase cu tur
bare spre noi. Dar atunce Ionaşcu, ridicând palo
şul şi slobozind o poroncă, trâmbiţele lui sunară 
şi ceata întreagă se clătină şi se puse in mişcare 
la treapăd.

La vederea acestor potrivnici, copleşindu-i de 
trei ori cu numărul, şi ameninţându-i in coastă, 
băieţii lui Degeratu şi Leşii înţăpeniră fracle, se 
opriră pe loc şi începură a se sfătui. îona.şcu 
opri şi el pe ai săi. Atunce Voicu spuse să se lege 
strins braţul drept al lui Osolinski. de asupra ciun
tirii, poronci la patru slugi să Ï iee în braţe şi 
ne rugă, pe Mitru şi pe mine, să ’1 ducem to
varăşilor săi şi să le arătăm că dacă vor războiu, 
el este gata şi pregătit căci, pe lângă oştenii lui 
Ionaşcu, mai are încă pe atâţia cari trebuiesc să 
sosească în curând cu alt hostuog, dar că el îl sfă
tuieşte să se întoarcă în linişte la locurile lor. Ne 
o mai însărcinat să zicem băieţilor lui Degeratu 
să nu aibă nici o grijă pentru fericirea Salgeicăci 
căsătoria o va face la cea dintâiu biserică ce o va 
găsi pe drum şi că Şalga va li fericită cu el căci 
ea îi este mai dragă do cât lumina ochilor.

Ce să vă mai zic ? Cu mare jale şi cu mare mâh
nire primit au Leşii şibăeţii lui iiegeratu trupul 
ciuntit al lui Osolinski. Nici vorbă, ei aproape 
toţi erau oamenii viteji, dar ce era să ne facă când 
eram de trei ori mai mulţi de cât ei şi aşteptam 
încă pe atâţia tovarăşi în ajutor ? După o scurtă 
sfătuire au plecat jalnic spre Degeraţi iar noi ne 
am reluat voios drumul spre Grădişte.

In curând ne am întâlnit cu a doua ceată de 
oşteni din satele lui Voicu, sub povâţuirea liotnogu- 
lui Pătraşcu, apoi oprindu-ne la cea dintâi^ bi
serică, s’o făcut cununia Kneazului Voicu cu i Kne- 
ghina Saiga, nuni hind hotnogul Ionaşcu şi pre* 
uteasa popei care slujea. Iar la ieşirea din bise
rică, am luat pe mire şi pe mireasă şi i-am dus
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ne umere până la casa preuţască. Cum s’au aşezat 
Voicu şi cu Şalga în Grădiştea au şi venit la dânşii 
Ioana ce fusese slugă credincioasă a Sălgăi şi Sandu, 
ibovnicul ei. [-au cununat kneazul şi kneghina şi 
i-au miluit cu casă bună, cu turme de vite şi în 
mare cinste şi iubire i-au ţinut.

S’o aflat atunce că când Sandu o venit pentru 
antâiaş dată la Grădişte, de o adus kneazului veste 
că Degeratu voieşte numai de cât să căsătorească 
pe liică sa cu Osolinski, Voicu trimesese răspuns 
Salgăi : să se facă că se pleacă la voinţa tătâne-său 
si ?ă-i trimită de două ori pe săptămână veşti 
despre cele ce se întâmplă la Degeraţi ; că va avea 
el grijă s’o scape de ori-ce soţ altul de cât el ; 
să fie fără grijă şi să se încreadă în el cum se 
încrede şi el într’însa. Şi s’au încrezut unul altuia 
şi au izbutit de s’au luat.

Şi cât au trăit împreună, deplină încredere o 
urmat să aibă unul în altul şi au fost fericiţi căci 
nu trecuse şase luni delà nunta lor când, căzând 
unul din Căpitanii de Codru în luptă cu Tătarii, 
s’o ales Voicu în locul lui. Nu trecuse anul delà 
căsătorie şi le-o hărăzit Dumnezeu un băiet fru
mos şi voinic care nu-i altul de cât Căpitanul 
Gheorghiţă.

Dar dacă fericirea lor o fost nemărginită, ea 
n’o ţinut mult, căci în al patrulea an după căsă
torie, Căpitanul Voicu o căzut greu rănit în luptă 
cu păgânii şi cu mare nevoie l’au adus în viaţă 
la casa lui, la Grădişte. In zadar l’au căutat, zi si 
noapte, Şalga cu vracii cei mai vestiţi din Codru 
şi •in Bârlad. In zadar s’au rugat pentru însănă
toşirea lui, zi şi noapte, nu numai toţi preoţii de 
pe la toate bisericile şi toţi călugării de pe la 
toate mănăstirile şi schiturile,’dar şi poporul întreg, 
cu mic şi cu mare, căci era om iubit şi cinstit de 
obştea întreagă. Voinţa lui Dumnezeu o fost să 
moară plin de zile şi o murit plin de zile, in al 
douăzeci şi optulea an al vieţii.

Când o văzut că nu mai este pentru el nici o 
nădejde de soăpare, înnainte de a-şi pierde cunoş
tinţa, o mulţămit Şalgăi pentru fericirea ce i-o hă
răzise în scurtul ’ răstimp al căsătoriii lor şi o
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rugat-o cu, astfeliu precum ea nu cruţase nimica 
pentru fericirea şi binele lui, de acum înainte să-şi 
puie toată silinţa şi toată grija pentru fericirea 
şi binele copilului lor.

— Fii liniştit,* i-o răspuns ea, voi fi pentru el 
nu numai o mamă neadormită şi iubitoare dar voi 
căuta să-i fiu şi o bucată de tată, ager, harnic, 
viteaz la trebuinţă.

— Am încredere, o răspuns el cu un zâmbet 
şi acestea i-au fost cele de pe urmă cuvinte.

•Şi Saiga s’o ţinut de cuvânt cu sfinţenie. De la 
moartea lui Voicu ea o trăit numai pentru Gheor- 
ghiţă. Mamă mai neadormită, mai cu grijă de bi
nele copilului, mai harnică, mai pricepută n’o fost 
nici n’are să fie. .Ştiam cu toţii că ea este înţe
leaptă şi harnică, că are un suflet curat; cât trăia 
Voicu se făcuse vestită pentru bunătatea şi mi
lostenia ei. Ea o dovedit în curând că pe lângă 
însuşirile femeii alese, în sufletul ei este loc şi 
pentru acele care împodobesc pe bărbatul de 
frunte.Folosindu-sc de faptul că o oaste mare dc 
Cod reni plecase în leafă în slujba împărătească, o 
ceată de Tătari pustii poalele Codrului şi ridică, 
intre altele aproape toate cirezile lui Gheorghiţă.

Şal ga, ştiind că nu are de la cine cere ajutor, 
i) încălecat singură, o strins oamenii din satele 
lui Voicu şi pe acei rămaşi de prin cele din ve
cinătate, s’o pus în urmărirea păgânilor, i-o a- 
juns şi le-o dat războiu mare. Mă aflam şi eu cu 
dânsa şi par’c-o văd şi astăzi, călare pe un cal 
murg, încinsă cu paloşul cu care Voicu rătezase 
mâna lui Osoliuski, cu pălărie neagră peste şter
garul alb, de o frumuseţă uimitoare, dând năvală 
in fruntea noastră. Biruinţa ei o fost desăvârşită, 
toată paguba întoarsă ; două mii de leşuri tătă
reşti acopereau câmpul de luptă şi printre ele, acel 
al mărzacului, Demir Khan, cu capul rătezat de 
paloşul Şalgăi. Noi, oşteni desăvârşiţi, rămăsesem 
uimiţi de chipul cum această femeie, care până a- 
tttpcc învârtise numai acul şi fusul, ştia să 
mânuiască sabia.

De atunce şi până ce o ajuns Gheorghiţă în vrâstă 
de a ieşi singur la harţă, n’o fost an în caro să nu
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mai fl avut Saiga prilej să-şi arate vitejia şi iscu
sinţa în meşteşugul războiului Puţini din noi sunt 
a căror braţe au răpus atâţia păgâni. Tătarii se 
îngălbeneau numai la auzul numelui ei.

Era neadormită in toate. Vre-o doi vecini 
lacomi dar puternici încercară să ştirbească ho
tarele unor sate a fiului său, crezând că-.şi vor 
putea împlini cu uşurinţă scopurile faţă cu o fe- 
mee şi cu un copil, dar s’au înşelat amar. Şalga 
nus’o odihnit până ce, nu numai i-o silit sădeie 
înapoi tot ce răpise pe nedrept, dar i-o mai fâ- 
cut şi de ruşine în faţa tuturor knejilor din Co
dru adunaţi in Kigheciu, silindu-i chiar să se 
ducă din ţară pentru câtă va vreme.

Când o murit tatăl Şalgăi, bătrânul Degeratu, 
fiii lui s’au ispitit s’apuce toată averea, zicând că 
surorii lor nu i se cuvine nimica fiind că fugise 
din casa părintească. Dar Şalga s’o dus numai 
de cât la Soroca şi, ce-o făcut ce-o dres, ’şi-o luat 
partea întreagă. Şi doară nu-i lacomă de avere : 
femeie mai darnică nu este, dar spunea că ceia 
ce i se cuvine de la tatăl său trebuie să meargă 
lui Gheorghiţă şi nu voieşte ca moştenirea aces
tuia să fie ştirbită măcar cu un ban.

Hotnogul Vlad mai ştia multe amănunţimi des
pre Şalga şi le povesti tovarăşilor pe lângă care 
se mai alăturase, încă de la începutul povestirii. 
Mihu şi cu Ştefan.

XXVIII
Spre Nistru

Pe la toacă, Gheorghiţă dădu poroncă de oprire 
lângă un iaz, spre a odihni şi a fidăpa caii. Oş
tenii de abie avusese vreme să descalecc şi să 
desprindă chingile şâlelor când, înmâna dreaptă, 
se văzu un nour de colb şi în curând se zăriră 
strălucind coifuri şi arme ce veneau despre Kighe
ciu. Ei din partea lor văzuse cetele lui Gheorghi
ţă şi le recunoscuse căci se auziră sunete de trâm
biţe şi chiote voioase.

— Oare cine să fie? întrebă Ghiorghiţă pe Oprea
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Corobană. Aş crede că-i Căpitanul Băncilă, dar 
după cele co’mi zicea Axinte, Băncilă trebuie să 
lie înnainlea noastră.

— Poate că s’a li întărziet, zise Oprea, ei vin de 
la Kigheciu şi nu pot li decât Codrenii noştri, 
sub povăţuirea lui Băncilă.

— Sunt şi Lăpuşneni printre ci, strigă atunci 
tânărul kneaz Maxim, care era vestit pentru ve
derea lui, văd mintene şi nădragi roşii.. Este o 
oaste întreagă. Dar iată doi călăreţi care se răpăcl 
spre noi în fugă.

Si într’adevăr se vedeau doi oşteni gonind spre 
ceata lui Glieorghiţă.

— Savin Băncilă, ii ui Căpitanului şi Ichim Clo
poţel, din Lăpuşna, strigă Maxim când călăreţii 
fură mai aproape.

Călăreţii fură în curând în mijlocul lor şi, să
rind de pe cai, salutară pe Glieorghiţă cu câte un:

— Să trăieşti, Căpitane !
— Să trăiţi şi voi ! Dar cu cine sunteţi, între

bă Glieorghiţă.
— Cu tata care aduce două mii două sute de 

călăreţi şi cu Căpitanul Constantin Bibire din Lă
puşna, care are cu el şase sute de Lăpuşneni aleşi.

— Vă credeam înnaintea noastră ; mi se spusese 
că aveţi să plecaţi de cu ziuă.

— Da, trebuia să plecăm de .cu ziua, dar oa
menii fiiind vestiţi ieri târziu, au tot curs necon 
tenit în cete mici. Azi dimineaţă, când tata s’o 
sculat, nu se adunase nici o mie do suliţi. De abie pe 
la prânzul col mic am putut pleca. Şi încă tot o 
mai rămas mulţi să vio în urmă.

Când sosi Căpitanul Băncilă, un bărbat chipeş 
şi voinic, încă în toată puterea, Glieorghiţă se gră
bi să’i iasă înainte.

— Să trăieşti, moş Căpitane.
.. — Să trăieşti, nepoate, răspunse Băncilă, descă- 
lecând şi stringându-i mâna. Ce veste de la Jur 
pâneasa ? . .

— Până acuma nici una. Drept să spun foarte 
sunt îngrijit.

— Striiigeţi grija îu chimir, răspunse Băncilă
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râzând, Dumneta n’ai purtat ca mine zece ast-feliu 
de războaie împreună cu Jupăneasa. Pre cât e de 
vitează, tot pre atâta este pricepută şi cuminte. De 
ai cunoaşte-o bine nu ai avea nici o grijă.

Acuma se apropia de el Constantin Bibire, cam 
cu sfială, din pricina sfezei lor din ajun. Dar 
Gheorghiţă păşi răpede către el şi’i întinse mâna 
zicând :

— Bun sosit, frate Căpitane. Multămesc pentru 
grabnicul ajutor şi in izbândă de care vom avea 
parte, doresc ca Dumneta şi vitejii care te inso- 
ţesc să aveţi partea cea mai mare.

— Urarea Dumitale este urare de viteaz ade
vărat, răspunse Bibere apucând mâna întinsă şi 
stringând-o cu căldură, în lupta care avem sJo 
purtăm, locul de frunte poate fi numai al Dumi
tale.

Gheorghiţă era să răspundă când se auziră iz
bucnind strigăte de bucurie.

Knejii şi hotnogii codreni recunoscuse pe Toma 
Alimoş, sub ale cărui poronci luase parte la nu
meroase războaie şi arătau astfel bucuria ce o 
simţeau văzându-se încă odată strinşi împrejurul 
încercatului Voevod.

— Moş Căpitane, zise Gheorghiţă lui Băncilă 
după oareşi care curgere de vreme, caii mei sunt 
odihniţi şi au fost adăpaţi ; după cât aud Dum
neavoastră mai dinioarea ’făcurăţi popas, nu crezi 
că ar fi nemerit să ne dai poroncă de pornire?

—Şi oare de ce, nepoate, să dau porunca tocmai 
eu, întrebă Băncilă.

— Dar mi se paro că suntem numai doi Căpi
tani, Dumneta şi eu, şi Dumneta eşti de două 
ori mai bătrân decât mine.

— Oi fi, oi fi, nepoate, răspunse Băncilă, deşi 
îmi pare rău şi m’aşi mulcăini bucuros să fiu eu 
cel mai tânăr. Dar cred, când avem cinstea să 
numărăm printre ai noştri pe un voinic şi un 
Voevod încercat ca Toma Alimoş, nu putem face 
altfeliu decât să-l rugăm să primească el povăţuirea 
peste noi.
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— Ai dreptate, moşule, ziso Gheorghiţă bucu
ros, dar Dumneta să-i faci cererea.

Băncilă după ce luă şi părerea lui Bibere, care 
primi cu bucurie, se apropie de Toma Alimoş şi, 
cu pălăria scoasă, îl rugă în numele tuturor oşte
nilor strinşi împrejurul lor să primească să le fie 
Voevod şi să-i ducă la izbândă sub povăţuirealui.

Toma Alimoş, măgulit de încrederea ce i se arăta, 
primi cu bucurie şi după o scurtă consfătuire dădu 
poronca de plecare.

In tot timpul opririi lor pe malul acelui iaz so
sise necontenit, despre Kigheciu cât şi despre 
Grădişte, oşteni care întârziind din deosebite îm
prejurări, nu putuse pleca odată cu dânşii. Ast- 
feliu că, la plecare, oastea adunată sub poroncile 
lui Toma Alimoş număra peste patru mii de călăreţi 
şi vrc-o patru sute de arcaşi pedeştri cari ştiuse să 
se ţie la o scurtă depărtare în urma celor 'dintâiîi.

Caii călăreţilor erau aproape toţi de soin, bine 
hrăniţi şi bine îngrijiţi. Oştenii purtau, unii coif 
de oţel dar cei mulţi’pălării de pâslă neagră, min- 
tene cu mâneci şi nădragi largi de aba albastră, 
cusută cu flori roşii, albe şi galbene la Codreni; iar 
de aba roşie cusută cu flori albastre albe şi galbene 
la Lăpuşneni. Puţini din ei purtau cămeşi de zale 
sau platoşe de oţei pe piept. Erau încălţaţi cu ciu
bote având turet’cile suflecate, acele ale oştenilor de 
rând fiind de piele obicinuită, neagră, pe când acele 
purtate de căpetenii erau de iuft roş sau galben. 
Asemene, toţi purtau chimire largi, împodobit 
nele cu cuie’şi flori de alamă, altele cu flori şi 
cuie de argint sau chiar de aur. Cuie de acelaş 
feliu împodobeau curelele de la care atârnau palo
şele, căpeţelele, dârlogii şi popii şălelor.

Pe lângă paloşe aveau ’ ca arme suliţi lungi, 
in trei muchii, cu coada de lemn văpsit, atârnată 
de umăr printr’o curea bătută de mijlocul cozii, 
a cărui capăt de dinapoi intra într’o verigă de 
piele înţăpenită de scară, arcuri în tocuri de piele, 
purtate sau prinse, împreună cu tolba de săgeţi, de 
capătul de dinapoi al scaunului şălei, buzdugane, 
baltage şi ghioage năstrujite prinse de oblân.c

Printre Codreni se vedeau atât oameni trecuţi de

e u-
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sase zeci de ani cât şi băieţi de abie ieşiţi din copilă
rie, pe când Lapuşneanii erau numai oameni aleşi în
tre două zeci şi trei zeci de ani. Când oastea se clăti 
spre plecare, se văzură ieşind dintr’însa, în urma 
poroncilor date de Toma Alimoş, două străji de 
câte cinci zeci de oameni, dusă fie care de un hot- 
nog destoinic. Aceste străji o apucară în treapă- 
dul cel marc pe câmpia nemărginită, una în dreapta 
şi cealalată în stânga grosului care urma la um
bletul obicinuit. Patru ciasuri pline îşi urmară mer
sul spre Nistru, oprindu-se prea puţin în două lo
curi pentru a mai lăsa caii să resufie. Soarele era 
aproape de asfinţit când se văzu venind un călăreţ.

— Strâjile au dat de duşman sau este vre un 
oştean trimis cu veşti de la mama, zise Gheor- 
gliiţă care, împreună cu Mihu, mergea in urma lui 
Alimoş. Şi, ne mai putându-şi stăpâni nerăbdarea 
şi grija, dădu pinteni calului* şi se răpezi spre a- 
cel care venea.

Recunoscu de departe pe un flăcău din Gră
dişte, şi’i sţrigă!

— Ce veste de la mama, Ioniţă?
— Mila Domnului, Jupăneasa este teafără, zise 

flăcăul oprindu-şi calul; Tatarii au împresurat-o pe 
un tăpşan încunjurat de bălţi la vre-o zece bătăi 
de arc de Nistru. Se poate ajunge la acel tăp
şan numai pe o cărare unde doi cai de abie au 
loc şi care necontenit şerpuieşte între păreţii de stuf, 
de aceia mi*o fost uşor să ies singur de acolo. Am 
ajuns aproape de ei fără ca să mă vadă, iar când 
m’au zărit, am scăpat printre dînşii fără multă gre
utate. Au tras cu arcul după mine dar fără a mă 
nemeri, nici pe mine nici pe calul meu. De dat 
navală asupra tăpşanului nici gând nu este pen
tru ei. Numai cu dea le mâncării o duce Jupă
neasa cam greu. Apă este destulă dar cam proa
stă, iar iarbă pentru cai am avut până acuma căci 
tăpşanul este întins.

— Dar săgeţile păgânilor nu ajung ele oare pe 
ai noştri ? întrebă Gheorghiţă întorcându-şi calul 
şi îndreptându-se spre Toma Alimoş.

— Doamne fereşte, bălţile au o lungime de cel 
puţin patru bătăi de arc, răspunse Ioniţă. De ar
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fi merinde ar putea rămânea Jupăneasa in linişte 
acolo .şi până la anul.

— Ai întâlnit străjile noastre?
— Da, ele se află acum la vre-o douăzeci de 

bătăi de arc. Au popăsit lângă un rediu şi mi 
s’o părut că fac pregătiri de otac.

Ajungând lângă Toma Aliraoş', se opriră cu toţii 
şi Ionilă puse şi pe Voevod în cunoştinţa celor 
povestite lui Gheorghiţă.

— Cam câţi Tătari rămas-au dincoace de Nistru ? 
întrebă Toma.

— N’o trecut nici un Tatar dincolo de Nistru, 
răspunse flăcăul, toţi sunt de astă parte a apei 
şi au cu dânşii toate cârdurile de vite răpite de 
ei. De pe tăpşanul nostru le vedem bine ; moş 
Stanciu Herghelegiu făcea azi dimineaţă socoteală 
că trebuie să fie peste douăzeci de mii de capete 
de vite mari numai.

— Dar de ce nu au trecut dincolo?
— Când au ajuns la Nistru au văzut că apa o 

venit mare de tot, pe semne în urma unor ploi 
cumplite, căzute departe în sus, pe la obirşia 
ei. Dincolo se vede altă tabără mare de păgâni.

— Cam câţi să fie? mai întrebă Alimoş.
— Cel puţin douăsprezece mii de partea asta, 

răspunse flăcăul şi tot atâţia dincolo de Nistru. 
Acei din partea asta sunt împărţiţi în două cete : 
una mai mică, ca o treime din numărnl lor, pă
zeşte vitele iar rămăşiţa

— Departe sunt vitele 
Jupăneasa ?

— Vitele pasc chiar pe malul Nistrului, pe o 
întindere care cu greu ai putea-o încunjura într’un 
cias, călare pe un umblător bun. Tăpşanul pe caro 
se află Jupăneasa poate să fie la douăzeci de bătăi 
de arc do capătul de la deal a locului unde pasc 
vitele. Tătarii care păzesc vitole fac cerc împre
jurul lor, acei care păzesc pe Jupăneasă stau tă
bărâţi grămadă.

—- Cum o ajuns Jupăneasa pe acel tapşan?
— Am dat de Tătari înainte ca ei să ajungă 

la Nistru, astăzi în zori de ziuă. Ei atunce încă nu 
ştiau că apa venise mare şi că nu vor putea trece ;

pe Jupăneasa. 
în care se află

păzeşte 
de locul
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singura lor grija era să vadă cârdurile de vite 
pe celalalt mal. Deci, pe de-o parte au grăbit mer
sul lor şi acel al cirezilor, iar pe de alta au tri
mes împotriva noastră vre-o patru mii de ai lor 
ca să ne ţie pe loc. Ne-am hărţuit cu ei ca vre-o 
două ceasuri : când ii alungam noi pe ei, când ei 
pe noi. Dar Jupâneasa pricepuse scopul lor şi voia 
cu ori-cc preţ să-i ţie pe loc cu vitele, să nu le 
îngăduie trecerea până la sosirea ajutoarelor. Cu 
mare meşteşug, despărţindu-ne în trei cete, am 
izbutit să zăpăcim pe Tătarii care ne stăteau în 
potrivă şi, lunecând ca şopârla printre păgâni, 
să ajungem aproape de grosul lor, lângă Nistru. 
Cum ne-am apropiet de apă, am văzut de de
parte că o venit mare de tot şi ca până în două sau 
trei zile n’ar fi cu putinţă s’o treacă Tătarii. .Jupâ
neasa cunoştea bine locul şi, aducându-şi aminte 
de tăpşanul încunjurat de bălţi, iar ne o despăr
ţit în trei cete şi cu ele s’o hotărit să’l apuce şi 
săi ţie până la sosirea Dumitalc. S’o prefăcut câ 
vrea să tăbărăscă asupra păgânilor, când într’un 
loc când în altul. Când i-o văzut bine încurcaţi 
şi înşelaţi, o strins răpede cetele împreună şi s’o 
răpezit de-am apucat capâtul drumului care du
ce, printre bălţi, la acel tapşan. Aice parte din 
noi am descălecat şi, cu arcurile*, am ţinut pe Tătari 
la o depărtare bună, până ce s’au strecurat ai 
noştri printre bălţi : apoi cu încetul i-am urmat 
şi noi.

— Pierdut-ati oameni mulţi ? întrebă Gheor- 
gliiţă.

— Numai trei morţi şi vre-o două-zeci de ră
niţi, din cari nici unul n’o căzut în mânilo păgâ
nilor.

— Cât mai este de aice la Nistru ?
— Două până la trei ciasuri de umblet bun.
Toma Alimoş făcu un semn şi oştenii care’l în

conjurau, toţi nerăbdători să afle veşti, se depăr
tară, rămânând lângă dânsul numai căpeteniile şi 
călătorii noştri.

— Dumnezeu este cu noi, zise Voevodul. Venirea 
mare a Nistrului are să fie pricina peirii Tătari-
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lor si a izbânzii noastre; mă gândesc să popăsim 
şi să hrănim caii în locul în care au descălecat 
străjile noastre. Pe la miezul nopţii vom încă
leca şi vom merge cu toţii împreună până aproape 
de apă, la care trebue să ajungem înnainte de revăr
satul zorilor şi unde ne vom despărţi în două cete. 
Cea mai slabă v?a lovi pe Tătarii care păzesc vi
tele. Lovirea va trebui să fie cât de neaşteptată şi 
cât de puternică, se va face cu zgomot mare, chiote 
prelungite şi sunete de trâmbiţi. Este de crezut 
că Tătarii caro păzesc pe Jupâneasa vor trimite 
numai de cât ajutor tovarăşilor lor şi atunco tre
buie să ne aflăm destul de aproape spre a năvăli 
asupra lor şi ai pune pe fugă. Odată împreunaţi 
cu ceata Jupânesei vom fi peste şase mii de oş
teni şi socot că şase mii de Codreni şi de La- 
puşneni plătesc nu numai cât două-spre-zece dar şi 
cât două-zeci şi patru de mii de Tătari.

—Ne cunoşti Dumneta, căci ne-ai mai văzut la 
treabă, zise llăncilă, şi cu mila lui Dumnezeu ne . 
vei mai vedea astăzi şi-ţi vom dovedi că nu ne
am muiet de alunee.

— Să mergem, zise Toma, căci caii sunt flă
mânzi şi aşteaptă popasul cu nerăbdare.

Peste o jumătate de cias întreaga oaste descă
leca pe marginea unui rediu mare do sălcii şi plopi 
lângă care era un iaz cu apă limpede, alcătuit din 
scurgerea unor puternice izvoare. Şălele fură luate 
de pe cai iar aceştia fură adăpaţi şi apoi priponiţi 
si hrăniţi. Traistele so deslegarăşi oştenii întinşi 
pe iarbă făcură cinste merindclor puse în ele de 
gospodine.

Toma Alimos dădu poroncă să nu se aprindă nici 
un foc şi, îndată după ce oamenii mâncară, 
trimise trei puternice străji cu poroncă ca fie
care din ele să se oprească la câte două-zeci de 
bătăi de arc şi să rămâio acolo toată noaptea cu 
cu caii înşăuaţi. Aveau poroncă să fio în atin
gere una cu alta şi sâ aibă, înaintea fies căreia, la 
cinci bătăi de arc*, un număr îndestulător de stră- 
jări cari să se schimbe din cias în cias.

Nu trecuse o jumătate de cias după plecarea 
străjilor şi în otac domnea liniştea cea mai desă-

17
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vârşită : oştenii deprinşi din copilărie a se folosi 
de cea mai mică clipală de odihnă de care puteau 
să aibă parte, dormeau duşi. Singur hotnogul de 
rând şi Gheorgbiţă erau treji. Pleoapele tânărului 
•Căpitan rămâneau neatinse de somn, gândul iî era 
la mamă şi acel gând stârnea în pieptul lui remuş- 
carea.

Ea fusese pentru dânsul mai mult decât este 
in deobşte chiar mama cea mai iubită. Dacă cu 
drag îşi aducea aminte de îngrijirile şi de dezmier
dările ei cele dulci, de graba şi de’ agerimea cu 
care ea îi ghicea şi-i împlinea dorinţele, de chipul 
cum îi păstrase şi-i sporise starea, îşi aducea a- 
minte că ea îl pusese pe cal, îi dăduse paloş şi 
suliţă în mână, că alăture cu dânsa înfruntase pă
gânul pentru întâia oară, că lângă ea îşi căpătase 
întâia rană, că paloşul ei întinsese la pământ pe 
Tătarul care’l rănise*. Ea făgăduise lui Voicu că 
Ta fi mamă şi tată copilului lor şi se ţinuse de 
cuvânt.

Mama lui era femeia cea mai frumoasă ce o vă
zuse pe lume, nu-şi putea închipui îngerii din ce- 
tîu decât cu tresăturile ei. Mama lui era o sfântă : 
nici odată minciuna nu necinstise buzele ei, nici 
odată nevoie.şul nu ceruse de la dânsa ajutor în 
zadar, nici odată ea nu scăpase prilejul să facă 
un bine, să aline o durere. Mama lui era fiinţa 
cea mai înţeleaptă, ea avea înţelepciunea cea mai 
înnaltă ce o cunoscuse. Toate sfaturile ce-i dăduse 
erau sfinte, nici odată nu o văzuse înşelându-se 
în judecăţile ei ; bărbaţii cei mai însemnaţi din 
■ţară căutau sfatul Jupâ’nesei Şalga şi se grăbeau 
să-l urmeze. Mama lui sădise în inima lui numai 
simţiri alese şi frumoase, după chipul simţirilor ei.

Când venise în Codru vestea despre cele urzite 
•de Părintele Isaia, cine decât mama lui îl împin
sese să tăgăduiască călugărului întreg ajutorul lui. 
cine rostise cuvintele : Dumnezeu în ceriuri, cins
tea şi binele neamului pe pământ ?

Şi el cum se purtase cu o astfel de mamă '? Ca 
un copil răsfăţat.

Ştia câ mama lui nu vede cu ochi buni curtea 
care o făcea Floricăi Vişin, despre care zicea că
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nu va iubi nici odată pe nime decât însuşi pe 
dânsa. Gheorghiţă cam bănuia că mama lui are 
dreptate şi judecă pe Floriea drept, dar totuşi, 
fărmăcat de ochii ei cei vineţi, fugea de mamă şi 
de certările ei şi îşi căznea mintea pentru a găsi 
prilejuri să vadă pe Floriea.

Şi iată că acuma fiind că, ca un nebun, se du
sese să-i vorbească noaptea la gard şi se făcuse 
de râs atât el cât şi Bibire, mama lui înfruntase 
moartea pentru a recuceri o parte din avuţia lui.

Şi nu-şi putea ascunde că răspunderea primejdiii 
în care se afla Şalga cădea asupra lui, căci des’ar 
li găsit acasă la sosirea vestei despre răpirea ci
rezilor, ar fi mers el in urmărirea Tătarilor şi Şalga 
ar fi rămas la Grădişte.

Şi grija pentru viaţa ei creştea cumplit în piep
tul lui. In zadar îşi zicea că Tătarii n’au ce-i face, 
că nu pot pătrunde în locul in care se află, că în 
ziuă vor fi cu toţii lângă dânsa şi că toată lupta 
era un joc pentru atâţia Codreni duşi de un Că
pitan ca Toma Alimoş. Grija creştea şi povara 
ce simţea pe pieptul lui, tot mai greu îl apăsa.

Ura acuma pe Floriea, n’o mai găsea frumoasă 
ar fi dat jumătate din avere ca să n’o fi cunoscut 
nici odată, era hotărît s’o lese lui Bibire.

XXIX

Cea (le pe urmă izbândă a Şalgăi

Când hotnogul însărcinat cu privegherea străji- 
lor începu să trezească pe oşteni, zicându-le că 
este vreme de plecare, căci Toma Alimoş dăduse 
poruncă ca să nu cumva să se sune trâmbiţele, 
nu-i fu greu lui Gheorghiţă să fie printre ceidin- 
tâiu în picioare : el nu închisese încă ochii.

Pripoanele fură desfăcute, caii duşi la apă şi 
şalele puse pe ei. Toma Alimoş strinse împre
jurul său căpeteniile, le dădu poroncile trebui
toare şi puse la cale alcătuirea celor două cete.

Hotărî să meargă cu cea mai numeroasă, care 
trebuia se lovească grosul Tătarilor. Cu dânsul
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rămaseră Băncilă, Părintele Isaia, Gheorghiţă şi 
Mihu. Cealalta fu pusă sub poroncile lui Bibire ; 
kneazul Maxim şi Pârvu se alipiră şi ei de dânsul 
Această de pe urmă ceată număra o mie cinci sute 
de călăreţi, cealaltă două mii cinci sute, căci vre-o 
două sute mai sosise în timpul odihnei precum şi 
arcaşii pedeştri toţi, în număr de peste cinci uite

Pe drum, străjile se alipiră fiecare de ceata din 
care aveau a face parte şi vreme de două ciasuri 
oastea merse toată împreună. Innaintarea era aco
perită printr’o perdea de o sută de oameni, reş- 
chirată pe o mare întindere de loc, în fruntea 
cărora mergea hotnogul Vlad cu Ioniţă, flăcăul tri
mis de Şalga. Noaptea era fără lună şi cerul a- 
coperit cu nouri, întunericul era desăvârşit. La un 
loc se opriră şi aşteptară sosirea grosului.

— Ce este? întrebă Alimos.
— Flăcăul spune că nu mai putem fi departe 

de Nistru şi se teme că, dacă vom mai înnainta, 
vom da peste vre-o strajă tătărească.

Alimos, chibzuind că este vreme ca cele două. 
cete să se despartă, dădu poroncile trebuitoare si 
Bibire cu ai săi, se îndreptară spre dreapta.

Alimos opri ceata lui pe loc şi ceru să iasă din 
rânduri zece oameni de nădejde care să descalece 
şi, târându-se prin iarbă pe brănci, să vază dacă 
nu se pot apropie de Tatari. In loc de zece ieşiră 
o sută, dar Băncilă şi Gheorghiţă aleseră pc cei. 
zece mai de nădejde.

Precum am văzut din povestirea făcută de Lo- 
niţa, Tătarii care împresurase pe Şalga erau mult 
mai aproape de locul încarc se despărţise cetele 
şi rămăsese Alimos, de cât acei care străjuiau 
împrejurul vitelor.

Nu trecu mult şi cercetaşii se întorceau cu răs
puns că tabăra tătărească se află ca la o mie «le 
stânjăni. de locul unde se află Voevodul, că in- 
tr’însa domneşte cea mai desăvârşită linişte sică 
atât la ducere* cât şi la întoarcere, au întâlnit două 
straji la jumătate d*e cale între creştini şi otacul 
păgânilor, dăr că iarba fiind mare s’au putut as
cunde şi au rămas nevăzuţi.

Alimos îşi făcu toate pregătirile pentru năvală.
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Îngrijit pentru părintele Isaia şi nevoind să’l bage 
în luptă, îl sili să tăgăduiască că va rămânea pe 
loc, sub paza a două-zeci de oameni aleşi de Ghcor- 
gliilă. Cum îşi isprăvea pregătirile, sosiră oştenii 
din urmă cu arcaşii şi se auziră trâmbiţele lui Bi- 
birc sunând năvală. Aceste sunete fiind urmate 
de chiote voioase a creştinilor şi de strigăte sălba
tece din partea păgânilor.

Alimoş poronci pornirea la treapăd şi ajuns la 
vre’o cinci sute de stânjăni de locul unde pornise, 
îşi opri iar ceata.

Trâmbiţele, chiotele şi urletele se auzeau acum 
la vale pe o mare întindere, dar se auzeau zgo
mote şi la deal de ei şi în curând un puternic 
tropot de călăreţi trecu la vre-o două bătăi de 
arc. de dânşii şi făcu să se cutremure pământul.Erau 
mai aproape de duşmani decât credeau. Alimoş 
aşteptă până ce tropotul se pierdu la vale apoi, 
scoţând paloşul si dând pinteni calului, strigă :

— Năvală.
Iritr’o clipă ajunse cu Codrenii caro se ţineau 

scurt după dânsul, în mijlocul otacului Tătarilor 
fără ca aceştia, înşelaţi prin lovirea lui Bibire, de 
la vale, să fi bănuit măcar fiinţa duşmanilor in 
asemenea apropiere. Cei mulţi din ei plecase în jos 
în ajutorul tovarăşilor lor, iar din cei rămaşi pu
ţini apucase să încalece. Fu mai mult o căsăpie 
decât o luptă. In câte-va clipe nu mai era Tătar 
viu unde fusese otacul lor, numai puţini putură 
să scape pentruTa duce mărzacului, plecat şi ol la 
vale, vestea înfrângerii.

Tocmai atunco se crăpa de ziuă şi Şalga cu os
tenii ei care, la auzul trâmbiţelor lui Bibire, încă- 
lecase .şi se ţineau gata de plecare, putură, de pe 
înnălţimea pe care se aflau, să vadă pe tovarăşii 
lor ridicând pălăriile în vârful suliţelor. Impre-

useră în mişcare 
ieşeau la câmpie.

suraţii de până atunce se p 
îi? cap cu Şalga şi în curând

In capul lor venea, pe un armăsar negru, o 
femeie de statuiă impunătoare. Faţa era palidă 
dar trăsăturile îi erau de o frumuseţă mare, cu 
•ochi negri, mari, luminoşi, pătrunzători, plini de 
viaţă, de vitejie dar şi de bunătate : nişte ochi
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care zugrăveau bine întreaga fiinţă. Părul care ieşea 
pe la tâmple din ştergar, era negru închis, fără 
nici un fir de argint.

Peste ştergarul de pânză de in era aşezată o 
pălărie do pâslă neagră, cu mărginile largi. îm
podobită numai cu un găitan negru împrejurul 
fundului. Purta un mintean de aba neagră, cu mâne
cile spintecate la cot, lăsând să se vadă mânecile că
meşii de pânză de in, înbumbiet la piept cu bumbi 
negri şi împodobit cu găitan negru. Fota era de lână 
neagră cu dungi albastre deschise şi prinsă de 
mijloc printr’un chimir de piele neagră, împodobit 
cu cuie de argint. La picioare purta ciubote de iuft 
negru. Un paloş lung dar uşor, cu mâner de abanos 
şi teacă de piele, îi atârna de la brău în partea 
stângă,la oblăncul sălci era spânzurat un buzdugan.

Gheorghiţă care ’era in capătul cărării, sări jos 
de pe cal şi, alergând la Şalga, căzu în genunchi 
înnaintea ei, sărutându-i scara.

— Mamă dragă, iartă-mă !
Dar ea, îi cuprinse capul in braţe şi, dând u-i 

pălăria jos, începu sa-1 sărute ca pe un odor. cu 
evlavie, pe păr, pe frunte, pe obraz.

El urmând a o ruga să-l ierte, ea zise :
— Şi pentru ce să te iert, dragul mei 1 Fiind că 

ai venit să mă scoţi din primejdie?
— Fiindcă, prin lipsa mea de acasă, când tre

buia să fiu acolo, team lăsat să întri în primejdie.
— Poate că aveai alte trebi, mai grabnice, zise 

Şalga cu un zâmbet. Dar iată şi cumătru Ion 
fiăncilă ! adaose ea indreptându-se să pe şea. Duna 
dimineaţă, cumetre! şi întinse mâna Căpitanului.

— Buna dimineaţă cumătro ! zise Băncilă cu 
pălăria scoasă, plecându-se şi sărutându-i mâna. 
Ţi-am adus pe o cunoştinţă veche şi arătă pe Toma. 
Alimoş !

— E Toma Alimoş ! strigă Şalga cu bucurie. Mult 
doream să te mai văd dar nu’îndrăzneam să nădăj
duiesc că ne vom mai întâlni vre-odată pe câmpul 
de luptă.

Toma Alimoş ii sărută mâna.
— Mă bucur că te găsesc cum te am lăsat acum 

zece ani, zise el, tot pe malul Nistrului şi tot după.
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o izbânda asupra păgânilor, frumoasă, vitează, 
înţeleaptă.

Innainte ca Şalga să fi putut răspunde, se auziră 
oştenii strigând :

— Fug, fug.
— Cine fuge? întrebă Alimoş.
— Căpitanul Bibire !
— Fuga lui este prefăcută, trebuia să fugă I răs

punse Voevodul.
Intradevăr, departe în jos, se vedea o lungă 

perdea subţire şi dreaptă de călăreţi fugind iar, 
in urma lor, urmarindu-i, altă perdea mai groasă, 
încovoiată la amândouă capetele care întreceau lun
gimea perdelei dintâi.

— Mă tem că i-o lăsat să s’apropie prea tare, 
zise Băncilă. Au să-l prindă Tatarii în coarne.

— Aşa mă tem şi eu, zise Alimoş.
— Să sune trâmbiţele şi să năvălim asupra lor, 

zise atunce Şalga. Auzindu-ne şi văzâiulu-ne, Tă
tarii vor da dosul ca să nu fie apucaţi din două părţi.

— Ai grăit cu înţelepciune, ca totdeauna, zise 
Alimoş, apoi strigă’:

— Călări cu toţii.
Intr’o clipală oştenii erau călări şi şirurile al

cătuite, par’că era sa fie o căutare de oaste.
— Dar Dumneta, Jupăneasă, destul ţi-ai pus viaţa 

in primejdie. Acuma în’au ales pe mine Voevod 
peste această oaste şi ca Voevod îţi poroncesc să 
stai pe loc aice.

— Dar eu nu vreu să ştiu de Voevod căci îmi 
fac astăzi cea do pe urmă vitejie, răspunse Şalga 
râzând, după mine copii! şi dând pinteni calului 
porni în goană spre Tatări.

Năvala lui Bibire asupra Tătarilor care păzeau 
vitele, făcută cu pricepere şi cu hotărîre, izbutise 
pe deplin. Deşi creştinii dăduse peste o strajă tătă
rească, păgânii fură cu totul luaţi pe neaşteptate 
şi măcelăriţi pe toată întinderea lmiii ţinută de 
ei. Rămăşiţele lor împrăştie te o luară la fuga in 
cotro puteau.

Bibire nu lăsase pe ai săi să se împrăştie ci îi 
ţinuse strinşi împreună şi-i oprise pe loc ca să răsu
ne caii, când) la lumina zorilor, văzu înnaintând spre
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cl Tătarimea rare, de laotacul din faţa tăpşanului 
apărat de Saiga, venea In ajutorul tovarăşilor lor. 
Năvala aceasta era lucru prevăzut şi aşteptat. Bibi- 
re, trecând răpede printre cele două şiruri pe care 
erau aşezaţi oştenii lui, le poronei ca când vor 
porni să-şi cruţe caii şi să ţie cu îngrijire pas cu 
dânsul.

Când Tătarii ajunseră numai la o sută de stân- 
jăni de creştini şi începură a face să răsune văz
duhul cu urletele lor, Bibire ridică paloşul şi dădu 
poronca de plecare. Atunce toată linia creştinilor 
făcu la dreapta împrejur şi o luă înspre câmpie, 
întorcând spatele Nistrului.

Tatarii, schimbându-şi şi ei îndreptar* a mersului, 
se luară după dânşii. După obiceiu, voiră să so 
folosească de numărul lor mai mare, spre a in văii 
pe creştini, întinzându-şi linia lor in dreapta şi in 
stânga, în chip de coarne, menite a apuca pe creş
tini între ele.

Dar deşi tânăr, Bibire purtase războia cu Tă
tarii încă din copilărie şi le cunoştea toate meş
teşugurile, de aceia poroncise să se cruţe caii. < Oş
tenii lui aveau încredere în el .şi erau deprinşi să 
împlinească într’o clipală ori ce mişcare le se po- 
roncea.

El pândi bine clipa şi când.coarnele tătăreşti 
fură aproape alcătuite,înnainte ca acest cleşte să 
se închidă, la o poroncă a lui şi fără a domoli 
pasul cailor, creştinii se găsiră alcătuiţi pe patru 
şiruri strinse, în loc de două reşchiratc, apoi o- 
colind de odată spre stânga, numărul şirurilor spori 
la opt şi ceata lor, astfeliu ghemuită, se năpusti cu 
o furie nebună asupra aripei drepl o a Tătarilor. lT- 
cigând, răsturnând şi călcând tot in calea lor, tre
cură peste păgâni ca o vijelie, îndreptându-se spre 
oastea lui Toma Alimoş care se vedea apropiin- 
du-se.

Tatarii, zăpăciţi atât do năvala neaşteaptată a 
oştenilor lui Biéire, despre a căror desăvârşită 
nimicire nu se îndoise, cât şi de sunetul trâmbi
ţelor lui Alimoş, se opriră pe loc spre a se tocmi 
din nou şi a se sfătui. Şalga, după o sută de stân- 
jăni, domolise fuga calului şi fusese ajunsă de Glie-
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■orghiţă, de Alimoş .şi de Băncilă. Innaintând cu toţii 
la Ircapăd, se împreunării în urma cu Bibire.

Turna Alimoş aduse acestuia mari laude pentru 
chipul strălucit în care Îşi mân nise ceata, proro- 
cindu-i viilor de viteaz mare. Pierderile creştini
lor fusese până atunce neînsemnate ; se aflau a- 
■cuiiia adunaţi împreună peste şase mii de călă
reţi. Din potrivă, pagubele Tătarilor fusese foarte 
însemnate : ei pierduse în morţi, răniţi şi mai cu 
sună în oameni împrăştieţi pe câmp, aproape de 
o treime din numărul lor.

Totuşi acest număr întrecea încă simţitor pa acel 
al creştinilor şi mâr zarul lor, vestitul Kara-Katuş, 
mai păstrând încă nădejde de izbân ă, se hotărî 
să nu lese din mână bogata pradă ce o făcuse. 
Nădăjduia că, ce’ puţin, va putea ţinea pe creş
tini pe loc până ce va scădea Nistrul şi va îngă
dui pe Tătarii tăbăciţi dincolo de apă să treacă .şi 
să zdrobească pe duşmani.

De oarece cirezile rămăsese fără păzitori, el 
trimise la ele două mii de Tătari şi cu rămăşiţa 
puterilor lui, vreo sase până la şapte mii de oa
meni, se hotărî să rămâie în aşteptare dar gata la 
orice întâmplare. Creştinii se sfătuise din partea 
lor şi toate căpeteniile, Iară deosebire, se rostise 
pentru a năvăli asupra Tătarilor.

•Se făcură deci pregătirile de luptă. Creştinii se 
impărţiră in trei cete : acea a lui Bibire, acea a 
lui Gh’eorghiţă, alcătuită din oamenii care venise 
cu Saiga, cătră care se mai alipiră o mie de Co- 
dreni si a treia coa'ă, sub povăţuirea Căpitanu
lui Băncilă.

Se hotărî ca întâia năvală să fie făcută de Gheor- 
ghiţă asupra mijlocului Tătarilor ; după cum aveau 
să răspundă Tatarii la această năvală urma să se 
îndrepte ajutorul adus do a doua ceată, a lui Bi
bire, iar a treia, a lui Băncilă, pe lângă care era 
să rămâie Toma Alimoş, trebuia să doie lovitura 
hotârîtoare. Gheorghiţă rugă pe Şalga să rămâie 
de o parte sau cel puţin cu ceata lui Băncilă, dar 
în zadar : ea spuse că este hotărîtă să-şi împli
nească în acea zi cea de pe urmă vitejie şi rămase 
neclintită cu toate rugămintele lui Alimoş, a Pă-
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rintolui Isaia, care sosise acuma şi el şi a celor
lalţi kneji şi hotnogi. Gheorghiţă luă pe Mihu de 
o parte.

— Frate dragă, zise el, nu ştiu de ce nu mai 
pot de grijă pentru mama. Am o presimţire rea 
şi tare mă tem de o nenorocire. Sunt hotărit sa 
fac tot ce atârnă de mine spre a o scăpa de pri
mejdie. Te rog, ţine-te in dreapta ei şi veghează 
asupra ei, ştiu cât plăteşte braţul şi ochiul tău, am 
nădejde în tine cain nime altul. In stânga mamei, 
voi li eu.

Mihu ii făgădui că-i va împlini dorinţa.
Ceata lui Gheorghiţă, odată tocmită pe patru 

rânduri, porni la treapăd urmată de celelalte două. 
Paloşele erau in tecile lor. Tatarii se văzură a- 
tunce întinzându-se în nişte «iruri lungi şi sub
ţiri şi mişcându-se în această tocmală spre mijloc.

— Tot a telaş meşteşug, zise Şalga, nu înţdeg 
ei oare că îl cunoaştem şi avem leac pentru el?

Ajunşi la două sute de stânjăni de duşmani, 
cele două cete din urmă se opriră, iar Glieor- 
ghiţă, scoţând paloşul, poronci :

— Navală, cu suliţa !
Cele două mii cinci-iute de suliţi se plecară 

înţăpenito înnainte de nişte mâni vânjoase şi Co- 
drenii se răpeziră in goană asupra duşmanului, 
scoţând chiote asuizitoare.

Dar mijlocul Tătarilor ameninţat de acest zid 
de suliţi, nu aşteptă lovitura lor şi, in loc dea le 
ţin ;a piept, se deschise innaintea creştinilor care 
trecură printr’înşii ca un vârtej. Dar cu o răpeji- 
une uimitoare, Codrenii se întoarseră din fugă 
şi se năpustiră din nou cu suliţele întinse asupra 
aripei stângi a Tătarilor. Păgânii nu se aşteptau 
de loc la această nav ilă şi aripa lor, nefiind de 
loc tocmită pentru a-i face faţă, porni in risipă. 
Când aripa dreaptă făcu o mişcare pentru a-i a- 
lerga în ajutor, Bibire se aruncă asupra ei făcân- 
du-se o ciocnire grozavă. Mijlocul Tătarilor, care 
dăduse dos înnaintea intâii năvăli a lui Gheor
ghiţă, se întoarse acuma şi, cu mârzacul în frunte, 
se năpusti asupra cetei tânărului Căpitan de Codru.

Alimoş şi cu Băncilă, văzând primejdia in care
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se ilia Gheorghită, serăpezlră cu a treia ceata în 
ajutorul lui. Invălmăşala era grozavă. Codrenii nca- 
vând lo • pentru mânuirea lungilor lor suliţi, se a- 
pucase de paloşe şi de buzdugane. Tatarii, simţind 
că dacă sunt biruiţi piere ori :e nădejde de scăpare 
pentru ei, se luptau ca nişte fiare.

In asemenea împrejurări, numărul luptătorilor 
fiind acelaş într’o parte ca în cealaltă, izbânda nu 
putea să fie decât a celor mai hotărîţi, mai pu
ternici şi mai bine înarmaţi care, fără îndoială, 
erau creştinii.

Numărul Tătarilor se împuţina văzând cu ochii 
şi cei rămaşi in viaţă luptau numai pentru aşi face 
drum spre câmpul slobod.

Toma Alimoş făcea minuni : capetele şi bra
ţele de păgâni sburau sub cumplitele lovituri ale 
paloşului său. Băncilă lovea rar dar nu lovea nici
odată în zadar sau de două ori pe acelaş Tătar.

In urma lui Băncilă, Ştefan Svroici tăia şi îm
pungea cu lăcomia oşteanului care de mult fusese 
dorit de asemene sărbătoare. Bibiro făcea palancă 
pe unde trecea. Pâr vu zbiera şi suduia pe munte- 
ne.şte cât îl iertau plămânii : legea şi străbunele 
păgânilor erau pomenite în cuvinte puţin alese deşi 
sunătoare, dar aproape la fiecare asemenea pome
nire paloşul lui se abătea cu furie asupra unui 
Tătar şi Tătarul scăpa dârlogiidin mână şi luneca 
sub cal.

întâmplarea luptei aducându-1 lângă Toma Ali
moş, un Tătar îndreptă cu vârful săbiii, spre pieptul 
Munteanului, o lovitură care, dacă Tar fi nemcrit, 
fără îndoială îi curma zilele. Dar Pârvu prinsese 
de veste şi izbuti să depărteze la. vreme vârful 
fierului ameninţător, însă fără a mai putea răspunde 
prin vre-o lovitură din partc-i, neizbândă care 
aduse pe buzele lui o sudalmă mai îngrozitoare 
de câte toate acele care le rostise până atunci.

— Ii viteaz dar nu samănă a boier! zise Voevo 
dul printre dinţi, rătezând totodată capul păgânu
lui dintr’o singură întorsătură a paloşului.

Dar pustiirile cele mai cumplite printre păgâni le 
făceau Şalga, Gheorghită şi Mihu, care alcătuiau un 
feliu de troiţă nedespărţită, cu trei capete, trei cai
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şi trei paloşe vajnice. Ei sfărâmau rândurile tătă
reşti ca o vijelie ; pe urma lor rămânea palancă.

Gheorghiţă şi cu Miliu alcătuiau acuma nişte 
scuturi vii a Salgăi, unul în dreapta şi celalalt în 
stânga ; nimic nu o putea atinge fără a fi străbă
tut mai întâi prin unul din ei.

De odată ei se găsesc în faţa mârzacului, uşor 
de recunoscut in mulţimea Tătarilor prin hainele 
lui cele scumpe, prin coiful şi panierul de oţel 
suflate cu aur şi mai ales prin steagul purtat in 
urma lui.

Cum îl vede Şalga, se răpede la dânsul şi iu 
cârnitura la care sileşte pe calul ci cel negru, a- 
cesta calcă pe copita calului lui Mihu carepotih- 
neşte şi este împiedecat de la cădere numai de mâna 
ageră a călăreţului.

Dar Saiga a scăpat din închisoarea vie in care 
se afla şi, într’o clipală, calul ci se ridică în două 
picioare în faţa lui Ivara-Katuş, paloşul ci se a- 
bate asupra gâtului mârzacului, dar răsună pc pla
toşa de oţel care’l apără. Un Tatar poartă vitezei 
o lovitură de sabie la cap, dar înnainte ca sabia 
s’o ajungă, Mihu, din urmă, diutr’o singură lovitură, 
spintecă în două nu numai capul dar şi pieptul 
păgânului. Lovitura care mârzacul o poartă Salgăi 
ca răspuns la cea neizbutită a ei, nu o nemereşte 
deşi atinge şi răneşte destul de adânc braţul drept 
al lui Gheorghiţă, împins înainte în ajutorul ma
mei. Şalga poartă a doua lovitură care atinge pe 
păgân* în faţă, o taie de la frunte până la gât, 
chiorându’l cu sânge.

Mârzacul ameţit, întoarce calul, îi înfundă pin
tenii în pântece şi, răsturnâiul t >t cc-i stă in 
fată, o rupe la fugă fără aşi da samă undo fuge. 
Şalga dă şi ea pinteni calului şi urmează în u- 
liţa deschisă de Ivara-Katuş, fără* a băga în samă 
câte o lovitură de paloş purtată de Tătarii lângă 
care trecea, lovitură care o atingea uşor pe braţe 
sau pe umere.

Gheorghiţă şi Mihu se ieu după dânsa dar u- 
liţadeschisă de mârzac este înşustă şi Tătarii le 
stau împotrivă ; vitejii noştri doboară pe păgâni la 

_ pământ, dar rămân ceva în urmă.
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Kara-Katuş a ajuns în sfârşit la câmp cu Şalga 
pe urma lui ; fără a’şi da samă, fuge înspre tăp
şanul încunjurat de bălţi pe care împresurase 
pe .Şalga. Armăsarul cel negru al Şalgăi, din pră- 
sila Împăraţilor ţărigradeni, este mai voinic şi 
mai iute de cât calul mârzacului. Depărtarea dintre 
Şalga şi Kara-Katuş descreşte văzând cu ochii. Miliu 
si Gheorghiţă, care au ieşit şi ei din învâlmăşală. 
vin în goană, dar sunt la mai bine de o suta 
de stânjăni în urmă.

Tătarul ajunge lângă stufărie, s’întoarce pe şea. 
vede că Şalga este aprope să’l ajungă dar că to
varăşii îi sunt departe, întoarce calul şi se ră- 
pede la ca cu paloşul ridicat. Dar viteaza atâta a 
aşteptat. Dă calului o puternică lovitură de pin
teni şi el, cu pieptul, se loveşte cu putere de piep
tul calului lui Kara-Katuş, făcându-1 să cadă pe 
picioarele de dinapoi. Şalga depărtează fierul Tă
tarului printro lovitură dealungul acelui fier, de 
la vârf spre mâner, apoi îndreptând vârful paloşu
lui spre duşman, il vârâ întreg sub braţul rămas 
ridicat, strigând :

— Aşa moare hoţul, de mâna unei muieri.
Kara-Katuş bătu vântul cu braţele apoi, răstur- 

nându-se pe spate, căzu de pe cd, mort.
Şalga privea în nemişcare duşmanul ucis de 

mâna ei şi simţea acum ca un fior rece pe spinare. 
Mihu şi Gheorghiţă nu mai erau de cât la vre-o- 
zece stânjăni de dânsa.

In cursul aoestei lupte între Şalga şi mârzac, (> 
mână dădu înlături păretele de stuf de lângă ei 
şi, în deschiderea ast-feliu făcută, apăru capul ras
ai unui Tătar. Tătarul ţinea un arc în mână. Când 
văzu ce se petrece, potrivi răpede o săgeată şi luă 
pe Şalga la ochi. Dar mişcările ei şi acele ale lui 
Kara-Katuş erau atât de răpezi în cât nu îndrăzni, 
să tragă, temânduse se să nu lovească pe mârzac. 
Dar când acesta căzu mort, Tătarul ieşi cu totul 
din stuf şi folosinduse de nemişcarea Şalgăi pre- 
<um si de faptul că ea se uita la duşmanul mort, 
făcu doi paşi spre dânsa şi trase. Se* auzi strigă
tul dat de Mihu şi de Gheorghiţă care văzuse fapta 
Tătarului şi a&zise zbârnâitura arcului. Tătarul

X
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ucigaş căzu cu capul spintecat ele paloşul lui Mihu, 
dar vai! Săgeata intrase aproape întrea ră în coasta 
Şalgăi, care ar fi căzut de pe cal dacă n’ar li pri
mit-o Gheorghiţă în braţe. O crezu moartă căci avea 
ochii închişi. C) întinse pe iarbă ] ă mân and nimi
cit, în genunchi dinaintea ei. Dar ea deschise ochii. 
Mihu atunce, scoase răpede şaua de pe calul 
Salgăi şi ridicându-i încetişor capul, împinse şaua 
dedesubt. Şalga ii mulţămi din ochi, apoi căutând 
cu privirea pe Gheorghiţă şi văzându-1 pierdut de 
durere, întinse mâna spre el zicând :

— Dragul meu !
Iar el izbucni în lacrimi şi Mihu, la vederea ne

mărginitei dureri a acestui oştean atât de înalt şi 
de voinic, care atât de des se jucase cu moartea, 
se simţea gata să plângă şi el.

— Mamă, mamă dragă, decenu ne-ai ascultat, 
de ce n’ai rămas de o parte, zise Gheorghiţă cu 
un glas înnecatîn lacrimi şi întretăiet de hohote.

— Nu plânge aşa, zise eâ, căci durerea ta mă 
doare şi pe mine. Ceia ce s’o întâmplat trebuia să 
se întâmple odată, şi mâna ei găsind mâna fiului, 
o strinse încă cu destulă putere.

După o tăcere, ea vorbi iar :
— Când tatăl meu o vrut să mă deie după un 

străin, neştiind că iubeam pe tătal tău, pe scum
pul meu Ÿoicu, in’am spăimântat tare ştiind j*e 
tata om aspru şi neîndurat. Nebună 
trimis la Voicu să-i cer ajutor.

El mi-a trimes răspuns să am încredere într’însul 
căci el are sa me scape de Leah şi nu va lăsa să 
fiu a altuia de cât a lui. Din clipa în care am 
aflat cuvintele lui, ori ce teamă o pierit din inima 
mea, căci mă încredeam într’insul. Şi am avut drep
tate căci el m’o scapat şi i-am fost soţie, iar atât 
de mare fost-au fericirea traiului meu cu el în cât 
lumea îmi părea prea mică spre a o cuprinde. 
Bine că mă încrezusem în el.

Glasul

de grijă, am

Şalgăi ere slabea din ce in ce, tăcu 
acuma. Mihu se răpezi la apă şi, umplându-şi pă
lăria, o aduse rănitei, dându-i să beie dintr’însa şi 
stropindui faţa.

— Când Dumnezeu mi l-o răpit, reluă Şalga cu
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glasul ceva mai tare, am simţit că lumea se cu
fundă cu mine în întuneric. Dar el îmi spusese 
să îngrijesc de tine, să-ţi feresc copilăria de pri
mejdii şi de pagube şi să te cresc în frica lui Dum
nezeu şi în iubirea de neam.

I-am jurat că-i voţîmplini toate dorinţele şi ştiu 
ca el o închis ochii având desăvârşita încredere 
că-mi voi îndeplini jurămîntul.

Aice iar tăcu şi făcu semn lui Mihu să-i deie 
apă. După ce bău urmă :

— Mi-am împlinit jurământul, nu cu sfinţenie 
dar cu dragoste, căci după fericirea de care avu
sesem parte cu Voicu, nu puteam să am alta mai 
mare de cât aceia de a te vedea crescând în pu
tere, în minte, in frumuseţă, o podoabă a ochilor 
mei ! Toate dorinţele pe câte o mamă o putut să 
le aibă, tu le-ai împlinit.

— Mamă, am fost nevrednic de bunătatea ta. 
izbucni atunce Gheorghiţă, acoperind mâna răni
tei cu sărutări fierbinţi. ’

— Nu vorbi astfeliu’ dragnl meu. Care o fost 
mama, care o avut parte de fiu blând catră dânsa 
ca tine, înţelept ca tine, viteaz ca tine, frumos ca 
tine. Mamă mândră de copilul ei cămine, n’o fost 
nici n’are să mai fie.

Şi-acuma, dragul meu, puţin să se mai suie soa
rele şi voi fi departe, departe de tine, tu mân
gâierea văduviei mele. Voi fi iar lângă Voicu meu 
iubit şi-i voi putea arăta cum am răsplătit încre
derea care o pus-o în mine, îi voi putea mulţămi 
pentru darul ce mi To făcut în tine.

Cele de pe urmă cuvinte erau mai mult un şop- 
tet ; Şalga tăcu şi închise ochii. Faţa ei se făcuse 
albă ca varul, trupul rămăsese nemişcat.

Gheorghiţă crezând-o moartă, se aplecă şi o să
rută pe frunte. La această desmierdare, deschise 
ochii şi-i făcu cu dânşii semn că n’a murit încă 
apoi îi închise iar.

După o tăcere destul de lungă îi deschise sigla 
sul eî se auzi, dar acuma slab de tot.

— Innainte de a muri trebuie să-ţi dau un sfat. 
.Ştiu că iubeşti po o fată. Ea este frumoasă şi de 
neam bun. Iţi doresc să fii fericit cu dânsa, dar
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făgâduieşti-mi că vei lua-o în căsătorie numai dacă 
vei simţi că ai încredere deplină, nemărginită în- 
tr’insa cum am avut eu in tatăl tău, cum o avut 
el în mine. Jură-mi că cât vei avea cea mai mică, 

cea mai neînsemnată îndoială despre iubirea sau 
despre statornicia ei, nu vei lua-o.

— Mamă, zise Gheorghiţa cu hotărire. Acea fata 
este pricina morţii tale fiindcă, de rămâneam acasă 
in loc să mă duc s’o văd, plecam eu în locul tău 
si nu te pierdeam. Mamă, de acum înnainte pot avea 
numai ură pentru acea fată căci o privesc ca uci- 
gaşa ta. Inima ta de mamă o judecat’o bine. Iţi 
jur, mamă,că ea nici odată nu-mi va Ii soţie.

— Bine cuvântat să fii, si Dumnezeu să’ţi audă 
jurământul, zise alunce Şalga cu glasul mai tare 
şi, trăgându’l uşor de mână îl făcu să se plece şi’l 
sărută pe frunte şi pe obraz, îi netezi pârul cu 
mâna : apoi zise încet, ca pentru dânsa :

— Nu mor în zadar.
Dar acum se auzi un tropot de cai şi glasuri 

numeroase.
Toma Alimo.ş cu Părintele Lsaia, cu Bău ci bl. cu 

Bibire şi cu toate căpeteniile s’apropiau râpede 
de ei.

— Ce văd aice, strigă Toma Aii moş, sărind 
pe cal, Jupâneasa rănită şi după o izbândă ca acea 
de astăzî, dar nădăjduiesc că rana este uşoară.

Miliu făcu semn că nu mai este nici o nădejde.
Cu toţii o incunjurară, pătrunşi de durere, căci 

ea era privită ca o mamă de intreg Codrul >i de 
întreaga Lăpuşnă. Ochii ci care se uitau împre
jur dădură de Părintele lsaia; făcu semn să i se 
deie puţină apă şi, după ce bău ceru să fie lăsată 
singură cu călugărul, ca să se spovăduiască.

Cu toţii se depărtară, mâhniţi până în fundul 
inimii.

Spovăduirea fu scurtă, în curând călugărul ii 
chemă şi Gheorghiţă îngenunchiă din nou lângă 
Şalga : ea îi netezi faţa cu mâna, uitându-se la el 
cu nespusă iubire şi nespusă jale şi apoi, făcân- 
dil-i semn să-i ridice capul şi umerile, îşi adună 
puterile şi zise cu un glas intretâiet dar încă 
destul de tare:

de
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— Yoevoadc Toma, Căpitanilor, kneji, hotnogi şi 
oşteni. Do multo ori auzitu v’arn zicând că nu este 
dorinţă a mea care nu aţi împlini-o cu bucurie. 
Sunt în ciasul morţii şi aş voi să vă cer să vă legaţi 
prin jurământ că mi veţi împlini cea de pe urmă 
voinţă.

Toţi strigară într’un glas :
— Jurăm să’ţi împlinim dorinţa ori care ar fi.
— Tc rog, Părinte, punemi crucea pe piept.
Părintele Isaia îi puse pe piept crucea de aba

nos ce o purta atârnată ele gât.
— Intindeţi fiecare dreapta de asupra crucii.
Toţi întinseră mâna
— Juraţi, zise ea, că veţi da ajutorul vostru în

treg şi fără preget oricărui Român care va lucra 
pentru întărirea şi mărirea neamului nostru.

Toţi răspunseră într’un glas :
— Jurăm.
— Iar tu, adaose ea cătră Gheorghiţă, jură ma

mei tale caro are numai câteva clipe de traiu că 
vei fi în fruntea oricărei lupte pentru întărirea şi 
mărirea neamului român.

— Jur! zise Gheorghiţă.
Peste puţine clipe Şalga îşi dădea cel de pe urmă 

suflet.
După ce Gheorghiţă îi închise ochii, se făcu o 

targă alcătuită din suliţi legate împreună şi în
crucişate, apoi trupul mamei tânărului Căpitan de 
Codru fu depus pe această targă şi acoperit cu man
tale osteneşti. Fu pornit spre ’Grădişte unde ii 
urmară toate căpeteniile oastei.

Izbânda creştinilor fusese desăvârşită. Din două
sprezece mii de Tătari numai o mie scăpase cu viaţa 
şi aceia robiţi şi meniţi să fie vânduţi în Ţara 
Românească şi ’peste Üunàro. Cirezile de vite fură 
aduse înnapoi, pe păşunele do pe care fusese răpite.

Steagul mârzacului fusese cucerit de Bibire. Nu 
trecuse un cias după moartea Şalgăi şi un ornai 
căpitanului lăpuşnean gonea spre Vişineşti cu stea
gul legat de şea. Dar nu avea poroncă să-l ducă, 
precum s’ar putea crede, frumoasei Florica. Era 
însărcinat sa-1 deie în mâna preotului bisericii

18
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din Vişineşti cu hramul Sfinţilor împăraţi Constan
tin şi Ileana spre a fi aşezat lângă icoana lor.

Iar a treia zi după bătălie, trupul Şalgăi fu as- 
trucat în mormântul soţului ei şi la astrucare 
luă parte Codrul întreg precum şi mare parte din 
Lăpuşna.

Maro şi adâncă fu durerea lui Gheorghiţă. El 
pierduse în Şalga, pe lângă o mamă duioasă, un 
sfetnic de frunte, cu minte ageră şi iscusită. Se 
simţea acuma ca un vas fără cârmă.

Părintele Isaia, în urma rugămintei lui Mihu, se 
hotărîse să-şi prelungească şederea la Grădişte, 
înţelegerea cu Codrenii fusese desăvârşită chiar a 
doua zi după înmormântarea Şalgăi, dar Mihu do
rea să nu lese pe prietenul său singur, cu jalea cum
plită în care se găsea. Rămaseră deci în Grădişte 
până la începutul lui August când plecară la Bâr
lad, întovărăşiţi de Gheorghiţă până la malul Pru
tului.

XXX

In care se vede sosirea călătorilor noştri la 
Bârlad şi găzduirea lor la fostul şoltuz, 

Plosca».

Călătorii luaseră in acea noapte la Urlaţi, unul 
din satele lui Toma Alimoş, la casa vatamanului, 
de unde mânecându-se, ajunseră a doua zi, pe la 
toacă, în Bârlad.

Bârladul, pe acea vreme, nu se afla chiar pe lo
cul unde este aşezat astăzi, ci ceva mai la vale, 
în şes, iar apa Bârladului tăia drept în două ora
şul care era încunjurat do şanţuri adânci.

Deasupra şanţurilor erau întăriri alcătuite din 
pari de stejar, groşi ca cofa, bătuţi in pământ de 
un stânjăn, legaţi unul de altul, naiţi de trei stân- 
jăni deasupra pământului, ascuţiţi la vârf şi căp
tuşiţi, până la o palmă de acel vârf, atât despre 
oraş’cât şi despre şanţ, cu pământ îndesat între 
mai multe garduri de nuiele, alcătuind un feliu
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île zid, gros de şase palme bune. La unghiurile a- 
cestui zid încunjurător se vedeau turnuri clădite, 
asemene, din lemn de stejar şi din pământ bătut 
între garduri de nuiele, şi ridicate de trei stânjăni 
deasupra zidului. La fiecare din cele patru porţi 
ale oraşului erau câte două asemene turnuri.

To ma* Alimoş fu întâmpinat, la poarta despre Ră
sărit, de cătră Ploscan, un negustor fruntaş, fost de 
mai multe ori şoltuz, prieten şi tovarăş de arme 
a Vocvodului. El fusese vestit de sosirea lor şi 
venise călare să-i ieie şi să-i ducă în gazdă la casa 
lui spre care se îndreptară îndată după ce făcu 
cunoştinţă cu tot.i călătorii. Casa lui Ploscan a- 
flâudu-se în partea despre Apus a oraşului, îl stră
bătură aproape întreg.

Uliţile erau strimte fără, bine înţeles, nici o 
urmă de podeală : plouase cu două zile înainte şi 
caii intrau în glod până aproape de genunchi.

Casele erau, în cea mai mare parte, de lemn, a- 
proape toate cu două rânduri, acoperite cu olane, 
îngust 3 şi strinse una lângă alta; curţile se întin
deau în dosul lor.Toate fereştile erau la faţă, la rân
dul de sus se vedeau numai câte una sau două feres- 
tuici mici iar rândul de jos, aproape pretutindene, 
era alcătuit dintr’o dugheană cu uşa şi taraba de 
lemn de stejar, căptuşit cu fier. Numai tărăbile 
dughenilor celor mai sărace erau de lemn necăp
tuşit, dar legat cu drugi de fier.

In cele mai multe dugheni se vedea câte un 
singur feliu de marfă, numai acele care ţineau 
marfă străină o ţineau de mai multe feliuri.

Deşi era zi de lucru, mişcarea pe uliţă era mare; 
prin uşile dughenilor se vedea lume multă intrând 
şi ieşind din ele, iar prin tărăbile deschise se 
zăreau numeroşi meseriaşi, care împingând an
dreaua, care trăgând acul,’ care mânuind ciocanul 
sau barda. Ştefan Stroici spuse lui Ploscan căo- 
raşul lui se aseamănă cu un ştiubeiu de albine.

Ploscan zâmbi.
— Astăzi îi linişte, Jupăne, să vezi ce este în zi 

de târg. Păcat ca’n’ai venit luna trecută, în vre
mea iarmarocului : de sgomot mare ce era po u-



276

liţă nici nu te mai puteai auzi când vorbeai cu 
un prieten.

Părintele Isaia, din tinereţele lui nu mai fusese 
prin Bârlad, tăcea dar se vedea că inima îi este 
adânc mişcată prin amintirile stăruite într’insa.

In sfârşii ajunseră la casa lui Ploscan, o clă
dire de piatră cu două rânduri, lată de vreo şapte 
stânjăni la uliţă, dar prelungindu-se mult în cur
tea care era mai lată de cât casa şi împrejmuită cu 
zid. Ei nu intrară ca în cole laite case, prin du
gheana care cuprindea tot rândul de jos. ci prin 
o poartă mare care se afla în partea din dreapta 
zidului, despre uliţă. Spre mirarea călătorilor, Plos
can, care apucase înainte, nu cârni la stânga, 
spre casă, dar merse drept spre grădina ce se 
vedea în fund şi care era despărţită de ogradă 
printr’un zaplaz.

— In rândul 
unde, în schimbul unei plăţi, se adăpostesc călă
torii, ziseToma Alimoş tovarăşilor săi, dar pe noi, 
Ploscan ne găzduieşte iu casa din grădina unde 
şede însuşi.

O portiţă aşezată în zaplaz ducea în grădină şi 
înnaintea ei aşteptau mai mulţi argaţi. Ploscan des- 
călecă, rugă pe oaspeţii săi sădescalece şi ei şi să 
încredinţeze căii lor argaţilor apoi, deschizându-le 
portiţa, îi pofti să intre.

De a lungul zaplazului era ca o perdea de soci 
care ascundea casa cu uu singur rând şi cu aco- 
pcrimântul de olane, aşezată numai la vre-o trei 
stânjăni de această perdea şi a cărei faţă era în
toarsă spre grădină. Intrai printr’un cerdac ridicat 
de trei palme de asupra pământului, lat de patru 
palme la capete iar, la mijloc, de-asupra gârliciu- 
lui pivniţii, de şase. In capul scării îi aştepta o 
fată tânără, cu părul negru, cu ochi mari şi negri 
ca murile şi faţa de o frumuseţă plină de gingă
şie. De statură mijlocie, purta deasupra unei că- 

, meşi albe, cusută cu fir, o bondă fără mâneci de 
catifea neagră, căptuşită cu atlas galbăn, un colan 
de fir de aur, închis cu paftale mari de argint, su
flate cu flori de aur şi, peste o fustă albă cusută 
cu fir la marginea de jos, o fotă de ţesătură de

do sus a casei celei mari sunt odăi
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mătasă neagră, cu dungi Înguste de fir. Pe cap 
avea o basma de mătuşă galbănă, cu găitan şi cia* 
praz de fir la mărgini, iar in picioare cisme de 
piele galbănă;

Când Părintele Isaia ajunse la scară, fata scoborî 
răpede treptele, căzu în genunchi, îi sărută mâna 
şi-i ură bună venire în casa tătâne-său. Părintele 
o sărută pe funte, o ridică şi o binecuvântă. Fata 
se iuchină înnaintea lui Toma Alimoş care o netezi 
pe obraz, zicându-i :

— Bine te-am găsit, fotiţo.
Apoi, arătând cu mâna spre cei trei tineri, îi 

nu ini pe rând, pe jupan Pâr vu, ruda lui Basa- 
rab, Voevodul Ţării Româneşti, pe kneazul Şte
fan Stroici de peste munţi şi pe jupân Mihu, ne
potul Părintelui Isaia.

Fata se închină adânc la rostirea numelui 
rudei lui Basarab şi în privirea ei, tot-odată 
spărietă şi mirată, se ceti destul de lămurit 
plăcerea de a se găsi în faţa unui om aşa de 
înseninat. închinarea de care avură parte Stroici 
şi Mihu fu mult mai puţin adâncă deşi zâmbetul 
fetei arăta că feţfele lor frumoase şi deschise nu-i 
dcsplăceau.

Părintele cu tovarăşii săi urcară treptele; Ploscan 
•şi fiică sa ii urmară. Casa fiind încăpătoare, patru 
odăi erau pregătite pentru cinci oaspeţi ; în trei 
fură găzduiţi Părintele, Toma Alimoş şi Pâryu, 
fiecare in deosebi, Stroici şi cu Mihu împărţiră 
pe a patra.

Ploscan era un om de vre-o cincizeci şi cinci de 
ani, cu o faţă rumănă şi deşteaptă, împodobită cu 
o părecho de lungi musteţi albe care atârnau in 
jos. De statură mijlocie, era spătos şi începea a 
face pântece. Peste bonda albastră, cusută cu găi
tan negru, purta unfeliude dulamăde aba, tot al
bastră, a cărei piepturi, când se încheia, se în
crucişau, sponcile mergând .de la umărul stâng la 
şoldul drept. Mijlocul îi era cuprins într’un brâu 
lat de piele neagră, fără flori, dar având mai multe 
buzunare. Brâul stringea nădragii de aba albastră 
cave, la genunchi, intrau în ciubote de iuft negru.

Ploscan era unul din negustorii cei mai bogaţi
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din Bârlad; îudugheuile şi în hambarele lui ţinea tot 
feliul de marfă : băcălii, ţesături, fier şi lucruri de 
aramă venind din Ţarigrad, delà Veneţia şi de la 
Genova. El vindea mai ales cu ridicata. Fiu de ne
gustori bogaţi, în tinereţele lui călătorise mult, 
mergând să-şi facă cumpărăturile la locul unde se 
făcea marfa şi aducea în schimb pe acea din ţările 
care se învecinau cu Dunărea. Văzuse toate sche
lele Răsăritului, Italia întreagă şi ajunsese chiar 
până la Marsilia şi la Barcelona*.

După ce înnaintase in vrâstă şi ajunsese de mai 
multe ori şoltuz al Bârladului,* treapta cea mai 
înnaltă la care putea năzui un negustor, începuse 
să trimită pe fiul său, Mitru, pentru a face cum
părăturile în ţări străine. Cu patru ani înnaintea 
întâmplărilor povestite aice, Ploscan fusese lovit 
de o crudă nenorocire. Mitru căzu la Când ia sub 
cuţitul unui căpitan de vas sicilian cu care se 
certase la prilejul unei petreceri cu muieri. Lo
vitura era mai ales crudă pentru soţia negusto
rului, Tofana, care iubea pe fiul ei preste tot. Ea 
nu-i supravieţui decât câteva luni şi lăsă pe Plos
can singur cu fiică sa, Mitrana.

Călătorii rentaseră uimiţi de bogăţia îmbrăcă
mintei şi do indemânările’de tot soiul ce erau in 
căsa lui Ploscan. Se vedea că multe din obiceiu
rile ţărilor prin care călătorise făcuse asupra lui 
o intipăriro adâncă. Casa era mai încăpătoare şi 
mai bine împărţită decât casele boierilor celor mai 
bogaţi, avea îmbrăcăminte mai multă, mai inde- 
mânatecă, era plină de covoare şi de lucruri de 
preţ. Aşternuturile erau mai moi* şi mai bogate : 
în toato unghiurile se zăreau o mulţime de lu
cruri despre a căror întrebuinţare Mi’hu nu-si pu
tea da seamă şi pe care chiar Ştefan Stroici le 
vedea cu mirare.

Bogăţia mesei la care se adunară după ce se 
răcorise şi se primenise, chipul în care erau1 slu
jiţi la dânsa, mâncările alese, parte încă necunos
cute lor, vinurile scumpe, atât străine cât şi din 
ţară, turnate cu îmbielşugare, îi uimi şi mai tare. 
Pârvu, mai ales, nu-şi putea stăpâni mirarea.

— Da bogaţi mai suntără negustorii d’acilea r



279

neică, zise el lui Stroici lângă care şedea. Asta 
face cât zece boiari ! Pre legea mea, nici curţile 
mele dă la Târgoviştea nu suntără îmbrăcate mai 
frumos dăcât ăle d’acilea şi nu ştiu dacă nu aş 
schimba pă bucătarul meu pă bucătarul lui.

— In cât mă priveşte, răspunse Stroici scurt, 
trebuie să mărturisesc că atât casa cât şi masa 
mea sunt departe de a se apropia de asemene bo
găţie.

După masă se scoboriră cu toţii în grădina care 
se întindea până departe de casă şi în care oaspe
ţii lui Ploscan văzură, pe lângă pomi roditori şi 
flori frumoase, tufişuri dese pe lângă care erau 
aşezate laviţi de lemn. Părintele Isaia cu Toma 
Alimoş şi cu Ploscan se aşezară pe una din ele 
iar cei trei tineri pe alta, in altă parte a grădinei. 
Pe când ei petreceau istorisindu-şi deosebite. în
tâmplări războinice, la care fi.sese faţă sau des
pre care auzise de la alţii, Ploscan lămurea călu
gărului şi vechiului său prieten starea în care se 
afla atunce Bârladul.

Sfatul care se afla în capul trebilor era alcătuit 
din soltuzii Bârladului şi a Tecuciului, din patru 
negustori de frunte, aleşi de târgoveţi şi din patru 
kneji. Numai unul din kneji, bătrânul Pogan şi soltu- 
zul din Tecuci, ţineau cu Toma Alimoş şi cu Plos
can şi erau câştigaţi pentru scopurile urmărite de 
călugăr. Ceilalţi er.ui cu totul sub înriurirea kncazu- 
lui Târziul, un boier bogat, ales de Bârlădeni spre a 
povăţui ostile lor în răsboiu şi despre care a mai 
fost vorba’ în această povestire.

Târziul, care trâise mai multă vreme la curtea 
lui Sas, cu care era chiar înrudit, părăsise Suciava 
in urma unei sfozi cu Bale şi de când se ’întor
sese în satele lui, se zicea că s’a dat în partea lui 
Basarab şi lucrează pentru a aduce Bârladul sub 
stăpânirea acestui Voevod.

Prin bani izbutise să intre în sfat, împreună cu 
doi kneji şi patru negustori plecaţi lui, dar se fă
cuse urât atât knejilor cât şi multor negustori 
prin o trufie nesuferită. Ploscan era încredinţat 
că, la nouile alegeri, care trebuiau să aibă loc în 
ziua de Simedriu, Târziul şi ai lui nu puteau do
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•cât să cadă cu ruşine şi că aveau să intre in sfat 
Toma Alimoş cu dânsul si alţi prieteni de ai lor. 
Dar Ploşcan nu putea să ascundă mirarea cc’l 
cuprinsese când auzise că solul lui Basarab ve
nea cu dânşii şi mai ales când Toma Alimoş, cu 
care stătuse de vorbă înnainte de masă, îl încre
dinţase că Pâivu are poronca Domnului său să 
ceafă delà acei care ţineau cu dânsul tot sprijinul 
lor pentru întemeierea nouei Domnii.

—Şi pe mine, zise Părintele, m’o uimit această 
veste şi aşi fi bănuit vr’o înşelăciune dacă cărţile 
care mi le-o arătat solul şi, mai ales, lucrurile care 
mi le-o spus n’ar fi făcut să piară din mine ori-ce 
îndoială. De alt-mintrelea vom vedea numai de 
cât dacă el este sau nu de bună credinţă,după cum se 
va purta şi cum va lucra aice. întâlnirea cu dân
sul ne-o făcut, pe Voivod, arătând spre TomaAli- 
moş, şi pe mine să părăsim calea la care eram ho- 
tărîţi. Precum ştii, ne propusesem să ne folosim de 
nemulţumirea pricinuită în ţărănime prin împilările 
unora din kneji şi prin lăcomia multora din ne
gustori. Eram hotăriţi să răsculăm poporul de la 
ţară în numele unui Domnitor care făgăduia că, 
sub oblăduirea lui, vor pieri toate obiceiurile rele 
şi locuitorii satelor nu vor mai fi supuşi la alto 
dări şi îndatoriri decât acele statornicite de obi
ceiul strămoşesc. Voovodul Toma trebuia să se 
puie in fruntea mişcării; Dumneta, cuMarou, şol- 
tuzul din Tecuci şi cu alţi negustori cu iubire «le 
neam, era să ne daţi ajutorul vostru şi nu poate 
încăpea îndoială că Târziul, şi ai lui, cu ne
gustorii, duşmani nouă, nici nu s’ar fi putut împo
trivi unei asemenea furtuni şi ar fi trebuit să se su- 
puie nouă sau să fugă întări străine. Izbânda era 
a noastră fără îndoială,dar oareşi care văi sare de 
sânge tot trebuia să se facă şi* dihonie mare a- 
vea negreşit să se nască între biruitori şi biruiţi, 
întâlnirea * minunată cu Pârvu, veştile neaşteptate 
ce ne le o adus de la Basarab, nc-au făcut să ne 
Şândim că am putea ajunge la scopul dorit aice 
lără vărsare de sânge românesc şi fără dihonie 
mare între oameni care locuiesc în acelaş oraş, şi 
sunt legaţi între ei prin înrudire. Impreju-
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raroa că chiar Basarab doreşte izbânda noas
tră nu poate decât să facă pe obştia negustori
lor care ţine cu el şi pe mulţi din knejii care 
ne sunt potrivnici să se deiecu’noi. Vor rămânea 
de o-parte numai Târziul cu câţiva din knejii robiţii 
lui prin datorii băneşti, şoltuzul Ifrim Coţofană, 
cu puţinii negustori pe care i-o orbit prin laudele 
lui şi cei câţiva kneji şi negustori care, uitându-şi 
cu desăvârşire legea şi neamul,şi-au pus toată nă
dejdea în Unguri. Aceşti duşmani, fiind puţini la 
număr şi desbinaţi între dânşii, nu vor îndrăzni 
să ne să împotrivească cu armele : izbânda noas
tră va li desăvârşită fără vărsare de sânge şi ne
mulţumiţii vor rămânea prea puţini. Apoi mai este 
ceva. După izbândă, o poroncă a lui Bogdan va stârpi 
împilările la care sunt supuse satele şi va opri pe 
viitor dările şi îndatoririle adăogite peste cele cu
noscute din vechime.

Astfeliu, pe de o parte se va face dreptate po
porului iar, pe de alta, nu vom datori izbânda 
noastră numai ţărănimii, lucru primejdios,căci ea, 
simţindu-şi astfeliu puterea, ar putea să fie uşor 
împinsă s’o întrebuinţeze şi pe viitor numai pentru 
folosul ci.

— Târziul şi cu ai săi bănuiesc ei oare că solul 
lui Basarab este cu noi?

— De unde să afle, răspunse Ploscan, chiar eu 
am aflat această veste num aï in astă noapte, din 
gura credinciosului ce mi Po trimis de la Urlaţi 
Jwpăn Toma.

— Ştiau ei că trebuie să vie aice un sol al lui 
Basarab ?

— Târziul se tot laudă de o bucată de vreme 
că, în urma cărţilor trimise de dânsul la Târgo- 
viştea, Basarab s’o hotărit să trimită aice pe un bo
ier al lui şi ca acel boier are să tragă în gazdă la 
casa din târg a lui, a Târziului şi are să ţie voroavă 
cu sfatul despre mai multe trebi vajnice. întâi era 
vorbă că solul trebuie să rosască îndată ; Târziul 
făcuse chiar nregătiri mari pentru primirea lui dar, 
în urmă, s’o auzit că solul o mers întâi la Ceta
tea Albă unde are de împăcat nişte gălcevi cu
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Genovezii şi va veni la noi numai după ce îşi va 
isprăvi trebile acolo.

— In curând da-vom lucrul pe fată, zise călu
gărul ; dar ar fi bine să ne sfătuim si cu Mun
teanul.

— Nu-ţi pare el, Cuvioase Părinte, cam tânăr 
pentru o asemenea însărcinare şi cam...

Ploscan căuta, fără a-1 găsi, un cuvânt nemerit.
— Cam nu samănă a boier, zise Toma Alim.oş 

zâmbind.
Călugărul dădu din umere.
— Hotărît lucru, zise el, Pârvu nu-i vine la so

coteală. Aşa sunt Muntenii, mai vioi, mai sbur- 
dalnici, mai puţin cumpăniţi la vorbă, mai lftudă- 
roşi de cât noi.

— Mă iartă, Părinte, am cunoscut şi eu mulţi 
boieri munteni, căci nu puţine sunt războaiele ce 
le-am purtat avându-i drept tovarăşi. Intr’adevăr 
vioi, sburdalnici, bucuroşi de vorbă şi de laudă erau 
acei boieri, dar aceste toate erau in alt chip decât 
la Pârvu al nostru.Adevărat este însă că o trecut 
multă vreme deatunce şi poate s’or fi schimbat şi ei. 
Insă nu tăgăduiesc că întâlnirea noastră cu acest 
Muntean fost-au spre marele bine a pricinii noas
tre şi că ajutorul ce ne-1 dă de nepreţuit folos ne 
este. Dar iată-! că vine.

Intr’adevăr, Pârvu cu Stroici şi cu Mihu veneau 
spre dânşii.

Fără a mai răspunde lui Toma Alimos, călugă
rul se ridicâ de pe laviţă şi urmat de Voevod şi 
de Ploscan, merse îunaintea tinerilor şi când se în
tâlniră, propuse lui Pârvu şi lui Stroici să meargă 
cu toţii in casă spre a se sfătui asupra celor ce 
aveau de făcut.

Ei nefăcând nici o împotrivire, se îndreptară 
cu toţii înspre casă. Noaptea căzuse cu totul, o 
noapte de vară, fără lună, senină şi caldă. Când 
se apropiară de casă, auziră sunetele unei lăute 
însoţite de un glas de femeie, dulce şi limpede 
careVicea un cântec duios. Fără ca să se fi sfă
tuit, oi se opriră cu toţii şi ascultară în tăcere, 
dar cântecul fiind pe sfârşite sunetele încetară 
în curând.
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— Ce cântec duios, zise Ştefan rupâud tăcerea, 
rar auzit-am glas atât de dulce !

— Piivighitoarele să se ascunză, strigă Pârvu. 
ăsta era glas dă înger; ascultându-1 rai s’a păru- 
tară că m’au luatără îngeraşii pă aripioare şi ra’au 
du sără în raiu ! Mă prinz că gâtlejul dân care ie- 
să e mai alb ca zăpada dă pă Negoiu, este prins 
dă trup fraged şi mlădios si ţine faţă dă fecioară 
pă lângă care crinii şi trandafirii rămân dă ruşine.

— Glasul este al Mitranei, fiica gazdei noastre, 
zise Toma Alimoş, râzând de focul cu care vorbise 
Munteanul. Ea într’adevăr este plăcută, atât la pri
vit cât şi la auzit dar dacă glasul ei îţi place în- 
tratâta, u^or lucru este să te facem să-l mai auzi. 
Mitrano, fetiţă, zise el ridicând glasul, ia zimi 
cântecul Cucului şi a Turturicăi, tare mi-i dor de 
el căci de mult nu l’ain mai auzit şi ştii cât îmi 
place. Dar luaţi loc, boieri.

Ei se aşezară pe o laviţă care se găsea alătu
rea. Lautâ răsună din nou din mijlocul tăcerii, 
se ridică iar dulce şi limpede d a r puternic 
şi cald glasul fetei, zicând viersul duios al celui 
mai gingaş dii tre cântecele poporului nostru. Yoe- 
vodul era mişcat până în fundul inimei, căci auzise 
acest cântec altă dată, din gura Ancuţei.

El făcea să apară înnaintea ochilor lui icoanele 
acelui trecut depărtat, atât de dureros şi, totuşi, 
nespus de dulce. Câncl glasul amuţi şi după ce bă
tăile în palme, în semn de mulţămire, încetară, 
Toma Alimoş ceru fetei alt cântec şi pe urmă iar 
altul. Ea, din dosul tufişului care o ascundea, se 
grăbea să-i împlinească dorinţa, fără ca glasul să-i 
fie ostenit sau să piardă câtuşi de puţin din dul
ceaţa sau din limpezimea lui. Voevodul ar fi fă
cut-o sa cânte până după miezul nopţii, dar când 
se s'ârşi al patrulea cântec, Ploscan le aminti că 
mai aveau nevoie să ţie sfat despre lucruri vajnice 
şi că ciasul era înnaintat.

Călugărul se sculă îndată şi se îndreptă spre 
casă; tovarăşii săi, deşi cuveaerată părere de rău, 
se văzură siliţi să-l urmeze. Innainte de a se de
părta, Toma Alimoş strigă Mitranei :

— Mulţămesc, fetiţo, mi-ai^desmierdat urechi-
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le şi mi-ai mângâiet inima. Noapte burnt şi somn 
uşor !

Iar Pârvu, urmând pe ceilalţi, strigă :
— Pâ boiaria mea, atare frumuseţe şi atare glas 

ar face mândria şi podoaba curţii lui Basarab.
Ploscan duse oaspeţii în odaia cea mare în care 

sezuse la masă. îndată ce sosiră acolo, slugile a- 
duseră, pe tablale de aramă, ulcioare cu vinuri gre
ceşti răcite In fântână si cupe de argint. Când cu
pele fură pline şi slugile plecate, călugărul începu 
să lămurească lui Pârvu atât starea lucrurilor în 
Bârlad cât şi ceia ce aştepta de la dansul pentru 
folosul pricinii obşteşti.*

După ce isprăvi, Munteanul care ascultase cu 
cea mai mare băgare de seamă, se ridică de pe pa
tul pe care şedea şi răspunse :

- Cuvioase Părinte, străluciţi boiari si cinstite 
oaspete ! Starea lucrurilor dân Bârlad îmi este cu
noscută dă mult. Nu se întâmplă nimic în ţările 
ăle mai depărtate fără ca vestea întâmplării să nu 
ajungă la urechile lui Basarab, dân ţările înveci
nate are ştiri zilnice dăspre ăle mai mici amănun
ţimi. Ce ştie Basarab ştiu şi eu, căci Basarab 
pentru mine taină nu arc. Câte mi le-a zis Părin
tele, le ştiam aproape toate. Precum vă spuseiu 
când avui norocul să vă întâlnesc, Basarab do
reşte izbânda Domniilor Voastre. Intemeiarea unei 
puternice Domnii rumâne.şti pă locurile ăste i-ar ti 
plăcută ; dăcât să vază Bârladul in mânile Ungu
rilor, mai bine să-l apuce Jupân Bogdan. Sunţ gata . 
să lucrez precum doriţi, împreună cu Cuvioşia Ta 
şi cu Domniile Voastre, sunt gata să mă întâlnesc 
cu fruntaşii Bârladului, kneji şi negustori, sunt 
gata să le spuiu că Basarab se leapădă dă orice 
gând dă stăpânire asupra Bârladului, sunt gata 
să-i îndrept spre Domniile Voastre şi spre Bogd 
fără a da în vileag scopurile ce lo urmăriţi, 
lăsându-vă şi Domniilor Voastre grija dă a le 
face la vreme destăinuirile ce veţi crede dă cu
viinţă. Cu bucurie aşi începe chiar dă mâine. 
Dar, Cuvioase Părinte, străluciţi boiari, cinstite 
oaspete, cu toată ruşinea mă văz silit să vă a- 
mintesc că m’aţi întâlnitâră gol şi învelit numai în-

an



2S5

tro sarică. Hainele mele, armele mele ale scumpe, 
caii mei ăi dă soiu, desagii ăi cu bani, le-au lua- 
tără păgânii, slugile mele au fostără ucise. Hai
nele ce le port astăzi pă mine le datoresc bună
tăţii kncazului Stroici, nu am cu ce să mă schimb. 
Nu pociu zice că punga îmi-esto goală căci nici 
măcar pungă nu am. Sunteţi acilea un Cuvios Pă
rinte, munte dă înţelepciune, nişte străluciţi bo- 
iari dăprinşi cu treburi mari, dă care atârnă soar
ta popoarelor, un negustor dă frunte, bogat, pur
tat prin ţări streine care a văzutără şi ştie mult. 
Vă întreb pă Domniiie-Voastre, poate oare solul 
si ruda Marelui Voevod Basarab să se arăte în a- 
semene stare fruntaşilor unui popor strein? Ce 
fel iu dă trecere poate să aibă un sol care are un 
singur rând dă haine şi chiar ăla a altuia, îm
prumutat lui dă pomană? Credeţi Domniile Voas
tre că vorbele şi sfaturile unui sol cu cişmele 
pleznite şi cu hainele cârpite să aibă marc răsu
net în minţile şi în inimile Bârlădenilor ?

Pârvu încetând să vorbească, Părintele Isa ia se 
sculă de pe scaunul pe care şedea.

— Solul lui Basarab, zise ei, se 
jilor şi negustorilor din ţara Bârladului, în hai
nele ce se cade să fio purtate de un boier de sa
ma lui, rudă a Marelui şi puternicului Alexandru 
Basarab.

— Vedeţi, prin urmare, întrerupse Pârvu, că 
nu pociu să încep a lucra cum doriţi Domniile 
Voastre şi cum doresc eu însumi, înnainte dă a 
avea ăle trebuitoare pentru a nu da pă Basarab, 
Dă Domniile Voastre şi pă mine dă ruşine. Tre
buie deci să-mi daţi un om călăreţ, pă cave să-l 
trimiţdă sârg la Târgovişto, să vestească pă Ba
sarab dă câte mi s’au intâmplatâră, să ducă vorbă 
acasă la mine ca să mi să trimiţă bani, haine, 
cai şi slugi căci, slava Domnului, dăstule am a- 
colo şi chiar dă prisos.

La auzul acestei propuneri, Părintele Isaia, Toma 
Alimoş şi cu Ploscan putură ascunde numai cu 
greu supărarea şi grija de care fură cuprinşi. Bă
nuiala cu care cei doi de pe urmă priveau pe

va arăta kne-
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Muntean deveni şi mai vie, ea începu să Pe îm
părtăşită şi de călugăr.

Fără să se fi sfătuit, tus-trei făcură presupunerea 
că se putea prea bine ca ei să fi fost nişte jucării 
în manile lui Pâr vu care ştiind, nu puteau pri
cepe de unde, parte din tainele lor, izbutise * să 
afle mare parte din câte mai remăsese, înşelându-i 
cu o închipuită bună voinţă a lui Basarab pentru 
scopurile lor. Un schimb de cărţi ori de veşti 
între Domnul Ţării Româneşti şi solul său tre
buia împiedecat cu ori ce preţ,’ cel puţin până 
când erau să aibe dovezi neîndoielnice despre buna 
credinţă a lui Pârvu.

îngrijirea cu care Munteanul aştepta un răs
puns la propunerea ce o făcuse se cetea uşor în 
ochii lui ; bănuiala celorlalţi crescu. După o lungă 
tăcere, călugărul vorbi, uit’ându-se ţintă in ochii 
Munteanului :

— Şi ce nevoie este să trimeţi tocmai la Târ- 
govişte ca să-ţi aducă nişte lucruri care, cu cea 
mai mare uşurinţă, ţi le putem găsi aice cu mult 
mai puţină zăbavă.

Călugărul văzu cu surprindere că faţa lui Pârvu 
se luminează.

— Nu cred, adaose Părintele, că ne vei ţine 
de rău dacă te vom ruga să primeşti de la noi, 
bine înţeles ca împrumut, ori cât ţi-ar trebui pen
tru aţi face hainele trebuitoare’ aţi cumpăra 
arme şi cai, pentru a ţi tocmi slugi.

Faţa lui Pârvu se lumină cu totul.
— Cuvioase Părinte, stră'uciţi boiari, cinstite oas

pete, zise el închinându-se. Primesc cu mare mul
ţumire să mă folosesc dă ajutorul Domniilor-Voas
tre numai pentru că sunt nerăbdător să iau şi eu 
parte la lucrările Domniilor-Voastre. Dar oare gă
sise-vor acilea croitori, ceaprazari şi cismari dăs
tui de meşteri pentru a face haine şi încălţăminte 
vrednice dă solul lui Basarab? Su’ntără oare în 
dughenile negustorilor d’acilea catifele şi mătă
suri dâncare să-mi pot alege?

— Fii pe pace, Jupâne, zise Ploscan zâmbind, 
îţi vom aduce mâne mătăsuri şi catifele, ceapra- 
zuri şi găitane cum n’ai văzut adesea nici la Târ-
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govistea. Iar în cât priveşte croitorul, avem aice 
pe un Genovez care, în vremea când străbăteain 
eu marile, era cel de ântâi meşter în Genova. A- 
vând păcatul să facă, într’un cias de beţie, moarto 
de om, o fost silit să fugă şi o nemerit tocmai la 
noi. Iar pentru bani, poronceşte, te voi împrumuta 
cu câţi îţi vor trebui.

Pârvu mulţămi din nou şi se hotărî ca Plos- 
can să ieie măsuri pentru ca chiar a doua zi să 
se aducă, acasă la dânsul, mărfurile din care să-şi 
aleagă Pârvu cele de trebuinţă şi pentru ca croi
torul Leonardo să lie şi el de* faţă.

Se mai hotărî, cu primirea tuturor, ca însuşi
rea de sol a lui Pârvu să nu fie încă dată în vi- 
lea, având el de o-cam dată a rămânea un boier 
muntean călător, prădat de Tătari în drumul său.

Dar de vreme ce hainele nu puteau să fie gata 
înnainte de câte-va zile, se hotări ca călugărul, 
Toma Alimoş şi Stroici să meargă în această vreme 
la Pungeşti, satul unde Voevoaul işi 
rea, spre a aduna acolo knojii prieteni lui şi frun
taşii satelor din întreaga ţară a Bârladului, spre a 
se sfătui cu dânşii. Plecarea lor fu hotărîtă pen
tru dimineaţa zilei următoare iar Mihu rămase în 
Bârlad, unde aştepta veşti de la oamenii lui.

Când, a doua zi, Pârvu* se sculă şi ieşi din odaie, 
fu întâmpinat de Ploscan care îl rugă să-l urmeze 
in odaia cea mare unde, pe paturi, pe scaune, şi 
pe mese erau întinse o mulţime de pânzături, de 
mătlsuri şi de catifele, de toate colorile, de cea- 
prazo şi de găitane de aur şi de argint, de iuf- 
turi negre, galbene şi roşii.

Uimit, Pârvu întrebă pe Ploscan :
— Dar pentru cine ţin negustorii dân Bârlad 

lucruri atât dă minunate?
— Pentru cine ? răspunse Ploscan. Pentru toţi 

boierii ţărilor dintre munţi, Dunăre şi Nistru, pen
tru curţile lui Basarab şi a lui Sas şi, mai ales, 
pentru boierii cei mari din Ţara Leşască. Să nu 
uiţi că Bârladul este o şchele, din care se stre
coară în ţările mărginaşe toate mărfurile Răsări
tului şi chiar mare parte din acele din Apus.

Alegerea şi potrivirea materiilor pentru alcătu-

avea aşeza-
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irea celor şase rânduri dc haine, fără de care Pârvu 
zicea că solul şi ruda lui Basarab nu se poate a- 
răta obştei Bârlădenilor, precum şi luarea măsu
rilor de cătră Leonardo, croitorul genovez, ţinu 
dimineaţa întreagă şi se mai prelungi până după 
amiazi când veni rândul ciubotarului. Zilele ur
mătoare trecură cu încercatul şi cu îndreptarea 
cusururilor găsite.

Mihu care, de la început, nu simţise nici o a- 
plecare către Muntean şi care avea câţi-va cunos
cuţi în oraş, îşi petrecea vremea mai mult pe la 
ei şi se întâlnea cu Pârvu numai la prânz şi la 
cină. Serile le petreceau in grădină, cu Ploscan 
care, peste zi, era sau în dughenile şi hambarele 
lui de marfă sau în oraş, pe la alţi negustori cu 
care avea afaceri.

Mihu fu uimit de silinţele ce-şi dădea Pârvu 
spre a se imprh teni cu gazda lor. încercările lui, la 
început, fură primite cu mare răceală, vederat că 
bătrânului negustor nu-i era plăcut Munteanul. 
Dar Pârvu îi arătă atâta plecăciune, ii ceru sfa
turile îutr’un chip atât de măgulitor, găsi cuvinte 
atât de frumoase pentru a-i lăuda gospodăria şi 
mai ales ascultă povestirile lui Ploscan asupra că
lătoriilor sale cu atâta bună voinţă în cât, a treia 
zi, cucerirea negustorului era desăvârşită. Mihu 
auzea cu surprindere pe Ploscan lăudând* agerimea 
de minte, învăţătura si buna creştere a lui 
Pârvu.

— Se vede, adăoga negustorul, că iesădin soin 
bun, că-i rudă de Domn.

A patra zi, Pârvu izbutise să cunoască toate a- 
facerile lui Ploscan si să-şi deic samă mai lămu
rită de bogăţia lui. âe vede că această bogăţie era 
foarte mare căci Munteanul devenise şi mai ple
cat faţă de gazda lor.

Parte din haine se isprăvise. Pârvu lepădase 
acea ce o avea de la Stroici şi care începea să deie 
semne neîndoielnice de oboseală, pentru a se îm
brăca în cele lucrate de Leonardo : .numai catifea 
şi mătasă, cusute cu găitane şi ceaprazuri scumpe.

Cu două zile înnainte de întoarcerea Părintelui 
Isaiu, Mihu îşi putu da samă, la masă, că fru-
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moaşa Mifcrana privea pe Pârvu cu cea mai vede- 
rată plăcere şi că ea era departe dea fi nepăsă- 
toaro pentru dânsul. Pârvu încerca acuma nişte 
cili de călărie trimeşi, în urma: ceferei lui Ploscan, 
din herghelia unui kneaz ieşan; se întâmplă că îiîcă- 
lecând pe unul dintr’înşii, şi stringând frâul prea 
tare, calul se ridicase în două picioare şi se răs- 
turnase pe spate, iar el scăpase de moarte numai 
aruncându-se jos la vreme "Fata, la care Mihu se 
uita din întâmplare tocmai în acea clipală şi a 
cărei ochi păreau ferecaţi asupra Munteanului, 
se făcu de odată mai albă de cât varul şi fu si
lită să se sprijine cu mâna de masă casă nu cadă 
îndărăt. Pârvu, căruia spaima Mitranei nu-i scă
pase, începu îndată să povestească alte întâmplări 
de acelaş soiu, cu prilejul cărora scăpase de moarte 
numai ca printre urechile acului. Mitrana asculta 
tremurând .şi îngălbeninduse la fiecare povestire.

Din întâmplare Mihu ieşi după masă, împreună 
cu Ploscan, spre a merge la un negustor prieten 
lor, de la cţire trebuia să afle despre intrarea 
în ţară a mai multor negustori venind din Ţara 
Ungurească. So întoarse singur la gazdă căci Plos
can avea de descurcat nişte socoteli destul de 
lungi cu acelaş negustor. înnoptase de vre-odouă 
ciasuri, cerul era întunecat şi năduşala mare. 
In depărtare se vedeau fulgere si se auzeau tu
nete. Căldura în odaie fiind nesuferită, Mihu ieşi 
în grădină şi începu să-i colindeze cărările; pier
dut in gânduri şi cu chipul Ilenei înnaintea ochi
lor. De odată, în tufişul pe lângă care trecea, auzi 
răsunând o sărutare. ’Oprindu-se mirat, auzi şoapte 
si o nouă sărutare, mai răsunătoare dé cât cea de 
întâi. Tocmai atunce un fulger mai puternic de 
cât celelalte lumină cerul şi, printre crengi, Mihu 
putu să vadă în chip foarte lămurit, pe Pârvu, 
stând pe o laviţă şi stringând în braţe pe Mitrana 
care şedea lângă el.

Miliu rămase uimit. Era vederat pentru dânsul 
că Pârvu, folosindu-se de trecerea care ştiuse s’o 
cucerească pe lângă Ploscan şi de rătăcirea fetei, 
era pe cale să necinstească casa gazdei lor. Firea 
cinstită a lui Mihu fu cuprinsă de scârbă şi de

19
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mânie. Nu-i era iertat să îngăduie săvârşirea unei 
fapte atât de mişeleşti. Era cât pe ce să intre 
in tufiş şi să zică lui Pârvu, în faţa fetei, ce gân
deşte despre purtarea lui când, despre casă, se 
auzi "laşul lui Ploscan care striga pe o slugă.

• — v ai ! Tata ! zise Mitrana şi, scăpând din 
braţele lui Pârvu, se îndreptă cu fuga spre casă, 
teşind din tufiş prin partea opusă celei în care 
se afla Mihu. Acesta rămase o clipală în nedu
merire .dacă trebuie sau nu să se arate lui Pârvu, 
apoi aducându-şi aminte că Părintele Isaia a- 
vea să soseaseă a doua zi, înnainte de vremea me
sei, se hotărî şă nu facă nimic până ce nu-i va 
fi luat sfatul.Se depârtă decişi el spre casăIndata 
ce se . auzi un tunet puternic şi prelungit care aco
peri zgomotul paşilor lui.

•Călătorii sosiră a doua zi, la ciasul hotărit, vo
ioşi şi bine dispuşi căci se încredinţase că trebile 
lor mergeau de minune: toţi knejii şi ţăranii cu 
care vorbise, bine pregătiţi de Toma Alimoş, erau 
cu totul câştigaţi scopurilor lor şi gata să urme
ze în luptă steagul, bătrânului Voevod. Atât că
lugărul cât şi Stroici aduceau laudele cele mai 
mari poporului bârlădean pe care îl găseau mai 
vioiu, mai ager la minte, mai uşor de însufleţit 
decât locuitorii părţii dintre Şiret şi munţi. La 
auzul acestor laude, Toma Alimoş clătina din cap, 
râzând şi răspundea:

— Da, ei se însufleţesc mai răpede, dar aceas
tă însufleţire piere, în schimb mai curând decât 
la Moldoveni. Am dus la războiu oşteni din Mol
dova şi oşteni din Bârlad ; mai mult foc au ai 
noştri, mai năprasnici sunt ei la năvala cea din- 
tăiu, nici odată nu măsoară mărimea primejdiii 
ce au de. gând s’o. înfrunte, dar dacă acea din tăi 
navală este răspinsă, nu arată, în faţa neizbân- 
dei, stăruinţa şi îndârjirea Moldovenilor. Numai 
Codrenii sunt, ca îndrăzneală, mai presus de
cât.tpţi! . .

Părintele Isaia şi :cu Voevodul auziră cu mare 
bucurie că; Pârvu era înzestrat acuma cu toate 
cela trebuitoare .. spre a. se putea arăta Bârlă-
•U.J. i, h'-': .'ii..
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elenilor cu întreaga podoaba cuvenita solului lui 
Basarab.

Se hotărî ca el să înceapă să se pună in legă
tură cu fruntaşii Bârladului în ziua următoare, 
văzând mai intâiu pe Târziul şi pe şoltuz. Apoi, 
seara, urma să poftească la o întrunire, la Plos- 
can, pe knejii aflători în oraş, pe preoţii de sa
mă, fruntea negustorimii şi meseriaşii cei mai cu 
vază. Se mai hotărî că, spre a lămuri faptul că 
oraşul fusese, vreme de atâtea zile, ţinut în desă
vârşită neştiinţă despre sosirea lui, să se poves: 
tească curatul adevăr, adică prădarea lui Pâr vu 
de cătră Tătari şi trebuinţa neapărată în care se 
găsise de a se închipui cu haine, arme si cai.

După ce se retraseră cu toţii în odăile lor, Mihu 
ieşi dintr’a lui, se duse la Părintele Isaia şi-i po
vesti cu amănunţime atât cum Pâr vu ştiuse să 
se puie bine cu Pioscan, cât şi ce văzuse în ajun, 
iu grădină. Părintele nu. putea să-l creadă.

Părere deosebită despre însuşirile sufleteşti ale 
lui Pârvu nu avusese călugărul din capul locu
lui, dar o asemine faptă era dovada unei firi diu 
calc afară stricată şi lipsită de cinste.

— Nu ştiu ce încredere mai putem avea în- 
tr insul, zise călugărul. De la un om care esté în 
stare să încerce pângărirea fetei aceluia care i-o 
deschis casa spre a-1 găzdui, a aceluia a cărui 
pâne şi sare o mănâncă, te poţi aştepta la orice 
vicleşug, Ia orice trădare ! Nemernic fost-am dân- 
du-i încrederea ce i-am dat-o ; de unde ştiu că 
nu am a face cu un trădător care, cunoscând a- 
cuma scopurile noastre îu toate amănunţimile 
are să lucreze la nimicirea lor? De undo ştiu eu 
că, într’adevăr, însărcinările ce i le o dat Basa
rab sunt acele care ne le-o spus ? Tare mă tem 
că am ajuns de râsul acelui viclean! Şi Isaia, ne- 
putându-şi stăpâui îngrijirea, bătu la uşa care 
ducea din odaia lui în odaia Voevodiilui şi-l în
treba dacă doarme. Drept răspuns, uşa se' des
chise şi roma Alimoş, pe jumătate desbrăcât, in
tră în odaia călugărului care îi împărtăşi numai 
decât vestea ce i-o dăduse Mihu.

Voevodul, la auzul purtării scârboase a Mun-
. '4 1 . -i
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teanului, fu cuprins de mânie şi strigă că urechila 
mişelului trebuiesc tăiete chiar inciasul acela. Vo- 
evodul era cu atât mai mânios cu cât o asemene 
ocară se făcea fetei unui prieten pe care-1 iubea 
şi il preţuia, unei copile ce o cunoştea de când era 
încă în faşe. Călugărul izbutind, deşi cu oareşi 
care greutate, să-l liniştească, îi făcu parte de în
grijirile de care era cuprins. Toma Alimoş le îm
părtăşea şi el. .

—Chiar, zise călugărul, dacă el în întrunirile la 
care voiu fi faţă sau în acele deschise la care va 
fi lume multă, nu ar îndrăzni să vorbească în po
triva scopurilor noastre, chiar dacă prin vorbele 
lui s’ar arăta prielnic lor, asta nu ar însemna ni
mica şi nu ar putea să îndrepte răul ce ne-1 poate 
face în convorbirile deosebite cele va avea, intre 
patru ochi cu Târziul, cu şoltuzul şi cu alţii. Dacă 
el, în vorbele lui cu dânşii, le va zice că ţine par
tea .noastră numai cu chip do meşteşug, pentru ca 
noi să fim nebănuitori şi să-i descoperim toate 
scopurile noastre, apoi cu bună seamă că ei vor 
şti cum să lucreze asupra oamenilor lor spre ai 
face să nu deie ascultare la câte va vorbi Mun
teanul în faţa obştiii.

—Dar, zise Voevodul, lucrând astfeliu,intr’ascuns 
în potriva noastră, tot nu ne face răul ce ne l’ar 
putea face dacă ar arăta pe faţă că Domnul lui 
ne: este potrivnic.

Stroici fu chiemat şi el la sfatul care se prelungi 
până târziu după miezul nopţii şi din chibzuirea 
lor ieşi hotărîrea dea nu arăta lui Pârvu, deo
camdată, bănuielile deşteptate asupra bunei lui 
c.re dinţi ci numai de a fi cu îndoită băgare de 

.samă asupra tuturor faptelor si vorbelor lui. In 
cât privea purtarea lui cu MÜtrana însă, râ
mase ca jadoua-zi, de dimineaţă, Părintele Isaia 
să-i vorbească şi să-i zică hotă’rit că dacă nu va 
.pune. capăt încercărilor sale de a necinsti pe fata 
gazdei lor, vor destăinui lui Ploscan întreaga îm
prejurare. Intr’adevăr, îndată ce Pârvu ieşi din 6- 
aaia lui, întâlni pe Părintele care îl rugă să-lur- 

. jueze la dânsul, având ai vorbi; Munteanul .îl ur
mă fără nici o bănuială. După ce călugărul în-
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•chise uşa şi-l pofti să şadă, aşeza ndu-sc şi el pe 
îirî-scaun, în faţa lui, îi’zise : *

— Mă văd silit, Jupftne, cu mare părere de rău, 
să-ţi spun că am fost pus în cunoştinţa unei fapte 
rele ce eşti pe cale s’o faci.

Păr vu îngălbeni.
- —1-Eu, o faptă rea ? Luminează-mă, Părinte, căci 

cugetul îmi este tot atât de nevinovat ca şi când 
sugeam la sânul mamei.

— Da, o faptă rea cu desăvârşire, reluă Părin
tele. ne-ai înşelat pe toţi.

Pârvu sări în sus, faţa* lui era mai albă decât 
varul şi trupul ii era cuprins de tremur.

— Credeam, urmă călugărul, că avem a face cu 
un boier, cu un oştean adevărat.

— .Şi de ce oare n’aş fi boiar şi oştean adevă
rat ? îngână Pârvu. /

■— Pentru că vrei să răsplăteşti cu răutate bi
nele ce ţi s’o făcut şi ai de gând să necinsteşti 
pe copila acelui sub a cărui acoperământ te adăpos
teşti, a cărui pâne şi sare o mănânci.

Pârvu trase sufletul lung, iar faţa i se înveseli.
— încă o-dată , Părinte,zise el, dar de astă dată 

cu linişte, to rog vorbeşte lămurit, nu te înţeleg.
— Mă înţelegi prea bine, răspunse Părintele ; 

zic că frumuseţa fetei lui Ploscan o stârnit în 
Dumneta pofte necurate şi că vrei să le mulţă- 
meşti necinstind-o.

Pârvu care’şi revenise cu to-totul in fire se uită 
lung la călugăr apoi zise cu glas apăsat şi răspicat.

— Sunt fermecat de frumuseţea Mitranei şi 
vreau s’o iau dă soţie. Nu ştiam că o asemenea 
faptă se poate numi rea.

Fu rândul călugărului să rămâie uimit.
— Dumneta vrei să iei de soţie pe Mitra na, pe 

fata unui nogustor zise el în sfârşit, vrei să-ţi baţi 
joc de mine.

Dăparte dă mine este o atare cugetare, răspunse 
Pârvu, vrau să iau dă soţie pă Mitrana, fata lui 
Ploscan, dacă Ploscan va»binevoi să mi-o dea.

— Dar eşti boier, neam de Domn, zise Părintele, 
şi, ea este numai fată de negustor. Ce vor zice Ba- 
sarab şi rudele Duinitale când te vor vedea intor-
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càndu-te la Târgovişte cu fata unui negustor drept 
soţie ?

— Vor zice ce vor voi, zise Pârvu, fata îmi place 
şi voiu s’o iau. Neamul dân care mă trag este 
dăstul dă strălucit pentru a cuprinde în strălu
cirea lui şi pă nevastă mea pă lângă mine. Dacă 
Basarab s’ar supăia pă mine dân această pricină, 
voi părăsi Curtea lui şi mă voi retrage la satele mele, 
mila Domnului, dăstule am, şi nu eu ci Basarab 
va fi păgubaşiul. La ăl dântâi războiu se va grăbi 
să trimiţă după mine. Ştiu bine că la noi toate 
fetele dă boiar se bat pentru mine. Boiarii ăi mai 
mari dă păste munţi şi dă paste. Dunăre mi-au 
trimis vorbă că mi-ir da cu bucurie dă alesdân- 
tre fetele lor şi mi-ar da drept zestre sate şi lăzi 
cu bani. Dar pănă acama nu s’a gâsitără încă fată 
la vederea căreia să se fi mişcatără ininimioara 
mea. Numai faţa şi glasul MHranei o făcură să 
vorbească şi eu îi voi asculta cuvântul.

In uimirea lui, călugărul nu ştia ce să răspundă. 
Auzind pasul lui Toma Alimoş care trecea pe dina
intea uşii, merse să ’1 chiemê.

— Jupan Pârvu mi-o arătat, zise el Voevodului, 
că este hotărît să ieie de soţie pe Mitrana.

— Şi sunt hotărît s’o cer gazdei noastre chiar 
astăzi, adaose Pârvu. Rău-voitori au povestitără 
Părintelui că voiu să necinstesc pă Mitrana 
voi mai da prilej la astfel iu dă bârfei i.

Toma Alimoş rămase şi el mut de mirare dar, 
împreună cu călugărul, erâu bucuroşi de această în
torsătură a lucrurilor căci ea făcea să piară ori-ce 
bănuială asupra bunei credinţi a lui Pârvu. Fap
tul că un om în starea lui putuse să se îndrăgos
tească atât de cumplit într’o fată pe care o cu
noştea numai de câte-va zile şi care era pe o 
treaptă cu atâta mai jos decât acea pe care stătea 
el, le părea peste seamă de copilăros şi de ne
potrivit, dar tocmai această copilărie făcea să 
piară ori-ce prepus de rea credinţă şi de vicleşug 
din partea Munteanului. Apoi această căsătorie, 
dacă era să se facă, alcătuia o puternică chizăşie 
că Pârvu lucra cu tot înadinsul şi cu bună credinţă 
pentru izbutirea scopurilor lor.

nu

/
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Pârvu rupse tăcerea care se făcuse în odaie.
— Crez Părinte, zise el, că recunoşti acuma 

netemeinicia învinovăţirilor ce mi le-ai adus.
— Jlecunojc cu bucurie că rău te-am nedrep

tăţit, zise Isaia, şi te rog să mă ierţi. Poate că 
la pasul ce eşti pe cale să ’1 faci năşeşti în chip 
cam uşuraţec, dar nu poate încăpea îndoială că 
el dovedeşte o inimă curată şi cinstită.

— Pociu oare să nădăjduiesc că Domnia Voastră 
veţi sprijinea cererea ce am de gând s’o fac chiar 
acuma taicăi Mitranei?

Călugărul şi cu Voevodul se sfătuiră din ochi 
apoi cel dintâiu spuse :

— Vorbeşte-i Dumneta şi dacă va fi nevoie îi 
vom mai vorbi şi noi.

Spre marea mirare a Părintelului şi a lui Toma 
Alimoş care se aşteptau la greutăţi din partea lui 
Ploscan acesta, după întâia mirare, primi cu mul- 
ţămire cererea lui Pârvu.

Gândul că fiica sa era să fie soţia unui boier 
mare, neam cu Basarab cel vostit, că avea să stră
lucească la curtea din Târgovişte şi că el era să 
aibă nepoţi boieri mari şi rude domneşti, îl mă
gulea într’atâta în cât cam ieşise din simţiri. Duse 
îndată pe peţitor la fiică-sa, caro şi ea, la auzul 
vestei, era cât pe ce să nebunească de bucurie 
şi făgădui că le va da o zestre împărătească.

Pârvu, arătând că atât datoria cătră Domn cât 
şi treburile sale cer grabnica lui întoarcere la Târ- 
goviştea, izbuti ca Ploscan să primească ca căsă
toria să se facă în a doua Duminecă ce avea să vie.

Pârvu văzu pe Târziu şi pe şoltuz în aceiaşi zi 
Dacă ştirea despre aflarea lui în Bârlad, răspân
dită în aceiaşi dimineaţă de oamenii lui Ploscan, 
mirase pe kneaz şi pe acei care ţineau cu el, veş
tile neaşteptate despre hotărîrile lui Basarab, a- 
duso de sol, fură pentru ei nişte adevărate lo
vituri de trăsnet.

Pârvu le spuse amândurora că faţă cu năzuin
ţele Ungurilor asupra Bârladului, Basarab era ho- 
tărit să retragă pe ale sale, neputând să se puie 
rău cu Craiul Ungariei, dar el, ca Român, sfă
tuieşte pe Bârlădeni să nu se închine unui craiu
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străin ci să caute să intre intr’o unire strinsă cu 
Românii de peste Şiret şi de peste Prut, spre a 
putea să se opuie cu mai multă putere oricărui 
duşman care ar dori să-i calce. Le mai spuse că 
Basarab sfătuia pe Târziul şi pe şoltuz să se îm
pace cu Toraa Alimoş şi cu ai săi şi să-l aleagă, 
chiar în vreme de pace, ca povăţuitar al oştilor 
pentru războaiele ce ar putea izbucni pe viitor, 
căci alt Voevod român care să se bucure de un 
renume atât de mare nu era.

La întrunirea cea mare care se ţinu la Ploscan, 
după prânz şi unde venise atât de mulţi în cât 
de abie intrau în casă şi în grădină, Pâr vu ţinu 
mai multe cuvântări, iar Părintele Isaia şi cu Stroici 
nu se putură opri să recunoască că mare meşter 
de vorbă era Munteanul şi că ci nu văzuse incă 
om care să ştie să zică mulţimei ceia ce avea să-i 
zică în chip atât de plăcut ei.

Numai Toma Alimoş dădea din umere şi găsea 
că prea mult povesteşte despre rudenia cu Basa
rab, prea se laudă cu trecerea ce o are la Domn 
şi prea mult vorbeşte de moşiile lui. Dar şi Vo- 
evodul era mulţămit căci era vederat că se por
nise o mişcare hotărîtă a negustorilor spre dân
sul, iar mulţi kneji care nu vorbeau cu el de ani 
se grămădeau acuma împrejurul lui.

XXXII

IJ11 trăsnet din senin

Pregătirile nunţii şi sfătuirile cu fruntaşii ora
şului umplură zilele următoare. Numărul celor care 
mai ţineau cu Târziul şi cu şoltuzul rămăsese a- 
cuma cu totul neînsemnat. Lucrul era firesc căci 
trecerea de care ei se bucurase până atunce era 
mai cu samă datorită faptului că treceau drept 
oamenii lui Basarab.

Ajutorul lui Pârvu în aceste jmprejurări fu ne
preţuit, mai ales pe lângă negustorii cei mici şi 
breslaşi. Vorbele curgeau din gura lui cu aceiaşi 
uşurinţă cu care curge apa din şipot. Nici Părin-
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iele Isaia, nici tovarăşii lui nu ştiau să găsească 
ca Munteanul cuvinte poţi ivite pentru a pătrun
de în inimile negustorilor şi a meseriaşilor bârlă- 
deni şi a stârni in ele iubirea de neam şi dorul 
de a lucra pentru mărirea lui. El izbuti să rupă 
de la Târziul şi de la şoltuz atât de mulţi oa
meni despre a căror credinţă erau cu desăvârşire 
încredinţaţi, se arătă un duşman atât de vajnic, 
în cât din mai multe părţi îi* veni sfatul să se' pă
zească şi’să nu iasă decât bine întovărăşit, căci 
potrivnicii sunt hotărîţi să se mântuie de el cu 
orice preţ.

Bănuielile ce le avusese călugărul şi, mai ales, 
Toma Alimoş, dispăruse cu desăvârşire : amândoi, 
priveau acuma pe Muntean ca pe un tovarăş de 
luptă minunat, pus în calea lor de voinţa lui Dum
nezeu. Dacă Pârvu întrebuinţa ziua întreagă pen
tru a aduce pe cât mai mulţi în partea Părintelui 
Isaia şi a Voevodului, serile le petrecea cu Mi
tra na in grădină, făcându-i jurăminte de dragoste 
şi povestind u-i pe lung despre cele făptuite de 
dânsul in războaie până atunce, despre curtea 
lai Basarab şi despre curţile de peste Dunăre, la 
care fusese trimis în solie.

Fata asculta cu o adevărată lăcomie aceste po
vestiri care i se păreau că vin dintr’o lume ffir- 
măcată, şi când şi-le reamintea peste zi, i se pă
rea că clasul fericit în care va putea să aibă şi 
ea parte de asemene viaţă de încântări, cu Pâr- 
yu alăture, n’are să mai vie.

Şi totuşi vremea trecea răpede. Se aflau acu
ma’ în seara ajunului cununiii, când se făcu lo
godna.

O mulţime mare se înghesuia în casa şi în gră
dina lui Ploscan. Nu numai fruntea negustorimii, 
dar şi cea mai mare parte din knejii bârlădeni 
erau de faţă cu soţiile şi cu fetele lor; peste trei
zeci de fete vestite prin naştere şi bogăţie depă- 
nase peteala miresei.
Se lăţi de o-dată vestea printre cei de faţă că însu

şi Târziul şi cu Ifrim Coţofană, şoltuzul Bârladului, 
au trimis lui Ploscan vorbă că doresc să deie uitării 
vrăjbile lor măcar pentru o noapte şi o zi, că do-
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rind să ieie şi ei parte la bucuria lui, sunt gata 
să vie la dânsul dacă i primeşte 
tea, deşi uimitoare, era adevărată iar Ploscan, după 
o scurtă sfătuire cu Toma Alimoş şi cu Isaia, răs
punse că dacă kneazul Târziul şi cu şoltuzul Co
ţofană ii vor face marea cinste să vie să icie parte 
la veselia lui, îl vor găsi la poarta grădinei aştep- 
tându-i cu toată nunta.

Peste puţină vreme se văzu o slugă caro venea 
fuga, strigând :

— Iată-i că vin!
Ploscan, urmat de miri, de nunta întreagă şi 

de nenumărate slugi purtând făclii aprinse, se 
grăbi să meargă la poarta grădinei. In curând se 
văzură, străbătând ograda luminată ca ziua prin 
putini pline cu păcură şi în care juca şi se vese
lea mulţimea, kneazul Târziul cu şoltuzul lângă 
el şi cu tovarăşi mulţi în urma lor. Cum se apro- 
piară de nuntaşi fură primiţi cu chiote voioase. 
Ploscan făcu un pas spre dânşii şi, cu amândouă 
mâinile întinse spre ei, le ură bună venire în casa 
lui. Târziul şi cu şoltuzul luară fiecare câte mia 
din mâinile întinse, o scuturară lung şi Târziul zise 
cu glas tare, care fu auzit do toţi : că cinstea 
strălucitei căsătorii ce o face fiica lui Ploscan, re- 
vărsându-se asupra oraşului şi chiar a întregii ţări 
a Bârladului, n’au voit să steie deoparte şi uitând 
pentru o zi neînţelegerile cele vechi, au venit şi 
ei cu prietenii lor ca să aducă urări tineriipărechi 
şi să ieie parte la veselie ca potrivnici cinstiţi şi 
fără vicleşug.

Ploscan, foarte mişcat şi cât se poate de mă
gulit, le mulţămi în câteva cuvinte şi luându-i fie 
care de o mană, îi aduse spre miri şi spre oaspeţi 
care alcătuiau un cerc împrejurul lor.

Târziul era un om de vre-o patru'-zeci de ani, 
înnalt, spătos, pântecos, cu părul şi musteţile ne
gre şi cu ochii încrucişaţi. îmbrăcămintea lui, de 
catifea roşie, eraacoperită cu găitane delir, brâul, 
lat ca de patru degete, era alcătuit din solzi 
de aur legaţi între verigi, tot de aur, iar pietre 
scumpe străluceau pe mânerul paloşului şi pe 
acel al junghierului.

în casa lui. Vos-
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If rim Coţofană era mic, uscăcios, cu faţa spână' 
şi părul galbăn. Purta haine de aba verde deschisă, 
subţire, împodobite cu găitane mai închise.

Târziul se apropie de miri şi făcu Mitranei, în- 
tr'o limbă destul de întortochiată, o lungă urare 
de fericire, mulţămindu-i la urmă pentru alegerea 
unui soţ care făcea atâta cinste bârladului. Iar 
lui Pârvu îi zise că dacă flăcăii bârlădeni trebuie 
să fie supăraţi pentru paguba ce le-a făcut-o ră- 
pindu-le floarea cea mai frumoasă a Bârladului," 
oamenii gospodari sunt fericiţi căci ştiu că prin 
această căsătorie au câştigat pe un nou prieten 
care, prin rudenia lui cu Basarab şi însuşirile sale, 
va alcătui pentru ei un 'sprijin nepreţuit.

Pârvu mulţămi kneazului şi, ridicând glasul, se 
jură că cât va trăi va lucra peutru binele oraşu
lui unde s’a născut soţia lui iubită care îl pără
seşte spre a fi podoaba Târgoviştei.

Pârvu îşi trăgea sufletul ca să mai vorbească 
când, dintre acei care venise cu Târziul, se auzi 
un glas care zicea :

— Fetei i-ar şedea foarte bine şi la Târgovişte 
păcat numai că âl dă care ea voieşte să-şi lege 
soarta ar nemeri mai curând la spânzurătoare dă 
cât la curte.

Toţi rămaseră uimiţi.
— Cine g ăla care cutează să rostească astfcliu 

dă vorbe, strigă Pârvu punând mâna pe mânerul 
junghierului care-i atârna de brâu, dar alb ca 
varul.

Atunce,, dintre knejiişi negustorii care venise cu 
şoltuzul şi cu Târziul, ieşi un om învălit, într’o man
ta de aba roşie care îi cădea până la glezne 
şi purtând o pălărie care-i acoperea faţa. C 
sul liniştit el se apropie de Pârvu, lepădă 
taua, aruncă pălăria jos şi încrucişând braţele pe 
piept, se uită ţintă în ochii mirelui şi zise :

— Eu !
Era un om nalt şi spătos, între cinci-zeci şi 

şase-zeci de ani ; faţa era frumoasă cu ochii ne
gri, mari, pătrunzători, cu nasul drept; pletele şi 
musleţile lungi erau cărunte! Hainele de catifea 
vânătă’ erau fără găitan, fără ceapraz. Nu purta

u pa- 
man-
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paloş ci numai un junghier cu mâner de argint, 
atârnat la brâul de piele de aceiaşi, coloare ca 
hainele. Infăţoşarea ii era mândră şi liniştită.

La vederea lui, Pârvu încremenise pe loc, tre
murând, cu ochii holbaţi în faţa care acum se fă
cuse verde.

— Şi cine eşti Duraneta? strigă atunce căţrâ 
necunoscut, Ploscan uimit şi îngrozit.

— Să-ţi răspundă ginerele Dumitale, răspunse 
necunoscutul liniştit.

Dar Pârvu nu răspunse nimic: era scuturat de 
acelaşi tremur, ochii lui aveau aceiaş privire de 
groază.

— Nu-ţi vine să răspunzi, zise străinul, voi răs
punde eu in locul tău. Eu sunt Pârvu Nedeianu, so
lul lui Basarab.

— Minţi, strigă Ploscan, Pârvu Nedeianu este 
el, şi arătă spre mirele fiicei lui.

— Uităte la el şi uităte la mine, apoi hotăreşte 
singur care din noi miDte şi care seamănă a sol, 
zise străinul cu aseiaşi linişte.

Din mulţimea care privea uimită, nu mai era 
măcar unul care să se îndoiască că noul venit 
vorbeşte adevărul. Mitranacăzu leşinată. Ploscan, 
mai întrebă:

— Dar atunce, el, cine oste ?
— El, răspunse străinul, este Manea Fărtatul, 

căpetenia iscoadelor lui Basarab.
Plin de mânie, Ploscan apucă pe mire de umăr 

şi ’1 scutură cu putere.
— Mut eşti? Răspunde, spus-o străinul ade

vărul.
— Da, răspunse în sfârşit, cu un glas surd 

acel ce până atunce se dăduse drept Pârvu Ne
deianu.

— El este Pârvu Nedeianu, solul lui Basarab ? 
mai întrebă Ploscan fără a-i slăbi umărul.

— Da.
— Adevărat este că tu eşti Manea Fărtatul, is

coada lui Basarab? urmă Ploscan.
— Da.
— Şi de ce oaro bătutu-ţi-ai joc de noi, inişe- 

lule, strigă Ploscan şi, în furia de care era cu-
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prins, îl împinse cu atâta putere în cât nenorocitul 
care de abie se ţinea pe picioare, căzu jos la 
câţi-va paşi. Ploscan se răpezi la dânsul şi cine 
ştie ce i ar fi făcut dacă nu Par fi reţinut mana pu
ternică a lui Toma Alimoş.

Manea, căci astfeliu îl vom numi de acum îna
inte, se sculă ruşinat. Mitrana fusese dusă în casă. 
Pârvu Nedeianu, făcând un pas cătră Toma Ali
moş şi Părintele Isaia, zise :

— Cred dă datoria mea să vă lămuresc cum şi 
pentru ce mă aflu aci. Trimis dă Domnul meu cu 
cărţi d’ale sale cătră Genovezii dă la Cetatea 
Albă şi cătră orăşenii d’aci, am fost lovit dă Tă
tari pă neaşteptate In drumul meu spre Marc. 
Credeam că ăi ce mă urmau fuseso măcelăriţi 
cu toţii, se vede însă că Manea Fărtatul care era 
şi el cu dânşii a scăpat. Tătarii m’au dus paste 
Nistru şi acolo avi iu norocul să găsesc pă un 
mărzac căruia ii dăruisem viaţa cu câţiva ani 
înainte, când căzuse rănit sub paloşul meu.

Cu ajutorul lui putui să ajung la Cetatea Albă, 
unde Căpitanul genovez, pă care îl cunoşteam dă 
mult, dădu crezare celor vorbite dă mine*, cu toate 
că cărţile lui Vodă către el rămăsese, credeam eu, 
pă locul unde fuseiu lovit dă Tătari. După ispră- 
virea treburilor mele la Cetatea Albă, m’am în
dreptat spre Bârlad unde am ajuns astăzi la a- 
miazi. Am tras în gazdă la kneazul Târziul care, 
uimit dă sosirea mea, nu ştia dacă trebuie să mă 
recunoască dă soJ şi mi a* dat crezare numai în 
urma sosirii nouilor cărţi trimise, mie acilea dă 
Basarab, în urma cererii ce-i făcusem prin inadins 
călăreţ repezit la Târgoviştea în ziua ajunge
rii mêle la CetateaAlbă. Kneazul mi-a povestit 
cum a sosit în Bârlad dă câteva zile alt şol/a vând 
cărţi dă la Basarab şi dându-se drept Pârvu.Ne- 
deiânu.

Din amănuntele ce mi le-au dat kneazul şi şol- 
tuzul am înţeles numai decât că acel viclean 
nu poate fi altul dăcât Manea Fărtatul. Când 
kneazul şi şoltuzul m-au înştiinţat că mişelul 
a izbutit a ademeni pă un negustor fruntaş să-i 
dea fata în căsătorie, încrezându-se în toate



302

znoavele ce i le-a povestit şi că cununia se va 
face chiar mâine, i-am rugat să vină cu mine a- 
cilea spre a împiedeca cu ori ce preţ săvârşirea 
unei astfel dă nenorociri.

Crez că toată lumea acuma este luminată şi că 
părintele fetei va izgoni cu ruşine pă nevrednicul 
care a cutezat să fure un nume falnic şi însuşiri 
streine, cu scop de a’l înşela şi d’a nenoroci pă fata 
lui. Nădăjduiesc că nu mă va ţine dă rău că i-am 
turburat veselia căci turburând-o, am împiedecat 
jale adâncă pentru viitor. Nu-mi mai rămâne dă 
cât. să mă ro.trag, lăsăndu-vă să faceţi cu el ceia 
ce veţi crede dă cuviinţă, şi închinându-se cu o 
curtenie plină de mândrie, Pârvu Nedeianu se 
depărtă urmat de Târziul şi de Ifrim Coţofană cu 
ai lor, precum şi din cea mai mare parte a oaspe
ţilor lui Ploscan.

Cetitorul îşi poate închipui cu ce simţiri Isaia, 
Toma Alimoş, Stroici şi Mihu privise la cele ce 
s’întâmplase sub ochii* lor, mânia şi ruşinea de 
care erau cuprinşi văzându-şi scopurile cu totul 
primejduite şi ei ajunşi de râsul potrivnicilor.

Călugărul însă şi cu Toma Alimoş, îşi păstrase 
sângele rece. Văzând că mulţimea oaspeţilor a 
plecat şi că acei puţini rămaşi în grădină şi care 
umblau să se strecoare şi ei pe poartă, unul câte 
unul, erau din cei mai credincioşi lor, Voevodul 
zise cu glas tare :

— Rog pe toţi prietenii noştri să na plece, 
spre, a fi faţă la judecata ce avem s’o ţinem aci. 
Apoi, întorcându-se câtră două din slugile lui, le 
zise, arătându-le pe Manea care rămăsese nemiş
cat, şi că pironit pe loc :

— *Păziţi pe acel mişel şi nu-1 lăsaţi să scăpe. 
Călugărul se apropie de el şi amândoi, după ce

schimbară câteva vorbe, chiema’răpe Ploscan. După 
o scurtă sfătuire, Ploscan dădu slugilor o poron- 
că şi ele, răspândindu se prin casă şi prin grădi
nă, se întoarseră în curând aducând 'scaune şi lă- 
viţi, pe care le aşezară în locul slobod ce se în
tindea între casă *şi curte. Atunce Toma Alimoş 
zise către toţi cei de faţă :

— Fraţi boieri şi cinstiţi negustori, aţi fost de
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faţă la uimitoarea întâmplare din astă seară, vă 
rugăm să rămâneţi de faţă şi la judecarea aceluia 
care, înşelându-ne pe noi,’ ne-o făcut să vă înşe
lăm şi noi pe Dumnea-Voastiră. Vă rog luaţi loc.

Se aşezară cu toţii pe laviţe şi pe scaune. Că
lugărul, Voevodul, Stroici, bătrânul Pogan, şol- 
tiizul Tecuciului, Ploscan şi doi negustori luară 
loc pe scaunele din faţă.

La un semn al lui Toma Alimoş, cele două 
slugi cărora le poroncise să privigheze pe Manea, 
îl împinseră înaintea lui şi Voevodul îi zise cu 
un glas aspru :

— Avem să te judecăm. Bagă bine de seamă 
să răspunzi drept ia întrebările ce ţi-le vom pune: 
nu căuta să ne încurci prin noui minciuni şi nu 
crede că prin tăcere vei scăpa de judecată, căci 
cunosc mijloace pentru a face vorbăreţ chiar , pe 
omul cel mai îndărătnic.

Dar se vede că Manea avusese vreme să iasă 
din ameţeala in care îl aruncase vederea neaştep
tată a adevăratului Părvu Nedeianu: faţa nu-i mai 
era atât de galbână şi glasul era ca cel obicinuit 
lui.

— Sunt gata, boieri Dumnea-Voastră, să răs
pund la toate întrebările ce veţi bine voi să mi le • 
puneţi.

—Care ţi-o fost scopul inşelându-ne precum 
înşelat şi’dându te drept solul lui Basarab?

Manea rămase cât-va în tăcere, se uită la Voe- 
vod şi la cei care şedeau lângă dânsul : se vedea 
ça intr’insul să dădea o luptă.

— Vorbeşte, poronci Toma Alimoş cu un glas 
ameninţător.

Manea tuşi, apoi începu cu un glas hotărît;
— Voi vorbi, boiari Dumnea-Voastră şi dă

astă dată, voi vorbi numai adevărul. Boiari Dum
nea-Voastră, eu sunt Manea Fărtatul, căpetenia 
iscoadelor Voevodului Alexandru Basarab. Mese
ria mea şi a oamenilor care stau sub poruncile 
mele este d’a afla . ori-ce doreşte să ştie Doinpiil 
nostru, d’a urmări tot . ce, se petrece, prin ţările 
WMs&k' Asta vară fusem insfoin^t <lă
însuşi Vpd,:l şa urmăresc cu. d^niăni^ţur,tc$. ce se

ne-ai
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petrece în Moldova căci se ştia că fierberea împo
triva lui Sas era mare şi o răscoală apropiată. În
tâmplarea mă făcu să dau. pă drumul aă la Bu
zău spre Şiret, păste un prost, păste Nastasă Lenea 
dân Rugineşti.

Dân vorbele lui inţeleseiu că ştie lucruri dâ 
seamă pentru noi şi ca în Moldova se pregătesc 
întâmplări neaşteptate. Mai mult nu putuiu săa- 
flu dar, când era să ne despărţim, prostul scăpă 
vorbe care îmi dădură a înţelege că Nistoi Mir- 
ceaf dân satul Neruja, trebuia să ştie şi el multe 
din ăle ce doream să le aflu. Cată să vă spun că 
Nistor^Mircea este cumnat cu mine, dă vreme ce 
el, la ieşirea lui dân straja domnească, în care a 
slujitără opt ani, la Târgovistea, a luatără în căsăto
rie pă sora mea, Marina. I^ăcui ce făcui şi nu nu
mai ca scosei dă la Nistor tot ce ştia, dâr am iz
butit chiar să’l ademenesc să mă ducă, împre
ună cu dânsul, la întrunirea ce s’a ţinutără în ziua 
dă Sfinţii [mpăraţi Constantin şi Ileana, la knea- 
zul Baloş, în Poiana. Cuvioase’ Părinte, eu sunt 
preotul Dănilă, al cărui glas ţi se părea atât dă 
răguşit. La Întoarcerea mea in Târgovişte, unde 
dădui seamă dă ăle aflate dă mine, mi s’a poron- 
citără să însoţesc pă solul ce îl trimitea Basarab 
la Cetatea-Albă şi la Bârlad, pă Părvu Nedeianu. 
pentru a-i fi dă adjutor, mai cu seamă în ăst dă 
pă urmă oraş, spre a afla. lucrurile până la care 
nu ar putea să pătrunză însuşi solul. V’ara poveş
ti tără cum ne loviră Tătarii şi cum mă lăsară în
tins pă iarbă după ce mă desbrăcară 
mort.

Toate câte vi le spuseiu atunce : găsirea cărţi
lor dă solie, găsirea calului, întâlnirea cu uncliia- 
şul în prisacă, sunt adevărate. Dormeam la rădă
cina unui carpin când am auzit sgomot. Dă frică 
m’am suit în crengi. Dumnea-Voastră v’aţia.şeza- 
tără sub ăl pom şi aţi începutără a vortii dăs- 
pretrebile Dumnea-Voastră. Éu, după voroave, nu
mai dăcât am prheputără cine sunteţi. Atunce 
mi-a venitără gândul să mă scobor dân carpin şi 
să mă dau drept Pârvu Nedeianu. Vă mărturisesc 
că scopul meu era de a afla toate tainele câte le

crezându-mă
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mai aveţi, pentru ca, în urmă, părăsii;du-vă când 
mi se va părea nemerit, să dau seamă dă ele la 
Târgovişte. Mărturisesc că n’aveam altă ţintă când 
vJam însoţit până acilea, în Bârlad, dă unde îmi 
propuneam să fug la Târgovişte cu ajutorul ălor 
d’acilea care ţin cu Basarab. Dar, urmă el după 
o scurtă tăcere în cursul căreia se păru că ie o 
hotărîre, bogăţia gazdei noastre şi frumuseţa fii
cei sale' treziră în mine pofte noui. Innainte ca 
Dumnea-Voastră, în scara sosirii noastre, să mă fi 
chemat la sfat, eram hotărît să părăsesc slujba 
lui Basarab şi să mă statornicesc în Bârlad, luând 
dă soţie pă fiica gazdei noastre.

— A câne ! întrerupse Ploscan.
— Râu faci că te superi, Jupâne, scopurile mele 

erau curate căci hotărîi să mă fac om dă treabă, 
să nu mă mai întorc în Ţara Rumânească şi să 
lucrez cu Dumnea-Voastră. Văz că Voevodul râde. 
N’ai pentru ce râde, Jupâne, am fost dă bună cre
dinţă cu Dumnea-Voastrâ ; aţi vâzutarâ cu ce inimă 
am lucrat printre negustoraşi şi popor, pâ câţi mu 
atras în partea Dumnea Voastră.

Dar eram muncit d’o teamă marc Printre leşiu- 
rile ălor căzuţi ucişi dă Tătari, nu găsisem pâăl 
al lui Jupân Pârvu ; presupuneam că a fost luat 
rob dă către Tătari, precum aţi văzutără că s’a şi in- 
tâmplatărâ şi mă temeam să nu răsară dă uncRva 
precum iarăşi aţi văzutără că s’a întâmplatărâ şi toc
mai când viaţa îmi era mai drrgâ.Mă mai t< meam 
ca nu cumva să vină dân Ţara Rumânească acilea 
cineva care să fi cunoscut pă Jupân Pârvu şi să 
mă fi dat dă gol şi d’aia grăbeam nunta pă cât 
îmi era cu putinţă.

Aşi putea să mă mulţumesc cu atâta şi sa nu 
mai adaog nimic, totuşi, nădăjduind că veţi li mi
lostivi cu mine şi vrând să mă arăt vrednic dă 
mila Dumnea-Voastră, mai adaog ceva :.să ştiţi că, 
într’adcvăr, este poruncă dă la Basarab câtră oa
menii săi, kneazul Tărziul şi . şoltuzul Ifrim, să 
nu pună piedici unei mişcări mëiiite a întemeia o 
Domnie rumânească şi în părţile ăsţe. Nu cre^ că 
al doilea rând dă porunci bç le-â dătără Basarab

20
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lui Jupân J*ârvu sà sune întru altfeliu. Nu mai am 
nimic dă zis, boiari Dumnea-Voastră, aştept pedeap
sa ce veţi binevoi să mi-o daţi, dar vă rog să fiţi 
milostivi cu mine.

— Şi răul care l-ai făcut copilei mele, oare să 
rămâie nepedepsit, ticăloşiile ? strigă Ploscan. Nu 
mă voi lăsa până ce nu te voi vedea murind sub 
biciu !

Munteanul tăcu şi lăsă capul în jos. Mărturisi
rea lui pe care toţi* o primiseră de adevărată, dis
pusese la milă pe cei adunaţi ca să-l judece, afară 

e Ploscan şi ac Toma Alimoş.
Acesta, ridicând u-se, zise că batjocura făcută de 

Pârvu lui Ploscan trebuia să capete o pedeapsă din 
cele mai aspre. Apoi datoria lor era să fie neîn
duplecaţi căci, altfeliu, potrivnicii lor ar putea să 
creadă că au fost părtaşi la înşelăciunea lui Ma
nea. A’l lăsa pe acesta nepedepsit, ar însemna că 
mărturisesp părtăşie la înşelăciunea lui şi vor să-şi 
cruţe tovarăşul. Voevodul îşi şfârşi cuvântarea a- 
rătând că este de părerea lui Ploscan şi că înşe
lătorul trebue să piară sub biciu.Această pedeap
să păru din cale afară crudă celorlalţi. Stroici, 
cu kneazul Pogan şi cu şoltuzul Ma,rcu, erau 
dispuşi a se «arăta milostivi, mai ales după cea 
de pe urmă arătare făcută de Muntean. Se 
hptărî în sfârşit ca Manea şă primească trei sute 
de lovituri de biciu chiar în acel ciaş, in ograda lui 
Plospan, apoi să fie aruncat în ijliţă.

Când Munteanul apzi aceasta groaznică hoţărîre 
el, fără a-şi sphimbâ faţa câtuşi de puţin/ făcu 
un pas înjminte, se încjiină cŞtrăacei care' îl osân
dise şi zise :

— Vă mulţumpsp, boiari, că mă lăsaţi cu viaţa. 
Crudă, şi ruşinoasă eşte bătaia dar, totuşi, este 
niai puţin aspră c^ pipartpa. Nădăjduiesc că vôi 
ifpdată'în ştar.e $ yâ rkşpţăţesc pe%u'iqila ce 
miré arătaţi.

'ftăafoţ ijţjşpjul, ştrigă PJQSçan, 
ţe^ză şă nq arofin}nţp !

— Fu mcrpdinţşţ, Jupane că, faţă de Dumneţă, 
ym Şţi Ipă pqrţ tqţ daupa ca.Ufi ginerp, zişe 
Manea.

§

el pai cu:
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Ameninţările lui ar fi putut prea bine să-i a- 
ducă o înăsprire a pedepsei, dar kneazui Pogan 
făcu semn acelor care-1 păzeau, şi ei îl luară de 
braţe şi-l duseră în ogradă, unde îşi primi osânda, 
îndată, de la mâna argaţilor lui Ploscau.

Deşi loviră fără milă, Manea nu scoase macar 
un vaiet. Pe urmă, îl desbrăcară de hainele lui 
cele scumpe, îl îmbrăcară cu o cămeşă şi cu o pă- 
reche de izmene vechi şi, de oarece nu mai era 
în stare să se mişte, îl puseră în uliţă.

După depărtarea lui Manea din grădină şi pe 
când el îşi primea pedeapsa, cei rămaşi se mai 
sfătuiră puţin asupra întorsăturii luată de împre
jurări ; cu toţii fură de părere că, dacă poroncile 
date de Basarab solului său erau, intr’adevăr, a- 
cele arătate de Manea, ei nu pierduse nimic în 
urma celor ce s’întâmplase. In sfârşit se despăr
ţiră, fiecare mergând la gazda sa, iar acei care 
locuiau la Ploscan se duseră să caute puţină o- 
dihnă.

Numai atunco merse Ploscan să vadă ce face 
Mitrana pe care n’o mai văzuse dp când fusese 
dusă în casă leşinată. Fata îşi venise în fire dar 
plângea necontenit. Plospan o desmierdă, o sărută, 
căută s’o mângâie, dar în zadar : ea urma să plân
gă fără a zice măcar un cuvânt. Qupă un cias 
tatăl ei o lăsă în grija fe.peilor din casă şi se 
•duse şi pl să se odihnească.

À doua zi, după o lpugă sfâţuire, şe hotărî ca 
Isaia, cu Strofici şi cu fylihu, să p)epp înpapqi spre 
Moldova unde fiiinţa 1er era de neapărată trebji- 
inţă, iar Ţpma Aljmoş şă rămâie jn Bârlad, având 
a le trimite veste dcşpre cqjp ! oştite şi făppte 
•de cătrâ splul lui Başarab-

Stroici, întrebând ce s’a făcpt cu Eâryu, şlugiţe 
puturţ şă-i doiq alt răşp}îU5 dp pâţ pă, dimi

neaţa, când au desehiş porţile, pu vau mai yftzut 
in uliţă: np 'şe şţiâ ' înpptfp şp duşesp.

Mitrana era aproape în acpiaşi Ştare, pa ÎHÎ ieşi 
:de loc din ddai0. Ploscan, însă, PH ae îngrijea 
.din pwcipa ej încrpdinţat fiindcj jalea fi yajrepo 
iii curând: ' !

in pfiçsui' zitej' m\ mulţi’din* im\ §i din «egps-
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tori veniră la Toma Alimoş. El află de la dânşii 
că solul muntenesc nu se arătase nimărui şi că a- 
tât Târziul cât şi şoltuzul se arătau supăraţi şi 
năcăjiţi. Arătarea făcută de Manea în privinţa po- 
roncilor date de Basarab solului, părea deci să fie 
adevărată. Mihu plecă chiar în acea seară cu knea- 
zul Pogan la satul căruia, pe valea Tutovei,avea 
să mâie spre a putea pleca a doua zi, Miercuri de 
cu noapte, spre Smirodava unde zicea că are trebi 
grabnice. Părintele Isaia, cu Stroici şi cu slugile, 
plecară a doua zi în tovărăşia şoltuzului Marcu şi-a 
mai multor negustori spre Tecuci unde trebuiau 
să petreacă noaptea.

XXXIII

Au dat Tătarii î

Era încă mult până în ziua când Mihu părăsi 
casa lui Pogan şi apucă pe Tutova în sus. La ră
săritul soarelui se afla dincolo de Bârlăzel,pe cul
mea care desparte acest pârău de apele care se 
aruncă în Şiret, între Bacău şi Roman.

Aice descăleci, desprinse chingile lui Fulger, 
îi scoase zăbala din gură şi’l lăsă să pască iarba 
deasă a poeriii in caro se’afla. El se aşeză la câţi 
va paşi şi râmase gânditor, cu ochii ţintiţi spie 
Miază-Noapte, spre locul iii care ştia că se află 
Poiana şi aşazarea kneazului Baloş. Căci icoana 
Ilenei rămăsese nedeslipită de dinaintea ochilor 

' lui de când o părăsise, erau acum aproape trei 
luni. Se simţea cuprins de un dor nemărginit, de 
o nerăbdare cumplită să mai vadă încă o-dată, nu 

? năluca ei dar chipul oi cel viu.
•.Nu avea nici o treabă la Smirodava, părăsise pe 

. ‘moşu-său şi pe Stroici numai spre a avea prilej 
să se apropie de Ileana şi, cin'e ştie, poate s’o 
vadă, să’i vorbească. •' i v ::F ; j;

Ba, voia so vadă pentru "cea de’pe urmu oară,
’ şi apbi ei*a hotărît să ini* mai' vie pe 5 lk Poiank, 
să nu se mai încerce s’o va.d& căci dragostea lui 
erâJ fără dé nădejde. Ile'ahâ eră fiica k'neâzului1 ce-
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lui mai bogat, celui mai fudul din ţară, de neam 
străvechiu şi, frumoasă cum era, putea să nădăj- 
duiască că va fi soţie de Voevod.

In cât îl privea pe dânsul, ştia că este un 
copil fără tată, crescut din mila moşului său, a 
Părintelui Isaia, că departe de a avea bani sau 
sate nu avea măcar o casă ce o putea numi a lui. 
Nu, el nu putea să îndrăznească a năzui până 
la ileana. Era să s’înccrce s’o mai vadă astăzi 
încă o-dată şi apoi să caute s’o uite.

Şi, de o dată, chipul Vidrei s’arătă dinaintea 
ochilor lui, desbrăcată, cu părul pe umere, cu 
sânul, braţele şi picioarele goale, cum o lăsase 
în rateşul de la Ciortolom erau acuma mai bine 
de şase luni. Dar acuma îl apuca o silă cumplită 
de Vidra, de frumuseţa ei, de desmierdările ei 
pline de patimă.

Era sătul de ele. Vidra îi îmbăta simţurile dar 
nu vorbea deloc inimii lui care rămânea rece şi, 
acuma, inima vorbea nu simţurile. Şi iarăşi icoana 
dulce a Ilenei venea să gonească pe acea a Vi
drei şi Mihu simţea cum ii este cald la inimă.

Simţea că de acum nu-i mai era cu putinţă să 
sufere atingerea şi desmierdările Vidrei. Trebuia 
să-i spuie că nu o mai iubeşte, că nu-i mai este 
cu putinţă s’o vadă. Nu putea să fugă de dânsa 
fără ca s’o vestească, n’ar fi fost faptă de bărbat 
cinsteş, şi Mihu fusese învăţat din copilărie să se 
poarte cinstcş cu femeile.

Fusese crescutde la vrâsta de şase până la acea de 
şaptc-spre-zece ani, în Cetatea Albă, de Genove^. 
zul Landi caro era şi cavaler fără seamăn şi oştean 
viteaz şi negustor de frunte şi cărturar mare.

Landi, în vreme de două-zeci de ani fusese 
cavalerul cel mai iubit de femei in Genova. El 
atinsese de tânăr cele mai înalte diregătorii ale 
Rcpublicei, dar fusese silit să vie să se aşeze la 
Cetatea Albă, unde el şi fratele său aveau o în- 
semnătă casă de negoţ.

In urma unei boli crude, de care fusese lovit 
frate-său, averea întregii familii era în joc şi el 
trebui să se mute pe aceste locuri depărtate fără 
nădejde de întoarcere în mândra Genova.



3io

In cursul unei şederi prelungite la Ţarigradr 
făcu cunoştinţă şi prietenie cu călugărul Isaia, care- 
se afla atunce în acel oraş şi sé pregătea să plece 
la Roma. Călugărul avea cu dânsul un nepot, un 
băieţel de şase ani. Copilul fiind frumos şi deştept, 
îi plăcea lui Landi care nu avea copii ; ceru lui 
Isaia să il încredinţeze c;>. să-l crească. Călugărul 
primi să il lese până la vrâsta de şapte-spre- 
zece ani şi Mihu fu dus de Landi la Cetatea 
Albă. Nepoţii Genovezului pleca»c tocmai atunce 
la învăţătură, la Genova, şi Mihu era singurul co
pil în casa pe care o înveselea prin vioiciunea lui. 
învăţă de la Landi aproape tot ce ştia Genove- 
zul : a ceti, a scrie, a socoti, a mânui spada şi a 
călări, a cânta, a zice viersurile lui Ariosto dar, 
mai cu seamă, învăţă a fi bărbat cu cugetul cu
rat, drept, viteaz, iubitor dc adevăr, mândru faţă 
cu cei mari, plecat cătră bătrâni şi blând pentru 
cei mici. învăţă să privească femeia ca pe o fiinţă 
căreia oricare bărbat vrednic de acest nume ii da- 
toreşte cinste, plecare şi ocrotire, a cărei slujbă 
nu înjoseşte ci cinsteşte*.

Şi Mihu so ţinuse cu sfinţenie dc învăţăturile 
bătrânului său’prieten. El se purtase cinstit cu 
femeile cu care avusese până atunce legături de 
dragoste. Iubea pe Ileana din tot sufletul, nu pu
tea să se mai întoarcă la Vidra de care îi era silă ; nu 
ştia cum s’o rupă cu dânsa.

Un nechez al calului îl trezi din gânduri. Se uită 
la soare, care era sus,' strinse chingile lui Fulger, ii 
puse zăbala în gură, în< ălecă şi plecă înainte.

Pe la amiază, când se apropia de Poaiană, văzu 
un nour gros de fum care se ridica spre Miază 
Noapte şi altul spre Apus. Grăbi mersul calului 
şi ajunse în Piscul Ciolâcului care este do asupra 
Poienii. Do aice ochii lui văzură o privelişte îngro
zitoare : satul ardea, curtea lui Baloş, cu toate clă
dirile, ardeau.

Se râpezi cu calul la vale : în marginea de la 
vale a unui pălc de pădure, la două bătăi de arc 
do sat, dădu peste o tabără de oameni, bărbaţi, 
femei, copii, cu vite şi cu care. Mihu opri calul 
şi întrebă :
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— Ce faceţi aice? De ce arde satul?
— Au dat Tătarii ! fu răspunsul.
— Când ?
— Astăzi, pe la prânzul cel mic.
— Kneazul vostru ?
— O scăpat, era dus la Bacău.
— Dar fiică sa ?
— Au răpit-o Tătarii după ce au ucis toate 

slugile.
Mihu rămase îngrozit, unul din ţărani urmă:
— Tătarii veneau despre Ştefăneşti şi mergeau 

spre Bacău. La Sabaoani, le-o ieşit Bale Innainte a 
seară şi i-o risipit. Parte din ei au apucat în fugă la 
vale,spre Şiret, parte s’aîi rupt în mai multe drâmbe. 
Una din ele s’o ascuns astă noapte. în pădurile de 
sub dealul Mărului şine-o lovit azi dimineaţă. No
roc că un om de ai noştri care dăduse peste ei 
in pădure, o venit în goana calului să ne deiede 
ştire cu un cias innainte de sosirea lor. Am scă
pat prin păduri; satul era pustiu când au venit 
Tătarii şi i-au dat foc. Numai kneghina rămăsese 
cu slugile, căci vatamanul n’o vrut să creadă pe 
omul cu vestea şi o făcut pe stăpână-sa să ră- 
mâie. Tătarii au*ucis tot ce au găsit afară de 
kneghină pe care au luat-o cu dânşii şi de un 
băiet care s’o furişat cum o putut şi o venit la 
noi. Noi, când am văzut că Tătarii au plecat, ne
am apropiet de sat şi am tăbărît aice în pădure. 
Aşteptăm să se stângă focul căci tot numai avem 
nimica de scăpat în sat.

Tocmai atunce so văzu un om călare care venea 
în goană despre Apus. Când aiunso la o bătaie de 
arc, Poienarii tăbărîţi în pădure îl recunoscură 
şi’l strigară pe nume. Omul îi zări şi veni la ei.

— Cum este la voi, la Crăieşti? îl întrebară.
— Bău de tot, satul ars, o mulţime de oameni 

ucişi. N’au robit pe nimo, au culcat sub sabie tot 
ce le-o ieşit innainte, oameni sau vite.

Atunce numai Mihu, mai desmeticindu-se, în
trebă :

— încotro au apucat ?
— Spre Bărlad, răspunse omul din Crăieşti.
— Au robi mulţi cu dânşii?
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— Numai pe fata kneazului Baloş ; am văzut-o 
cu ochii mei cum era legata pe un cal fără şea. Tă
tarii au trecut numai la oprăjină de tufişul în care 
scăpasem.

Fără a mai zice un cuvânt, Mihu întoarse ca
lul şi’l râpe zi spre Chilii iar de acolo, trecând sub 
Piscul Ursului, goni spre Bârlăzel.

XXXIV

Din gura lupului

Tătarii, trecuse peste Bârlăzel şi apucase pe 
drumul numit al Scaunelor.

Pe la asfinţitul soarelui, Mihu, tot ţinându-se pe 
urma lor, ajunsese sub Dealul Racovei. Aice se 
opri ca o jumătate de cias pentru a lăsa pe Ful
ger să mai răsufle. Când încălecă din nou, greu
tatea locului îl sili să meargă aproape necontenit 
la pas. Vreme de mai bine de două ciasuri urmă 
pârtea lăsată de Tătari care apucase curmeziş peste 
văi, îndreptându se spre obârşiile Lipovei. Mihu 
cunoştea aceste locuri foarte bine. Luna nu ieşise 
încă, dar noaptea fiind senină, urmele Tătarilor nu 
se puteau pierde. La un loc acele urme cârneau 
în dreapta, aproape drept la deal, prin codru. Ai
ce urma hind mai grea de urmat, Mihu, temân- 
du-se s’o piardă, so văzu silit să se oprească din 
când în când pentru a se încredinţa că nu s’a a- 
bătut de ea. După una din aceste opriri, găsind 
loc mai drept, pusese calul la umblet când, de o 
dată, auzi de trei ori strigătul cucuveicii urmat de 
două şuierături, cea de întâi trăgănată şi cea de 
a doua foarte scurtă.

Pentru tovarăşii Păunaşului Codrilor aceasta în
semna :

— Primejdie ! Stai !
Mirat, opri calul pe loc. Printre copaci, se vă

zură înnaintând fără sgomot spre el, două umbre, 
una mare şi cealaltă mică.

— Buna seară, Căpitane, ziseră ei când ajun-
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sera lângă Mihu care recunoscu pe vechile noas
tre cunoştinţi, Andruşca şi Timofei.

Aducându-şi aminte do chipul în care se des
părţise de ei, întâia mişcare a lui Mihu fu să caute 
cu dreapta mânerul paloşului, adunând tot o dată 
dârlogii in stânga şi înţăpenindu-se în scări spre 
a fi gata la ori-ce întâmplare. Dar Ruşii, văzând 
mişcarea şi pricepându-1, căzură în genunchi înna- 
intea lui şi piticul Andruşca îi zise :

— Să nu ai nici o grijă de noi, Căpitane, căci 
noi nu păstrăm inimă rea pentru pedeapsa cuve
nită ce ne-ai dat-o astă primăvară şi ne aducem 
aminte numai de binele ce ne l-ai făcut altă-dată. 
Te-am oprit ca să nu cazi în mijlocul străjilor Tă
tarilor.

— Ei sunt în apropiere? intrebă Mihu.
— Străjile lor umblă la trei bătăi de arc de 

aice, iar grosul este tăbărit într’o poiană, ceva 
mai la vale, aproape de pârâul Lipovei, răspunse 
Andruşca.

— Aţi văzut otacul lor ?
— Am scăpat din mijlocul lui.
— Văzut-aţi robi cu dânşii?
— Am văzut numai o fată ’de boier, tânără şi fru

moasă ca un înger. Ea se află sub un cort aşezat 
la o parte şi păzit de doi Tătari.

— Cum, strigâ Mihu descălecând,cortul ei este la 
o parte ? La ce depărtare de dânsul sunt cortu
rile Tătarilor?

— Tătarii sunt la vre-o trei-zeci de stânjăni de 
cort, dar n’au întins de cât acel sub care stă fata.

— Şi ca este păzită numai de doi Tătari, vă
zut-aţi bine ?

— Cum să nu fi văzut bine când am stat mai 
bine de două ciasuri ascunşi în crengile unui 
stejar, lângă locul unde au întins cortul pentru 
fată şi aşteptând să înnopteze bine ca să putem 
fugi.

Mihu rămase gânditor apoi, aşezându-so jos, zise 
lui Andruşca :

— Spune-mi toată întâmplarea.
— De cănd ţi-am greşit şi ne ai gonit dintre cre

dincioşii Dumitale, începu să povestească Rusul,
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ducem o viaţă rătăcitoare şi ne câştigăm cu greu 
traiul. După ce am prebegitprin mai multe locuri, 
întâmplarea ne-o adus în Ţara Bârladului unde 
am lucrat cu alţii, până mai dăunăzi, la facerea 
unei iezftturi a kneazului din Corodu. Isprăvindu-se 
iezătura, ne s’o dat drumul ieri seara şi noi ama- 
pucat-o îndată peste dealuri cu gândul de a merge 
la Smirodava. In asta seară, după asfinţitul soa
relui, ajunsesem intr’o poiană lungă unde voiam 
sa mânem şi începusem a stringe uscături pen 
tru foc cânâ auzirăm un tropot de cai. Ne-am dat 
indată în dorul unui stejar bătrân care face parte 
dintr’o limbă de pădure ce desparte poiana de o 
bobcică lungă. Văzând ca intră în poiană mai 
mulţi Tătari călări, ne-am grăbit să ne suim în 
stejarul lângă care ne aflam şi să ne ascundem 
in crengile lui. Tatarii nu mai încetau de a curge 
în poiană, de toţi trebuie să fie între patru şi cinci 
sute.

Au descălecat şi au deslegat de pe un cal o 
faţă care părea leşinată, au întins-o cu îngrijire 
pe’ pământ, apoi au şi început să întindă la vre-o 
zecestânjani de la piciorul copacului în care eram, 
cortul unde au dus-o îndată, punând şi doi oa
meni de pază.

Noi atunce am priceput că Tătarii au de gând 
să mâie în acea poiană şi ne-am îngrijit foarte 
mult. Ei au scos şălele de pe cai şi i-au dus toc
mai în partea de la vale a poienii, lângă pârâu, 
unde ea se lărgeşte mult. Au aprins un singur 
foc pentru mărzac, la care au pus să frigă o oaie, 
iar acei de rând au mâncat ce au avut în trăistele 
lor. Apoi câţi n’au fost rânduiţi de strajă s’au în
tins pe pământ sub copaci, în* marginea despre 
răsărit a poienii, împrejurul mărzacului. Am mai 
văzut cum au dus fetei măncare şi apă de băut.

După ce s’au liniştit, noi ne-am dat binişor 
jos din copac, cu mare grijă din pricina celor doi 
Tătari de la cortul fetei, căci ne aflam foarte aproa
pe de ei. Noroc că tocmai atunce vântul sufla tare.

— In vremea cât aţi stat în copac, băgat-aţi sa
mă dacă s’au schimbat păzitorii de la cort ?

— Nu s’au schimbat deşi am stat mai bine dé
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două ciasuri. Se vede că sunt rânduiţi pe toată 
noaptea.

— Ce lărgime are limba de pădure care desparte 
poiana de bobeică.

-- Vre-o zece stânjăni.
— O desparte până de vale?
— Da.
— Putut-aţi să înţelegeţi dacă Tătarii se temeau 

să lie urmăriţi.
— Nu cred, căci altfeliu ar fi făcut mai puţin sgo- 

mot şi ar fi priponit caii.
Mihu rămase câtăva vreme în tăcere. Când se 

pusese pe urma Tătarilor îşi propusese să-i ajungă 
şi să se încredinţeze de calea ce aveau de gând 
s’o apuce spre a se întoarce în ţara lor apoi, bi- 
zuindu-se pe repezigiunea lui Fulger, era liotărît 
să’i întreacă, să ridice satele bârlădene diu calea 
lor şi să a ţie cu dânşii calea păgânilor. Dar în 
urmă, întâlnirea lui cii Ruşii şi amănunţimile cu
lese de la ei făcură să se nască în gândul* luihotă- 
rîrea îndrăzneaţă de a scăpa încă în acea noapte 
pe Ileana din mâna răpitorilor.

Hotărîrea era de o îndrăzneală nebună şi Mihu 
înţelegea foarte bine greutăţile eî dar, dacă între
prinderea izbutea, Ileana scăpa de primejdia unei 
lupte în care se putea ca ea să fie rănită sau chiar 
ucisă. După o scurtă chibzuială el zise Ruşilor :

— Vreu să încerc să scăp fata din mâna Tăta
rilor chiar în astă noapte, pot oare să mă bizui 
pe ajutorul vostru ?

Ruşii încremeniţi se uitară unul la altul fără a 
răspunde.

— Vă temeţi ? ii mai întrebă Mihu cu oareşi-care 
despreţ în glas.

— De, Căpitane ! zise Andruşca scărpinându-se 
pe cap, dacă crezi că sunt sorţi de izbândă.

— Eu sunt încredinţat că voi izbuti. Dar pentru 
voi primejdia este mică, căci vă cer numai să mer
geţi înnaintca mea până la marginea bobeicii ca să 
mă înştiinţaţi când va trece straja, ş’apoi să-mi 
ţineţi pe Fulger până ce mă voi întoarce. Vă pu
teţi ascunde cu calul în pădure şi când veţi auzi
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strigătul huhurezului veţi răspunde. Neieşind la 
loc deschis şi rămânând în desime, puţină grijă 
aveţi, căci în întuneric, printre copaci, cu greu vă 
vor putea prinde călăreţii.

Andruşca si cu Timofei se uitară[unul la altul, 
sfătuindu-se clin ochi ; în sfârşit piticul răspunse :

— Fie pe voia Dumitale, dar şi Dumneta să ne 
încuviinţezi o cerere.

— Spune !
— De vom scăpa teferi cu toţii, să ne primeşti 

iar printre cetaşii Dumitale şi-ţi jurăm că vom 
fi oameni de treabă.

— Cererea este încuviinţată, răspunse Mihu.
Ruşii se închinară înnaintea lui până la pământ.
— Suntem robii Dumitale. Poronceşte ! zk e Ti

mofei care până atunce nu deschisese gura.
Mihu le mai lămuri încă odată ceia ce aştepta 

delà dânşii apoi, trimiţându-i înnainte, încalecă şi 
îi urmă la pas.

Ajunseră în curând în zarea dealului şi începură 
să se scoboare, tot prin codru, pe celai alt pre val. 
De o-dată, răsună de trei ori strigătul cucuveicii, 
întâiaşi dată tare, a doua şi a treia oară mai încet 
ceia ceinsemna: duşmanul estoaice. Mihu se opri. 
După o bucată de vreme acelaşi sunet răsună din 
nou, de două ori încet, a treia oară tare : Ruşii îl 
înştinţau că calea era slobodă.

Când Mihu ii ajunse, Andrnşca zise :
— Ai noroc, chiar acuma au trecut în sus, poţi 

să intri în bobeică fără grijă.
După ce Mihu descălecă, ei luară calul ca să se 

ascundă cu dânsul în pădurea delà marginea bo- 
beicii, din faţa pâlcului care o despărţea de poiana 
cea mare.

— Noroc bun, Căpitane, să-ţi ajute Dumnezeu ! 
şoptiră ei.

Mihu, pe brânci, începu să se scoboare de a 
lungul boDeicii, până ce zări lumina unui foc. A- 
juns drept foc, intră, tot pe brânci, în limba de 
pădure, o străbătu, şi când ajunse lângă un copac 
gros, se ridică în picioare şi se uită spre foc.

Tăcerea cea mai adâncă domnea în otacul în
treg ; în depărtare se auzea numai câte un cal
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nechezând. La câţiva stânjàni de el văzu cortul şi 
la gândul că Ileana zăc^asub dânsul, inima începu, 
să-i bată cu putere. Ochii lui,deprinşi cu întune
ricul, dosebiră in curând chipurile celor doi Tă
tari de strajă care şedeau jos, unul de la deal şi 
celalalt de la vale de cort. Erau într’o nemişcare 
desăvârşită şi Mihu pricepu că, dacă nu dormeau, 
erau cel puţin aţipiţi.

Fără a mai sta pe gânduri, se încinse iar la 
pământ şi se îndreptă, pe brânci şi cu o nemărgi
nită băgare de seamă, spre cort, cu junghierul în 
mâna dreaptă şi cu cea stângă stringând teaca 
paloşului ca să nu facă vuiet atingând vre-o piatră 
sau vre-un vreasc. Părea un şarpe urieş şi in calea 
lui nu făcea nici un zgomot!

Ajunse în sfârşit la spinarea Tătarului care şe
dea de la deal de cort : n’avea de cât să întindă 
mâna pentru a’l aiinge. Tătarul dormea, Mihu au
zea cum îşi trăgea sufletul. Stătu o clipă nehotârît : 
până atunce lovise pe duşmanii săi numai în faţă, 
îi venea greu să deie, chiar în păgân, pe dinapoi ’şi 
tocmai când era adormit. Dar, amintindu-şi că este 
în joc cinstea şi viaţa Ilenei, nehotărîrea lui pieri. 
Răzămându-se pe mâna stângă, se ridică puţin 
şi vârî junghierul până la mănunchiu între ume 
rile Tătarului care se întinse la pământ ca lovit de 
trăsnet, fără a scoate măcar un oftat.Dar în căderea 
lui paloşul se lovi de o piatră, făcând astfel o 
mică pocnitură.

Mihu se tupi îndată la pământ iar. celalalt Tă
tar se sculă răpede în picioare şi, cu suliţa îri mână, 
se îndreptă spre lobul unde era tovarăşul lhi; Ne- 
văzându-l, crezu că doarme în iarbă şi se plecă, 
ca să-l trezească dar, atunce, Mihu se ridică de . o 
dată, îi cuprinse grtimazUl cu amândouă manile 
şî strinse cii toată puterea lui uriaşă, trăgându-1 
spre pământ. Tătarill sè zbătu cât-vă dar fără su 
putea scoate nici un sunet. Mihu desprinse mâna 
dreaptă apdi, ürmârtd a’l stringe cii stânga; luă 
jünghiérül'cb’l ' ţinba îti dinţi şi’l înfipse db mai 
multe ori in pieptul Tătarului;
: Când ^e'increaiiiţă că este mort; se târî până la. 
cort, intră într’însul cu capul şi cu umeme, pip’ăl
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•cu manile şi dădu de braţul Ilenei. Apăsă uşor 
pe dânsul, zicând tot o dată încet :

—Kheghină, nu te spărie. Eu sunt, Mihu, am ve
nit să te scăp din mâna păgânilor. Scoală, kne- 
ghină, pune-te'pe brânci şi mă urmează fără a face 
nici un sgomot căci primejdia este mare. Răspunde, 
kneghină ! eşti trează ?

Teama cea mai mare a lui Mihu era acuma ca 
Ileana, trezită din somn, să nu se sparie şi să nu 
deie vre-un ţipet care ar fi trezit pe toţi Tătarii.

Dar Ileana nu dormea : se îngrozi când simţi 
o mână apăsând pe braţul ei, dar auzind cuvin
tele lui Mihu, îşi dădu îndată seamă că ajutorul 
ce nu’l mai nădăjduia venise.

— Sunt trează, şopti ea uşor. Te urmez.
Mihu ieşi din cort urmat de fată, amândoi pe 

brânci.
— Ţine-te aproape de mine, îi zise el la ureche, 

nu te*teme, Ţătarii dorm. De vom trece teferi peste 
limba asta dé pădure suntem ca şi scăpaţi.

In ;eţ şi fprindu-sp cu îngrijire de vreascuri, stră
bătură pâlcul ţie copaci şi ajunseră în bobeică.

—încă puţină rabdare, zise Mihu, şi nu vom mai 
$yea niçi p grijă.

In sfârşit străbătură şi bqbeica : ajunşi aproape 
<ie capătul ei de la deal, Mihu cârni spre pădure. 
Când se ăflară intr’însa, se ridicară în picioare 
şi Ileana auzi cu ţnirare strigătul huhurezului ie
şind din gura lui Mihu. Alt strigăt în apropiere 
răspunse şi Mihu, luând fata de mână, se îndreptă 
şprp Iqcul 4e ppfî.e pornise strigătul. Andruşca şi 
cp Timofei carp aşteptau ţinând pe Fulger de frâu, 
-ţip abip înnăj^uşiră un strigăt de bucurie când Ii 
yăţiiră. Şe pruppară în gepunchi, luară mânile lui 
-SCinu âi şărutară de nenumărate ori.
• T:: ţnujţăijjşsc, le zişp IVţihu, fără' dp vpi, nu

; nil voi pita nipip 4ăţăaj|i-ftifldaea ag fî jzbutit;
■ ^p.oi8î^â]p'cin4flHă pe Upana 4p si^ sup^ţâ, o 

upwpi şi p aşezi* dmaiutfla lip, cu
prinzând u-i mijlocul cp braţul jlcpp.t;imn el guşilor şi,.V.

inse



319

Când ajunse la poteca care încuniura capul bo- 
beicii şi a poienii, dădu pinteni lui Fulger care se 
răpezi înnainte dar, în acea clipă, se auzi un tro
pot de copite şi luna sculându-se, li arătă în urma 
lui mai mulţi Tătari care veneau spre dânsul înfugă: 
ei îl zărise ; dădură nişte ţipete sălbatece şi vro 
două săgeţi zburară deasupra capetelor lor.

Mihu înfipse pintenii în pântecele calului care 
se răpezi urmat de Tătari, dar fuga printre co
pacii şi trunchii căzuţi era din cale afară anevo
ioasă. Totodată, de la otac, se auziră urlete îngro
zitoare, semn că Tătarii deşteptaţi de ţipetele 
strajii, descoperise fuga roabei lor şi se pregăteau 
să se puie pe urma fugarilor.

Norocul acestora fu că dădură în curând de un 
drum bătut pe care Mihu putu să întindă pe 
Fulger la fugă. Dar fiind obosit de lunga cale fă
cută în ajun, se mai resimţea şi de îndoita sarcină 
purtată de el, astfeliu că depărtarea între el şi pă
gâni era mică ; din când în când Mihu auzea vâ- . 
jiitul unei săgeţi. In curând înţelese, după tropo
tul cailor, că numărul celor ce’î gonèau crescuse. 
Ajuns în sfârşit pe opicina Dealului Scaunelor, a- 
pucă în spre ’ stânga şi aice locul fiind neted şi 
cu un suiş foarte uşor, izbuti să mărească depăr
tarea între el şi Tătari.

Fulger păstră aceiaşi iuţeală mai bine de un cias, 
tropotul păgânilor se auzea numai în depărtare; cu 
vremea ' în să mersul calului se domoli în chip sim
ţitor, începu să potihnească. Mihu îl oprila piciorul 
unui suiş răpede, acoperit cu un aluniş dps.

ïleapa care în tot timpul rămăsese ndmişcată, 
strinsă la pieptul tânărului de braţul său puter
nic, înţelese că calul nu mai poate de oboseală şi 
îhţrebăV . ........

— Nu mai este nici o nădejde de scăpare ?
— Dacă putem ajunge înnainţea păgânilor în vâr

ful acestui suiş suhteiţi scăpaţi dacă nu...
— îmi poţi da un cuţit'? îfitrebă eâ, nuvreu şă

çad vie în mân jle lor. v.......
u Fără* a‘ răspunde, Mihu scoase Tun,. ‘erul .de la

brâu şi il puse în ! inâriă."
■ Iţi milităm esc, zise ca, uitându-se în ochii lui
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cu un surâs, mi-ai dat un prieten care nădăjduiesc 
că îmi va fi credincios.

Strigăte de fiară, izbucnind atunce în urma lor, le 
arătară că Tătarii se apropiau şi’i zărise. Pintenii 
lui Mihu dispărură până la călcâie în deserturile 
lui Fulger care, după această clipă de odihnă, zbu
ră la deal. Dar acest foc nu ţinu mult,suişul era 
foarte anevoios, numai cu greu ajunseră în vârful 
lui. Se aflau acuma pe un fol iu de tapşan îngust, 
drumul era săpat in piatră şi se îngustea, strins de 
amândouă părţile, intre nişte păreţi de piatră, ni
sipoasă, nalţi de un stat de om şi apoi se scobora 
iar la vale, aproape drept.

Mihu sări de pe cal, depunând tot odată pe Ilea
na la pământ, puse mâna in brâu, scoase răpede 
o piatră, un amnar şi o bucată de iască. Iasca se 
aprinsese la cea de întăi scăpărătură şi Mihu, lu- 
ând-o între doue degete cu stânga, puse dreapta 
încet pe capul lui Fulger; calul nu se mişcă. Apoi 
după ce suflă pe iască, i-o vâri răpede în fundul nă
rii. Calul, simţind arsura, sări odată în sus apoi, ne
bun se răpezi’ înnainte pe scoboriş.

—Urmează-mă, strigă Mihu Ilenei şi, apropiin- 
du-se de păretele de piatră din dreapta, dădu in 
lături nişte curpeni de mure carc-1 acopereau.
Apoi, pipăind întâiu cu manile faţa stâncii,apasă u- 

şor cu dreapta şi cu călcâiul şi,de odată, păretele se 
deschise,lăsând’ o deschizătură prin care putea trece 
un om cu capul plecat. Tropotul Tătarilor se au
zea acuma în aluniş, aproape de tot. Mihu luă pe 
Ileana de mijloc, o împinse înnaintea lui, întră şi 
el.după ea, apoi uşa se închise fără zgomot, cum 
se deschisese.

Era vreme : de abie închisese uşa şi se auziră co
pitele cailor răsunând pe piatră, dar Tătarii tre
cură înnainte fără a se opri.

— Suntem scăpaţi, zise Mihu.
. — Dar daçft se y.or întoarce şi ne vor urmări? 
zise Ileana.

•—Mai întâiu,că. ,cu,.gre.u ar putea, să ne urmă
rească ş’apoi chiar de ar .şti .că suntem aice, n’ar 
putea pătrunde :1a-noi de. cât după. multe zile de 
muncă grea, cu unelte ce ar trebui să le aducă
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de départe, răspunse Mibu scăpărând din nou şi 
a prinzând o opaiţă pe care o luă de la părete. * 
La lumina ei, Ileana se văzu intr’un fel de şăliţă, 

lată de două palme şi lungă cel mult de cinci/a 
cărei păreţi păreau ciopliţi în piatră iar de desupt 
podeala era de lemn. Mihu trecu înaintea ci, se 
opri în faţapăretelui, apăsă cu manile şi cu piciorul 
în acelaş chip în care apăsase în păretelc de a- 
fară şi îndată se deschise o nouă uşă.

Până acuma, zise el, am fost in tindă, acuma 
intrăm în casă şi inaintă făcându—i semn să’l 
urmeze.

După ce Ileana intră, Mihu, împinse după dân
sul uşa care se închise fără a face cel mai mic sgo- 
mot apoi, întinzând opăiţa spre părete, do o dată 
se făcu apoi o lumină vie, provenind de la o făclie 
mare, făcută din crengi de mesteacăn unse cu pă
cură ce o aprinsese cu opaiţa.

XXXV

Peştera

Ileana văzu că se află într’o peşteră mare care 
mergea îngustându-se şi scoborându-se în pământ 
dinaintea lor.

— Aice, zise Mihu, eşti mai teafără decât intr’o 
cetate. Această peşteră o adăpostit în multe rân
duri, altă dată, sute de creştini retraşi într’însa 
pentru a scăpa de năvălirile păgânilor şi duşmanii 
nici o-dată n’au putut să păşască peste pragul ei.

Apoi, băgând de seamă că fata, caro fusese ră
pită fără de manta, era cuprinsă de frig şi tremura, 
zise :

— Ţî-i frig şi trebuie să fie ostenită. După ce te vei 
odihni ne vom pune pe drum şi nădăjduiesc să te 
pot duce teafără acasă.

Ileana de abie se ţinea pe picioare în urmaos- 
tenelei şi a groazelor îndurate în ziua şi în noaptea 
trecută. Ea urmă pe Mihu spre fundul peşterei 
care, precum am zis, mergea tot îngustându-se. 
Mihu se opri înnaintea unei deschizături la stânga:

21
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a cărei intrare era închisă prin o rogojină. Ajuns 
aice, el zise, dând opaiţa în mâna fetei :

— In dosul acestei rogojini vei găsi un pat care 
cred că nuţi-va părea prea vârtos şi cergi calde 
pentru a te învali. Somn uşor ! Apoi se depărtă 
întorcându-se innapoi, spre intrare !

Ileana dădu rogojina în lături, văzu că din do
sul ei, pe piei de lup, era întinsă o saltea mare 
şi groasă, acoperită cu mai multe cergi de lână roşie 
pe care erau aşezate perine de deosebite mărimi. 
Fără a se mai desbrăc-i, ea se întinse pe saltea 
şi se acoperi cu o cergă. Se simţea amorţită. I- 
coanele împrejurărilor prin care trecuse îi veneau 
în minte, dar încurcate, şterse şi fără şir : se pa- 
rea că ele se ciocneau în capul ei. Singur cbipul 
lui Mihu îi rămânau dinaintea ochilor, statornic 
viu şi strălucitor. învinsă de trudă, ea adormi 
în curând, dar chipul voinicului nu so depărtă de 
dânsa căci urmă să ’1 vadă in vis.

Când, după un somn adânc şi lung, Ileana se 
trezi, cu greu îşi putu da seamă de locul în care 
se afla. De o dată, şirul împrejurărilor cumplite 
prin care trecuse in câteva ciasuri, se infăţoşă în- 
naintea minţii ei şi-i pricinui un fior de groază, care 
se schimbă răpede într’un fior de fericire când îşi 
aminti că datorea scăparea ei lui Mihu şi că Mihu 
era lângă dânsa. «Şi îşi amintea cu bucurie că chiar 
în clipa în care se văzuse în puterea Tătarilor, 
tot chipul lui Mihu se arătase dinaintea ochilor 
ei şi că o presimţire tainică si ne tălmăcită dă
duse naştere in inima ei nădejdii că Mihu o va 
scăpa. Această nădejde nu o părăsise nici o clipală 
şi când ea, sub cortul sub care era închisă de Tătari, 
simţise o mână atiDgând-o, ştia că este mâna lui 
Mihu chiar înnainte de a fi auzit glasul lui. Cre
dinţa ce o avea într’insul nu fusese înşelată : pen
tru a doua oară el îi apărea în ciasul primejdiii 
ca un arhanghel mântuitor. Putea oare Mihu să 
fie o fiinţă omenească? Care bărbat pe lume putea 
să i-9.e asemene în vitejie, în putere, în frurauseţă ? 
Şi câtă. blândetă să unea la dânsul cu vitejia 
şi cu puterea J Şi această fericire o făcea să uite 
spaima prin care trecuse şi primejdia grozavă de
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care scăpase. Mai mult chiar : îşi aducea aminte 
de nespusa dulceaţă a simţirii de care se văzuse 
cuprinsă când braţul puternic al lui Mihu o strin- 
gea la piept ; în fuga lor ar fi fost în stare să 
dorească a trece încă o dată prin aceiaşi spaimă, 
să mai înfrunte aceiaşi primejdie. Ileana, acea co
pilă iubitoare, uita acuma casa părintească şi du
rerea grozavă de care trebuia să fie cuprins bătrânul 
kneaz pentru a simţi numai o fericire fără măr
gini că se afla lângă Mihu, sub paza şi ocrotirea 
lui. Până a doua zi n’avea să se depărteze de el, 
putându-şi însfârşit sătura ochii privindu-1 şi des- 
mierda urechile auzindu-1.

Acuma era negreşit treaz de mult, o aştepta 
poate, sila acest gând Ileana tresări din pat. Când 
aruncă ochii asupra hainelor,le văzu rupte, stricate 
de ploaie, pline de colb şi de noroiu, îşi simţi 
părul despletit şi nepieptănat iar mânile ei, obici
nuit atât de albe şi îngrijite, erau negre do mur
dărie. Cum era ea să se arate lui Mihu inasemine 
stare ?

Se încercă să scoată noroiul de pe haine, începu 
să le scuture, dar cu ce era să le dreagă, cu ce 
era să se pieptene, cu ce să-şi prindă pârul bo
gat când acele toate îi căzuse ?

De o dată inima-i tresări căci auzi pasul lui 
Mihu în dosul rogojinei.

— Buna ziuă, kneghină, zise el cu un glas ve
sel. Auzindu-te mişcând am priceput că te-ai scu
lat. Odihnitu-te-ai bine?

Cu greu găsi puterea să răspundă :
— Foarte bine, îţi mulţămesc.
— M’am gândit, urmă el, că hainele de pe Dum- 

neta trebuio să fie rupte şi feştclite, ş’ apoi.pentru • 
eălătoria ce avem ş’o facem ele nu ar fi potrivite. 
Trebuie să le lepezi şi să îmbraci altele, ţărăneşti. • 
Un om de ai mei care trăieşte la o prisaeâ* nu:, 
departe de aice, are o fată cam de făptura Dumi- 
tale. El o pregătit din vreme zestrea : fetei şi .te- 
mându-se s’o ţie la prisacă o adus-,o aiç,e*.intr’o. 
ladă. Nu-i va fi cu supărare de vei. lua c o parjte 
dip acele lucruri,, căci cu despăgubirea., cerj. ve-i, 
da-o, va putea să faca altele şi mai frumoase şi
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mai multe. Am dus lada deschisă la un şipot ce se 
află în fundul acestei peşteri. II veineraeri dacă vei 
apuca la stânga şi vei merge drept înnainte. Vei 
găsi aice o lumânare pentru a aprinde nişte facle 
ce sunt puse la părete, deasupra şipotului. Eu 
te aştept cu masa şi, zicând aceste cuvinte, Mihu 
se depărtă răpede. *

îndată ce nu mai auzi paşii lui, Ileana dădu 
rogojina în lături, luă in mână lumânarea lăsată de 
Mihu şi se scoborî în chioarca lată de un stânjăn 
care ducea in fundul peşterii.

De abie făcuse zece paşi când auzi în dreapta 
zgomotul uşor făcut de şipot şi când îndreptă lu
mina în acea parte, văzu o înfundătură destul de 
mare, boltită de mână de om, având chipul unei 
jumătăţi de cerc, în mijlocul căreia curgea prin- 
tr’un uluc, din părete şi cădea într’o troacă de 
piatră, un izvor de apă’ străvezie. Iar de asupra 
şipotului se vedeau, înfipte in boltă, două facle 
mari de coajă de mesteacăn, unse cu păcură. 
Când le aprinse, toată fundătura fu luminată. Pe 
o poliţă săpată în boltă, văzu o oglindă de oţel 
şi mai mulţi piepteni de tisă şi do os, iar la pi
cioarele ei un sipet deschis.

Sipetul era plin de ştergare, de cămeşi de pânză 
de in şi de cânepă, unele cusute, altele fără cu- 
suturi, fuste, fote bonde şi tulpane.

După ce se spălă şi se’ pieptănă, Ileana alese 
o cămeşă de in fără cusuturi, o fotă albastră cu 
dungi albe, o bătă albastră, o bondă uşoară de 
aceiaşi coloare şi un tulpan roş. Ar fi vrut să 
schimbe şi papucii roşi ce-i purta, a cărei talpă 
subţire nu era potrivită pentru drum, dar în si
pet se găseau numai două părechide cisme, mult 
prea mari pentru picioarele ei.

îndată ce fu gata se îndreptă spre intrarea 
peşterii u de găsi pe Mihu care o aştepta lângă 
o măsuţă rătundă acoperită cu un şervet, alb pe 
care se vedeau osebite merinde.

* Fata kneazului Baloş în port do ţărancă un era 
mai puţin' frumoasă decât când purta hainele 
scumpe potrivite cu naşterea şi cu averea ei. 0- 
chii lui Mihu, setoşi de dânsa, se luminară când '
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dădură de ea. El luă de la părete una din cele 
două facle care ardeau, o aproprie de Ileana, o 
privi lung, cu lăcomie, şi zise :
— Ai pus haine de ţărancă totkneghină ai rămas 
—Ivneghină sau ţărancă, răspunse Ileana uitându- 
se la rândul ei la dânsul şi văzând că îşi schimbase 
hainele acum ca un ţăran de rând, cu cămeşă de 
cânepă, iţari de lână*, şi opinci, nu sunt vrednică 
să-ţi mulţămesc pentru mărinimia cu care ai ve
nit în ajutorul meü, vârându-te singur în mijlocul 
mai multor sute de vrăjmaşi spre a mi scăpa 
cinstea şi viitorul?
—Ivneghină, răspunse Mihu, am dormit şi am mân
cat în casa părintelui Dumitale, el este prietenul 
acelui ce m’o crescut, el este un boier vestit prin 
vrednicia lui şi un stâlp adevărat şi neclătit al 
pricinei pentru care luptăm cu toţii. Era de da
toria mea să alerg în ajutorul fetei lui, nu mi-am 
făcut decât datoria. Dar, adaose el schimbând vor
ba, masa te aşteaptă. Ea nu este acea la care 
eşti obicinuită, dar te rog să-i faci cinste căci dru
mul nostru fiind lung şi greu, trebue să aduni 
putere înainte de a’l începe.

Ileana, uitându-se la masă, văzu lângă ea un 
singur scăuieş. .
—Dar Dumneta n’ai să mănânci cu mine ? întrebă 
ea cu mâhnire in glas.

—Dacă mi faci cinstea să ma primeşti la masa 
Dumitale, primesc această cinste cu fericire, răs
punse Mihu şi luând dintr’un colţ un al doilea 
scăuieş, îl apropie de masa unde amândoi luară loc.

Prânzul era alcătuit din brânză de burduf, brânza 
de coşciug, muşchiu de porc afumat şi bujeniţă 
de cerb, iar în mijlocul mesei era un ulcior cu 
vin vechiu de Nicoreşti. Ileana mâncă din toate 
cu pofta tinereţii, ascuţită încă prin faptul că de 
mai bine de două zeci şi patru de ciasuri nu pu
sese nimica în. gură şi, mai ales, prin fericirea de 
a se găsi singură, faţă în faţă cu Mihu. ’

Stând alăturea cu Ileana la masă, Mihu îi fă
cea o mulţime de mici slujbe la care nu fusese 
deprinsă de boierii ce veneau în casa părintelui 
său, crescuţi departe de obiceiurile cavalereşti ale
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Apusului şi pentru care femeia nu era (le cât o 
unealtă de plăcere sau o slugă. Aceste mici în
grijiri alo lui Mihu, până atunce necunoscute Ile- 

aveau pentru ea, pe lângă farmecul nou
tăţii şi acel cu mult mai mare de a veni de la 
dânsul, mărind astfeliu în ochii ei dulceaţa lor. 
Iar el, stăpânit de fericirea de a se găsi lângă 
dânsa, de a o privi, de a o auzi, de a ghici mi
cile ei dorinţi, ar fi voit s’o slujască în genunchi, 
şi uita foamea cu care se pusese la masă. Trebui ca 
ea, mirată de cumpătarea lui, să’l îndemne pen
tru ca, din când în când, să imbuce câte ceva.

După ce isprăviră prânzul şi merseră de-şi spă
lară manile la şipot, Ileana îl rugă ca înnainte 
de plecare să’i arate toată peştera şi Mihu îi îm
plini cererea cu bucurie, primblând-o prin toite 
unghiurile ei. întâi o duse la uşa prin caro in
trase, o deschise şi’i arătă din nou săliţa care 
ducea la uşa de din afară.

—Aceste uşi, zise el, nu sunt de cât bucăţi din stân
că, rupte dintr’însa fără a fi cioplite şi păstrând pe 
muchiile lor toate colţurile pricinuite prin rupe
rea din stâncă. Pentru a nu se cunoaşte că este 
aice o uşă, s’au făcut, în păretele de din 
stâncii, o mulţime de crăpături cu totul asemă
nate acelor pricinuite prin desprinderea acestei 
bucăţi de piatră este de patru palme. Precum vezi 
la mărginile feţei despre peşteră, sunt două-spre- 
zece zăvoare, late de câte trei degete şi aceste ză- 
voare, când se închid, intră de şase degete în 
stânca care încunjură uşa astfeliu că izbind într’însa 
chiar cu cea mai mare putere, ea nu se poate 
mişca câtuşi de puţin.

Vezi în mijloc acest capac de fer ; sub dânsul 
se află broasca. Această broască a fost făurită a- 
cum trei ani, de un meşter vestit, din Ţarigrad, 
fugit aice de teama unei morţi de om ce o* făptuise 
din răsbunare. Eu i-am făcut bine iar el, vroind 
să mifl răsplătească şi întrebându-mă ce ar putea 
să facă pentru mine, i-am cerut să mi făurească 
o broască pentru această peşteră. Coarda acestei 
broaşte se îndoaie şi zăvoarele se deschid numai 
când* apeşi pe şapte piroane, a căror capete stră-

nei

afară a
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bat aproape toată lărgimea uşii şi se opresc la două 
degete de faţa ei de din afară, iar degetele le ating 
prin nişte borte ce se văd în acea faţă. Dar nu 
sunt numai şapte borte, ci peste două-zeci numai 
în uşă, pe lângă că tot păretele de stâncă pe din 
afară este plin cu sute de asemene borte, aşa că 
dacă nu ştii care anume sunt bortele ce trebuie să 
le atingi, chiar de ai şti că este aice o uşă, poţi să 
te încerci ani îutregi s’o deschizi şi tôt nu voi 
izbuti. Şi acele borte, pe care trebuie*să apeşi sunt 
puse laastfeliu de depărtare între ele încât trebuie 
să apeşi cu amândouă mânile şi pe toate bortele 
odată pentru ca uşa să se deschidă. A doua uşă 
este tocmai ca cea* dintâi, tot atât de puternică, 
broasca ei nu se deosebeşte de broasca celeilalte, 
numai bortele în care trebuie să vâri degetele 
pentru a o doschide sunt aşezate în alt chip. Ar 
trebui, spre a pătrude în peşteră ca duşmanii să 
bată zile întregi cu capră puternică, întâi într’o uşă 
şi pe urmă in cealaltă, iar când ar intra înăuntru ar 
vedea că munca lor o fost zadarnică.

— Cum zadarnică ? întrebă Ileana.
— Da, zadarnică căci cei închişi în peşteră ar 

fi fugit de mult.
— Dar pe unde ?
— Pe lângă această intrare mai-sunt încă două, 

închise în acelaş feliu : ele dau în nişte râpi săl- 
batăce în mijlocul codrului: printr’una ain ele avem 
să ieşim.

Apoi Miliu o purtă prin toată peştera arătându-i 
mai multe înfundături şi tainiţi în care se ţineau 
arme, merinde, haine şi unelte.

— Şi de când îţi este cunoscută fiinţa acestei 
peşteri, întrebă Ileana.

— Precum ţi-am spus-o, peştera o slujit, în vre- 
mile de demult, ca adăpost pentru locuitorii a- 
cestor părţi în potriva năvălirilor păgâne. Dar, 
de la o vreme încoace, deşi se spunea de bătrâni 
că au auzit de la părinţii lor că este o asemine 
peşteră în codrii Bârladului, totuşi nime nu ştia 
unde anume se află. Prisacarul despre care ţi-am 
vorbit o descoperit din întâmplare una din gurile 
ei de devrie, singurele în fiinţă atunce şi fiind un
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om al meu, mi-o vorbit de dânsa. Am venit cu 
el aice şi cercetând toată peştera, mi-am dat 
samă că îmi va putea fi de trebuinţă. Am închis 
gurile de de vale, tot cu uşi de piatră şi am pus 
de s’o săpat intrarea ce ai văzut-o.

— Nu te temi ca oamenii care au lucrat aice să 
arăte altora locul unde se află peştera.

— Nu, răspunse Mihu zâmbind,* cei patru cio
plitori de piatră care au făcut deschiderea din deal 
au fost aduşi tocmai din Kiov. De la Smirodava 
până aice au venit noaptea, cu ochii legaţi şi după 
ce şi-au isprăvit lucrarea, tot astfeliu i-am trimes 
înapoi sub paza unor credincioşi, neîngăduindu-i 
să vorbească cu nime în trecerea lor prin ţară, 
atât la dus cât şi la întors. Iar fierarul ţarigrădean 
care o făcut broaştele este un om de toată încre
derea şi n’am nici o grijă de el

Zicând aceste cuvinte, se duse spre un colţ al 
peşterei de unde se întoarse în curând cu două 
mantale, una de suman prost şi alta de aba u- 
şoară pentru Deana. După ce umplu o traistă cu 
merinde, puse în spinare traista, o tolbă cu să
geţi şi un arc, luă mantalele pe umăr, vârî o secure 
în brâu, luă un băţ în mâna stângă apoi, dând 
altul Ilenei, stinse faclele şi ţinând o opaiţă în 
mâna dreaptă, începu să se scoboare în fundul 
peşterei urmat de fată.

Chioarca se făcea din ce în ce mai îngustă, la 
un loc Mihu se opri şi arătă Ilenei cum se despăr
ţea acolo în doi craci, unul spre dreapta şi celalalt 
spre stânga. Apucară cracul spre stânga caro mai 
departe devenea atât de îngust în cât fură siliţi să 
meargă vre-o câţi-va stânjăni în genunchi. Mai 
departe însă, se lărgea din ce în ce şi, după un 
mers de un şfort de cias, ajunseră în capăt, unde se 
aflară într’o peşteră aproape tot atât de mare ca 
cea din deal.

Fără a se opri, Mihu păşi spre un colţ în care 
se vedea acoperişul do fer al unei broaşte, apăsă 
pe dânsa şi îndată păretele se deschise. Intrară 
într’o şăliţă ; Mihu apăsă din nou în părete, iar se 
deschise o uşă şi amândoi fură orbiţi de lumina 
zilei care pătrunse în peşteră. Mihu făcu semn-
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Ilenei să iasă şi, urmând-o, trase uşa care se în
chise fără sgomot.

Se aflau într’o râpă selbatecă şi adâncă, plină 
de copaci căzuţi, cu malurile drepte şi înălte.

— Ciasurile sunt aproape de toacă, zise Mihu 
după ce se uită la soare, trebuie să mergem ră- 
pede pentru a ajunge la locul popasului de noapte. 
Dar, adaose el, zărind papucii subţiri de iuftroşu 
purtaţi de Ileana, cu asemene încălţăminte por
neşti la drum prin codri ? N’ai găsit în ladă cisme 
mai trainice ?

— Ba da, am găsit ciobute, dar îmi erau prea 
mari, răspunse Ileana.

— Mă tem că papucii au să fie rupţi înainte 
de noapte, zise Mihu. De ar ţine numai până la 
popas, bine ar fi, căci n’am pierde vreme pe 
drum, iar acolo mă însărcinez eu să-ţi dau altă 
încălţăminte de toată nădejdea.

începu a sui dealul cu un pas uşor şi sigur, 
urmat de aproape de Ileana, sprintenă de firea 
ei şi odihnită prin somnul îndelungat de care avu
sese parte in

Toată calea
peşteră.
lor nu era decât un şir neîntrerupt 

de dealuri şi de văi. Pe la asfinţitul soarelui fă
cură un mic popas şi Mihu se încredinţă că papucii 
Ilenei erau rupţi în mai multe locuri iar tălpile 
de abio se mai ţineau de căpute. Pentru a le 
pune în stare să mai ţie până la locul unde erau 
sa rnăie, le legă cu nişte gănji, dar mersul fetei 
deveni din ce în. ce mai greu, pe lângă trudă să 
mai adăogea şi durerea pricinuită de atingerea 
vreascurilor şi a pietrelor de pe jos. Pentru a o 
face să uite oboseala, Mihu îi vorbea despre fe- 
liuri de lucruri, întreţinând’o mai ales des
pre obiceiurile cavaleriei din apus şi povestindu-i 
cum petreceau cavalerii şi damele în acele ţări, 
lucruri ce el le auzise din gura lui Landi.

de mai multe ori s’o ieie în 
tot încredinţase că este în

Mihu îi 
braţe dar
stare să mai meargă, însă pasul ei se făcea tot mai 
încet şi opririle lor din ce în ce mai dese. Noap
tea căzuse cu totul când, în sfârşit, ajunseră în 
vârful unei culmi sub care era o ruptură adâncă.

propusese 
Ileana îl
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— Sub această râpă, zisoMihu, este locul unde a- 
vem să petrecem noaptea : dar scoborişul, mai a- 
les noaptea, este nu numai greu dar şi primej
dios. Mă tem că obosită cum eşti şi cu picioarele 
stâlcite să luneci de pe cărare şi te rog să mi 
dai voie să te ieu în braţe până de vale şi l'ără 
a mai aştopta un răspuns o ridică de la pământ 
ca pe un copil şi, ţinând-o pe braţe, păşi cu hotă- 
rîre dar tot o dată’ cu băgare de’ seamă pe că
rarea îngustă ce se scobora şerpuind prin mijlocul 
rupturii.

Ajuns în vale, o puse cu îngrijire pe pământ.
—Am dat la spate partea cea mai grea a drumu

lui nostru, zise el voios,de aice înnainte avem de 
suit numai un deal, mare dar trăgănat ş’apoi mer
gem tot la vale, până în Giosăni.

Ileana era atât de osteaită în cât de abia se pu
tea mişca, tot trupul o durea şi picioarele, maia- 
les o usturau rău. Ie vremea scoborişul ui gănju- 
rile, se desfăcuse şi papucii căzuse talpa intr’o 
parte şi, căputele in alta, aşa că acuma era cu to
tul desculţă.

XXXVI

Opincile de coajă de mesteacăn

strinseso răpede lemne uscate şi, făcând 
din ele o stivă înaltă, aprinsese focul. La lumina 
lui, Ileana văzu că să află lângă un şipot din care 
isvorea un mic părăuţ. Fără a se scula îşi puse 
picioarele stălcite în apa limpede şi rece a pâră- 
uţului şi, în curând, fu mântuită de usturimea şi 
de focul dintr’însele.

Mihu scoase din traistă mâncărea, o aşeză lângă 
Ileana se puse şi el tn faţa ei şi amândoi fă
cură cinste merinaelor şi vinului.

După isprăvirea cinei, Mihu mai puse lemne pe 
foc apoi, de odată, se făcu nevăzut. Ileana în
cepea să fie îngriîată de lipsa lui, când îl văzu că 
s’întoarce aducând în braţe o legătură de coajă 
de mesteacăn.

Mihu
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— Vrei să faci făclii ? întrebă ea.
— Nu, răspunse el, vreu sa’ţifac o păreche de 

opinci.
— Opinci de coajă ! Dar oare putea-voi merge 

cu ele.
— Foarte bine, răspunse Mihu, să vezi ce înde- 

mănatece şi moi sunt ele. Ţăranii ruşi le poartă 
şi iarna şi vara. Am învăţat a le face când slu
jeam în ostile leşeşti şi mi au prins chiar bine 
într’o iarnă. Urmăream nişte lotri prin munţi, când 
mi s’au rupt ciubotele şi nu^ştiu cum aş fi dus-o 
de n’ar fi păţit ca şi mine un slujitor rus dar într’un 
cias el şi-o făcut o păreche de opinci de coajă de 
mesteacăn şi eu văzind că par a fi bune, 1’am ru
gat să’mi fâca şi mie o păreche şi după ce le-am 
pus le-am găsit atât de îndemânatece în cât i-am 
plătit de m’o învăţat să le fac şi eu. Să vezi, în
dată sunt gata.

Şi, punându-se jos, Mihu începu să ţese o îm
pletitură deasă, în patru muchii.

Noaptea era întunecoasă, din fundătura în 
care se găseau, puteau zări numai vr’o câteva 
stele. De jur împrejur domnea o tăcere adâncă în 
treruptă numai de şoptetul lin al apei care cădea 
din ulucul şipotului, iar în faţa lor se vedea un 
plop urieş a cărui frunzet des,’ argintit ziua, era 
acum aurit prin bataia luminii focului asupra lui; 
De o bucată de vreme tinerii amândoi amuţise, 
el lucra la opinci iar ea privea la dânsul.

Când văzu încăltămintele isprăvite, Mihai zise 
Ilenei :

— Opincile sunt gata, să le potrivim acuma pe 
picior şi, apropiindu-se de dânsa, îngenunchiă 
înaintea ei.

Fata în nevinovăţia ei, întinse fără sfială lui, 
Mihu piciorul drept ’şi Mihu îl luă in mână. Dar 
când el simţi în mâna lui acest picior mic, îngust, 
cu pielea albă ca spuma laptelui, sub care se vedea 
reţeaua vinelor albastre, cu talpa fragedă şi rur 
menă, cu degeţele gingaşe, juvaer viii săpat de 
meşterul cel mare, ispita fu prea puternică: se 
plecă şi lipi pe dânsul buzele lui, într’o sărutare 
fierbinte..
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Un fior străbătu trupul întreg al fetei ; ea sări 
în picioare, spăimântată ca de o muşcare, tulburată 
de această întâie atingere asupra trupului ei fe
cioresc, apoi rămase nemişcată, cu braţele întinse, 
ca în apărare, cu ochii plini de groază.

Mihu care îşi dobândise iar îndată sângele rece, 
rămase în genunchi, ruşinat de fapta lui necuge
tată şi mâhnit la vederea spaimei şi a durerii în
tipărită pe faţe Ilenei.

— Iartămă, kneghină, zise el cu glasul tulburat, 
iartămă; nu m’am putut stăpâni şi am descope
rit taina ce trebuia să rămâie pe veci ascunsă în 
inima mea. Iartă-mă, kneghină, dacă pentru o 
clipă ţi-am atins piciorul cu buzele, când nu sunt 
măcar vrednic să sărut locul pe unde ai călcat. 
Dar nu-mi retrage încrederea Dumitale, nu te feri 
de mine ca de un duşman, căci supărarea şi spaima 
ce ţi le văd scrise pe faţă sunt o pedeapsă care, deşi 
dreaptă, este prea grozavă şi prea dureroasă pen
tru inima mea. Iartă mă, kneghină, căci n’am fost 
impins la fapta mea necugetată de vr’o patimă 
ruşinoasă şi de care ai avea să te fereaşti.

Sunt acum silit să vorbesc, urmă el cu mai 
multă căldură, căci nu pot să te las să crezi că 
Mihu este un nevrednic, în stare să te pângărească 
măcar cu gândul. Te iubesc, kneghină, cu toată 
puterea inimii mele, dar cu o iubire fără nădejde 
şi curată. Eşti stăpână pe inima şi pe mintea mea . 
ele zi si noapte sunt pline do Dumneta. Fiinţa 
Dumitale este pentru ochii mei lumina soarelui, 
ea este pentru inima mea rouă care dă viaţă floarei 
uscată de arşiţa lui Cuptor. De când sunt pe lume 
n’am gustat fericire mai mare decât acea de care 
am parte de aseară, când întâmplarea ţi-o legat 
vremelnic soarta de mine. De atunce mi s’o tot 
părut că porţile raiului sunt deschise pentru mine, 
şi ochii mei* nu se satură privind la Dumneta. 
Dar nici o datâ, nici măcar prin gând, eu cuteză
torul, a cărui chiemare pe lume este să cutez orice, 
eu îndrăzneţul pentru care toate au fost cu pu
tinţă, n’am năzuit să nădăjduiesc că, o dată, ai 
putea să fii pentru mine altceva decât o icoană a 
tot ce este mai frumos şi mai ales in lume, căci
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prăpastia ce ne desparte pe amândoi ; 
ştiu cât de departe eşti de mine prin naştere, prin 
stare, prin creştere, prin nume. Eu sunt un fărtat 
ce mila unui călugăr l’o cules de pe drumuri ; 
soarta o făcut din mine un haiduc în primejdie do 
a-şi găsi, în orice cias, sfârşitul prin ştreang sau 
pe roată ! Haiduc numai cu numele, *.ăci nici o dată 
braţul meu n’o vărsat sânge nevinovat şi, adesea, 
al meu o curs în apărarea nevinovăţiii. Haiduc 
cu numele, căci am luat numai do la bogaţii ne
drepţi şi nu este sărac căruia să nu-i fi dat. Da, 
haiduc cu numele, pe când în adevăr sunt numai 
un oştean ce se luptă pentru desrobirea neamului 
său. Ştiu că la iubirea Dumitale nu pot să mă 
gândesc deşi, kneghină, numai pentru a auzi acest 
cuvânt din gura Dumitale, n’ar, fi pentru mine sar
cină prea grea de îndeplinit/

Pentru aceste cuvinte m’aş simţi în stare să-ţi 
cuceresc, eu singur, o ţară după ce voi dezrobi pe 
a mea, şi să te aşez crăiasă pe scaunul acelei ţări 
cucerite. Ţi-aşaduce roabe, ca să te sluiască, fete 
de crai şi de împăraţi şi ţi-aş pune la picioare 
comorile lumii întregi, Si după ce ţi-ar cădea de 
pe buze cuvintele dorite, să fiu supus la caznele 
cele mai grozave, ce călăul cel mai iscusit ar fi 
în stare să le iscodească, lasă de mi-ar scoate mă
car un singur ţipetr de durere, lasă de ar pieri 
surâsul de pe buzele mele. Fericirea de a fi auzit 
că mă iubeşti nu ra’ar îngădui să simt durerea, 
şi aş muri fără a avea cunoştinţă de chinurile 
mele. Dar eu îţi cer numai un cuvânt de iertare ; 
te rog, spune’l,' kneghină, fă-mi parte de ori-ce 
caznă afară de acea a mâhnirii Dumitale.

Ileana îşi venise în fire, braţele le lăsase în 
jos, spaima de care fusese cuprinsă pierise pen
tru a face, cu încetul, loc în inima ei, unei simţiri 
de nemărginită fericiră la auztil cuvintelor de iu
bire pătimaşă ce le rostea Miliu.

O iubea! El,acel voinic care de două ori, când 
cinstea şi viitorul ei erau în primejdie, îi ap 
pentru a’ o mântui. Acel viteaz vestit d 
a cărui fapte strălucite o lume întreagă vorbea, 
o iubea pe dânsa ! Ea era stăpână pe inima şi pe

am măsurat

ăruse
espre
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mintea lui şi el nu cuteza să nădăjduiască iubi
rea ei. El, care o scăpase de robie şi de necinste 
prin o minune de îndrăzneală şi de* agerime ! El 
un haiduc. El apărătorul întregii săniei rai a ţării 
şi apărătorul tuturor celor mici şi slabi ! Şi ’el o 
iubise de la întâia lor întâlnire.

Mihu care aştepta răspunsul ei, tot în genunchi, 
mai zise odată cu glasul rugător :

— Iartămă, kneghină.
Atunce Ileana făcu un pas spre el şi punândui, 

încet mâna pe umăr. îi zise cu glasul ei duios :
— Scoală.
Dar Mihu răspunse :
— Nu mă voi scula până ce nu mă vei ier a.
— Scoală, zise fata şi în glasul ei era o rugă

minte.
Mihu se sculă în picioare
— Mă ierţi ? mai întrebă el.
— Dar oare, zise ea după o scurtă tăcere, 

vintele ieşindu-i cu greu din gură şi fiind rostite 
cu un tremur, cum poate să încapă de la mine 
vorba do iertare cătră acel ce, de două ori cu pri
mejdia zilelor lui, mi-o scăpat cinstea şi viaţa ? 
Oatră omul cel mai viteaz, cel mai mărimimos din 
lume, cătră acel...

Glasul i se opri dar, de odată, împinsă de o 
putere necunoscută, adăogi c& patimă :

— Cătră acel ce îmi este mai drag decât orice 
pe lume.

De abie scăpase aceste cuvinte din gură şi îşi 
ascunse faţa cu manile, spărietă şi ruşinată de 
mărturisirea făcută.

— O Doapnie f strigă jMihu, căzând în gennehi 
înaintea ei, îţi mulţămesc, mi-ai dat. ceiacc n’aş 
fi îndrăznit să visez : mi-ai hărăzit iubirea Ilenei! 
Te rog, mai spune-mi odată acele cuvinte ca sa 
fiu încredinţat ca nu visez cŞ. nu sunt prada unei 
vrăji, că am auzit bine că mă iubeşti.

,In glasul lui-, era ; Q rugăminte fierbinte unita 
cu ô patimă puternică; carë, învihsérâ.simţirea de 
ruşine ce pusese stârnire pe.Deană. Luă manile 
de-.li taţi şi răspunsb çu Kbtarire : . ,

CU-
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— Da, te iubesc! şi ele astă-dată mărturisirea îi 
păru dulce.

Miliu luă manile ei în manile lui şi le acoperi 
cu sărutări. Ileana nu se mai împotrivea dar vă
zând că rămâne în genunchi, s’încercă cu slabele 
ei puteri să’l ridice, zicându-i :

— Scoală, nu se cade ca mântuitorul să steie 
în genunchi dinaintea mântuitului scoală, te rog.

— Mântuitorul eşti Dumneta, zise Mihu scu
lând u-se, căci iubirea unui înger nu poate să fie 
decât mântuitoare. Şi ce aş putea face eu oare 
ca să mă arăt vrednic de această iubire?

— O dragul meu, zise Ileana făcând un pas
spre el şi punând mâna dreaptă pe umărul stâng 
a lui Mihu, bun, viteaz, mărinimos cum eşti, care 
este oare iubirea vrednică de Dumneta ? Oare
care împărăteasă n’ar fi fericită s’o îngădui să te 
iubească şi să ştie că în această inimă este un loc 
ales pentru dânsa. Şi fata răzămă capul pe pieptul 
lui Mihu, iar el o sărută întâi pe frunte, pe urmă / 
pe amândoi ochii şi, însfârşit, îmbărbătându-se, lipi 
buzele lui pe buzele-jei.. ------------------ j s—\

Ea răspunse desmierdării şi la această lungă ' V) 
sărutare luară parte, nu numai buzele dar şi ini- I j 
mile lor, aprinse de aceiaşi iubire fierbinte, tânără 
şi curată.

Şi in acea fundătură îngustă şi întunecoasă 
din fundul codrilor, în faţa copacilor urieşi ce de 
abie lăsau să se vadă peteci din bolta cerului, 
uitând primejdia grozavă din care de abia ieşise, 
Păunaşul Codrilor şi kneghina Ileana se legară să j 
împartă pe viaţă zilele bune şi zilele rele. Şezând 
lângă foc, el cu braţul împrejurul mijlocului ei, ea 
cu capul răzămat pe umărul lui, îşi cântară lungul 
cântec al iubirii tinere şi curate, cântec vechiu 
cât lumea dar vecinie tânăr şi vecinie dulce pen
tru acel ce-1 ascultă câ"şi pentru acel ce-1 cântă.

Mihu era îngrijit de chipul în care era să fie 
primită de kneazul Baloş mărturisirea fetei Iui.* ?
II ştia mândru de numele lui străvechiu, de bo-l 
găţia, de cinstea - lui, dârj şi îndărătnic şi nu-şij 
ascundea teama că kneazal se va opune la căsă^ 
toria singurei lui fete, floarea frumuseţe!

-V

/
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vene, cu un fărtat fără avere, cu un căpitan de 
haiduci. Ştia că era lucru uşor să se dovedească 
kneazului că acel căpitan de haiduci avea inimă 
şi mâni mai curate decât mulţi viteji vestiţi slu
jind prin ostile străine ce i-ar’ li primit de gineri 
cu bucurie, dar numele de fost căpitan de haiduci 
tot era să apese asupra întregii lui vieţi, răsplată 
amară pentru că se jertfise, trup şi suflet, izbânzii 
pricinii româneşti.

Dar Ileana era încredinţată că kneazul nu va 
face nici o greutate. Ea privea pe Mihu cu ochii 
iubirii : pentru dânsa el era cinstea, mărinimia, 
puterea şi vitejia întrupate într’un trup de zeu 
şi nu-i putea trece prin minte ca cineva şi, mai 
ales, tatăl ei, cuminte şi iubitor cum îl ştia,săpoată 
privi pe Mihu alt-feliu de cât cum îl privea ea 
după ce, pentru a doua oară, o scăpase de pierire.

— 0 femeie, o ţară, un nume, zise ea, se cuce
resc numai odată, pe când pe mine m’ai cucerit 
de două ori. Eşti de două ori stăpăn pe mine 1 
Cine oare ar putea să-ţi tăgăduiască un drept do 
stăpânire dobândit într’acest chip ?

Trecuse de miezul nopţii când Mihu îşi aduse 
aminte că mai aveau o cale lungă de străbătut şi 
că dacă pentru el căteva nopţi fără somn erau 

luciu fără seamă, gingaşa finţă pentru a cărei 
fericire era hotărât să-şi întrebuinţeze viaţa, era 
nedeprinsă cu drumurile lungi pe jos şi avea ne
apărată trebuinţa de odihnă.

Aduse câte-vâ braţe de frunze uscate şi, aşe- 
zându-le cu îngrijire pe pământ, aşternu sumanul 
peste ele şi aşeză gluga ca căpătăiu.

După ce Ileana se întinse pe acest pat de vână
tor, el o acoperi cu mantaua ei şi dăndu-i încă 
un lung sărut, voi să se depărteze.

— Dar unde şi pe ce ai să dormi ? întrebă ea.
— Fii fără grijă, zise Mihu zâmbind, voi petrece 

o noapte mai dulce decât cele mai dulci ce le- 
am petrecut până astăzi.

. — Dar unde şi cum ? mai întrebă ea.
— Am să vegbiez răspunse el. De multe ori ve

gheat am până astăzi ; sarcini mari şi scumpe aü 
fost încredinţate neadormirii mele, dar nici o-dată

un
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nam păzit încă o sarcină atât de dulce şi atât de 
scumpă şi nici o veghiare încă nu mi-a pricinuit 
atâta fericire. Dormi, iubito, şi lasă pe Mihu să 
veghieze şi să te privească dormind.

Ileana adormi surizând, iar Mihu, răzămându-se 
cu spinarea de plop, rămase în picioare cu arcul 
în mâna stângă şi cu dreapta pe coada securii. 
Ochii lui strălucitori, când se opreau pe faţa 
dulce a Ilenei adormite şi când dădeau o roată de 
jur împrejur, cercetând întunericul pentru a se 
încredinţa că nu o ameninţă nici o primejdie.

Ciasurile nopţii trecură, par’c’ar fi fost numai o 
clipală. Soarele ’ răsărea când, părăsind plopul, 
Mihu după ce ’şi spălă obrazul şi mânile la pâ
rău şi ’şi pieptenă părul cu un 
ce’l scoase din chimir, îngenunc 
şi o trezi cu o sărutare a cărei răspuns nu în- 
târziă.

Fata îşi răcori şi ea mânile şi obrazul la şipot 
şi îşi pieptănă părul negru şi greu cu pieptenul 
lui Mihu.

ne de lemn 
lângă Ileana

piepte 
ihiă h

XXXVII
O întâlnire nenorocita

Dacă calea ce o străbătură acuma tinerii fu 
lungă, în schimb ea fu mult mai uşoară decât în 
ajun : dealurile erau mai trăgănate şi mai puţin 
nalte.

Când atinseră opcina Şiretului, pe la prânz, se 
opriră într’o poiană unde făcură un mic popas şi 
isprăviră merindele din traista lui Mihu.

Pe la amiază intrară în Tamaşi, străbătură sa
tul şi se opriră la o casă neîngrădită, în capătul 
lui, nu departe de care era o fântână. Căld 
era apăsătoare şi Ileana jăluindu-se de sete, Mihu 
rugă pe stăpâna* casei să le aducă puţină apă de 
la fântână. Femeia însă neputând părăsi un co
pil pe caro îl legăna chiar atunce fără a putea să-l 
adoarmă, dădu lui Mihu o cofă cu care el se duse 
la fântână, iar Ileana se aşeză pe prispă.

ura

22
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Deodată se auzi sunetul unei trâmbiţi, urmat un 
tropot de cai şi sc văzu o ceata de slujitori care ve
nea la treapăd. In fruntea lor mergea un călăreţ 
nalt şi sprinten, cu ochi albaştri, bal an la păr şi 
la barbă, a cărui faţă era de o frumuseţă deose
bită. Purta pe cap un coif de oţel cu pene roşii 
şi albastre, iar sub cămeşa de zale se vedea o 
fiaină veche împodobită cu fir de aur. Toată 
ceata se opri dinaintea fântânei iar călăreţul care 
mergea în frunte descăleca şi aruncă frâul unui 
copil de casă care sărise răpede de pe cal şi ve
nise să-i ţie scara.

Călăreţul care părea a fi un boier mare, puse 
din întâmplare ochii pe Ileana şi se îndreptă ţintă 
spre dânsa. Cum şedea fata pe prispă, catrinţa i 
se ridicase puţin şi lăsa descoperite gleznele gin
gaşe şi albe. Când’ văzu că oşteanul se apropie de 
dânsa, ea se sculă în picioare, îngrijită. Dar el, o- 
prindu-se în faţa ei, îi spuse, zâmbind, şi uitân- 
du-se drept la dânsa cu nişte ochi ce parcau în
zestraţi cu o putere stranie şi tulburătoare :

— Bucuros de întâlnire, copilă ! Oare toate fe
tele de pe aceste locuri au glezne albe şi gingaşe ca 
a tale ?

Ileana, spărietă şi tulburată, se uită răpede 
spre fântână că să vadă dacă nu mai vine Mihu, 
când oşteanul, fără de veste, o cuprinse în braţe 
şi-i dădu o sărutare

Dar nu trecu o clipă, braţele i se desprinseră 
şi căzu lungit la pământ de pumnul lui Mihu care 
apăruse deodată lângă el.

Oşteanul doborît de Mihu nu era alt cineva de- 
cât ’Bale, fiul Voevodului Moldovei, Sas. El, după 
ce risipi sepe Tatari la Sabaoani, urmărise cea mai 
numeroasă din drâmbele lor care, în zăpăceală, 
apucase valea Şiretului în jos, o ajunsese la Plos- 
cuţeni unde o nimicise cu desăvârşire. Se întor
cea acuma spre Bacău după ce dăduse oştenilor 
adunaţi împrejurul lui o zi de odihnă. Lăsase gro-_ 
sul oştirii în urmă şi o luase înainte însoţit nu
mai de un steag de slujitori unguri de ai Curţii 
Domneşti.

Când slujitorii vzură pe stăpânul lor întins la
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pământ, ei săriră de pe cai şi se răpeziră JaMihu 
cu săbiile goale, căutând să’l încunjure. Mihu 
luă pe Ileana de mijloc, dintr’o săritură ajunse 
lângă păretele casei, apoi se puse dinaintea ei cu 
paloşul cel scoase din iţari gol în mâna lui.

Cei dintâi slujitori care îndrăzniră să se apro
pie de el căzură cu grumazul sau pieptul stră
puns, cu capul spart sau cu braţul tăiet.Fi se dădură 
acuma îndărăt şi, tocmindu-se, erau să năvălească 
asupra lui cu subtile când, deodată, se auzi gla
sul lui Bale care fusese ridicat do la pământ şi 
•care striga ;

— Nul ucideţi, prin deţii viu !
Slujitorii se opriră pe loc făcând un senii cerc 

împrejurul lui Miliu, apoi se auzi ceva vâjâind prin 
văzduh : un laţ se abătu pe gâtul şi pe umerile 
Pălmaşului şi, in urma unei zmuncituri puternice, 
funia se întinse. In zadar făcu Miliu opintiri des- 
nădăjeluite pentru ca să-şî desprindă braţele : o 
nouă zmuncitură îl trânti jos. Fusese prins cu 
arcanul.

—Bine ai ochit, Talpane, strigă Bale, cinci zloţi 
ai la mine. Acuma, urmă el cătră slujitori, legaţi- 
mi-1 burduf.

Intro clipală Mihu, pe jumătate gâtuit de laţ, fu 
legat de mâni şi de picioare cu curele, în aşa chip că 
cea mai mică mişcare ii fu cu neputinţă. Ileana, îns
păimântată, rămăsese răzămată de păretele casei, 
aproape fără cunoştinţă.

— Talpane, poronci Bale, vei lua fata pe cal cu 
tine, îmi răspunzi de dânsa cu viaţa ta. Pe hoţoman 
legaţi-1 pe un cal slobod. Să plecăm ! şi indreptân- 
du-se spre calul lui încălecă.

Se aduse un cal slobod pe care Mihu fu pus şi le
gat, apoi Talpan, unhotnog spătos, cu musteţi ne
gre lungi, purtând coif de oţel cu pene şi cămeşă 
de zale, se îndreptă spre Ilena.

Fata, văzând că el voieşte să puie mâna pe dânsa, 
sări în lături, voind să fugă, dar fu încunjurată în
dată de oşteni din toate părţile.

— Fii cuminte, puiculită, zise Talpan, vină în 
braţe hi tata, căci altfeliu poroncesc flăcăilor să te 
■unfle ! şi se aproprie din nou de ea.
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Dar Ileana îşi mai revenise în fire sub ameninţarea 
acestei noui primejdii. Făcu doi paşi îndărăt şi, cu 
glas hotărît, zise :

— Luaţi sama, eu nu sunt ceia ce par a fi, veţi 
avea de a face cu tata.

Un râs îi răspunse.
— Si cine este cinstit părintele Dumitale? o în

trebă Talpan. Vre-un boier mare, zii pe nume ca să-l 
cert că lasă o fată atât de frumuoasă să umble în 
catrinţă proastă şi în opinci de coajă de mesteacăn,

— Sunt knegh’ina Ileana, fata kneazului Baloş- 
de la Poiana, răspunse fata cu mândrie. Voinicul 
ce Păţi legat m’o scăpat din mâna Tătarilor şi...

— Nu mai sta de vorbă, Talpane, strigă Bale, 
umflaţi-o numai decât şi pe drum !

Slujitorii cărora Voevodul le făcuse semn, luară 
pe Ileana în braţe cu toată împotrivirea ei, o legară 
de mâni şi de picioare şi o duseră la calul lui Tal
pan. După ce acesta încalecă, slujitorii legară fata 
do şea şî de brâul lui,

— Nu ţi-am spus, puicuţă, să fii cuminte, zise 
Talpan după ce porniră. Vezi ce ai păţit : în loc să 
şezi frumuşel în braţele tatei, iată-te* legată, a- 
târnată de spinarea inea par’c’ai fi o traistă !

Ileana nu răspunse căci pierduse cunoştinţa. Du
pă un mers de un cias, pe o căldură obositoare, 
ceata ajunse pe malul Bistriţei, in faţa Bacăului.

Bacăul, pe acea vreme, nu se afla ca astăzi, în
treg pe malul drept al Bistriţei ci cea mai mani parte 
a oraşului era clădită pe lin ostrov al râului, la 
gura Bărnatului şi numai câte-va case se aflau pe 
malul drept. Ostrovul era încunjurat de un zid de 
bolovani şi era legat do amândouă malurile prin 
poduri de lemn, puse în faţa celor două porţi ale 
oraşului care erau păzite de o straj de orăşeni. 
Trâmbiţele lui Bale începuse a suna de departe şi 
când el ’ajunse la poarta aşezată în dreptul malului 
stâng al Bistriţei, găsi straja sub ai mo.J y

De abie trecuse printr’însa şi intrase intr’o u- 
liţă strimtă cu case mici, cu un singur rând, u- 
nele de zid dar cole mai multe de lemn, acope
rite cu şândrilă, când se văzu venindu-i înainte 
o ceată de târgoveţi în capul cărora mergea un
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om de statură mijlocie, gras, bălan şi roşu la faţă, 
purtând haine nemţeşti.

Acest om era Iohan Mayer, şoltuzul oraşului 
şi împrejurul lui erau vre-o câţi-va părgari, unii 
îmbrăcaţi în haine nemţeşti, alţii în haine ungu
reşti. Căci în Bacău cea’ mai mâie parte a negu
storilor fiind pe acea vreme Saşi şi Unguri, bi
ne văzuţi de Voivod, sfatul oraşului se alcătu
ia numai dintr’inşii, căci negustorii români erau 
puţini la număr iar acei armeni nu se bucurau 
de nici o vază.

Bale îşi opri calul pe loc la vederea târgoveţi
lor. Ei ajunseră lângă dânsul şi îl salutară închi
nând u-se până la pământ. So’ltuzul îi ură bună 
sosire şi arătă părerea sa de rău pentru că nefiind 
vestit la vreme, nu putuse să facă fiului Domnu
lui primirea ce i se cuvinea, mai ales acum când 
vitejia lui izbutise să ferească oraşul şi împreju
rimile de pustiirea păgânilor.

Bale îi răspunse mulţămindu-i pentru urări şi lău
dând atât credinţa mult cunoscută a Saşilor şi a Un
gurilor din Bacău cât şi vitejia strălucită arătată 
de feciorii do oaste trimişi de oraş pentru a-1 a- 
juta să răspingă năvălirea* Tătarilor.

Cuvântarea lui Bale fu întreruptă prin sosirea 
unui oştean care venea în fuga calului şi se opri 
în faţa lui.

— Ce este Mândrila, de vii cu atâta grabă ? S’o 
întâmplat ceva Voevodului? întrebă Bale cunos
când pe un oştean al Curţii Domneşti.

— Să trăieşti, Măria Ta, zise oşteanul sărind de 
.•pe cal şi încliinându-se ostăşeşte. Sunt trimis de 
Măria Sa Vodă cu poroncă să gonesc zi şi noapte 
până ce te voi găsi pentru ca să-ţi înmânez a- 
•ceastă carte a MăriiiSale, şi luând din sân o scri
soare pecetluită o dădu lui Bale.

Acesta rupse pecetea şi luă cunoştinţă de cuprins 
In grabă :o vie nemulţămire se arătă pe faţa lui.

Sas vestea pe Bale’ că fusese încunoştiinţat de 
cătră locţiitorul Voevodului Ardealului că trimete 
pe un credincios al său la Cetatea Neamţului spre 
•a împărtăşi Voevodului Moldovei ştiri de cea mai 
mare greutate pentru el. Ungurul îi scriea să se
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ducă de sârg la Cetate spre a se întâlni cu acel1 
credincios sau, dacă nu putea merge însuşi, să 
trimită pe Bale. Sas se temea ca trimiterea ace
lui credincios să nu fi fost din porunca Craiului, 
în urma vre-unei jalbe dată de unul din acei ne
norociţi, jertfe a lacomiii şi a nedreptăţilor lui. 
Neputând, din pricina sănătăţii zdruncinate, să se 
puie pe drum, poroncea lui Bale ca, fără a pierde 
un cias, să pornească la Cetatea Neamţului spre 
a întâmpina acolo pe trimisul unguresc înainte 
ca el să se li putut întâlni cu vre-un duşman de 
ai lor. Ii mai zicea că îndată ce va (i aliat de la 
el pricina adevărată a trimiterei lui, să i-o îm
părtăşească de sârg la Suceava.

Bale era un bărbat prea ager şi prea priceput
la îndoialăpentru ca să fi stat câtuşi de puţin 

dacă trebuie să plece sau nu.
Ştia cât de mare era ura ţării asupra lui, ştia 

că datorcau toată puterea ocrotirii Ungurilor şi mai 
ales Voevozilor Ardealului, ocrotire cumpărată cu 
bani storşi din ţară. Ştia că jalbele date de ţară 
altă dată dăduse Ungurilor prilej să ameninţe pe 
Sasu cu scoaterea din scaun, spre a se lăsa pe ur
mă ademeniţi prin daruri scumpe să’l menţie în 
scaun.

Dar această plecare îl supăra căci îşi propusese- 
să rămâie cel puţin o zi în Bacău spre a pedepsi 
în chip straşnic pe acel care avusese cutezanţa 
să’l lovească. Ii era lucru uşor să p uie să-l o- 
moare, acuma pe loc, dar sufletul lui trufaş şi crud' 
găsea că moartea era o pedeapsă prea uşoară pen
tru acel mojic îndrăzneţ : voia ca ea să vie numai 
în urma unor chinuri straşnice, pentru ca să a- 
răte astfeliu poporului la ce soartă s’ar expune a- 
cei care ar îndrăzni să urmeze pilda acelui cute
zător, iar frumuseţa Ilenei îl făcea nejăbdător să 
se găsească singur cu ea pentru ca să-şi mulţu
mească cât mai curând pofta asupra oi. După o 
scurtă tăcere zise lui Mândrilă :

— îndată ce te vei fi odihnit, du-te înapoi şi spune 
lui Vodă că eu plec numai decât şi în astă noapte 
voi fi la Cetate, iar de acolo ii voi trimete veste- 
despre ce voi fi auzit şi făcut. Meştere Mayer, zise-
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el intorcându-se cătră şoltuz, mergem la casa Du- 
mitale şi, mult peste un cias, Dumneta şi cu Ber- 
dilă, arătând cu mâna pe namestnicul Bacăului care 
îl însoţise, veţi îngriji ca trei zeci şi cinci de cai 
buni să fio pregătiţi pentru mine şi pentru oştenii 
ce vor veni cu mine la Cetate.

Mayer şi Bcrdilă închinându-se, îl încredinţară 
că îi vor aduce cai care nu vor lăsa nimic de dorit, 
apoi se puseră cu toţii în mişcare şi porniră spre casa 
şolţuzului. Pe drum Mayer şi cu namestnicul se 
sfătuiră şi trimiseră la toate locurile pe unde ştiau 
că se găsesc cai buni.

După ce Bale descăleca, el zise lui Mayer :
— Avem doi prinşi cu noi. Unul este un hoţoman 

care o îndrăznit să* mă lovească. Aveam de gând 
să-l ceicetez şi să’l judec eu însumi, dar poronca 
neaşteptată ce rai-o trimes-o Vodă să plec la Ce
tate mă sileşte să ţi-1 încredinţez Dumitale şi lui 
Berdilă. Vi-l dau în primire ca să-l puneţi bine : 
înainte de plecare voi mai vorbi despre dânsul. 
Celalalt este o fată care era cu ei şi asupra căreia 
am prepusuri vrajnice ; n’o pot lăsa cu ochii, tre
buie s’o ieu cu mine. îngrijeşte să lie adusă într’o 
odaie din casă şi să i-se deie ceva de mâncare, 
ţinând-o însă sub’ paza cea mai aspră în tot timpul 
popasului nostru aice, şi zicând aceste cuvinte Bale 
intră în casă,

Mayer chemă pe unul din pârgari şi îi dădu pe 
seamă pe Mihu care rămăsese legat pe cal, poron- 
cindu-i să ieie patru oameni aleşi din straja orăşă- 
nească şi să ducă pe prins, cu cal cu tot, la temniţa 
oraşului unde să-l deslege de pe cal, să-i puie 
liarc la mâini şi la picioare şi să-l încredinţeze pă
zitorului temniţii spre a-1 ’scoborî în fundul ei, 
având totodată grija să îndoiască numărul străja- 
rilor. După ce pârgarul se depărtă cu Mihu, Talpan 
puse să desfacă legăturile care legau pe Ileana 
de dânsul şi de şea, apoi ea fu luată în braţe de un 
oştean, dusă într’o odăiţă din curtea solţiizului şi 
pusă pe un pat de scânduri acoperit cu o rogojină, 
iar el se aşeză pe pragul uşii.

Deşiţsosirea lui Bale fusese cu totul neaşteptată, 
şolţuzul fiind om cuprins şi soţia lui o gospodină de
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frunte, îndată ce Voevodul isprăvi să se spele şi 
după ce colbul de pe armele şi hainele lui fu curăţit,
i se dădu un prânz bogat şi gustos la căre făcu 
cinste cu pofta omului care a stat călare din zori 
de ziuă.

Dupa ce-şi potoli foamea şi setea, Mayer care 
era do faţă şi îndeplinea însuşi slujba de stolnic,
ii zise :

— Am auzit că oştenii ce au să însoţască pe Mă
ria Ta au mâncat *şi ei, iar caii sunt la poartă.

— Iţi mulţămesc, meştere Mayer,răspunse Bale, 
dar înainte de a pleca, am să vorbesc două cu
vinte în taină cu Dumneta şi cu Berdilă. Te rog 
trimite să-l cheme.

Şoltuzul trimise după namestnic care sosi nu
mai decât căci casa îi era în apropiere,

Bale poronci ca să se închidă uşile, apoi zise 
cătră Mayer şi cătră Berdilă, după cele făcu semn 
să şadă :

— Mojicul care vi l’am dat pe samă o cute
zat să mă lovească cu pumnul. Ştiti că duşmanii 
noştri se mişcă şi că nişte necunoscuţi caută să 
stârnească în norod nemulţămiri şi simţiri ne
bune împotriva Domniii. Sub îndemnul acestor aţâ- 
ţări, mojicimea o început a pierde supunerea da
torită poroncilor ce pornesc de la scaunul dom
nesc şi delà nomestnicii lui. Din toate părţile no so
sesc ştiri care ne arată că nu numai şe ţin cu
vântări duşmănoase împotriva lui Sas, dar chiar că 
oamenii puşi de dânsul ca să ocârmuiască ţara 
sunt adesea nesocotiţi şi chiar batjocuriţi de pros- 
trirac. Cunoaşteţi faptele îndrăzneţe săvârşite de 
Păunaşul Codrilor. Acest lotru, de mai bine de doi 
ani nu numai o izbutit să prăde nepedepsit ţara 
întreagă, batându-şi joc de Domnie, dar o cutezat 
să se măsoare do două ori cu slujitorii domneşti, 
duşi do feciori domneşti, să puie mâna pe bani 
crăieşti şi aceste fapte cumplite au rămas până 
azi nepedepsite. Când prostimea o văzut neputinţa 
noastră faţă de un lotru, s’o încuibat într’însa cre
dinţa că ajunge să fii îndrăzneţ pentru a te p 
mai* presus de ori ce poroncă a ocârmuirii. Ob 
nici a ei creşte din zi înzi,dacă va rămâne încămul-

une
răz-
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ta vreme nopedopsită s’ar putea ca în curând să 
vedem o răscoală a întregii mojicimi, căreia s’ar 
alătura toţi knejii nemulţămiţi pentru că Vodă 
o smerit semeţia lor. Ştiţi ca si* mine că necunos
cuţii care lucrează prin norod se dau do prieteni 
ai neamului românesc şi că ei zic că Vodă este 

Domnitor vândut Ungurilor şi asupritorul Ro
mânilor. Ţinta lor este de a scăpa de Sas, slugă 
credincioasă a sfintei coroane ungureşti şi ocrotitor 
adevărat al străinilor aşezaţi în ţară. La întâm
plare de răscoală, adaose el uitând use ţintă în o- 
chii lui Mayer, urgia poporului se va îndrepta cu 
bună samă mai întâiu asupra negustorim ii străine 
a cărei averi însemnate, adunate prin o muncă 
stăruitoare, o stârnit de mult lăcomia lor. Pri
mejdia ce ameninţă Domnia este tot atât de vaj
nică pentru negustorii Saşi şi Unguri ; se cade 
deci ca credinţa lor cătră "scaunul domnesc, do
vedită în atâtea împrejurări, să nu slăbească. 
Prostimea nu se poate astâmpăra şi cuminţi prin 
blândeţă şi îngăduire, ea se pleacă numai înaintea 
asprimei şi a groazei. Faptele ei îndrăzneţe au ră
mas în vremile din urmă totdeauna nepedepsite spo- 
rindu-i astfel iu semeţia. Astăzi avem un prilej să 
pedepsim pe unul din aceşti îndrăzneţi şisă-idăm 
o pedeapsă care, vârând spaima în sufletul seme
nilor săi, să gonească dintr’înşii dorinţa de ai 
urma pilda. Mojicul care m’o lovit trebuie să piară 
in chinurile cele mai cumplite, în faţa unui norod 
numeros, adunat din toate împrejurimile. îmi era 
in gând să mă opresc astăzi şi mâne aice şi să 
fiu însumi faţă la cercetarea, judecata şi pedep
sirea lui. Poronca lui Vodă mă sileşte să plec fără 
întârziere, dar pe vinovat vi-1 las şi voi veţi în
griji ca nu cumva, prin nefiinţa mea,caznele ce va 
trebui să le îndure,se fie câtuşi de puţin micşorate.

— Măria Ta, poţi să fii încredinţat că noi, slu
gile Măriii Tale, suntem şi mai supăraţi decât 
Măria Ta de batjocura ce ai suferit de la dânsul. 
Firea miloasă a Măriii Tale s’ar fi putut îndupleca 
de ţipetele şi de vaitele lui, dar noi vom fi neîn
duplecaţi şi-l vom osândi să piară în caznele cele 
mai greîe,* răspunse Mayer.

un
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— Vor vorbi şi copiii copiilor celor de faţă de 
grozăvia pedepsei acelui cutezător, adaose Berdilă 
plecându-se adânc.

— Nu mă îndoiesc de credinţa voastră, răs
punse Bale. Dar, acei care ocârmuiesc oamenii tre
buie tot deauna să caute să se folosească de ori
care împrejurare pentru a-şi mări puterea şi vaza 
asupra turmei supusă lor. Pilda ce se va da prin 
osânda acestui cutezător ne va fi fără îndoială 
folositoare. Dar folosul ar fi mai mare şi mai ve- 
derat dacă s’ar putea stoarce vinovatului mărtu
risirea că el este un cetaş de ai Pălmaşului Codri
lor. S’ar putea asfel ştirbi renumele acestuia ară- 
tându-se norodului că tovărăşia cu acel lotru nu 
mai ajunge pentru a fi apărat de pedeapsă. îna
inte de toate însă este neapărată nevoie de o 
pază bună ca să nu se mai întâmple ca astă primă
vară, când aţi scăpat din temniţa de aice pe 
unul din cctaşii lui după ce fusese cunoscut şi 
dat pe faţă.

— Fii liniştit, Măria-Ta, zise Berdilă, ceiace s'o 
întâmplat nu se va mai întâmpla şi ori cât de 
tare de înger ar fi acest hoţoman, vom şti să-i 
scoatem din gură cuvintele dorite.

—Astăzi este Vineri,urmă Bale, Duminecă este zi 
de târg şi s’adună mulţimea din toate împrejuri
mile: vin chiar mulţi din locuri mai depărtate. 
Cred deci că Duminică, pe la prânzul cel mic, ar 
fi ciasul nemerit pentru cercetarea lui în faţa mul
ţimii. Călău cred că aveţi iscusit ?

—Ferenţ lojă, călăul nostru, este bărbat meşter in 
meseria lui, unelte are multe şi deosebite, răs
punse Mayer.

— Mă las pe nădejdea voastră şi plec fără grijă. 
Vodă va afla din gura mea vitejia arătată do Ba- 
căoani în lupta cu păgânii şi voi şti să dau măr
turie bună despre credinţa şoltuzuiui şi anames- 
tnicului său de aice. Pentru paza rânduielii las aice 
slujitorii ce au venit cu mine, afară de trei-zcci şi 
doi care mă vor însoţi la Cetate. Veţi trimite 
pe ceilalţi acolo îndată’ după ce lotrul îşi va lua 
pedeapsa’.

Apoi Bale făcu semn lui Berdilă sa deschidă uşa
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şi poronci să i se aducă zaua şi armele. Când 
ieşi la scară pentru a încăleca, găsi trei-zeci şi doi 
de slujitori aleşi în şea, având în capul lor pe 
Tal pan, de spetele căruia era legată Ileana.

Bale se închină cătră mulţimea adunată pe u- 
liţă cu capetele descoperite apoi, după ce încalecă, 
toată ceata sa se puse în mişcare, înaintând la pas 
prin uliţele înţesate de lume. Ajunşi la poarta 
opusă acelei prin care intrase în Bacău 
podul care era la dreapta şi se depărtară în 
bietul cel mare, în sus, pe şesul Bistriţii.

trecură
um-

XXXVIII

In care Bale se înţelege cu alt mişel dar se 
ceartă cu un om de inimă

Caii lor erau toţi aleşi, umblători buni, deprinşi 
cu drumurile ; până la Podoleni nu se opriră, a- 
colo făcură numai un scurt popas şi, pe la asfin
ţitul soarelui, erau în Piatra.

Namestnicul şi cu şoltuzul acelui oraş, vestiţi 
de cătră un călăreţ trimis de la Bacau 'înaintea 
plecării Voevodului, aşteptau la poartă cu pâr- 
garii, slujitorii domneşti şi un alt rând de cai a- 
leşi. Zăbaviră numai vremea trebuitoare pentru 
a pune sălile lor pe caii care-i aşteptau şi Bale 
schimbă'numai câte-va cuvinte cu dregătorii îna
inte de a porni din nou spre Neamţul. Ciasurile e— 
rau aproape de zece când ajunseră la poarta Ce
tăţii.

Podul mişcător era ridicat dar, îndată ce se a- 
uzi numele lui Bale, păzitorii îl scoborîră şi când 
fiul Domnului intră în curtea Cetăţii, Cavalerul 
Albrecht, vestit tocmai când era să se culce, îi eşi. 
înainte şi-i ură bună venire.

Cavalerul Albrecht era un bărbat do statură 
mijlocie şi sprintenă. Faţa ii era luminată de ochi 
negri mari, adânci, pătrunzători şi buni; nasul era 
drept, gura frumoasă, cu buzele pline, încă rumene; 
purta barba, căruntă ca şi părul, lungă până la
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piept. Era îmbrăcat în haine nemţeşti de lână nea
gră, fără gaitan sau şireturi şi purta ciubote de iuft 
negru. Singura podoabă care se vedea pe el era un 
lanţ de aur care îi atârna pe piept.

Bale, după ce descălecă, îi mulţămi şi amândoi 
se îndreptară spre sala cea mare, unde cava
lerul Ulrich şi Părintele Anselm se grăbiră să vie 
şi ei să se înfăţoşeze oaspelui.

Bale află că trimisul Vice-Voevodului Transilva- 
niii sosise cu câteva ciasuri mai înainte, după ce 
tăiase dcadreptul prin munţi şi că se retrăsese spre 
a se odihni. Voevodul mărturisind ca este flămând, 
Cavalerul Albrecht se grăbi să meargă să se înţe
leagă cu soţia lui pentru pregătirea cinei lui Bale, 
iar acesta rămase în convorbire cu cavalerul Ul
rich şi cu Anselm.

De abie apucase Cavalerul să spuie Mariii câte
va cuvinte, când uşa se deschise şi Hertha galbâ- 
nă şi tulburată intră în odaie.

— Ah ! Dumnezeule, milostivă Doamnă, strigă 
ea, ce nenorocire! Voevodul a adus cu dânsul o 
fată tânără, do o frumuseţă minunată, legată de 
spetele unui oştean. Când au dat-o jos de pe cal, 
văzând ca este leşinată, au dus-o în odaia unde şed 
Conrad Müller şi Hans Biedermann, au întins-o 
pe patul lui Conrad şi m’au chemat ca s’o fac şă’şi 
vie în fire. M’am încercat dar în zadar, faţa îi este 
galbânăca ceara şi trupul îngheţat. Am întrebat 
cine este ea, de unde o aduc şi ce au de gând să 
facă cu ea şi ei mi-au răspuns cu un râs selbatec 
că n’a vrut să se lese s’o sărute Voevodul şi că 
el aluat-o cu dânsul ca s’o îmblânzească.

—Albrecht, zise Maria,aceasta trebuie sa fie vre-o 
nouă fără de lege a lui Bale, nu vei îngădui să se 
întâmple fetei vre-un neajuns câtă vreme va sta 
sub umbra steagului tău.

— înainte de toate, răspunse Albrecht, trebuie 
să se deie de ştire Părintelui Anselm ca să caute 
-să aducă pe fa’tă în firea ei. Tu, grăbeşte de pu
ne la cale pentru cină : până atunce sau în tim
pul ei, voi găsi eu mijloc să aflu de la Bale cine 
-este fata şi ce gânduri are asupra ei. Ori care ar 
fi ele,câtă vreme se va afla în ziaiurile noastre, ea
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este la adăpost de ori ce neajuns. Mă duc şi vă 
trimit pe Părintele Anselm aice, ca să’i spuneţi în
tâmplare.

Cavalerul se întoarse în sala unde se afla Bale 
căruia slugile îi scoteau atunce zaua şi armele. 
Trăgând pe Anselm de o parte, îl rugă să se ducă 
la Maria de oare ce aceasta are neapărată nevoie 
de el. Până se gâti cina, amândoi cavalerii întru- 
tinură pe Bale cu amănunte asupra mersului răz
boiului din Italia, aduse de trimisul din Ardeal.

In curând se aduse cina şi Cavalerii se puseră 
şi ei la masă lângă Bale pentru a-i face cinste şi 
a-i ţine de urât. După câtă-va vreme se întoarse 
şi Părintele Anselm şi fu poftit să se puie la masă 
el se aşeză lângă cavalerul Albrecht.

— Cum îi este fetei? întrebă el încet pe Mi
norit.

— Şi-a revenit în fire, nu are nimic : leşinase 
mai mult din spaimă decât din obosală, răspunse 
Anselm pe acelaş ton.

— Cine este ea ?
Părintele era să răspundă când cavalerul Albrecht,, 

văzând ochii lui Bale aţintiţi asupra lor, ziseVoe- 
vodului :

— Părintele Anselm îmi spune că o fată, adusă 
aice fără cunoştinţă de oştenii Dumitale, se află 
mai bine mulţămPă îngrijirilor lui.

— Ah, da, răspunse Bale, cu un râs (am silit, 
am uitat să te previn de frumosul oaspe ce ţi-l’am. 
adus şi de împrejurările în care l’am întâlnit. Inchi- 
puieşteţi că azi dimineaţă, oprindu-ne la satul 
Tamaşi pentru a lăsa caii să răsufle, un ţaran ne
cunoscut s’o aruncat asupra mea şi o voit să îmi 
deie o lovitură do cuţit dar eu, făcând o mişcare 
grabnică, am fost lovit numai de braţul lui şi măr
turisesc că lovitura o fost atât de puternică încât 
am căzut la pământ. Vrând oştenii mei să-1 prinză. 
el s’o apărat ca un turbat scoţând din iţari un paloş 
şi rănindu-mi mai mulţi oameni. In sfârşit Talpan, 
hotnogul de slujitori o izbutit să-l prindă cu arcanul. 
L’am dus la Bacău unde l’am dat pe mâna şoltuzu- 
lui Mayer şi a lui Berdilă, namesticul, ca să-l cerce-
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teze şi să-l judece. Fata era cu dânsul şi i-aş li dat 
drumul dar ea, pe de oparte o început să strige că 
este fiica kneazului Baloş de la Poiana iar, pe de 
altă parte, din graiu vrednic de credinţă, am aliat 
că ţăranul cu care se afla este unul din căpeteniile 
cetei acelui lotru vestit ce se numeşte Păunaşul Co
drilor. Dacă, într’adevăr, nu se laudă că ar’fi fata 
kneazului Baloş care ştim că este un duşman ne 
împăcat al Domniii, apoi faptul că ea însoţea pe 
unul din tovarăşii tâlharului ar fi un început de 
dovadă că kneazul este în oarecare înţelegere cu el 
şi este vrednic de mai de aproape cercetare. Iar 
chiar de nu o grăit adevărul şi este o fată din pros
time totuşi,ca ibovnică a unui hoţ,trebuie să cunoască 
multe taine dea lui şi prin ea vom putea afla amă
nunţimi folositoare pentru noi. Pe dânsa n’am vrut 
s’o dan pe mâna lui Mayer şi a lui Berdilă căci ei, 
cum ştii, sunt oameni aspri. M’am hotărîtsă um
blu cu ea cu binişorul spre a alla ceiace vreu 
să ştiu. Mi-am pus de gând să încep s’o cercetez 
chiar mâne de dimineaţă, între patru ochi şi de 
aceia ţi-aş fi îndatorit dacă ai pune-o într’o odaie 
lângă acea în care am să şed eu, ca să-mi fie cer
cetarea mai cu îndemână. Te-aş ruga chiar să 
poronceşti ca fata să fie adusă îndată acolo, căci 
n’aş vrea să poată vorbi cu alt cineva înainte de 
a da ochi cu mine.

Chipul firesc în care Bale spusese această poves
tire ar fi putut face pe un om care nu Par fi cu
noscut să creadă că el zicea nmai curatul adevăr, 
dar Cavalerul Albrecht îl ştia de mult şi în multe 
împrejurări fusese în stare să-şi deie seamă de 
meşteria cu care fiul lui Sas raânuia minciuna. 
Se îndoi din capul locului că împrejurările întâl
nirii lui cu fata să se fi petrecut aşa cum le po
vestea Bale şi cererea de la sfârşit îl încredinţa că 
el urmăreşte scopuri necurate. De aceia răspunse 
scurt :

— Singura odaie în care te pot pune are, in 
stânga, pe acea în care doarme trimisul unguresc, 
iar în dreapta odaia mea de culcare, prin urmare 
nu-ţi pot îndeplini cererea. Dacă doreşti ca fata 
.să nu poată vorbi cu nimeni, lucrul este, uşor :
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avem aice mai multe încăperi pentru opreală şi pot 
poronci ca ea sa fie dusă într’una dintr’însele şi să 
nu meargă nimeni la dânsa fără ştirea mea.

—Dacă nu se poate altfeliu,răspunse Bale, încer- 
cându-se în zadar să ascundă nemulţumirea ce o 
simţea văzându-se dejucat, te aş ruga să dai po- 
roncilc cuvenite.Cred că nu te vei împotrivi ca cheia 
temniţii in care va fi pusă să’mi fie adusă şi ca un 
slujitor do ai mei să steie de pază înaintea uşei.

— Ostaşii mei sunt de toată credinţa, răspunse 
Cavalerul, dar dacă nu ai încredere, va fi precum 
doreşti. Să vie Hans aice, poronci el unui servi
tor.

Vechea noastră cunoştinţă de la rateşul din 
Ciortolom sosi în curând şi se opri la trei paşi 
de masă, făcând salutul ostenesc.

— Hans, zise Cavalerul ie fata adusă de Voe- 
yod şi o du în temniţa cea de sub capelă. Ingri: 
jeste-tc ca Hertha să’trimită acolo un aşternut 
curat, lumânare şi ce va mai fi de trebuinţă. A- 
poi inchide-o şi adă oheia aice după ce vei spune 
hotnogului de slujitori domneşti să puie de pază, 
la uşa temniţii, pe un oştean de încredere de ai lui. 
Mergi !

Hans, salutând din nou, ieşi pe uşă. Bale văr- 
sându-şi un pahar de vin, începu să povestească 
despre izbânda lui asupra Tătarilor, făcându-se 
că nu mai gândeşte la cele întâmplate.

După o jumătate de cias, Ilans apăru din nou, 
urmat de Talpan, şi dând in mâna Cavalerului o 
cheie mare, de aramă, pe care acesta o înmână 
Voevodului, spuse că poroncile ce i-au fost date 
sunt îndeplinite iar Talpan spuse lui Bale numele 
oşteanului pus de strajă la uşa temniţii. După ce 
mai schimbară câteva cuvinte,’ Bale se sculă, rugă 
pe gazda lui să-i arăte unde este odaia pregătită 
pentru el, apoi îşi luă noapte bună delà Cavalerul 
Ulrich şi delà Părintele Anselm.

De oarece în odaia în care zăcuse Ştefan Stroici 
se afla trimisul unşuresc, Cavalerul Albrecht duse 
pe Voevol în acea de alăturea, din partea dreaptă, 
unde găsiră pe Talpan şi pe o slugă a lui Bale,
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apoi Cavalerul se retrase, dorind oaspelui său somn 
uşor.

Dupa ce dădu câteva poronci prin curte, merse 
în odaia lui unde Maria îl aştepta vorbind cu Pă
rintele Anselm şi cu Iiertha.

— O, Albrecht, zise Maria, trebuie să faci toate 
chipurile ca să scăpi biata fată de atingerea a- 
cestui neom. Părintele mi-o povestit basmul isco
dit de Bale; este o minciună de la început, până 
la sfârşit, chiar oştenii lui au spus că el o sărutat-o 
cu de a sila şi că voinicul care o însoţea o lovit 
pe Bale cu pumnul pentru a oferi de această bat
jocură. Ea este pe jumătate moartă de groază. Când 
şi-o venit în fire şi o zărit pe Părintele Anselm, 
s’o aruncat în genunchi, la picioarele lui, rugân- 
du’l s’o mântuie şi o spus ca o scăpat din mâna 
Tătarilor numai pentru a intra într’o primejdie şi 
mai grozavă. Mai mult n’am putut alia căci Her- 
thacarei-o dus cele de trebuinţă in temniţă, o putut 
să ramâie prea puţin singură cu dânsa din pri
cina hotnogului care, cu toate încercările lui Con
rad Müller să-l facă să mai zăbăvcască pe afară, 
o intrat în întru şi o zis că are poroncă aspră 
de laVoevod să nu lase pe nime să vorbească cu 
ea. Nu putem s’o lăsăm în mânile lui Bale, ar fi 
un păcat.

— Aşa-i de tânără şi de frumoasă ! zise Iiertha. 
Fără îndoială este o*fată de neam mare, mânile 
ei s nt albe şi gingaşe ca mânile stăpânei mele, 
se vede că ele nu au fost nici odată întrebuinţate 
la muncă.

— Bale are cheia temniţii şi poate intra la 
dânsa la orice cias din zi şi din noapte ; o are 
In puterea lui, zise Maria. Albrecht, trebuie să iei 
măsuri de ocrotire pentru această nenorocită.

— Să n’aveţi nici o grijă în această privinţă, 
zise Cavalerul ’zâmbind. Am dat poroncă lui Mans 
să puie de strajă, la uşa de din afară a temniţelor, 
doi oşteni de ai noştri, cu lozincă să nu lese pe 
nime să intre fără de a-1 striga pe dânsul. El va 
veghea toată noaptea, iar jos, la scara ce duce la 
uşa odăii Voevodului,mai sunt doi oşteni de ai noştri 
care au poroncă să-mi deie do ştire indată ce ar
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vedea pe Bale scoborându-se pe scară. Fiţi deci 
pe pace, fata astă noapte nu este ameninţată de 
nici o primejdie şi tot atât de teafără va rămânea 

-câta vreme va sta în această cetate. Mâne vom 
vorbi si ne vom gândi la ce este de făcut pentru 
a o scăpa din ghiarele lui Bale. Dar miezul nopţii 
a trecut de mult, ar fi vreme să ne odihnim.

Părintele Anselm dori prieteuilor lui noapte 
bună şi ieşi din odaie, urmat în curând de Hertha 
şi peste puţin toate luminile câte mai ardeau în 
cetate se stinseră.

Bale se trezi de dimineaţă şi grija lui cea din- 
t&iu fu să se întâlnească cu trimisul unguresc. A- 
cesta, un nemeş de rând de la curtea Voevodu- 
lui Transilvani», se numea Bela Somossy, era un 
ungur oacheş, gros mustăcios, greoiu la minte, în
gâmfat, lăudăros, necioplit, dar pintenat şi plin 
peste măsură de şireturi şi de fir.

Bale îl primi în sala cea mare. îndată ce Un
gurul intră pe uşă, Voevodul veni grabnic înain
tea lui şi-l salută cu o plecăciune care ajungea 
până la slugărnicie. Ai fi zis că Somossy era un 
fiu de Domn primind pe un mic diregător străin 
Deşi era foarte nerăbdător să afle pricina venirii 
lui, Bale puse pe Ungur să şadă pe un jilţ iar el se 
aşeză pe un scaun în stânga* lui şi începu con
vorbirea, care să făcea în limba ungurească, prin 
felin de felin de întrebări asupra sănătăţii mări
nimosului său stăpân şi binefăcător, Voevodul Ar
dealului, zicând că arde de nerăbdare să afle cum 
îi merge la Napoli. Apoi, după ce Somossy îi 
împărtăşi puţinul căt ştia şi el în această pri
vinţă, Bale începu alt şir do întrebări asupra să
nătăţii ocrotitorului său, Vice-Voevodul Transilva
nii. Pe urmă, arătă toată bucuria ce o simţea au
zind că Vice-Voevodul binevoise să trimită către 
smeriţii săi prieteni, Sas şi Bale, pe un sol ales 
ca Bela Somossy, a cărui vitejii la oaste şi dibăcii 
în sfaturi îi erau de mult cunoscute. Toate aceste- 
erau amestecate cu încredinţări de nemărginită 
credinţă cătră strălucita şi falnica coroană ungu
rească, singurul sprijin, singura dar puternica pa-

23
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văzăa Domniii moldoveneşti.Ungurul asculta si so 
unfla din ce în ce mai tare în pene.

— Ai dreptate să te bizui pe sprijinul Vice-Yoe- 
vodului, zise în sfârşit Somossy, el îţi-este biue- 
voitor : venirea mea aice este o dovadă de prie
tenia lui. Sunt trimes să vă dovedesc că eraţi a- 
îneninţaţi de de o mare primejdie, Dumncta şi 
cu părintele Dumitale. Un număr de nemulţumiţi 
de aice au alcătuit o lungă şi amănunţită jalbă 
asupra voastră, pe care o trimisese prin un credin
cios tocmai laVişegrad, pentru cade acolo să fie 
trimisă Craiului. O întâmplare fericită a făcut ca 
acel trimis să fie oprit tocmai dincolo de Cluj şi 
să fie adus Vice-Vocvodului cu hârtiile ce s’au 
găsit asupra lui. Vice-Voevodul a deschis cărţile 
şi' s’au găsit, înşirate întrînsele, o mulţime de fapte 
nelegiuite care ar fi fost săvârşite de Dumneta 
şi de Sas asupra locuitorii acestei ţări a Craiului, 
Moldova.

— Nu mă îndoiesc, îl întrerupse Bale, că Yice- 
Voevodul care ne cunoaşte nu le a dat nici un 
crezământ. El ştie că credinţa noastra cătră Crăio 
şi agerimea cu care împlinim toate poroncile ce no 
vin de peste munţi ne au făcut duşmani nenu
măraţi care nu se dau îndărăt de la nici o scor
nitură, de la nici o mişelie spre a scăpa de noi 
şi a aduce înlocui nostru stăpânitori cu mai multă 
îngăduială pentru ei, dar cu mai puţină râvnă pen
tru trebile Craiii.

— Toate aceste le ştim, zise Somossy, dar ştii 
că această ţară atârnă de Voevodul Transilvanii!, 
şi că el este oareşi cum răspunzător de buna ei 
ôcârmuire, mai ales când totdeauna s’a pus pen
tru Sas şi Ta apărat de toate pârilc venite asu
pra lui, necontenit, de ani. Dar plângerile în po
triva voastră se înmulţesc din zi în zi şi dacă în
tâmplarea n’ar fi făcut ca această de pe urmă jal
bă să cadă în mânile noastre, dacă ea ar fi ajuns 
là Vişegrad, nu încape îndoială că palatinul, In ne
fiinţă Craiului, ar fi deschis-o şi că ar fi trimis în 
cercetarea faptelor pe vre un om de ai lui. 
Noi nu ne îndoim că acele arătate sunt minciuni, 
dar mai ştii ce soiu de oameni trimite Palatinul
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in asemenea împrejurări? Curtenii sunt lacomi şi 
dacă duşmanii voştri ar fi izbutit să câştige pe 
•omul palatinului in partea lor, era rău de .Sas şi 
mai aveam şi noi neplăceri, sub cuvânt că nu vă 
privighem îndestul. Vice-Voevodul ar fi ars bucu
ros hârtiile şi ar fi trimis pe purtătorul lor să în
funde vre-o ocnă, dar s’a temut să nu se fi făcut 
două rânduri de hârtii, trimise pe două căi deose
bite şi atuncc ar fi putut să fie rău de el. Ne-am 
•chibzuit împreună şi el m’a trimis pe mine aice 
ca să fac eu cercetarea şi să i dau de ştire dacă 

jalbele sunt adevărate sau nu.
— Cărţile prinse le ai cu Dumneta? întrebă Bale.
— Nu, răspunse Somossy, Vice-VoevoJul a pus 

•de le-a tălmăcit pe latineşte şi mi-a dat mie a- 
-cele tălmăciri, dar cărţile care sunt scrise pesâr- 
•bie au rămas la el.

Bale acum înţelesese pe deplin scopul Unguri
lor. Vice-Voevodul Transilvani» voia să se folo-r 
sească de aceste jalbe pentru a stoarce bani de 
la Sas ; dar faptul că se încredinţase lui Somossy 
numai tălmăciri de pe acele plângeri îl făcea să 
se teamă că dobândirea originalelor îl va ţinea 
scump.

— Dacă vrei, urmă Ungurul, iţi pot arăta căr- 
ţile.

— Nu mi-ar folosi mult căci nu ştiu latineşte, 
răspunse Bale.

— Dar capelanul acestei cetăţi ţi le-ar putea 
tălmăci uşor pe româneşte sau pe nemţeşte, 
zise Somossy. feu n’am avut vreme să învăţ carte 
şi Vice-Voevodul mi-a spus să cer, în cercetarea 
mea, ajutorul acestui călugăr.

— Dar, zise Bale, căruia propunerea de a pune 
pe Părintele Anselm în cunoştinţa unor aseme
nea lucruri nu-i sui fidea de loc, nu-ţi aduci a- 
minte de cele ce sunt rostite. în acele cărţi?

— îmi amintesc po unele dintr’insole.
— N’ai putea să mi le spui pe scurt.
— Cum nu.
Şi Ungurul in copii să înşire ! ui Bale un şir în

treg de fapte neomenoase şi nelegiuite săvârşite 
de Sas, do el, de fraţii lui şi de oamenii lor.
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Toate erau adevărate şi Bale, ascultându-le, era 
silit să-şi mărturisească că dacă ele veneau la cu
noştinţa palatinului ar li trebuit ca Sas, pe lângă ne
sfârşite osteneli şi umiliri, să cheltuiască o parte 
însemnată din câştigul adus prin săvârşirea lor 
pentru a izbuti să scăpe Domnia.

— Şi de cine sunt iscălite jalbele ? întrebă el 
întrerumpând pe Ungur.

— Tălmăcirile mele nu poartă iscălituri, răs
punse acesta, şi nu ţin minte numele jăluitori- 
lor, după cât ştiu însă sunt mulţi şi tot oameni 
de seamă.

Bale, sculându-se de pe scaun, începu să se 
plimbe prin sală. Scopul Ungurilor era vederat : 
voiau bani şi bani mulţi. Dacă nu-i mulţămea în
dată, Voevodul Moldovei era în primejdie să deie 
şi mai mult oamenilor trimişi de palatin. Cere
rile Vice-Voevodului puteau îi micşorate în urma 
unor tocmeli, prelungind tratările cu Somossy,. 
dar dacă jăluitorii făcuse două sau şi mai multe 
rânduri de scrisori, ele puteau ajunge, dacă nn a- 
junsese, în manile palatinului. De unde putea să 
ştie dacă nu cumva trimişii palatinului, însărcinaţi 
să cerceteze faptele arătate, nu erau pe drum ? 
Era deci neapărat trebuinţă să capete cu
rând originalele jalbelor pentru ca, văzând 
iscăliturile, să poată să puie mâna pe jăluitori 
şi să-i predeie călăului. Iar la sosirea trimişilor 
Palatinului nu s’ar fi găsit cine să susţie acele 
cuprinse în jalbe, căci iscălitorii lor n’ar mai fi 
trăit, iar ceilalţi duşmani ai Domniii ar fi fost prea 
îngroziţi pentru ca să îndrăznească să înfrunte pe 
Vodă. Şi dacă rândul de hârtii prins de Vice-Voe
vod era’ singurul ieşit din ţară, ce lovitură cum
plită dădea duşmanilor lui prin osândirea acelor 
îndrăzneţi cari cutezase să-l pârască, ce linişte şi 
ce groază ar fi domnit în ţară, după o pildă atât 
de straşnică. Bănuia cine erau jăluitorii. era în
credinţat că printre dânşii trebuiau să se. afle cei 
mai cu vază din knejii care, în multe rânduri, în
drăznise să-i steie în potrivă, silindu-T uneori să 
deiè îndărăt de la vreo împilare. Avea uit pKlej 
minunat pentru a trage o răsbunare groaznică.
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Oprindu-se pe loc în fata Ungurului, a cărui pri
vire îl urmărea necontenit, îi zise cu un glas no 
păsa tor :

— Toate câte mi le-ai spus sunt numai născociri 
de ale neprietenilor noştri, care sunt şi neprietenii 
Craiului. Poţi să faci cercetarea, vei Vedea că nir 
mic nu se va putea dovedi. Ş’apoi chiar dacă ur
zelile acestor pârâtori ar fi atât de bine ticluite 
încât unele din faptele arătate de ei ar putea, prin 
mărturii mincinoase, să pară adevărate, Voevodul 
şi cu mine nu ne temem de nimic, căci pe lângă 
•curăţenia cugetului şi credinţa noastră bine do
vedită cătră Coroană, mai avem sprijin puternic 
pe lângă Craiu. Tatăl meu o avut norocul să poată 
ajuta la vreme do nevoie magnaţi care vorbesc 
zilnic cu Craiul şi au un loc de frunte printre 
sfetnicii lui. Ei vor şti să-l apere şi să ne ferească 
de orice rău.

La auzul acestor cuvinte, faţa până atunce ve
selă a Ungurului începu să se întunece.

— Dar, urmă Bale, pentru ce să te supui la un 
zdruncin zadarnic, colindând ţara pentru a asculta 
nişte spuse ce ţi le voi dovecli de mincinoase cu 
înlesnire şi care la urma urmii nu ne ar putea 
pricinui nici un rău. Scrie îndată Vice-Voevodului 
să’ţi trimită jablbele ca să mi le înmânezi spre a 
mă pune în stare să aflu numele pârâtorilor şi noi 
vom fi gata să vă arătăm amândurora recunoştinţa 
noastră, iar pedeapsa ce o vor lua-o bărfitoriide la 
noi va fi cca mai bună chezăşie de linişte pentru 
viitor.

Intâiu. Ungurul se apără pe temeiul poruncilor 
primite de la Vice-Voevod şi primejdia la care 
s’ar expune dacă împrejurarea ar veni la cunoş
tinţa palatinului dar, la urma urmei, căzură la toc 
mală.Se învoiră caVice-Voevodul să primească o mie 
de galbeni şi Somosşy trei sute ,* se mai hotărî să 
se scrie lui Sas, la Suciava, pentru a’l înşti
inţa despre această înţelegere şi ai cere să tri
mită banii. Iar Somossy, din partea lui, urma să 
răpadă pe unul din slujitorii cu care venise, la 
•Cluj, spre a lua jalbele de la Vice-Voevod şi a le 
aduce la Cetate unde Bale urma să rămâie* până
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la sosirea răspunsului lui Sas şi Somossy până 
la acea a cărţilor.

Această de pe urmă măsură Fusese luată de- 
cătră Bale căci, ţinând pe Somossy la Cetate, nu 
era în primejdie ca acesta să se întâlnească cu 
duşmanii Domniii şi din vorbele lor să-;i deie seamă 
de mărimea nemulţumirii care domnea în tară, 
ceia ce ar fi putut sa’l facă să strice târgul fă
cut şi să-şi mărească cererile. Somossy se duse 
să caute pe unul din oamenii iui care era cu 
ştiinţă de carte pentru a face scrisorile cătră Yico- 
Voevodiar Bale, fiind cărturar bun,ceru cele tre
buitoare pentru a scrie Voevodului.

începuse să pecetluiască cărţile când uşa se des
chise, Talpan intră şi ceru cheia chiliii în care 
era închisă Ileana pentru ai duce mâncarea de 
dimineaţă. Inştiinţă tot odată pe Yoevod că soţia 
Cavalerului celui bătrân trimisese, prin o slujnică 
a ei, haine şi alte lucruri pentru fată şi venea să 
ceară desluşire dacă poale s’o lese să intre la 
dânsa.

— Poţi s’o laşi să intre, răspunse Bale, după. 
oareşicare gândire, dar nu vei îngădui ca ele să 
vorbească împreună şi vei cerceta cu deamănun- 
tul lucrurile ce i sunt trimise ca să nu cumva sa
se afle printrînsele unelte ce i-ar putea iulesni 
fuga. Mergi şi te întoarce în curând cu cheia căci 
am nevoie de tine.

După ieşirea lui Talpan, Bale isprăvi pecetluirea 
cărţilor şi când hotnogul se întoarse, îl întrebă 
cum se află fata şi dacă nu cumva a vorbit cu 
slujnica.

— Se află bine, răspunse Talpan. Nu le-am auzit 
schimbând nici un cuvânt iar în lucrurile trimese 
nu se afla nimic ce ar putea să deie de bănuit.

— Talpane,zise Bale, iată nişte cărţi cătră Vodă 
şi cătră fraţii mei. încalecă pe* calul pe care- am 
venit eu ieri şi pleacă la Suciava unde va trebui 
să fii la noapte fără zăbavă. Luni vei pleca îna
poi cu răspunsul lui Vodă şi vei fi negreşit seara 
aice, căci numai până Marţi pot să stau.

Talpan se închină, luă cărţile şi plecă tocmai 
când intrau amândoi Cavalerii care veneau să
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<ieie lui Bale buna dimineaţă. In curând Somossy, 
care isprăvise alcătuirea cărţilor cătră Vice-Voe- 
vod^ şi le pornise cu un credincios veni şi el. âe- 
*“«1 cu toţii intreţinându-se de deosebite lucruri 
pană la vremea prânzului care avu loc în sala 
unde se aflau şi la care luă parte şi Maria.

Cu toată greaţa ce o simţea pentru Bale, dato
ria ei de gazdă şi faptul că el era fiul Voevodu- 
lui Moldovei o sili să se facă că îl vede cu. plă
cere, sâ^ asculte vorbele lui cu surâsul pe buze şi, 
la masă, să-l puie în dreapta ei.

Vinul Cavalerilor ora bun şi Bale, dar mai 
ales Somossy, îi făcură cinste. Văzând că acest din 
urmă devenea din ce mai zgomotos, Maria se retrase 
cu Părintele Anselm, rămânând la masă numai cei 
doi cavaleri cu oaspeţii lor. Se aduseră alte ul
cioare pline cu un bosioe vechiu de la Odobeşti 
care fusese cu deosebire lăudat de Ungur. Cava
lerii beau cu cumpăneală şi, de la o vreme, Bale 
urmă pilda lor dar Somossy deşertă pahar după 
pahar. Se făcuse cumplit devorbăreţ şi nu mai înce
ta să-şi cânte izbânzile la răsboiu, la masă şaupe 
lângă femei dar, de la o vreme, limba, începu să i se 
îngreuieze şi, la urmă, căzu adormit, cu coatele pe 
masă, făcând să răsune sala cu horăiturile lui. 
Faptul stârni veselia celorlalţi meseni şi îi făcu 
să părăsască masa şi să se retragă fie care în o- 
daia lui spre a se odihni. Somossy însă, nefiind în 
stare să se scoale de pe scaun, fu dus pe braţe de 
doi oşteni şi depus pe patul lui.

După o jumătate de cias domnea în Cetate liniş
tea cea mai desăvârşită când Bale ieşi din odaia 
lui, scoborî scările fără zgomot şi se îndreptă 
spre partea unde se aflau temniţele. Insă, când a- 
junse la usa lor, un oştean de la Cetate se puse 
înaintea ei*, încrucişând suliţa şi-i spuse că are po- 
ronca să nu lese pe nimeni să intre fără învoirea 
castelanului. Bale îşi spuse numele şi se încercă, 
întâiu să-l facă cu binele să i deie drumul, dar 
Neamţul răspundea că nu este voie şi rămânea ne
clintit la locul lui. Voevodul, supărat, începuse să 
strige şi să’l ameninţe când auzi în curte un zgo-
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mottle paşi şi, când se întoarse, văzu pe Cavalerul 
Albrecht care se apropiase de el.

— Bine că ai venit, zise Bale, închipuicşteţi că 
acest încăpăţînat nu voia să mă lese să intru in 
temniţă.

— El şi-a făcut datoria, răspunse Cavalerul, căci 
rânduiala Cetăţii este ca nimeni să nu intre in 
temniţi fără învoirea mea !

— Vreu să merg să văd ce voiu putea afla de 
la prinsa mea. Te rog să-i dai poroncă să mă lese 
să intru, zise Bale.

— Te voi însoţi cu însumi, zise castelanul şi fă
când oşteanului un semn, acesta se dădu înlături.

Apoi, Cavalerul, împingând uşa grea de stejar, 
întărită cu şine groase de fer, Bale intră într’o 
sală strimtă in care se vedea o scară cu câteva 
trepte. Scoborîră treptele şi se găsiră într’o altă 
sală, luminată prin nişte răsuflători şi în care se 
vedeau uşile mai multor chilii. Dinaintea celei 

s din capăţul din dreapta al sălii, se ţinea un sluji
tor domnesc cu suliţa în mână.

— Iţi mulţămesc, Domnule Cavaler, zise Bale 
când ajunse înaintea acelei uşi, de acum nu mai 
am trebuiuţâ de Dumncta.

— Dar eu, zise Albrecht, am temeiuri care mă si
lesc să te însoţesc în chilia acestei fete.

— Glumeşti? întrebă Bale răstit şi înro.şinduse. 
Nu înţelegi că am trebuinţa să rămân singur 
cu ea?

— Tocmai fiind că bănuiesc care sunt acele te
meiuri, răspunse liniştit Cavalerul, sunt hotărît 
să nu te las singur cu dânsa.

— Mi se pare, Domnule Cavaler, zise Bale, ri
dicând glasul, câ Dumneta uiţi că fata este prinsa 
mea şi că eu am temeiuri pentru a bănui că ea 
stă în legătură cu duşmanii Domniii ce sunt şi 
acei ai Crăiii şi uiţi, în sfârşit, că eu sunt fiul 
Domnului acestei ţări.

— Şi eu, răspunse Cavalerul cu cea mai rnare 
linişte, Castelanul acestei Cetăţi a Craiului Un
garii],' nu stau nici sub ascultarea Voevodului 
Moldovei
fâlfâie pe zidiurilc Cetăţii alăturea cu acel al Cra-

nici sub acea a fiului său. Bandcriul meu
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iului şi nu voiu îngădui ca în lăcaşurile adăpostite 
de umbra lui cineva, cât de fiu de Vocvod ar fi 
cl, să-şi facă râs de o femeie, ori cât dc vinovată 
ar fi eâ.

— fŞi cum îndrăzneşti, strigă Bale, punând mâna 
pe paloş, să bănuieşti gândurile mele. Cine-ţi dă 
voie să presupui că vreu să intru la dânsa pentru 
alt ceva decât pentru a o cerceta.

Cavalerul, fără a se arăta câtuşi de puţin miş
cat de mânia lui Bale, îi răspunse liniştit, uitân- 
du-se drept în ochii lui :

— Trăiesc de prea multă vreme po aceste locuri, 
am văzut şi-am auzit prea multe pentru ca să nu 
ştiu cu cine am de a face. Lasă paloşul în pace, 
căci dacă este vorba să ne arătăm puterea, n’am de 
spus decât un cuvânt şi atât Dumn< ta cât şi slu
jitorii Dumitalc vă veţi trezi dincolo de podul 
mişcător al Cetăţii, mai curând decât doreşti.

Tot odată, în capul scării, se arătară Cavalerul 
Ulrich şi Iians urmaţi de mai mulţi Nemţi în
armai!.

Bale, cu toată vitejia lui, recunoscută chiar de 
duşmanii săi cei mai* ne împăcaţi, era un bărbat 
prea chibzuit şi prea stăpân pe sine pentru ca să-’l 
ii putut târî mânia într’o luptă din care n’ar fi 
putut ieşi decât cu ruşine.

— Nu mă sparic oştenii Dumitale, răspunse el. 
Apoi urmă cu un glas mai domol: Cetatea fiind a 
Craiului nu vreu să fac gălceavă într’insa, dar să 
ştii că voi înştiinţa pe tatăl meu şi că el, la rândul 
lui, va aduce îa cunoştinţa Curţii crăieşti purtarea 
Dumitale.

— Voi şti să mi arăt îndreptările cătră Curtea 
crăiască, răspunse Cavalerul. Ii voi putea chiar 
arăta multe lucruri ce-i sunt necunoscute şi care, 
de ar fi cunoscute, ar putea face ca nişte oameni 
stând astăzi mai sus decât le se cuvine să cadă 
pe urmă jos de tot.

Aceste de pe urmă cuvinte ale Cavalerului 
schimbară mânia lui Bale întoarnă, căci cunoştea 
vaza de care se bucura Cavalerul, atât pe lângă 
Voevodul Transi! vaniii cât şi pe lângă Curtea
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crăiască. După ce rămase câtva în tăcere, zise cu 
un glas cu totul schimbat :

— Nu trebuie să te miri, Domnule Cavaler, dacă 
bănuielile Sumitale m’au jignit. La urma urmei 
dacă nu vrei să mă laşi să vorbesc singur cu 
fata, paguba nu este mare, căci Marţi gândesc să 
plec de aice şi, odată ajuns la Suciava, voiu pu
tea să aflu de la ea tot ce doresc să aflu.

— îndată ce vei ieşi din Cetate vei putea face 
cu dânsa ce vei dori şi ceia ce te va ierta cuge
tul, răspunse Cavalerul, apoi amândoi părăsiră . 
temniţa şi se îndreptară fle-care spre locuinţa lui. 
Cavalerii, în acea zi, nu mai văzură pe oaspeţii lor 
până la cină, căci Somossy nu se trezi decât seara 
târziu, iar Bale rămase închis în odaia lui.

La cină însă, Bale vorbi cu toată lumea ca şi 
când nu i s’ar fi întâmplat nimic neplăcut in 
cursul zilei, iar Somo.ssy mancă şi, mai ales. bău 
cât patru. Pe lângă bosiocul de la Odobeşti, Ca
valerul poroncise să se aducă şi nişte Nicoreşti 
roş, vechiu de zece ani, iar trimisul Vice-Voovo- 
dului, neştiind căruia să-i deie cununa, bău dintr- 
amândouă până când îşi pierdu tot cumpătul. După 
ce laudele îi curseră din gură cu mai multă uşurinţă 
decât la prânz, începu să se plângă că Bale nu a 
ştiut să preţuiascăîndestul cinstea "ce-i făcuse Vice- 
Yoevodul trimiţându-i pe acel mai bun prieten 
al său şi-i mulţămea pentru ostenelile lui numai 
cu trei sute de galbeni, când el îi dădea prilej 
să se mântuie de odată de cei mai vajnici neprie
teni ai lui.

Iar Bale nu ştia ce să facă ca să i închidă gura. 
La urmă, Somossyjură că nu-i dă jalbele până ce 
nu-i va da, peste banii juruiţi, şi câte două poloboa
ce din fie care din vinaţurile ce erau pe masă.

Bale se grăbi să i le tăgăduiască, nădăjduind că 
îl va astâmpăra, dar Ungurul începu să ceară altele 
pentru Vice’Voevod, destăinuim! în beţia lui toate 
amănunţimile afacerii pentru care fusese trimis. 
Bale vedea zâmbetul ironic pe buzele Cavalerului 
Albrecht, hazul ce făcea în urma destăinuirii iui 
Somossy şi nu mai putea de supărare. In sfârşit a- 
lese mijlocul cel mai nemerit pentru a pune capăt
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acestei batjocuri. începu să verse Ungurului pahar 
peste pahar şi grăbi astfeliu sosirea clipei în care- 
beţivul, doborît în sfârşit de puterea vinului, se 
prăbuşi sub masă în desăvârşită nesimţire

— Cred, zise atunce Bale Cavalerilor, că sunteţi, 
oameni prea cuminţi pentru a da credinţă vor
belor nesocotite ieşite din gura acestui beţiv.

— Noi credem numai ceia ce vedem, răs
punse Cavalerul Albrecht. Ştim că dacă adesea se- 
Intâmplă să găseşti adevărul în vin, altă dată 
el aduce numai minciuni şi, cu aceste cuvinte,, 
duse pe Bale în odaia lui.

XXXIX

In care aflăm cine era Vidra

Am văzut că Anton Guorcy, sluga lui Stefan 
Stroici, rămăsese la Cetatea Neamţului fiind încă 
prea slab pentru a urma pe stăpânul său când ar 
costa plecase cu Isaia şi cu Mihu.

Îngrijirile Părintelui Anselm, o hrană bună şi. 
odihna îl îndreptară în scurtă vreme pe deplin. 
Anton ar li fost fericit la Cetate dacă ar fi avut 
ce să facă. Harnic şi iute din firea lui, trândăvia 
îi era era nesuferită. îşi trecea vremea cu vânatul, 
meşteşug în care era neîntrecut şi niciodată masa 
Cavalerilor nu fusese atât de bogată în vânaturi 
de tot soiul. Nedibăcia Nemţilor în mânuirea spe- 
zei stârnise de la început mirarea lui. Ei ştiau 
să întrebuinţeze numai tăişul armei. Anton lua in 
fiecare zi câte cinci din ei şi-le arăta, vreme de
uil cias, cum se întrebuinţează vârful armei. To^ 
tuşi, când era vreme rea ori, dintr’un prilej oare
care, nu putea să meargă la vânat, bătrânul oş
tean nu mai putea de urât.

Era acuma pe la sfârşitul lui August, întoarce
rea lui Stroici nu putea* să mai întârzie şi Anton 
o aştepta cu nerăbdare când, într’o seară,_un_Qş- 
ţean veni să-l cheme din partea Părintelui Anselm- 
Anton se grăbi să se ducă la Minorit.
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— Ai putea,, ii zise acesta, să-mi faci o slujbă 
pentru care ţi-aş rămânea recunoscător.

— Cu cea mai mare plăcere, Părinte, zise Anton, 
•poronceşte.

— Am de trimis la Târgul-Trotuşului nişte cărţi 
care nu le pot încredinţa decât unui om de toată 
nădejdea. Hans Biedermann, care de obiceiu duce 
•cărţile de aice părinţilor de acolo, este dus la Su- 
^iava şi^ se va întoarce numai peste câteva zile. 
M’am gândit să te rog pe Dumncta să-mi faci a- 
ceastă slujbă. Eşti om cuminte şi viteaz, ştii ro
mâneşte bine şi-ţi voiu da un cal bun.

— Sunt prea fericit, Părinte, că-ţi pot fi de tre
buinţă. Când doreşti să plec ?

— Astă noapte, aşi dori ca cel mai târziu poi
mâine de amiază cărţile să fie in mâna Părintelui 
Gerivasic.

— Fii încredinţat că voi face precum doreşti.
Anton plecă cu două ciasuri înainte de răsări

tul soarelui : calul ce i se dăduse avea un umblet 
minunat, la prânzul cel mic era la Piatră unde se 
•odihni' două ciasuri, la toacă sosea in Bacău. Nem
ţii de la Cetate îl sfătuise.că dacă ajunge de vre
me in Bacău şi calul nu-i este din cale afară 0- 
bosit, să nu mâie acolo dar, după un scurt popas, 
5’apucc pe la Călugăra, de a dreptul peste deal 
si să steie peste noapte la rateşul jupânesei San
dei, în Ciortolom, unde va găsi vin bun şi adă
post curat. Văzând în Bacău că calul mai poate 
merge departe, îl odihni un cias şi plecă înainte. 
Drumeţii pe care îi întâlni îl îndreptară spre rateşul 
-cunoscut de toţi şi unde ajunse cu vre-o două 
ciasuri după aprinsul lumânărilor.

îndată ce sosi, văzu de cal, puse să-l frece, să I 
săcele, să-l perie şi să-l adăpe faţă cu dânsul, pă- 
răsindu-1 numai după ce-1 văzu legat înaintea u- 
nei iesle pline de grăunţe, a unei corlăţi umplute 
•cu fân mirositor şi cu un aşternut de paie care-i 
venea până la pântece.

• Bătrânul oştean se îndreptă spre crâşmă pentru 
•a-şi mângâia şi el storaahul cu ceva mâncare şi 
«cu vinul ce i fusese atât de lăudat de Nemţii de 
la Cetate când, ajuns în faţa unei uşi deschise,
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rămase încremenit, cu ochii holbaţi. In odaie era 
lumină şi pe prag sta o tânără femeie care nu 
era alta decât Vidra.

Văzând că străinul o stat de odată pe loc, se 
uită şi ea la dânsul. Deveni galbână ca ceara şi 
nu putu să inăbu.şească, un strigăt :

— Anton.
Iar el răspunse :
— Kneghina Domnica ! Dumnezeule ! Ea trăieşte!
Şi bătrânul, îngenunchind înaintea ei. îi luă

mânilo şi le acoperi cu sărutări. Lacrimile isbuc- 
niră din ochii Vidrei.

—Da.Antoane, zise ea mângâind capul şi fata lui* 
eu sunt Domnica şi tare mă bucur că te văd! Âh! ce 
vremuri îmi aminteşti, şi Vidra îşi acoperi ochii cu 
manile.

Dar aducându-şi aminte că împrejurul lor, pe lân
gă carele trase în rates, maisuntşi străini, zise lui 
Anton, silindu’l să se scoale şiluândul de mână :

— Vină in odaia mea, ca să vorbim în liuişte.
Nu voiu osteni pe cititor cu cele rostite de Vi

dra şi de Anton dar voiu da aice pe scurt povesti
rea vieţii tinerii şi frumoasei femei, lăsându’l să 
ghicească de ce feliuau trebuit să lie voroavele lor.

Vidra era fiica kneazului, Stan de la Coinăneşti 
pe Soloneţ, vestit atât prin nemârginita-i bogăţie 
cât şi prin vitejiile făcute în nenumărate răsboaie.

Knezatul lui cuprindea satele Comăneşti, Bă- 
ieşesti şi Pârteşti, cu peste opt sute de gospodari 
bogaţi ; cu mori, ciăşme şi brudini de poduri, cu 
heleş’teio şi prisăci de mii de stupi, cu codri în- 
tjnşi si cu păşuni pe cari păşteau nenumărate tur
me de boi şi herghelii de cai.

Kămas orfan când abie ieşise din copilărie, li- 
roa-i neastâmpărată şi un dor nemărginit de 
voinicii îi făcură să lese îngrijirea averei credin
ciosului vătăman Milieu iar el, urmat de o ceată 
mare de voinici din satele lui, bine înarmaţi şi 
•bine gătiţi, intră în slujba Impărăţiii de la. Ră
sărit. Luă parte la multe răsboaie impotriva Tur
cilor şi a lefegiilor catalani care, răsculându-se şi 
punând mâna pe o parte din statele împărăteşti, 
înfruntară vreme îndelungată toată puterea Impâ-
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râtului. Din slujba împărătească trecu in acea a 
'Ct aiului Ungariii şi susţinu pentru ol lupte crunte 
•cu Venetianii în Dalmaţia şi cu Cehii in Boemia. 
Ncputându-se împăca cu trufia Ungurilor, intjă 
in slujba lui Vladislav Piticul, (traiul Ţării Leşeşti. 
Dacă ceata lui se împuţina după fic-care bătălie, 
ca îşi întregea iar numărul in curând, căci lefe
giii români mişunau pe acea vreme prin oştirile 
Domnitorilor megieşi cu ţările noastre şi fie-care 
din oi alerga bucuros sub steagul lui Stan, căci 
el izbutise să-şi facă pretutindeni un nume mare 

■de oştean viteaz şi înţelept. Slujbele îi erau bine 
plătite de craii la care se tocmea în leafă şi, nu 
numai că nu trăgea bani de a casă dar punea 
■de-o parte, pe fie care an, sume destul de în
semnate.

Frumuseţa îi fusese vestită in tinereţe şi nu 
câştigase mai puţine izbânzi pe calea iubirii de
cât pe câmpul de bătaie. Frumosul Român a- 
prinsese mari şi numeroase focuri în albele sân uri 
-îi damelor bizantine, se vorbea că fusese chiar iu
bit de femei şezând pe treptele scaunului împără
tesc. Mai pe urmă, atât frumoasele Vencţiane 
•cât şi Maghiarele aprinse şi galeşele fete ale Lehiii 
numai crude nu se arătară cătră el. Deşi adesea 
•ar fi avut prilejul să se căsătorească in chip stră
lucit, rămăsese burlac până la vrâsta decinci-zeci 
-dc ani trecuţi, când fu cuprins de dragoste pen
tru o tânără şi frumoasă Polonă de neam mare.

El era acuma bărbat cărunt, trupul lui dc urie.ş 
începuse a seîngreuia şi era ciuruit de răni. Spa
da unui cavaler teuton ii tăiese obrazul drept in 
-două, de-a curmezişul, lăsându-i o dungă adâncă 
şi lată ; piatra unui prăştinaş dalmaţian ii pusese 
în mijlocul frunţii o pecete albă şi jumătate din 
-urechea stângă îi fusese ruptă de o suliţă lit vană. 
Dar era vestit şi bogat ; fata era tânără, frumoa
să şi gingaşă iar părinţii ei erau săraci si cu casa 
plină de copii. Căsătoria fu răpede hotărîtă şi in- 
-dată după nuntă, Stan, obosit de răsboaiele pur
tate în timp do aproape patru-zeci de ani, părăsi 
slujba leşască şi se întoarse acasă.

Mincu ocârmuise knczatul cu vrednicie si cu
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credinţă : cl dădu pe seamă lui Stan, la întoar
cere, o avere cu mult mai însemnată decât acea 
ce’i fusese încredinţată la plecarea stăpânului său.

Cei trei ani ce urmară întoarcerea knoazului la 
lomăneşti fură cei mai fericiţi din toată viaţa 
lui. Vanda, aşa se numea soţia lui Stan, era o fi
inţa blândă şi supusă, ea intra în toate voiele 
kneazului care, din partea lui, o iubea la nebu
nie. Dar această fericire nu ţinu mult căci, in al 
patrulea an al căsnicii! lor, Vanda muri dând naş
tere unei fetiţo.

Lovitura fu cu atât mai dureroasă pentru Stan 
cu cât era neaşteptată ; rămase timp de mai 
multe luni ca tâmpit. Închis în casă, nu voia să 
vadă pe nimeni, afară de bătrânul Mincu şi de 
vrodouă slugi mai credincioase. Când îşi reveni 
in fire si începu să iasă iar în lume, acei care ’1 
ştiau de mai nainte îl recunoscură cu greu ; im- 

. bătrân isc cu zece ani : părul şi barba i se făcuse 
albe ca zăpada. Cu vremea firea lui voinică se trezi 
din nou şi îşi reluă traiul obicinuit dar jalea îi ră
mase tot atât de marc ca în ziua în care Vanda 
ii fuscs'e răpită.

Vânatul era acuma singura lui plăcere, rămânea 
adesea săptămâni întregi prin munţi urmărind 
zimbrii şi urşii.

Domnica, aşa se numea copila, fu crescută de 
slugi, căci Stan nici nu voia s’o vadă şi dăduse po- 
ronci straşnice ca, sub nici un cuvânt, să nu fie a- 
dusă înaintea lui. Insă, când era de cinci ani, o 
întâmplare făcu ca kncazul să se găsască faţă in 
faţă cu ca şi atuncc frumuseţa fetiţii şi asămăna- 
réà ei uimitoare cu Vanda aduseră o schimbare 
desăvârşită în simţirile lui. De unde pănă atunce 
nu voia s’o vadă, acuma se simţea fericit numai 
când o avea lângă el ; în scurt timp oşteanul vaj
nic, la numele căruia tremurau odinioară oştiri în
tregi, deveni robi 1 copilei.

Domnica luase de la frumoasa ei mamă numai 
trăsăturile obrazului, moştenise însă de la Stan o 
fire pornită, un duh neastâmpărat şi o îndrăzneală 

* fără seamăn ; ca din copilărie arătă col mai desă-
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vârsit desgust pentru toate îndeletnicirile feme
ieşti, ii plăceau numai caii şi armele.

Când kneazul o întrebă pentru întâia oară dacă 
are vre o dorinţă, ea ii răspunse rugându-1 s'o în
veţe a călări. Nici o cerere nu putea să tie mai 
plăcută bătrânului oştean, iubitor patimaş de cai, 
care fusese şi era încă un călăreţ neîntrecut. Sub po- 
văţuirea lui, Domnica fu in curând în stare să că
lărească caii cei mai nebuni din grajdiurile knea- 
zului, făcându-1, prin îndrăzneala arătată de dânsa, 
să tremure pentru întâia oară în viaţa lui. Ca să nu 
se despartă de ea, Stan rărise din ce in ce vânăto- 
rile prin munţi, vânând în schimb, împreună cu co
pila, iepuri şi pasări cu ogarii şi cu copoii. Când 
vremea era din cale afară urâtă, silindu-i să steie 
in casă, Domnica, aşezându-se pe un scăuieş, la pi
cioarele tatâne-său, îl rugasă-i povestească faptele 
răsboinice săvârşite sau văzute de el şi le asculta 
ciasuri întregi. Multe răsboaie văzuse kneazul şi 
multe avea el de povestit, dar toate lucrurile au 
un sfârşit şi, cu vremea, Domnica ajunse să le cu
noască toate. Atunce ea îl puse să i le zică din 
nou ; la urmă le ştia pe de rost dar tot le asculta 
cu plăcere. La povestirea vre unui fapt mai îndrăz
neţ, inima îi bătea tot atât de tare ca la iutăiul 
auz. Acuma nu se mai mulţâmea cu călăria. Knea
zul trebui s’o înveţe a mânui paloşul şi suliţa, a 
trage din arc şi, pentru toate, ea arăta o agerime 
uimitoare.
Sili pe Stan s’o ducă la vânătoare de zimbri şi 

de urşi ; în faţa fiarelor dădu dovadă de o îndrăz
neală şi de un sânge-recc de care s’ar fi putut făli 
un vânător bătrân.

Dar, pe când creştea întrinsa patima vânatului, 
puterile kneazului slăbeau cu vrâsta, vânătorile 
si chiar primblările călări se răreau din ce în ce. 
Povestirile bătrânului urmau într’adevăr a curge 
necontenit, dar acuma nu mai puteau aduce Dom- 
nicăi decât umbra plăcerii simţită când se afla în 
faţa fiarelor selbatece, sau când supunea vre-un 
cai nelnvăţat. Era atât de deprinsă cu viaţa la 
câmp sau la pădure în cât, după o scurtă vreme 
de şedere neîntreruptă în casă, obrajii ei rumeni
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începură să îngălbenească, pofta de mâncare îi 
scăzu şi prinse a slăbi. Atunce Stan, spăriet, se- 
hotărî s’o lese să meargă la vânat fără dânsulr 
sub privigherea lui Anton Guercy, prinsul lui de 
râsboiu în urma unei lupte cu cavalerii teutoni, caro 
rămăsese pe lângă el ca slugă şi-l urmase în Mol
dova când părăsi serviciul leşesc.

Obrajii Domnicăi se făcură iar rumeni, pofta do 
mâncare şi somnul liniştit se întoarseră, dar viaţa 
începu să se facă din zi în zi mai amară pentru 
bietul Stan, căci soarele la care îşi încălzea bătrâ
neţile începu să lucească din ce în ce mai rar 
pentru el : Domnica îşi petrecea toată viaţa că
lare sau vânând prin munţi.

După o vreme, privigherea lui Anton îi păru ne
suferită şi începu să meargă la primblare sau la 
vânat singură, ceiaco îi atrase certări din partea 
kneazului. Dar el era acuma prea bătrân şi prea 
stăpânit de slăbăciunea lui cătră dânsa pentru a 
pune în chip hotârit capăt acestei purtări aDom- 
nicâi. Se mulţămi să facă pe Anton răspunzător 
de orice s’ar putea întâmpla fetei.

Domnica atinsese acuma vrâsta de şapte-spre- 
zece ani, frumuseţa îi era uimitoare şi Stan în
cepu să se gândească la căsătoria ei. Ştia că, dată 
fiind atât frumuseţa fetei cât şi însemnata lui 
bogăţie, peţitorii nu vor lipsi; se mai mângâia cu 
nădejdea că’ căsătoria va schimba pornirile băr
băteşti ale Domnicăi şi că după nuntă ea va trăi 
cu soţul ei în casa părintească.

începu deci să adune la dânsul nu numai tine
retul Moldovei şi acel din ţările române megieşe, 
dar şi tineri de neam din Lehia şi din Ţara Ru- 
sască. Toţi rămăsese fărmăcaţi do frumuseţa ei, 
toţi, privind-o, treceau cu uşurinţă peste firea ei 
pornită şi peste aplecărilo ei bărbăteşti. Averea 
ce trebuia s’o moştenească atârna în cumpănă, 
pentru ochii a câtorva dintr’înşii, poate mai greu 
de cât frumuseţa, dar în cele mai multe inimi, la 
vederea ei, se deştepta o iubire adevărată. Insă 
Domnica întâmpina toate cererile lor cu cel mai 
desăvârşit despreţ. De multe ori, deşi. ştia că casa 
este plină de oaspeţi, i se întâmplă şă încalece

2 *
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in zori de ziuă pentru a se întoarce numai după 
căderea nopţii. Când vremea urâtă sau vre-un cu
vânt mai hotărît al kneazului o silea să ieic parte 
la petreceri şi la ospeţe, ea răspundea la măgu
lirile puse la picioarele ei, luându-lc în râs. Nu 
ascundea nici ura ei pentru căsătorie nici credinţ 1 
ce o avea că curtea lor ţinteşte mai cu seamă la 
zestrea ci. In curând această purtare sili până şi 
pe cei mai cutezători sau mai îndrăgostiţi să pă
răsească orice nădejde că o vor putea lua de soţie.

In primăvara anului 1344, Stan fu silit să tri
mită pe Anton la Bârlad pentru trel'i grabnice, 
dar toată lumea era acuma obicinuită să vadă pe 
Domnica mergând singură la vânat şi plecarea 
lui nu schimbă întru nimic chipul în care ea îşi 
petrecea vremea.

XL
In care se vede cât este de primejdios pentru o 

fată ca să vâneze singură

Intr’o frumoasă zî a începutului lui Mai, fiind ves
tită că un zimbru a fost văzut în fundul Bucovăţu- 
1 ui, Domnica porni de dimineaţă, însoţită do Vifor şi 
de Pârjol, copoii ei cei mai buni. Când ajunse a- 
proape de locul unde credea că va găsi fiara, 
priponi calul într’o poiană şi apucă, prin codru, 
la deal. Insă deşi bătu cu deamănuntul feţele dea
lurilor din dreapta şi din stânga pârăului, nu pu
tu să deie de nici o urmă. După o s turtă odihnă 
se puse din nou în urmărirea zimbrului, insă 
tot în zadar şi era acuma să se întoarcă înspre 
poiana unde lăsase calul când auzi un câne go
nind in depărtare. Vifor şi Pârjol începură îndată 
a bate şi ei şi se răpeziră în partea în care se a- 
uzea glasul cânelui străin iar Domnica se luă du
pă dânşii.

Gura cânelui străin se auzea din ce în ce mai bine
şi, după bătaia lui Vifor şi a lui Pârjol, ea înţe
lese că au dat şi ei de urmă şi mână împreună. în
cepu să urce la deal spre a ajunge înaintea zim
brului la curmătura spre care mânau cânii. Era
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•aproape să ajungă la ea când auzi cânii bâtârd 
pe loc la vre-o cinci-zeci de paşi în dreapta ei. 
Se sui răpede pe un dâmb ce o despărţea de copoi 
şi, când ajunse în vîrfullui, văzu, pe un picior de 
plain sub dînsa, un zimbru urieş care purta o să
geată înfiptă în coastă şi făcea faţă celor trei câni 
iar, mai la deal, la vre-o zece de paşi, un vânător 
care ţinea o tapă ferecată in mână. De o dată zim
brul se răpezi cu capul îu jos asupra vânătorului, 
cu o iuţală atât de mare în cât acesta fu silit să 
sară în lături spre a’l putea lovi cu îndemâna
re. Dar piciorul alunecându-i pe frunzele uscate 
şi lucii, căzu po spinare. Zimbrul care în răpegiu- 
ne trecuse de dînsul, se întoarse pentru a se a- 
runca din nou asupra lui dar, tocmai când era 
să’l străpungă cu coarnele, Domnica, care in do
uă sărituri ajunsese lângă fiară, cu o mână hotă
rî tă îi înfipse ţapa în mijlocul cefii. Zimbrul se pră
buşi mort la pământ, iar vânătorul necunoscut să
ri răpede în picioare strigând :

— Mulţămesc, voinice, mi-ai scăpat viaţa. Dar, 
adaoso el privind cu uimire pe Domnica, po legea 
mea, voinicul este o voinică !

Domnica, fără a răspunde, se uită lung la el. 
Necunoscutul era un bărbat de vro-o trei-zeci de 
ani, de statură înaltă, de făptură puternică dar 
tot-o-dată sprintenă. Pletele şi musteţile ÎÏ erau 
bălăi ; în ochii mari, albaştri, strălucea un foc 
straniu iar trăsăturile feţii erau de o frumuseţă 
neobicinuită.

Purta o haină strimtă, de postav sur, cu şireturi 
verzi, cioreci de aceiaşi materie şi de aceiaşi co
loare care intrau, la genunchi, în ciubote de iuft 
rusesc; capul îi era acoperit cu o căciulită de pos
tav verde, împodobită cu o pană de bâtlan. De 
brâul de piele galbână era prins un cuţit lung, 
cu mânerul de os şi o tolbă cu săgeţi îi atârn? 
pe spate.

El privea acuma pe Domnica în tăcere, fărmă- 
oat de frumuseţă acestei’fiinţi, po jumătate bărbat 
şi po jumătate femeie. Ea purta un mintean băr
bătesc de lână verde cu şireturi negre şi desprins 
la piept ; mânecile minteanului spintecate do la
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cot în jos, erau desbumbiete şi descopereau mâ
necile cămeşii de in, împodobite cu betiţi albastre. 
Fusta, do aceiaşi materie dar mai închisă decât 
minteanul, acoperea în parte turetcile ciubotelor 
de piele galbână şi era strinsă într’o cingătoare 
lată, de piele neagră, cusută cu flori de aur, de 
care era atârnat un cuţit cu mâner de fildeş să
pat. Părul era adunat într’o singură pleată, groasă 
de uniat de mână, care atârna până la brâu şi 
apoi era îndoită şi adusă înapoi pe cap, sub o că- • 
ciulită de catifea sură în care era înfiptă o pană 
de cucoş de munte. In spinare purta un arc şi o 
tolbă cu săgeţi.

Vroi să-şi ieie ochii de pe ochii străinului, dar în 
zadăr, privirea îi era pironită de privirea lui, se 
simţea ca sub puterea unei vrăji. Iu sfârşit ne
cunoscutul, luând ochii de pe ea, rupse farmecul 
întrebând-o :

— Spunemi, cui datoresc viaţa, unei fete sau 
unei zinc?

— O trecut vremea în care trăiau zinele, răspunse 
ea simţindu-so acuma uşurată, nu sunt decât fiica, 
kneazului Stan de laComăneşti şi mă numesc Dom- 
nica. Dar Dumneta cine eşti?
Necunoscutul, făcându-se că nu aude această în
trebare, zise închinându-se :

— Văd că toate câte le-am auzit despre frumu- 
seţa şi agerimea fiicei kneazului Stan erau sub a- 
devăr şi îmi vine a crede că ne întoarcem la vre
mea zinelor.

— Dar Dumneta cine eşti ? mai întrebă Dom- 
nica.

Necunoscutul îşi aţinti iar privirea asupra ochi
lor ei, făcând-o să resimtă din nou o tulburare 
necunoscută, apoi zise :

— N’aş răspunde la această întrebare dacă mi-ar 
fi pusă de alt-cineva, dar nu-mi este ertat să las 
fără răspuns pe acea care mi-o scăpat zilele. Sunt 
un kneaz român de peste munţi, gonit de duşmani 
puternici din casa părintească şi desbrăcat de ave
rea-mi legiuită. Potrivnicii mă urmăresc şi astăzi, 
silindu-mă să trăiesc pribeag, prin munţi şi prin 
păduri : am găsit un adăpost vremelnic la călu-
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gării unui schit din vecinătate şi-mi trec vremea 
cu vânatul.

— Casa tatălui meu este deschisă tuturor ne
dreptăţiţilor, răspunse Domnica; oricât de puter
nici ar putea să fie duşmanii d-tale, deşi kneazul 
este acuma slăbit de bătrâneţe, nimeni n’ar în
drăzni să se atingă de oaspele lui.

— Ai o inimă pe cât de vitează pe atât de bună, 
răspunse necunoscutul, îţi sunt recunoscător pen
tru propunerea ce mi-o faci, dar temeiuri vajnice 
mă împiedecă să mă folosesc de ea. Mai mult 
chiar: dacă ai vorbi kneazul ui Stan despre întâl
nirea noastră, m’aş vedea silit să părăsesc adă
postul găsit cu atâta greutate.

— Cum, oare kneazul îl i-este duşman ? întrebă 
Domnica cu bănuială, căci străinul îşi luase iar 
ochii do pe ea.

— Nu, el nu mă cunoaşte şi nici eu nu’l cu
nosc, răspunse el, îmi pare rău că nu-ţi pot des
coperi taina ce apasă asupra mea, dar împrejură
rile mă silesc să tac. îndrăznesc chiar să te rog 
să nu vorbeşti kneazului de mine, căci m’ai pune 
în mare zdruncin.

Glasul era blând şi rugător, car privirea i se 
făcuse poroncitoare şi Domnica, sub stăpânirea ei, 
nu putu decât să răspundă:

— Fie după cum doreşti, îţi făgăduesc că nu 
voi vorbi nimârui de întâlnirea noastră.

Faţa necunoscutului se lumină la auzul acestor 
cuvinte, privirea din poroncitoare deveni nespus 
de dulce, din ochii lui ieşea o lucire care făcea să 
pătrundă în inima Domnicăi o căldură ce era o 
desmierdare.

— Iţi mulţămesc, mă îndatoreşti din nou, zise 
el, înciiinându-se încă odată înaintea ci.

— Calea mea este lungă, zise Domnica după o 
clipă de tăcere, trebuie să mă grăbesc dacă voiesc 
s’ajung acasă înainte do noapte. Să ştii că, dacă 
cumva îţi vei schimba mai târziu gândul şi vei 
voi să te foloseşti de găzduirea tatei, poarta lui 
este totdeauna deschisă pentru acei ce caută adă
post. Acuma ajută-mă, te rog, să leg pe Vifor şi 
pe Pârjol, adaose ea desprinzând o curea- de la
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brâu, căci ei nu vor părăsi zimbrul de bună voie, 
ar mânca din el până în ziua şi ţi l’ar strica rău.

— Cum, zise străinul, după ce l-ai ucis, ai de 
g.'nd să mi-1 laşi mie?

— I-am dat într’adevăr lovitura de moarte, răs
punse Domnica, dar Dumneta l-ai stârnit, cânele 
Dumitale l-o mânat şi l-ai fi ucis singur dacă în
tâmplarea nu te-ar fi făcut să luneci pe frunzo

— Sunt recunoscător acestei întâmplări, căci 
fără de dânsa n’aş avea fericirea să-ţi datoresc 
viaţa, zise străinul, dar ar trebui să iei măcar 
coarnele ca amintire a acestei izbânzi de care ar 
putea să fie mândru orice vânător.

— Casa noastră este plină de coarne de zimbru 
şi de piei de urşi ucişi de mine, răspunse Dom
nica care izbutise să lege pe Pârjol.

Străinul prinse pe Vifor şi-l ţinu până ce fata 
îl legă, zicându-i în aceiaşi vreme :

— Vestea despre îndrăzneala Dumitale o trecut 
munţii şi o ajuns până la noi, darceiace am văzut 
o întrecut toate aşteptările mele. Ţi se întâmplă 
oare des să vânezi singură prin aceşti codri ?

— Aproape în toate zilele, răspunse Domnica, 
vânatul este singura mea plăcere.

— Nădăjduiesc dar că voi mai avea fericirea să 
te întâlnesc dacă duşmanii nu-mi vor descoperi 
adăpostul în curând şi nu mă vor alunga din- 
tr’însul, zise străinul, * căci cu vânatul îmi trec 
vremea şi eu. Dar cum se face oare că kneazul 
te lasă să umbli singură prin munţi ?

— îmi place primejdia, zise Domnica cu mân
drie, fiindcă-mi dă prilejul s’o înving; şi mulţă- 
mirea mea este deplină numai când izbutesc s’o 
înving singură. Tata ştie că sunt în stare să mă 
apăr singură împotriva oricărui feliu de duşmani. 
Acuma, rămâi sănătos ! şi închinând capul uşor, 
plecă cu un pas sprinten spre poiana unde îşi lă
sase calul.

Străinul rămase pe loc urmând-o cu Oohii până. 
ce se făcu nevăzută în codru, apoi zise cătră sine, 
zâmbind şi cu jumătate de glas :

— Iţi place primejdia şi:ţi place s’o învingi sin
gură? Vom vedea cum vei ieşi din acea în care:
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ai căzut fără să’ţi dai seamă, apoi prinzând u-şî 
copoul, îl legă de un lanţ şi porni în partea opu
să acelei în care plecase Domnica.

Fata se ţinu de cuvânt şi nu vorbi acasă de 
loc de întâlnirea ci cu străinul, dar îi fu greus’a- 
doarmă în acea noapte şi când, în sfârşit, spr : 
ziuă, somnul veni să-i închidă pleoapele, s’intâlni 
cu necunoscutul şi în vis.

In potriva obiceiului ei, dormi târziu şi când se 
sculă, simţinduse obosită, se hotărî să rămâie toată 
ziua acasă. Dar gândul ei nu se putea despărţi 
de chipul străinului, ochii îi erau plini do dânsul, 
i se părea că se află sub farmecul privirii lui, că 
tot mai simte acea căldură ce-i desmierdase inima 
când se uitase atât de dulce la ea.

Ce om frumos era acel necunoscut ! Ce bărbă
tească era infăţoşarea lui. In urechile ei răsuna 
încă acel glas plin şi cald care o pătrunsese 
până în fundul inimii. Se simţea apăsată sub pu
terea unui farmec necunoscut.

Voi să’l scuture. Poronci să’i aducă pe Iad, ca
lul col mai nebun din grajdiu ; un armăsar negru 
prins din herghelie cu arcanul numai de vre-o 
câteva zile şi care nu cunoştea încă şaua şi frâul. 
Când sări pe el fără a atinge scara cu piciorul, 
calul sări drept in două picioare şi slugile spă- 
riete crezură că are să se răstoarne pe spate, dar 
coada harapnicului Domnicăi îl lovi cu atâta pu
tere in cap, in cât dobitocul ameţit fu silit să 
aducă iarăşi picioarele la pământ. Iu cep u să as- 
vârle nebuneşte cu picioarele de dinapoi şi atunce 
Domnica, rămăsă neclintită în şea, îi înfipsopin 
tenii în deşerturi, şi calul, nebun de durere, fu 
silit s’o ieiedin loc. Sări de două ori înainte, apoi 
iar se ridică în sus dar, primind o nouă lovitură 
în cap, nu putu de cât să’şi sprijine din nou pi
cioarele de dinainte de pământ. Iar începu să as- 
vârle şi iar simţi pintenii ascuţiţi rupându-i pân
tecele ; sări în dreapta, sări în stânga, dar Dom
nica rămânea înfiptă în şea. In sfîrşit, armăsarul 
se răpezi înainte şi ieşi pe poarta deschisă. După 
o alergare nebună* de *două ciasuri, peste dealuri 
şi peste văi, calul se opri, alb de spumă şi tre-
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murând pe picioare: se simţea invinsşi se supu
nea. Când, pe înserate, Domnica îl aduse înapoi 
la scară, Iad era blând ca un miel. Dar îndată ce 
aprinderea luptei fu trecută, chipul străinului 
apăru din nou înaintea ochilor Domnicăi.

După cină, ea rugă pe kneaz să-i mai poves
tească o dată luptele lui cu Catalanii, lupte pur
tate în tinereţe, când era stăpânit de un dor ne
bun de vitejie, lupte cu prilejul cărora împlinise 
în fie-care zi fapte de o îndrăzneală ne mai po
menită şi înfruntase moartea de zece ori pe cias. 
Obicinuit ea tresărea la auzul lor, se părea că în- 
treaga-i fiinţă este aninată de buzele bătrânului, 
iar ochii ei vedeau, desfăşurându-se înaintea lor, 
şirul acestor falnice întâm’plări. Dar, de astă-daţă, 
deşi îşi încorda voinţa pentru a nu pierde nici 
un cuvânt, gândirea ei rătăcea într’una spre pâ
râul Lipovăţului şi, pe dinaintea ochilor ei, trecea 
necontenit chipul acelui adus de întâmplare în 
faţa ei.

A doua zi porni, înainte de răvărsatul zorilor, 
spre locul în care’l întâlnise, dar în zadar cu- 
trieră codrii până în seară, nu auzi glasul copou- 
lui pribeagului, nu-1 întâlni nicăiure. Trei zile de 
a-rândul bâtu munţii fără a da de el şi dorul de 
a’l. vedea încă o dată creştea necontenit într’însa. 
In dimineaţa zilei a patra se găsi, fără do veste, 
faţă în faţă cu el pe un colnic de deal şi, când 
îl zări, deveni galbână ca ceara, inima-i încetă 
de a bate şi numai cu greu putu să răspundă în
chinării lui.

Ii ceru voie să vâneze împreună cu dânsa, 
voie ce-i fu lesne hărăzită ; ziua întreagă o petre- 
cură împreună dar, atât pentru unul cât 
tru celalalt, vânatul era numai un cuvânt, 
ea era un mijloc spre a-şi desfăta ochii privin- 
du’l şi a auzi desmierdarea glasului său ; pentru 
el prilejul de a pune, prin vorbe meşteşugite, stă
pânire desăvârşită pe mintea şi pe inima ei. ii fu 
un lucru uşor să cunoască firea şi chipul de train 
al fetei, căci ea răspundea fără sfială la întrebă
rile lui şi se simţea fericită văzându-1 atât de do
ritor de a cunoaşte tot ce s’atinge de ea. Apoi

şi pen- 
Pentru
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el, la rândul lui, li povesti pe lung cum se trage 
dintr’un neam vechiu şi strălucit, cum şi-a petre
cut tinereţile în răsboaie, câştigându-şi un nume 
falnic şi cum, acuma, nişte neamuri lacome şi vi
clene, prin urzeli meşteşugite, izbutise să arunce 
în sarcina lui o faptă tâlhărească săvârşită de ei. 
II pârlso cătră Voevodul Ardealului şi’l silise să 
fugă spre a-şi scăpa viaţa, iar ei pusese stăpânire 
pe averea lui. Mai adăogi că urgialorîl urmărise 
până în Moldova şi că oamenii lui Sas îl căutau 
în toate părţile, nevoindu’l să ducă prin codri o 
viaţă rătăcitoare.

Această povestire care înfăţoşa pe necunoscut 
ca pe jertfa unor urzeli viclene, mări încă în 
inima Domnicăi simţirea deşteptată la intâia lor 
întâlnire.

Deşi când se despărţiră nu schimbase încă nici 
un singur cuvânt de dragoste, inima fetei era în
treagă a lui, ferecată de el prin lanţurile unei 
patimi puternice. Se întâlniră din nou în fie-care 
din zilele următoare şi, atunce, el rosti cuvinte 
de iubire caro măriră tulburarea Domnicăi şi adu
seră patima ei la culme.

Până atunce dragostea fusese o simţire ce o 
cunoştea numai prin auz şi o făcea să zâmbească. 
Dorul de iubire ce zace în ori-ce inimă femeias- 
că, dormise până atunce într’insa, dar acuma se 
trezise de o dată şi, cu nespusă putere, pusese 
stăpânire pe această fire selbatecă dar bogată, a 
cărei îndemnuri nu cunoşteau nici frâu nici sta
vilă. De abie trecuse zece zile de când se cunoş
teau şi priboagul nu mai avea nimic de cerut de 
la Domnica, ea îi hărăzise tot ce o femeie caro 
iubeşte poate hărăzi bărbatului iubit de dânsa.

Petrecură o lună plină de încântări. O peşteră 
părăsită, pe malul unei scursuri, fu cuibul unde 
adăpostiră dragostea şi fericirea lor. Se întâlneau 
înti ’insa de dimineaţă şi se despărţeau seara intr’a- 
murgul, părăsind-o peste zi numai pe puţine ciasuri 
pentru a vâna câte un şoim, căci Domnica se te
mea să nu deştepte vre-un prepus de s’ar fi în
tors tot-deauna acasă cu mânile goale.

Din zi în zi îi creştea patima. Cu cât sorbea mai
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mult din cupa iubirii, cu atâta era mai însetată. 
Vlad, aşa îi zisese necunoscutul că se numeşte, pă
rea că şi-a uitat toate nenorocirile şi toate grijile şi 
că nu se mai satură de frumuseţa minunată a iubitei 
lui şi de dragostea ei aprinsă. Dar, intr’o zi, Dom- 
nica când ajunse la locul lor de întâlnire, nu numai 
că nu văzu pe Vlad ieşindu-i înainte ca de obiceiu, 
dar, când intră în peşteră, o găsi deşartă. Trecu 
mai bine de un cias până la sosirea lui,iar când, în 
sfârşit, sosi şi ea voi să i se arunce in braţe, se opri 
pe loc încremenită văzându-i privirea plină de gi ijă.

— Ce ai, întrebă ea, ce s’o întâmplat de te văd a- 
tât de supărat.

Fără a-i răspunde, o luă în braţe şi o sărută 
lung, dar ea, după ce îi înapoiădesmierdările, îl în
trebă din nou:

— Te rog spune-mi ce ţi s’o întâmplat ! Găsit-au 
cum-va duşmanii urma ta ? Eşti oare ameninţat de o 
nouă primejdie?

— Am primit astăzi o veste care m’ar fi umplut de 
bucurie dacă aş fi primit-o cu câteva săptămâni mai 
înainte şi sunt fericit că n’am primit-o atunce, căci 
altfeliu n’aş fi avut fericirea să te cunosc. Află că în 
urma unor întâmplări neaşteptate s’o descoperit ne
vinovăţia mea. Sunt rechemat acuma de sârg acasă 
pentru a da cele de pe urmă dovezi, dar mă chinui 
şte amar gândul că trebuie să te părăsesc.

— Cum, să mă părăseşti...
— O, pe scurtă vreme: numai atâta cât va trebui 

pentru ca să desăvârşesc in fundarea ticăloşilor care 
m’au viclenit. Crezi tu că traiul departe de tine, 
mi-ar fi cu putinţă ? îndată ce nevinovăţia îmi va fi 
recunoscută, mă întorc fără a pierde măcar o clipă 
şi vin să te cer tatălui tău. Fericirea este în faţa 
noastră, o fericire fără margini şi fără sfîrşit cât vom 
trăi, căci toate stavilele sunt înlăturate, dar inima 
îmi-este grea căci pentru câtăva vreme ochii nu mi 
se vor putea răsfăţa privindu-te şi buzele mele uu’şi 
vor putea potoli setea sărutând u-te.

Domnica, la gândul acestei despărţiri, simţea că 
inima i se rupe; ea se deprinsese acuma cu fericirea 
ei zilnică, cu desmierdările lui. Dar această despăr
ţire era să fie scurtă, cel mult peste şase săptămâni,
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Vlad trebuia să se întoarcă pentru a nu se mai desli- 
pi de ea. Având într’insul o credinţă nemărginită, 
se supuse fără împotrivire.

Petrecură ziua întreagă fără a ieşi din peşteră şi,, 
printre dezmierdări, croira planul vieţii lor viitoare, 
un lung vis de dragoste şi de fericire ; când se des
părţiră stelele luceau.

vt ' <

Răsbuunrc şi fuga
In zilele următoare Domnica nu ieşi din casă,îşi pe

trecu vremea cu kneazul care se mira mult de acea
stă schimbare in feliul de traiu al fetei. Rămânea 
gânditoare ciasuri întregi ; în loc de a cere lui Stan 
să-i povestească vitejii, îl rugă acuma, pentru întâia 
oară, să-i vorbească despre mama ei şi despre dra
gostea lui pentru dânsa. Bătrânul, cu lacrimile în 
ochi, ii spunea cât de frumoasă fusese Vanda şi cât 
o iubise, iar Domnica asculta toate amănunţimile cu 
aceiaşi aţintire a întregii ei băgări do seamă cu care 
asculta odinioară faptele lui de voinicie.

Din când în când numai făcea câte o primblare 
călare pe Iad dar, în loc de a’l goni nebuneşte, cum 
ar fi făcut altă dată, îl silea la un mers liniştit spre a 
nu fi tulburată în visuri, când pe dinaintea ochilor îl 
treceau atât icoanele fericirii trăite cât şi acele, mai 
încântătoare, a fericirii viitoare.ln ziua de Sân Petru 
era hramul bisericii do la Olovăţ şi kneazul care nu 
incălecase acuma mai bine de un an, propuse Dom- 
nicăi să meargă amândoi călări spre a privi lumea, 
adunată la hram.Ea primi cu bucurie şi după amiază 
plecară la Olovăţ însoţiţi de un număr de slugi că
lări. După ce stătură acolo aproape de un cias,Stan 
se simţi obosit şi se hotărî să s’întoarcă acasă.

Pe la jumătate de cale zăriră deodată, venind spre- 
ei în goana cailor, o ceată mare de călăreţi. In frun
tea lor era un bărbat înalt la stat, îmbrăcat în haine- 
de mătasă vişinie, împodobite cu şireturi de fir,căla
re pe un cal pag de toată frumuseţa,iar alăturea ve
nea,pe o iapă albă,o femeie purtând o rochie de mă
tasă verde, cusută cu fir şi având pe cap o pălărie-
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sură cu pene negre. In urma lor veneau vre-o trei
zeci de slujitori îmbrăcaţi în roş şi albastru,cu coifuri 
de oţel în cap şi ţinând în mână suliţi lungi, în ca
pătul cărora fâlfâiau flamuri albastre şi roşii.

Cu tot colbul ridicat de cai, Domnica* putu să vadă 
faţa femeii care era tânără şi frumoasă, dar acea a 
bărbatului îi fu ascunsă până ce ajunse drept mica 
ceată akneazului, oprită în loc şi înşirată pe mar
ginea drumului. Atunce Domnica recunos< u în acel 
barbat pe Vlad pribeagul, iar el trecu răpede pe di
naintea lor, fără a se uita la ea, răspunzând închi
năciunii kneazului printr’o aplecare uşoară a capului

— Cine era acel boier? întrebă eaj>e Stan cu gla
sul răguşit.

— Bale, fiul Voevodului Sas, răspunse kneazul.
—Şi... femeia de lângă el ? mai întrebă ea.
— Soţia lui, Margareta, dar, adaose kneazul vă

zând-o albă ca varul, ce ai ? Nu-ţi este bine ?
Numai încordându-şi toate puterile Domnica iz

buti să răspundă :
— Căldura şi colbul ra’au obosit, nu-i nimica. 

Până acasă nu descleştă diuţii iar îndată ce ajunse, 
merse de se inchise în odaia ei, unde căzu pe un 
scaun şi rămase ca nimicită. Mintea-i era ameţită de 
un vârtej de gânduri, înaintea ochilor îi treceau ră
pede vedenii arătând toate întâmplările iubirii sale 
cu Vlad, icoanele fericirii visate, apoi, de odată, 
Vlad era schimbat în Bale şi lângă dânsul era altă 
femeie.

Cu încetul însă mintea i se limpezi, vedeniile pie
riră şi numai atunce îşi putu da seamă de trădarea 
mişelească a cărei jertfă fusese.

Ea, Domnica, fiica kneazului Stan, ea,urmaşa ce
lui mai falnic neam din Moldova, ea a cărei fru- 
museţă ar fi făcut podoaba unui scaun crăiesc, ea 
a cărei mână fusese cerşută în genunchi,nu numai de, 
tinerii cei mai de seamă a Moldovei şi a ţărilor ro
mâne, dar şi de floarea tinerimii leşeşti şi ruseşti ! 
Ea uitase tată, nume şi cinste, ea îşi jertfise fericirea 
şi frumuseţa minunată pentru mulţămirea poftei 
unui mişel 1 Şi acel căruia ea se dăduse cu tot trupul 
şi cu tot sufletul era Bale! Bale, acel desfrânat, la 
numele căruia fugeau, înspăimântate, toate femeile
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din ţară, căci din ochii lui ieşea o lucire vrăjitoare, o 
putere netălraăcită care le lăsa fără voinţă faţă de 
el. Pe urma lui nu rămăsese decât jale şi ruşine ! 
Bale, acel neom crud şi lacom asupra căruia apă
sa ura şi blăstămul unei ţări întregi. El îndrăzni
se, mişelul, să’şi facă răs de dînsa, să se joace cu 
cinstea şi cu iubirea ei, s’o întrebuinţeze ca pe o 
unealtă de plăcere şi apoi, odată sătul, s’o lepede 
ca pe un lucru de nimic. Dar ce ar fi zis oare bă
trânul kneaz, a cărui ură şi despreţ pentru Sas şi 
pentru tot neamul Voivodului erau fără mărgini, 
dacă ar fii ştiut că cinstea fetei lui mult iubită, 
că podoaba sfântă a acelei de care era mai mândru 
decât de fala lui răsboinică, decât de numele lui 
cel străvechiu, câ acea ce i era de o mie de ori 
mai scumpă de cât toată bogăţia lui, ajunsese o 
jucărie vremelnică în braţele lui Bale?

Şi po inima ei, în locul dragostei moarte, deve
ni stăpână o ură cumplită şi neîmpăcată, un dor 
nemărginit de răsbunare. Bale, căruia ea îi scăpa
se viaţa, îi răpise cinstea ; Bale trebuia să moară 
fără răgaz şi de mâna ei. Chipul în care era să-şi 
îndeplinească hotărîria fu răpede găsit.

A treia zi era Duminecă. Sas, fiii săi precum şi toată 
curtea mersese de dimineaţă la biserica domnească 
din năuntrul Cetăţii Sucovei pentru a asculta sfânta 
liturghie. După săvîrşirea slujbei, Voivodul ieşi din 
biserică, urmat de feciorii domneşti, cu soţiile lor 
şi de ceata curtenilor : un îndoit 1 ând de slujitori 
era înşirat de la uşa bisericii la scara Curţii. De 
odată, se văzu un cal negru gonind, pe poartîi,drept 
spre biserică şi, la câţi-va paşi de slujitori, se opri 
Domnica. In mână ţinea aceiaşi ţapă cu care uci
sese zimbrul, iar ochii ei de departe găsise pe Bale 
şi rămăsese aţintiţi pe el. înainte ca cine-va să 
fi putut face o mişcare spre a o împiedeca, ea ră- 
pezi cu putere braţul înainte şi ţapa, vâjiind prin 
văzduh, merse de s’înfipse în pieptul lui Bale şi’l. 
trânti la pământ, scăldat în sânge.

— Mi-ai luat cinstea, ea nu este plătită cu viaţa 
ta, strigă Domnica şi, întorcându-şi calul, o luă 
la fugă .şi ieşi pe poartă înainte ca slujitorii în
mărmuriţi să fi avut vreme să s’arunce pe dânsa.
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Păzitorii de strajă la poarta oraşului voiră s’o 
-oprească dar Iad, sărind peste dânşii, trecu ca ful
gerul prin poarta deschisă şi apucă pe drumul care 
duce din valea Sucevei în acea a Moldovei. Stră
bătu cu iuţeala fulgerului şirul dealurilor ce des
parte aceste două văi. Când ajunse la apa Moldo
vei, apucă de a lungul ei, spre Miază-Ncapte, go
nind în fugă nebună peste câmpii şi peste pârae, 
prîn sate şi prin păduri. Era aproape de amiază 
când îşi opri calul într’un ariniş des, la gura Mol- 
daviţei.

Nu alesese partea în care fugea în urma vre
unei hotarîri chibzuite : odată fapta săvârşită, a- 
pucase pe cel dintăiu drum de care dăduse, fără 
ca să ştie încotro fuge, numai când intră în valea 
Moldovei recunoscu locurile, căci cu doi ani îna
inte fusese cu kneazul la Vama Câmpulungului. 
Până atunce gândise numai la răsbunarea ei, acu
ma începu să se întrebe unde s’ar putea ascunde.

Acasă nu se mai putea întoarce câci, pe lângă 
că ştia bine că luând calea în spre Comăneşti era 
m primejdie să fie prinsă de slujitorii trimişi în 
urmărirea ei, apoi n’ar fi îndrăznit să se găsească 
faţă în faţă cu kneazul şi să-i mărturisească pă
catul ei. Cunoştea destul de bine starea Moldovei 
pentru a şti că cei nemulţumiţi de ocârmuirea lui 
Sas se numărau cu miile şi că kneazul avea mulţi 
prieteni pe lâmră care ar fi putut găsi un adăpost 
vremelnic.

Dar aceşti prieteni locuiau, parte în jos de Su- 
•ciava şi parte împrejurul Rădăuţului şi ar fi fost 
prinsă de oamenii Voivodului înainte de a fi putut 
ajunge la casele lor. Ş’apoi chiar de ar fi putut 
străbate teafără până la dânşii, gândul de a le măr
turisi ruşinea ei îi ora nesuferit. Fuga peste ho
tarele ţării era deci singura cale ce-i rămânea des
chisă. Ştia că graniţa leşască trecea nu departe 
de obârşiile Moldovei, cunoştea drumul până la Va
tra Moldaviţei. Se hotărî să apuce pe vale în sus, 
până la Vatra şi acolo sa ieie un călăuz care s’o 
scoată la graniţă prin munţi. După ce dădu lui Iad 
puţină odihnă, porni din nou având grijă să încun- 
jure numeroasele locuinţi de pe vale şi, pe la toacă,
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ajunse la sătuleţul Vatra.Cunoştea pe un bătrân, a- 
şezatîn acel sat după ce urmase steagul kneazului 
în Ţara Leşească şi care văzuse mult bine,atât delà 
kneaz cât chiar şi de la dânsa.

Trase de-a dreptul la el şi, luându-1 de o parte, ii 
spuse că viaţa îi este în primejdie şi-i ceru să plece 
numai decât cu dânsa şi s’o ducă, prin munţi, la ho
tarul leşesc. Bătrânul oştean, fără ai mai pune vreo 
întrebare, o incredinţă că este gata s’o însoţească şi 
începu îndată să facă pregătirile de plecare. Văzând 
că Iad este foarte obosit, puse şaoa Dumnicăi pe un 
cal al său, iar el încălecă pe altul şi porniră pe la 
asfinţitul soarelui, luând pe Iad cu sloboda după 
dânşii. Dupa o călătorie de două zile prin munţi, pe 
poteci cunoscute lui, bătrânul o scoase tea fără la 
un sat rusesc, pe Cercmuşul alb.

/lice Domnica se despărţi de moşneag şi, după ce 
luă un călăuz care vorbea româneşte, străbătu, după 
o nouă călătorie obositoare de trei zile, munţii şi pă- 
durilo dintre Ceremuş şi Prut, ieşind în valea aces
tui de pe urma râu,la satul Deletin.De aice s’indrep 
tă singură spre Nadworna pentru a ajunge pe valea 
Bistriţei, la Stanislau.

Era acum afară de ori ce primejdie să fie ajunsă 
do trimişii lui Sas, dar se întreba cu îngrijire ce 
era să facă şi cum avea să trăiască în ţară străină. 
Luase cu dânsa, la plecarea de-acasă, o pungă cu 
două sute de zloţi tătăreşti, sumă foarte însemnată 
pentru acea vreme şi cheltuise pănăatuncea numai 
vr’o patru. Avea cu ce trăi mai mulţi ani, dar nu 
ştia unde să se aşeze şi era înspăimântată văzân- 
du-so pierdută într’atâta străinătate.

De la Nadworna, drumul spre Stanislau era 
foarte umblat. Infăţoşarea ciudată a acestei fiinţi 
de o frumusoţă neobicinuită, cu haina pe jumătate 
bărbătească, cu arcul şi tolba de săgeţi în spinare 
şi cu cuţitul atârnat de brâu, atrăgea privirile tu
turor drumeţilor. Începu să se teamă ca nu cumva 
să fie oprită şi întrebată despre îndreptările ei. La 
Nadworna, oamenii la care trăsese în gazdă o sfă
tuise să mâie în noaptea următoare la o vădană, 
într’un sat, la jumătatea căii spre Stanislau. Ii spu
sese că acea vădană vorbea bine româneşte şi o
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învăţase cum să nomereasă Ia dânsa, aşa că Dom
ni căi îi fu uşor să găsească casa ei.

Vădana o găzdui în schimbul unei plăţi neînsem
nate dar o supără mult prin întrebările dc tot felini 
ce i le puse, la care Doinnica răspunse în chipul 
cel mai scurt, spre marele năcaz al bătrânei. A 
doua zi, eragata de plecare când, din întâmplare, 
o cergă spânzurată la părete căzu şi lăsă desco
perite nişte haine ostăşeşti atârnate de un cuier 
de lemn.

Ele cuprindeau un coif de oţel, un pieptar de piele 
roşie cu mâneci, o cămeşă de zale, cioreci verzi, o 
părechede ciubote de iuft galbăn, o manta de aba 
roşie cu şireturi galbene. După dânsele se vedea, 
răzâmată de părete, o suliţă, un paloş lung cu 
brâul lui şi unu scut de piele groasă, întărit cu 
platoşe de oţel.

Când Domnica întrebă pe gazdă a cui erau acele 
haine şi arme, aceasta ii zise că fratele său, care 
trăia cu dânsa dar era acuma dus la I talici, le cum
părase de la un slujitor român. Apoi, bucuroasă că 
a găsit prilej de vorbă, începu să povestească 
Domnicăi că, înainte de cucerirea leşească, ţara Ha- 
liciului era cu trierată de cote dotălhari şi că do 
răul lor negustorii nu mai puteau aduce marfă de 
nicăiurea. Dar îndata după ce Craiul Cazimir adu
sese ţara sub stăpănirea luî, tâlharii fusese stâr
piţi de slujitorii trimeşi în urmărirea lor, iar pentru 
ca să nu se poată ivi din nou alte cote Craiul ţinea 
cn cheltuiala lui, în toate oraşele, steaguri de slu
jitori tocmiţi cu leafă. La Stanislau erau două stea
guri de Litvani, la Colomca şi la Przsemysl câte 
unul de Nemţi, iar la Liov patru steaguri, unul de 
Leşi, unul de Ruşi şi două de Români. Domnica as
cultă de astă dată vorbele bătrânei cu cea mai mare 
băgare de seamă şi, spunându-i că are şi ea un 
frate la Liov, îi mai puse diferite întrebări asupra 
traiului acestor slujitori români. După c<> bătrâna 
îi împărtăşi tot ce ştia în această privinţă, Domnica 
îi spuse că dacă hainele sunt încă în stare bună, 
ar dori să le cumpere pentru fratele său caro este 
cam de aceiaşi statură ca şi ea. Bătrâna le luă în
dată din cuier şi fata îşi putu da seama că erau a-
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proape noui şi păreau a se potrivi pe dânsa. După 
o scurtă tocmală, le cumpără cu doi zloţi, adică 
cu cel puţin întreit preţul dat poate do’ fratele 
bătrânei. După ce se făcu o legătură din haine şi 
din arme, Domnica plecă cu ele.

După o cale de un cias, intrând intr’o pădure 
deasă, se depărtă de la drum, descăleca într’o po
iană prin care curgea un pârâu şi priponi pe Iad 
după ce îl adapă. Apoi desbrăcă hainele ei, puse pe 
acele cumpărate şi văzu cu bucurie că păreau fă
cute pentru trupul ci. Ciubotele slujitorului,singure, 
îi erau din cale afară mari, dar acele ce le purta e- 
rau aproape de aceiaşi făptură şi se potriveau des
tul du bine cu noua ei îmbrăcăminte. Când voi să 
puie coiful in cap se gândi la pletele ei cele fru
moase ; ele trebuiau să fie neapărat jertfite şi se în
treba cu grijă cum să le taie, neavând foarfeci la 
dânsa. In slârşit, neputând să rătnâie cu ele fără 
a-şi zădărnici tot meşteşugul, scoase cuţitul ascuţit 
ce-1 purta la brâu şi, luând o şuviţă după alta, îşi 
scurtă tot părul, lăsându-1 numai până deasupra u- 
merilor. Apoi puse coiful în cap, s’înciuse cu palo
şul, luă într’o mână suliţa, iar în cealaltă pavăză, 
se duse la pârâu şi privi chipul ei în apa limpede 
ce curgea pe o matcă de stâncă neagră. Icoana care 
se înfăţoşa ochilor ei fuun chip de fecior de oaste 
mândru cum nu mai văzuse încă altul pănăatunce.

Ascunse cu îngrijire hainele cele lepădate într-o 
tufă, puse frâul în capul lui Iad şi îşi reluă calea 
spre Stanislau. Dar acuma bărbaţii nu se mai o- 
preau in calo ca s’o privească cu uimire, ei de de
parte se dădeau în lături ca să facă loc slujitoru
lui crăiesc, numai femeile o urmau lung cu ochii 
şi cele tinere ii surâdeau dulce.

XLII

Slujitorii români ai Graiului Cazi mir

Domnica trecu fără nici o piedccă prin Stanis
lau şi prin Halici, o zi do drum o maî despărţea 
de Liov. Când, în acea seară, intră în satul undo

25
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trebuia să rămâie peste noapte şi se opri inaintea 
unei crâşme mari, aşezată pe un feliu de piaţ*L 
văzu că iesă dintr’însa cinci ostaşi care purtau a- 
ceiaşi haină ca şi ea. Nu apucase bine să descalece 
şi ei o şi însunjurase :

— Bun sosit printre noi, voinice ! îi strigă pe ro
mâneşte un flăcău nalt, cu mustcţi şi plete bălăi, 
mlădios şi subţire ca o trestie, mândru ca un Făt- 
Frumos.

— Bun sosit ! strigară şi ceilalţi în cor.
— Ai venit fără îndoială să legi frăţie de arme 

cu noi, zise slujitorul care vorbise cel dintăiu,luând 
mâna fetei în mâna lui voinică şi scuturând-o cu pu
tere. Văd că aide gând să intri în steagul nostru, 
căci ai şi îmbrăcat haina lui. Eşti delà noi, din jos? 
In steagul nostru sunt numai Codreni şi Bârlădeni.

— Dar Moldoveni nu se primesc? întrebă Domnica.
— De ce nu, răspunse slujitorul, până acuma avem 

numai pe unul, dar am n mulţămiţi să fie mulţi ca 
dânsul.

— Dar, zise Domnica, mi s’ospus că sunteţi două 
steaguri româneşti la Liov; în celalalt nu sunt mai 
mulţi Moldoveni ?

— In celalalt sunt numai Orheieni şi llotineni, 
răspunse slujitorul. Ascultă-mă pe mine, semeni a fi 
flăcău de neam, nu te vâri printre dânşii, căci stea
gul lor este alcătuit mai cu seamă din prostime. La 
noi sunt numai flăcâi de neam şi cu dare de mână : 
avem argaţi pentru îngrijirea căilor şi şedem lie care 
la gazda noastră.

Domnica se bucnră când auzi că în amândouă stea
gurile se află un singur Moldovan, dar se temea ca 
el să nu fie vre un tânăr din vecinătatea Comăneş- 
tilor, care ar fi putut s’o cunoască ; se grăbi deci să 
întrebe :

— Şi cum se chiama Moldo vanul care este în stea
gul vostru şi de undo este el de loc ?

— Poate să-ţi fie cunoscut, răspunse slujitorul, el 
îmi este frate de cruce : se numeşte Mihu şi este ne
potul unui călugăr de lângă Cetatea Neamţului. Dar 
acum spune-ne şi Dumneta cine eşti şi cum te nu
meşti.
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— Eu punt Dun, nepotul kneazului Corlat, de pe 
Homor, răspunse Domnica.

— Şi eu sunt Gheorghe Bantaş, zis Gheorghiţă a 
Şalgă’i, după mama mea, Şalga, văduva kneazului 
Voicu, care o murit Căpitan de Codru. Şi iată tova
răşii mei : Ion Dobrin, Andrei şi Gheorghe Făgău, 
Codreni ca şi mine jVasile Decusară şi Toadcr Cap- 
de-Bou sunt Bârlădeni,cel dintăiu de pe Simila şi ce
lalalt de pe Tutova. Dar să dăm calul Dumita^e pe 
sama argaţilor ş’apoi să mergem să te cinstim.

Cinstea fu încercarea cea mai grea pentru Dom
nica, căci se făcea cu rachiu, vinul fiind un lucru 
necunoscut în satele din Galiţiaşi ea, care de obi- 
ceiubea numai apă, se temea să nu-şi piardă min
ţile în urma unor ciocniri prea dese.Mintea ei isteaţă 
o scăpă de această primejdie, căci după ce duse la 
gură cea dintăiu ulcică, zise slujitorilor :

— închin în sănătatea voastră şi pentru frăţia 
noastră de arme ! Nădăjduiesc că in curând veţi fi 
încredinţaţi că aţi găsit in mine un tovarăş vrednic 
de voi, la luptă liârţâgos, dar trebuie să vă mărturi
sesc de la început un cusur cc’l am şi care şede râu 
unui slujitor : la masă sunt ruşinos, căci aş i m’am 
legat.

— Şi cui făcut-ai acest jurământ ciudat ? întrebă 
•Gheorghiţă mirat.

— L’am făcut inimii mele, unei fete de la noi, cu 
care ne-am legat să fim soţi îndată ce mă voi întoar
ce in ţară. Ea s’o jurat că nu va şugui cu altul în lip
sa mea şi eu, în schimb, m’am prins să nu desmierd 
pe alta şi, ca să nu-mi uit cumva jurământul sub stă
pânirea beţiii, m’am mai logatca nici odată, nici Ja 
ospăţ nici la cinste, să nu beu mai mult de un pahar 
de vin sau de o ulcică mică de rachiu.

— Ciudat jurământ ! zise Gheorghiţă. Cu băutul 
va merge cum va merge, dar cu desmierdatul sau, 
mai bine zis, cu nedesraierdatul are să-ţi vie greu de 
tot. Liovencile, pe lângă că sunt frumoa-îü. mai 
sunt şi miloase tare pentru slujitori dar oricum 
ar fi, un jurământ este lucru sfânt şi trebuie ţinut cu 
sfinţenie... dar tare mă tem că nu va trece Juna şi’l- 
vei călca pe al Dumitale.

Toţi slujitorii începură să râ lă şi din gurile lor în
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cepură să iasă cuvinte din ce în ce mai sărate, cum 
Vidra încă nu auzise şi care o făcură să se înroşas- 
că pană la ochi, deşi putea înţelege numai parte 
din ele.

Nouii ei tovarăşi erau toţi tineri în floare, plăcuţi 
la privit şi nu încape îndoială că trebuiau să lie bine 
văzuţi do fete şi de neveste, dârei, în acea seară, 
se lăudară cu atâtea izbânzi în cât chiar Vidrei îi 
fu uşor să priceapă că cele multe aveau fiinţă numai 
în închipuirea lor. Totuşi vorbele lor o tulburară 
adânc, căci o făcură să se întrebe cu grijă cum ii 
va fi cu putinţă să impărtăşască vi eme îndelunga
tă o viaţă ca acea ce i-o zugrăveau şi să asculte zil
nic asemenea vorbe fără a se înroşi. Pentru a pune 
capăt acestei voroave, începu să puie lui Gheorghi- 
ţă feliu de feliu de întrebări asupra traiului, a.sluj
bei şi a lefei slujitorilor. Din răspunsurile saJe se 
încredinţa că leafa era destul de bună şi că slujba 
se mărginea la străjuire in oraş şi, mai ales,pe dru
murile mari. Gheorghiţă şi cu tovarăşii lui erau tri
mişi atunce tocmai pentru străjuirea drumului spre 
Halici şi trebuiau să se întâlnească a doua zi, încă 
de cu noapte, in satul uude se aflau, cu straja care 
venea din Ifalici spre Liov. Slujitorii în schimb erau 
datori să se îmbrace, să se hrănească şi să se găz
duiască pe socoteala lor, ei şedeau în oraş pe la «le- 
osebite gazde. Fie-care slujitor trebuia să aibă un 
cal bun, al său, care era hrănit pe socoteala craiu
lui,in •«■rajdiurile steagului şi îngrijit de cătră argaţi 
plătiţi de oşteni.

Nouii veniţi învăţau, la intrarea lor în steag, mâ
nuirea armelor şi facerea deosebitelor mişcări călări 
5ubprivigherea căpitanului. Steagul lui Gheorghiţă 
era sub ascultarea unui Ungur, Andrei Farkaş, 
j)e care nu-1 iubeau do loc fiindcă era beţiv, mo
jic, şi din cale afară aspru. In steag trebuiau să fié 
şapte-zeci şi cinci de călăreţi, dar se întâmplase 
tocmai atunce că vro câţi-va slujitori împlinise anii 
lor de slujbă şi căpitanul era foarte doritor să’.şi în
tregească numărul legiut de oşteni,căci primea de
là craiu o sumă anumită pentru fie-care slujitor sub 
arme. Ciasurile fiind acum înaintate, Gheorghiţă 
sub poronca căruia era pusă straja, propuse să.
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meaigă cu toţii sase culce. Cras mărul îi duse in- 
tr’o odaie unde erau trei paturi (le scândură, aco
perite cu rogojini şi cu câte un mind ir subţire de 
paie. Slujitorii s’întinseră pe ele îmbrăcaţi şi fără 
a-şi scoate zalele, căci nu ştiau când avea să so
sească straja care venea din Halici şi nu voiau să 
fie surprinşi de dânsa neîmbrăcaţi.

Gheorghiţă oferi Domnicăi jumătate din patul lui 
şi biata fată fu silită să s’aşeze lângă el. Era cu
prinsă do o cumplită tulburare, atât în urma celor 
întâmplate şi auzite cât şi la gândul dea dormia- 
lăturea cu acel tânăr, apoi de grija vieţii ei vii
toare. Dar lui Gheorghiţă nici nu-i trecea prin minte 
că frumosul flăcău caro doarme lângă el, aproape 
în braţele lui, este o fată şi, că sub acea îmbră
căminte ostenească, s’ascunde un trupdezină. El 
adormise cu uşurinţa omului cu cuget curat şi lip
sit de grijă. Cu încetul, Domnica se linişti şi dor
mea dusă când, în zori de ziuă, mâna voinică a to
varăşului ei de pat o trezi, scuturând-o cu putere.

— Scoală lcneşule, zicea el, Nemţii trebue să so- 
sască numai de cât şi nu ne ar şedea bine dacă ne-ar 
găsi nepregătiţi pentru întâlnire. Tovarăşii noştri 
sunt la grajdiu şi, zicând aceste cuvinte, Gheor
ghiţă ieşi şi el. *

Domnica se sculă răpede, se spălă pe obraz şi 
pe mâni şi după ce îşi dese'.Ici părul cu un piep
tene de tisă ce’l purta la dânsa, se duse la graj, 
unde găsi pe Iad adăpat, hrănit şi îngrijit de ar
gaţii slujitorilor.

Tocmai atunce se auzi şi trâmbiţa Nemţilor : în- 
călecară cu toţii şi se împreunară cu ei în faţa crâş
mei. Aice Gheorghiţă schimbă cu slujitorul pus peste 
Nemţi ştiinţile cerute de slujbă şi după ce mai con
vorbiră puţin împreună,Românii plecară spre Liov.

Domnica* nu putuse să schimbe aproape nici o 
vorbă cu nime de când ieşise din ţară şi simţea 
acuma o mare bucurie auzindu-şi limba şi văzân- 
du-se încunjurată de oameni de neamul ei. Sluji
torii erau toţi tineri, nepăsători şi veseli, o du
ceau într’o şagă şi într’un râs, amintindu-şi voios 
întâmplările*vieţii plăcute dusă de dânşii în Liov.

Pe buzele lor venea necontenit numele lui Mihu
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şi când Do maica ceru amănunte asupra lui, Gheor- 
ghiţă se grăbi sâ-i răspundă.

— Precum ţi-am spus, Mihu este fratele meu 
de cruce: el mi-o scăpat viata într’o gâlceava ce 
am avut-o anul trecut la Colomea când, intr’o- 
noapte, se năpustise asupra mea şase Litvani, din 
pricina unei fete şi erau să mă omoare când el, 
venindu-mi în ajutor, o ucis pe doi din ei apoi, 
împreună, am pus pe ceilalţi patru pe fugă. De 
atunce am legat frăţie. El este stegarul nostru. 
Este cu un cap mai nalt decât cel mai nalt din
tre noi şi până astăzi o fost fără îndoială cel mai 
frumos slujitor din toate steagurile câte stau in. 
Liov, dar mă tem că in această privinţă ai să-l 
întreci Dumneta de acum înainte. îndrăzneala lui 
este fără mărgini, nimic nu-i place ca primejdia; 
călăreţ ca dânsul nu s’o mai văzut. Are puterea 
unui urieş şi nime nu se poate măsura cu el în 
cât priveşte mânuirea paloşului şi a suliţii, iar 
cu arcul nu greşeşte nici odată paserea în zbor. 
Şi Mihu este nu numai oştean fără seamăn, dar şi 
cărturar de frunte, ceteşte ca un popă şi scrie ca 
un piser. Vorbeşte ruseşte, leşeşte şi chiar itali
eneşte mai bine decât vorbim noi româneşte. Cu. 
toate aceste însuşiri el nu ştie ce este fudulia, 
este bun la inimă, îndatoritor pentru toată lumea, 
totdeauna gata să se jertfească pentru prietenii 
lui şi darnic peste măsură. Când îl vei cunoaşte 
te vei încredinţa că însuşirile lui sunt cu mult 
mai presus decât tot ce ţi-aş putea spune : nu-i. 
aşa băieţi? întrebă el pe ceilalţi slujitori.

— Aşa este, răspunseră cu toţii într’un glas, 
apoi se întrecură care pe caro povestind Domni- 
căi câte un fapt do îndrăzneală nebună sau de 
mărinimie a tovarăşului lor.

Pe la inserate ajunseră în Liov şi Domnica în
soţi pe slujitori la cancelaria steagului, unde erau. 
şi ’grajdiurile. La sosirea lor găsiră în ogradă 
vre-o două-zeci de oşteni adunaţi împrejurul unui 
tânăr care-i întrecea pe toţi prin statură, purtând, 
haine ce se deosebeau de acele purtate de ceilalţi 
numai prin faptul că gulerul şi mânecile erau cu
sute. cu fir.
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— Iată Mihu, zise Gheorghiţă şi, sărind de pe 
cal, se îndreptă răpede spre el.

Cei doi prieteni îşi strinseră mâna cu căldură 
apoi, după ce mai schimbară câteva cuvinte, se 
apropiarâ de Domnica, care decălecase şi ea.

— Iată Dan, noul tovarăş ce ne-o venit, zise 
Gheorghiţă.

— Hun sosit printre noi, voinice ! zise Mihu lu
ând mâna Vidrei şi scuturând-o. Ai pribegit de
parte do casă, dar aice vei găsi şapte-zeci de fraţi 
în locul celor lăsaţi a casă. Judecând după înfă- 
ţoşare, ne vei face cinste atât la hartă cât şi la 
dragoste. Frumos cal mai ai ! Dar lasă’l pe sama 
argaţilor, nu te teme, va li bine îngrijit şi haideţi 
la cancelarie ca să nu scăpăm pe Căpitan. Un ar
gat luă pe Iad pentru a’l duce în grajdiu, iar Dom
nica, cu Mihu şi cu Gheorghiţă, se îndreptară spre 
cancelarie. Căpitanul Farkaş era un om de vre-o 
cinci-zeci de ani, uscăcios, şi de statură mijlocie. 
Pierduse ochiul stâng, iar cel drept, negru, mic şi 
crunt, era vecinie în mişcare şi, împreună cu nă
rui scurt şi roşu, cu fălcile puternice şi cu gura 
mare cu buzele vinete, acoperite de o păroche de 
musteţi negre, atât de lungi în cât treceau de u- 
reclii, îi dădeau o înfăţoşare din cele mai lioroase.

Tinerii îl salutară purtând mâna la coif şi Gheor
ghiţa îi dădu seama, pe scurt, despre chipul în 
care îşi îndeplinise însărcinarea.

— Bine, răspunse Căpitanul care vorbea româ
neşte fără nici o greutate, dar cine este tânărul 
care vă însoţeşte?

— El este Vn flăcău din Moldova care doreşte 
să intre în steagul nostru, răspunse Mihu. Are un 
cal foarte frumos şi este fecior de neam bun.

— Are faţa unei fete, răspunse Căpitanul apro
piind u-se de Domnica care, la auzul acestor cu
vinte, se înroşi şi fu cuprinsă de un tremur.

— Este cam mic la stat, adaose Ungurul, deşi el 
era mai scurt decât dânsa cu vre-o trei degete, 
şi-mi pare foarte tânăr. De câţi ani eşti, băiete ?

— Sunt de două-zeci do ani, să trăiţi, Căpitane, 
răspunso Domnica cu mâna la coif.

— De călărit, călăreşte tot atât de bine ca ori 
care din noi, zise atunce Gheorghiţă.
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— Il primesc, dar pe îăspunderea voastră, zise 
Căpitanul. Ţi’l dau pe seamă Dumitale, adaose el, 
Intorcăndu-se cătră Mihu, peste o lună trebuie să-i 
fio învăţătura desăvârşită. Mâne dimineaţă va jura 
credinţă Craiului : puteţi merge.

Lucrul de căpetenie pentru Domnica era găsirea 
unei gazde ; când întrebă po Mihu şi pe Gheorghiţă 
dacă nu cunosc vre-una, cel dintăiu îi răspunse 
că, aproape de casa unde şede el, este o femeie 
bătrână care va fi bucuroasă să găzduiască pe un 
slujitor. Se duseră îndată la dânsa şi tocmala fu 
răpede făcută.

XLIII

Frnmosnl slujitor

Domnica îşi învăţă slujba cu o răpegiune uimi
toare : nu trecuse luna de la sosirea ei in Liov şi 
era un oştean deplin. îşi îndeplinea slujba arătând, 
in toate amănunţimele, o râvnă şi o conştiinţă cu 
totul neobicinuite la tinerii recruţi care intrau în 
ste ig. Pe când prea adesea ei se lăsau să fie ade 
meniţi de nebunia tinereţii la feliu de felin de pe
treceri, a căror prilej cei’ mulţi din ei îl găseau 
pentru întâia oară în acel oraş, noul venit nu nu
mai că nu căuta asemene petreceri, dar chiar 
fugea de ele şi ducea o viaţă de o curăţenie ce 
umplea de mirare pe tovarăşii săi.

Domnica sosise de o lună în Liov când, ieşind 
într’o seară de a-casă, se întâlni pe uliţă cu Mihu 
şi cu Gheorghiţă.

— Ştii una, ii zise Mihu, un negustor din Su- 
ciava o adus veste că Bale, fiul Voevodului Mol
dovei, o fost greu rănit de fata unui kneaz pe care 
o necinstise.

— Ce? N’o murit? strigă Domnica îngălbenin- 
du-se.

— Nu, răspunse Mihu, vracii ar fi spus că via- 
a nu-i erte in primejdie. Trebuie să cunoşti fata. 
i că-i una Domnica, fiica kneazului Stan delà Co-

măneşti, pe Soloneţ.
Ï
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— Da, îngână Domnica, o cunosc... Suntem me
gieşi.

— Ci că-i o fată ciudată: frumoasă ca ziua dar 
mai mult bărbat decât fată; călăreşte ca un slu
jitor şi trage din arc ca cel mai bun vănător de 
munte.

— Da, răspunse Vidra tulburată, călăreşte bine 
şi trage bine cu arcul

— Păcat că n’o ucis pe mişelul de Bale, că i 
s’ar fi căzut, urmă Mihu. L’o lovit cu ţăpuşul la 
ieşirea din biserica domnească, în mijlocul curţii 
şi a slujitorilor şi n’au putut s’o prindă. Se pre
supune ca ar fi fugit în Ţara Ungurească. Ticălo
sul de Sas o trimes slujitori să caute pe fată la 
casa kneazului, iar kneazul, când o auzit despre 
această întâmplare, o căzut mort, ca lovit de trăs
net şi Vodă o pus să-i dărâme casa şi o pus măna 
pe toată averea lui. Dar ce-ţi este ? zise el răpe- 
zându-se la dânsa şi luând-o sub suoară, îţi vine 
rău ?

— Domnica, albă ca varul, simţi că picioarele i 
se taie şi s’apucă do stâlpul unei porţi ca să nu 
cadă.

— Nu-i nimic 
cu tatăl meu.... m’o cuprins o ameţală.... vă rog 
duceţi-mă acasă. Tinerii o sprijiniră cu braţele lor 
şi o duseră până la poarta ei.

— Vă rog.... lasaţi-mă.... să.... mă liniştesc, le 
zise ea când ajunseră acolo.

Adâncă fu durerea Domnicăi ; acuma îşi aducea 
aminte cu câtă dragoste bătrânul kneaz încunju- 
rase copilăria ei.

Amintirea acelei vremi fericite făcea să se des- 
făşure înaintea ochilor ei, în şir nesfârşit, icoa
nele trecutului şi stârnea în inima ei un dor ne
mărginit, o jale adâncă. Şi durerea ei era încă mă
rită prin gândul că nebunia ei dăduse kneazului 
lovitura cea de moarte. Gândul că nu’i va mai 
auzi glasul o chinuia amar, se simţea singură 
de tot pe lume. Jalnice şi amare fură pentru dânsa 
săptămânile următoare. Numai cu încetul vremea 
şi tinereţele, aceşti vraci aproape atât puternici, 
izbutiră s’o aducă iar în firea ei.

kneazul era prieten bun
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Slujba care o făcea acuma ca oricare alt oştean 
o ajută să-şi învingă durerea. In curând începu, 
să ieie parte şi ea ia străjuirea drumurilor şi în
tâmplarea îi dădu prilej, in două sau trei împre
jurări, să arăte o îndrăzneală şi un sânge rece, 
care îi atraseră laudele tuturor tovarăşilor ei. A- 
ceştia erau toţi tineri şi nici unul nu era fără vre-o 
legătură do dragoste, unii aveau chiar mai multe 
Ei se aşteptau, văzând frumuseţa noului tovarăş, 
la numeroase şi mari izbânzi pe această cale din 
partea lui. Văzură deci cu o mirare ce creştea în 
fiecare zi că Dan, departe de a se folosi de tre
cerea vădită cu caie fusese privit de femei, chiar 
din întâia zi a sosirii lui în Liov, nu ţinea şi nici 
nu se uita la ele. Această nesimţire cătră ’sexul 
frumos dădu loc la feliu de feliu de glume şi de 
presupuneri, dar Dan, deşi era adesea silit s’în- 
roşască la auzul lor, le asculta mulţămindu-se să 
răspundă că logodnica lui era cea mai frumoasă 
din toate fetele care le văzuse până alunec şi că 
el ii va rămânea credincios cel puţin până ce va 
găsi altă fată, mai frumoasă decât dânsa. In cu
rând liniştea cu care glumele lor erau primite îi 
făcu să le puie capăt. Vestea despre nepăsarea 
lui se lăţise în oraş şi-i mărise încă farmecul in 
ochii Liovencelor care-1 poreclise : Frumosul slu
jitor.

Dan făcuse prietenie mare cu Gheorghiţă şi, mai 
ales, cu Mihu. Acesta se simţise, de la început, 
atras cătră noul venit pria un nu ştiu ce straniu, 
neobicinuit la alţii şi pe care nu’l putea tălmăci, 
căci Domuica, deşi născută cu aplecări bărbăteşti 
şi dedată de copilă la îndeletniciri bărbăteşti, era 
totuşi o femeie tânără şi frumoasă.Ea resimţise dra
gostea, acea patimă ce moaie firile cele mai aspre; 
nenorocirea o atinsese şi, fără voia şi ştirea fru
mosului slujitor, un farmec gingaş şi dulce plu
tea împrejurul ei.
Pe lângă ştiinţa de carte,atât de noobicinuită la un 

oştean de pe acele vremuri, toată purtarea lui Mihu, 
prietenoasă şi veselă cătră fraţii săi de arme,dar tot 
odată mândră, liniştită şi demnă, făceau dintr’însul 
în ochii fetei o fiinţă cu totul deosebită. Mihu lua
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parte la petrecerile şi plăcerile tovarăşilor săi dar 
cu măsură şi fără zgomot. Se zicea că izbânzile lui. 
pe lângă femei fusese numeroase, dar el departe 
pe a se lăuda, se ferea să vorbească de ele. 
Prietenia loc crescuse în urma unei întâmplări, 
petrecută la începutul iernei.

Nişte negustori armeni fusese prădaţi între Liov 
şi Halici ; Farkaş trimesese în urmărirea hoţilor pe 
Mihu cu zece slujitori intre care era şi Dan. Erau 
pe urma hoţilor când Mihu, care se depărtase de to
varăşi, fu incunjurat fără veste de patru tâlhari înar
maţi • u topoare şi cu măciuci. Cel mai îndrăzneţ nu 
intârziă să cadă sub sabia lui, dar calul lunecă do 
odată pe gheţuş şi căzu jos, prinzând sub dânsul pi
ciorul drept al călăreţului. Hoţii năvăliră pe el şi 
erau să-l ucidă când un vârtej se abătu peste dânşii: 
sabia lui Dan se văzu ridicându-se în sus apoi sco- 
borându-se in jos de trei ori şi tâlharii zăceau tus 
trei la pământ, doi cu capetele despicate, al trei
lea cu grumazul deschis.

Mihu fu scos de sub cal cu fluerul rupt şi petrecu 
aproape toată iarna în pat : de abie in primăvară 
se văzu vindecat. Toţi slujitorii veneau să-l ţie de 
urât dar Gheorghiţă şi Dan erau nedespărţiţi de el. 
Dan, mai cu seamă, îi fu de mare ajutor. Nime nu 
ştia ca el să întoarcă pe bolnav în pat cu atâta iscu
sinţă, fără ca el să resimtă cea mai mică durere: nime 
nu ştia să-i desfacă înfăşurătura şi să i-o puie la loc 
atât de răpede şi de uşor : nime, în sfârşit, nu ştia 
să-i ghicească, numai uitându-se în ochii lui, toate 
dorinţele fără ca el să aibă nevoie să vorbească. Când 
începu să se îndrepte, Mihu ţinu pe prietenii lui 
nopţi întregi povestind din câte le cetise în cărţile 
italiene ale lui Andrei Landi: despre cruciate şi des
pre cavalerii rătăcitori, precum şi din câte le au
zise de la bătrânul Genovez şi de la prietenii lui, 
despre minunile ţărilor de la Adus şi delà Răsărit. 
Le mai povesti cele auzite de la moşul său, de la 
călugărul Isaia, despre oraşul Roma, despre stăpâ
nirea Romanilor pe lumea întreagă şi cum acei Ro
mani erau strămoşii Românilor Iubirea de neam, 
întipărită de călugăr în inima pornită spre însufle
ţire a tânărului, se vădea atunce şi vorbele lui.



39<>

calde stârneau acea simţire şi în inimile prietenilor 
lui. Lo împărtăşi cuvintele călugărului, cuvinte în 
care credea ca într’o prorocire : că în curând va sosi 
timpul în care neamul românesc va fi deşteptat la 
o viaţă nouă şi chemat a reînvia fala străbună. La 
auzul lor, ceilalţi se înflăcărau la rândul lor şi se 
gândeau acum cu dor la primejdiile ce vor avea 
prilej să înfrunte, la vitejiile ce vor putea să în
deplinească.

De Paşti, Miliu putu să iasă din casă şi să-şi re- 
înceapă slujba; legăturile lui de prietenie cu Dom- 
nica rămaseră aceleaşi dar prilejurile de a fi sin
guri împreună se făcură mai rari. Cerinţele sluj
bei îi despărţeau acuma necontenit. Fata îşi dădu 
seamă cât de stăpânită era de această nouă iubire 
când simţi jalea şi dorul care o cuprindeau îndată 
ce Mihu numai era lângă ea. Dintâiugoni cu mâ
nie gândul că ea, după ce fusese înşelată cum o 
înşelase Bale, ar putea să mai simtă iubire pentru 
vre-un bărbat. Dar îndată inima o mustră, fu prinsă 
de remuşcare pentru că asemănase in gând pe Mihu 
cu Bale. Nu, Mihu nu era un mişel, el nu era în 
stare să înşele pe niine, inima lui nu ştia ce este 
vicleşugul, el era vrednic de iubire. Cino oare era 
frumos, viteaz, tare cinstit, mărinimos şi învăţat 
ca el? Ea îşi dădea bine seamă că această iubire 
nu era, ca cea dintăiu, vro un farmec necurat a- 
runcat asupra ei, o iubire a ochilor, la care s’a- 
dăogise mai pe urmă o furie a simţurilor. Nu, chi
pul lui Mihu întradevăr îi umplea ochii mai mult 
chiar de cât îi umpluse chipul lui Bale dar, de 
astă dată, iubea cu inima, căci inima îi fusese cu
cerită prin strălucitele însuşiri a inimii calde şi 
•curate a iubitului, mintea i se simţea stăpânită de 
mintea lui mai puternică şi mai bogată.

O, cu ce fericire mândra fiică a lui Stan s’ar 
fi făcut roaba lui Mihu ! Şi nu putea să aibă par
te nici odată de iubirea lîii, el măcar nu ştia că 
ca este o femeie.

De multe ori se 
era încredinţată că 
şi-ar fi adus aminte de tulburarea de care fusese 
•cuprinsă când auzi că Bale trăieşte, ar fi ghicit că

gândise să-i descopere taina ei, 
Mihu nu o va trăda, dar Mihu
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ea lovise pe Bale, ar li fost silită să-i spuie tot şi 
ar fi murit mai bucuros de zece ori decât să măr
turisească cui-va şi, mai ales lui Mihu ruşinea ei. 
Se hotărî deci să tacă şi să-şi înghită ’durerea 
care se făcea nesuferită, mai cu samă când vro 
glumă a lui Ghcorghiţă sau a altui slujitor îi dă
dea a înţelege că Mihu are vre-o legătură de dra
goste.

In acest timp frumosul slujitor urma să fie pri
vit cu ochi dulci de fete şi dencvesto. Unele din 
ele, mai îndrăzneţe şi mai neruşinate, întărâtate 
prin nepăsarea lui, îi făcuse prin mijlocitori sau 
de-a dreptul, propuneri de iubire care, bine înţe
les, fură respinse dar, pe la începutul lui April, 
Dan descoperi că aprinsese un foc care ameninţa 
să-i pricinuiască supărări mari.

Căpitanul lor, Farkaş, avea o soţie tânără şi de 
o frumuseţă vestită, pe care o temea grozav şi o 
ţinea sub privigherea cea mai aspră. Slujitorii, 
prin firea .‘•lujbei lor, erau adosea siliţi să vie a- 
casă la Farkaş, chemaţi pentru a primi poronci 
sau certări, altă dată pentru a-i da seamă de îm
plinirea poruncilor date, ori a cere lămuriri sau 
scutiri de slujbă. Le se păruse la toţi că ochii cei 
negri ai căpitâuesei, cum o numeau ei, se făceau 
neobicinuit de galeşi când priveau pe frumosul 
slujitor şi începuse să-l năcăjască cu iubirea care 
o insuflase frumoasei Ilona. Dan so mulţămise să 
deie din umeri fără a răspunde, dar Mihu le im
pusese tăcere deşteptându-i asupra faptului că 
vorbele lor nesocotite ar putea să vie la urechile 
lui Farkaş şi să pricinuiască tovarăşului lor mari 
neajunsuri. întâmplarea făcu ca Farkaş să ieie a- 
cuma po Dan la ochi pentru buna lui purtare şi 
râvnă la slujbă şi să-l întrebuinţeze necontenit în 
felin de feliu de însărcinări de încredere. Frumo
sul slujitor era zilnic in casa căpitanului, adesea 
de trei şi de patru ori pe zi, iar Ilona făcea tot 
ce putea pentru a-i arăta prin ochi că se usucă 
de dorul lui şi, acum, el nu ştia co să facă ca să 
piardă trecerea co o avea la căpitan, trecere care 
devenise atât de primejdioasă.

Dar furtuna izbucni mai curând decât credea. In
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fie care zi un slujitor era de rând la casa căpita
nului pe două-zeci şi patru de ciasuri, pentru ca 
Farkaş, la ori ce întâmplare, să aibă pe cine-va 
sud mână spre a-1 trimite în oraş cu poronci. 
Când veni rândul lui Dan, frumoasa Maghiară 
îndată ce ieşi soţul ei, nu se mai deslipi de lângă 
slujitor.

Fiind născută în comitatul Biliarului, vorbea cât 
se poate do bine româneşte şi începu să întrebe 
pe Dan despre trecutul lui, iar Dan îi răspunse 
pe cât putu mai pe scurt. Apoi Ilona începu să-i 
povestească viata ei : cum era fiica unui magnat 
sărac şi cum tatăl ei o făcuse cu sila să se căsăto
rească cu Farkaş, căruia ii datorea bani. Ii zise 
pe larg cât de nenorocită era cu bărbatul ei care 
o ţinea vecinie închisă şi o bătea când s’intorcea 
beat acasă, lucru ce-i se întâmpla foarte des.

Dan o sfătui să aibă răbdare şi să caute să-şi îm
blânzească soţul prin blăndeţa şi supunerea ei. 
Atunce Ilona începu să năcăjească pe frumosul 
slujitor vorbindu-i de cuceririle şi de nesimţirea 
lui. Dan s’încerca în zadar să puie capăt convor
birii, dar căpităneasa se ţinea grapă do dânsul şi 
graiul ochilor ei se făcea din ce în ce mai lămu
rit. Farkaş se întoarse şi Dan începuse să se li
niştească când, de odată, un slujitor al castela
nului Cetăţii sosi cu o poroncă.

In urma acelei poronci, Farkaş, chemând pe Dan, 
îi spuse să meargă numai decât la Mihu să-i spuie 
să trimită, peste un cias, două-zcci şi cinci de 
slujitori pregătiţi cu hrană, pentru ei şi pentru 

•cai, pe trei zile, căci castelanul aflase despre sosi
rea unei cete de tâlhari’între Liov şi Przsemysl şi-i 
poroncea să pornească însuşi pentru prinderea lor.

Când Dan întrebă pe Farkaş dacă îl ie şi pe 
•dânsul, acesta îi răspunse:

— Nu, vei rămânea aice şi’mi vei păzi casa 
până la întoarcerea mea. Am mai multă încredere 
în Dumneta decât în ceilalţi slujitori, ştiu că 
nu-ţi plac nici vinul nici femeile.

Raza de bucurie care trecu prin ochii şi pe faţa 
.Ilonei nu scăpă lui Dan şi’l umplu de grijă.

Dar, după plecarea căpitanului, văzând că ea nu
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i se mai arată, începu să se liniştească. Slujitorul 
•de pază se ţinea totdeauna într’o odăiţă din rân
dul de jos al casei locuită do Farkaş şi era obi- 
ceiu să i se aducă mâncare de la masa căpitanu
lui. In acea seară se aduse lui Dan o cină neobi
cinuit de bogată şi un ulcior de vin vechiu de To
kay, iar slujnica care venise cu mâncarea îi zise 
că stăpâna doreşte să golească acel ulcior întreg 
în sănătatea ei, mai adăogând că căpităneasa este 
într’o pornire din cele mai vesele şi că a dat în
voire tuturor slugilor să meargă să petreacă la o 
nuntă din vecinătate până în ziuă.

Această veste deşteptă din nou îngrijirile lui Dan, 
dar slugile placară, uşile fură încuiete de o femeie 
de încredere a Ilonei, trecu un cias, casa so linişti 
şi Dan, obosit, se lungi pe pat şi adormi.

Dormea de mai bine de un cias când fu deşteptat 
de scârţiitura uşii. Sări de pe pat şi, cu ochii plini 
de somn, văzu pe frumoasa Maghiară cu o lumâ
nare în mână. Drept îmbrăcăminte purta, pe u- 
mere, prinsă numai de grumaz, peste cămeşa răs- 
•croită la piept şi scurtă, o manta de lână roşie, îm
podobită cu fir de jur împrejur, lăsând descoperiţi, 
atât sânul bogat, umerile şi braţele strălucitoare de 
albeaţă cât şi pulpele rotunde, gleznele gingaşe şi 
picioarele mici şi strimte, vârâte in papuci roşii, 
iar părul despletit îi cădea ca un văl negru pe spi
nare. Spaima se cetea în ochii ei şi, cu un glas tre
murând şi întretăiet, zise lui Dan :

—Am auzit în somn un zgomot in odaia mea de 
culcare şi, uitându-mă sub pat, am văzut umbra 
unui om ascuns acolo: trebuie să fie vre un hoţ. 
Slugile mele nu sunt acasă, te rog vină şi pune 
mâna pe el căci te ştiu îndrăzneţ.

Domnica, încă plină do somn, nu-şi dădu seamă 
de lipsa de teraeiu a acestei urzeli copilăreşti şi, 
luându-i lumânarea din mână, sui scara şi se în
dreptă spre odaia de culcare, cu paloşul gol în 
mână, iar llona se ţinea după el. După ce ajunse 
în odaie, în zădar căută sub pat, în toat • unghe- 
rile, prin dulapuri, nu găsi nici urmă de om. Pri
cepu atunce cursa şi, punând paloşul în teacă, ile- 
,puse lumânarea pe masă şi se îndreptă spre uşă.
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Dar Ilona îl apucă, cu braţele, de gât şi'i zise :
— O, nu te duce, mă tem să rămân singură.
— Nu este nime în odaie, răspunse Domnica, si- 

lindu-sc să se sloboadă din îmbrăţoşarea ei, şi, a- 
daose ea după o clipă de îndoială, nici n’o fost nime.

Dar Ilona o strinse şi mai tare, zicândui cu un 
glas plin de patimă :

— Da, nu a fost nime. Ai ghicit că te-am în
şelat, că am venit să te atrag aice, dar nu vezi 
că mor de dorul tău. Trebuie să mă iubeşti. O! iu- 
beşte-mă. Uite, adaose ca, desprinzânduşi braţele 
de la gâtul lui şi depărtânduse eu un pas, sunt tâ 
nără, sunt frumoasă, suni. vrednică să fiu iubită 
de tine. Aşa că sunt frumoasă? şi apucă din nou 
pe Domnica în braţe.

— Dar, pentru numele lui Dumnezeu, Jupâneasă, 
zise Domnica, luptându-se ca să se despartă de ea, 
nu gândeşti că ai soţ, că • şti soţia căpitanului 
nostru.

— Nu vorbi de dânsul, zise ea, lipind uşi piep
tul de pieptul Domnicăi, el este bătrân şi urât, el 
este beţiv şi varvar ; mă bate când s’intoarce beat 
acasă, d’esmierdările lui îmi stârnesc greaţa. Tu eşti 
tânăr, tu eşti frumos, eşti nespus de dulce, aş vrea 
sâ te mănânc sărutândute, şi Ilona, zicând aceste 
cuvinte, acoperi buzele, faţa şi ochii Domnicăi cu 
sărutări arzătoare.

Domnica, cuprinsă de desgust, dar neîndrăznind 
să’şi puie puterea cu dânsa, nu ştia cum sâ iasă 
din braţele ei, când uşa se deschise de odată cu 
zgomot şi Farkaş intră în odaie. Căpitanul s’în- 
tâlnise pe drum cu slujitorii din Prszcmysl şi fiind 
înştiinţat de dânşii că ei lovise pe tâlhari cu câteva 
ciasuri mai înainte şi ucisese sau prinsese pe cei 
mai mulţi din ei, iar că câţi mai rămăsese slobozi 
fugise la nişte adăposturi prin pădurile din veci
nătatea Liovului, se întorsese îndată îndărăt.

Ajuns în Liov, dăduse drumul slujitorilor, poron- 
cind unuia din ei să caute numai decât pe Mihu 
şi să’l trimită la dânsul acasă, cu gândul de ai po- 
ronci sâ încalece în zori de ziuă, cu zece oameni, spre 
a bate toate pădurile din împrejurime în urmărirea 
hoţilor, iar el se îndreptase singur spre casă. Când
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ajunse, legă calul de un stâlp ce se afla dinaintea 
casei apoi, fără a mai bate în uşă, o deschise cu 
o cheie ce o avea la dânsul şi se duse drept la 
odaia lui de culcare. Rămăse încremenit la pri
veliştea ce se înfăţosă ochilor lui.

La zgomotul făcut de uşă, Ilona întorsese ca
pul ; când zări pe Farkaş braţele ei căzură în jos, 
slobozind pe Domnica din îmbrăţoşarea în care o 
ţinea: rămase o clipă neclintită, cu ochii măriţi de 
spaimă, apoi, dând un ţipet, căzu jos leşinată.

— Mişelule, aşa îţi îndeplineşti însărcinarea ce 
ţi-am dat-o, strigă căpitanul trăgând sabia, tot 
sângele tău spurcat nu va ajunge ca să spele bat
jocura ce mi-ai făcut-o, şi cuprins de o mânie ne
bună, se răpezi asupra Domnicăi.

Dar ea îl încunjură sărind de o parte şi, dând 
dosul, fugi pe uşă afară, cu Farkaş după dânsa. 
Sprintenă cum era, i-ar fi scăpat uşor din mână 
dar, în grabă, păşi greşit pe o treaptă şi căzând, 
veni de a rostogolul pe* scară păuă în sala rându
lui de jos. Nu apucase să se ridice când căpita
nul o ajunse cu sabia sus. Dar când voi s’o lo
vească, o mână de fier îi apucă braţul. Mihu fu
sese întâlnit de slujitorul trimis după el când se 
întorcea călare de la străjuirea oraşului. Auzind 
poronca căpitanului, venise în fuga calului la casa 
lui Farkaş şi, găsind uşa descuietă, intrase în sală în 
care ardea o opaiţă, tocmai când Domnica se abătuse 
jos şi avuse timpul să oprească lovitura de moarte 
ce el era să primească ae la Ungur.

— Căpitane, pentru Dumnezeu, n.u-ţi pune min
tea cu un copil, zise el.

— In lături, strigă Farkaş, şi lovind puternic 
cu pumnul stâng braţul Iui Mihu, îl sili să-i slo
boadă braţul drept.
Dar Domnica avuse vreme să se ridice şi, sco
ţând sabia, se pusese în apărare. Dar Mihu se puse 
Intre ea şi Farkaş.

— In lături, mişelule, strigă din. nou acesta.
— Ori-ce ţi-ar fi greşit, adăţi aminte că el este 

numai un copil, zise stegarul cu glas împăciuitor.
— Un copil care mi-a necinstit casa, strigă Un

gurul, îi voi lua viaţa. Dă-te în lături.
26
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— Nu vrei? adaose el, văzând că Miliu nu se 
mişcă, na, primeşte asta pentru îndrăzneala de a, 
tc opune mai marelui tău şi, orb de mânie, lovi 
cu putere pe stegar cu latul săbiii peste obraz.

La primirea acestei batjocuri, Miliu, cuprins de 
o furie nespusă, trase şi el paloşul.

— Apără-te, strigă el*,de acuma numai mort vei 
scăpa de mine.

— Tâlharilor ! V’aţi pus doi ca să mă ucideţi 
mişeleşte, strigă Farkaş, purtăndu-i mai multe lo
vituri, vă voi arăta cine sunt eu.

— Dane, să nu te mişti că dau şi in tine, strigă 
Mihu, apărându-se de loviturile Ungurului.

Lupta nu ţinu mult căci, pe lângă că iscusinţa 
lui Mihu în mânuirea paloşului era cu mult mai 
mare de cât acea a căpitanului, acesta era atât 
de orbit de mânie în cât se înjunghiă singur în 
sabia stegarului, a cărui vârf îi intră sub ţâţa stângă 
şi îi ieşi pe la spate.

Ungurul, cuunblăstăm, căzu mort într’un lac de 
sânge, iar Mihu rămase nemişcat, privindu-1 cu faţa 
galbână ca ceara.

— Iţi jur că nu sunt vinovat cu nimic, îi spuse 
Domnica a cărei dinţi clănţăneau de spaimă, fe
meia lui..,.

— Nu este acuma vreme pentru vorbe, zise a- 
lunce Mihu, 
lui şi vârân
vai, am fost silit să ucid un om şi acel om este 
căpitanul nostru. Dacă vrei să mai trăieşti şi să 
nu faci cunoştinţă çu ştreangul, călare şi la fugă L 
Apoi ieşi răpede pe uşă, urmat de Domnica.

— încalecă pe calul lui Farkaş, zise Mihu şi, 
după ce fură călări, porniră în goana mare spre 
poarta Haliciului.

Trecură prin uliţa în care şedeau şi Mihu o 
întrebă:

— Ai bani asupra ta ?
.— Da, răspunse ea, cât am este asupra mea.

—7 Atunce să nu ne oprim, dă pinteni.
La poartă străjării, nişte Orheieni din celalalt 

steag românesc^ îi opriră*

ştergându-şi paloşul de haina mortu- 
du-1 iar în teacă. Vinovat sau nevino-
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— Poroncă de la căpitap să mergem cu o carte 
-grabnică la Halici, zise scurt Mihu acelui ce era 
peste Orheieni şi poarta se deschise.

XLIV

In earc vedem pe Domnica schimbată în Vidra

Goniră câtva pe drumul Iialiciului apoi, la o 
răspântie, Mihu îl părăsi şi apucă altul la dreapta.

— Unde mergem? întrebă Domnica.
— La munţi şi de acolo în Ţara Ungurească, 

răspunse Mihu.
Goniră, ţinându-se tot pe drumuri lăturalnice; 

soarele era aproape de prânz când se opriră în- 
tr’un ţihlişdes, departe de drum. Scoaseră şălele 
dc: pe cai, le frecară tot trupul cu frunzi uscate 
şi-i priponiră într’un ochiu de poiană. Apoi Mihu 
se lungi jos in ţihlă şi făcu semn lui Dan să vie 
lângă el.’Până atunce nu schimbase aproape nici 
un cuvânt.

— Spune-mi ce sJo petrecut, zise el.
Dan, in puţine cuvinte, îl puse în cunoştinţa ce

lor ce se întâmplase în casa lui Farkaş până la 
venirea lui. Mihu se uită cu ochi mari şi zâmbind 
la tovarăş când auzi cât de nesimţitor el remâ- 

. sese ia propunerile Ilonei, dar în curând gân
duri îngrijitoare ii întunecară privirea.

— Treaba este destul de proastă,zise el,după ce 
Dan îşi sfârşi povestirea. Din pricina poftelor 
unei muieri desfrânate am fost silit să ’ucid pe 
un bărbat care îmi era căpitan. Farkaş era beţiv 
şi varvar une ori. dar nu i se poate tăgădui că 
o fost un oştean deplin, viteaz şi înţelept. îmi 
parc rău de fapta ce am făcut-o. Esté o nenorocire. 
In faţa ocării primite, nu puteam decât să scot pa
loşul şi să’mi răsbun cinstea, dar şi el avea drep
tate şi, în locul lui, tot ca dânsul făceam şi eu. 
Şi tu, iar nu eşti vinovat : singura vinovată este 
muierea şi, după cât mi se pare, ea este aceia'ce 

4*rè să scăpc mai uşor. De o cam-dată stăm destul do
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prost. Caii noştri sunt foarte buni dar u'avem 
sà’i mai putem goni cum i-am gonit până acum ; ti e- 
buie să gândim că în celelalte steaguri nu lipsesc 
caibuni.Până acuma trebuie să lie împănate toate că
rările cu slujitori trimişi în urmărirea noastră; Tar- 
novski, castelanul Liovului, nu este bărbat care sil 
lese să treacă nepedepsită o asemenea faptă. -Şi 
în urmărirea noastră n’o trimes el slujitori din 
steagul nostru, nici măcar din celalalt steag ro
mânesc, cu bună seamă că o trimes numai Ruşi 
si Litvani şi Ruşii cunosc bine locurile pe unde- 
avem să trecem, fiind născuţi pe ele. In curând 
ne vor ajunge şi cu greu ne vom putea strecura 
între ei, mafales cu haina ce o avem pe noi. Tre
buie ca la cel dintăiu sat să cumpărăm altele şi 
s’ascundem pe a noastre. Acuma destulă vorbă, a- 
vem numai decât nevoie de puţină odihnă şi,punând 
capul pe şea, Miliu închise ochii şi adormi, lucru 
ce veni cu mult mai greu Domnicăi, tulburată cum 
era de împrejurarea grozavă la care se găsise faţă 
dar, în sfârşit, oboseala biruind-o, fu cuprinsă do 
somn.

Se odihni până aproape de toacă, când porniră 
din nou. După ce ieşiră din pădure, ajunseră 
tr’un sat unde oumpărară merinde pentru ei. gră
unţe pentru cai pe mai multe zile şi câte un rând 
de straie ţărăneşti aproape noui. Cum ieşiră din 
sat, se opriră pentru a-şi îmbrăca nouile haine si, 
spre marea mirare a lui Mihu, Dan, pentru a se 
schimba, se depărtă în dosul unor tufe.

— Păstrează zaoa, îi strigă Mihu, dar pune-o sub 
haină, între scurteică şi cămeşă. După ce ascun
seră hainele lepădate,îşi urmară drumul spre munţi. 
Temerile lui Mihu păreau a fi fără teiueiu căci, 
chiar a patra zi de la fuga lor din Liov, pe la a- 
miază, se aflau aproape de graniţa ungurească fără 
să fi văzut măcar urma unui slujitor.

— Pe acest plaiu merge hotarul unguiesc, zise 
Mihu, arătând lui Dan cu mâna vârful unui munte 
la piciorul căruia ajunsese.

Suişul era greu şi înaintau încet din pricina co
pacilor căzuţi şi a frunzelor uscate pe care lune
cau picioarele cailor.. In sfârşit, pe la toacă, atin-

în-
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scrii plaiul şi văzură, desfăşurându-sc înaintea o- 
chilorlor, toată Ungaria de’sus, cu dealurile, pă
durile şi apele ei răpezi, până la şesul nemărginit 
al Dunărei.

Fără a mai odihni caii, căutau un drum pentru 
a se scoborî pe partea opusă celei ce o urcase, 
când auziră un tropot de copite şi văzură, venind 
de departe, în goană, o ceată de călăreţi. După 
îmbrăcăminte cunoscură că erau slujitori ruşi.

— Staţi, strigă acel ce mergea în fruntea lor.
— Pinteni, Dane, de ţi-i dragă viaţa! zise Mihu 

şi amândoi o luară la fugă.
Dar caii lor, obosiţi de suişul greu, nu puteau 

păstra depărtarea dintre ei şi Ruşi şi aceştia se 
apropiau mereu. Câte-va săgeţi începuse a vâjii 
la urechile lor, altele ii atinseră, dar rămaseră în
fipte in haine neputând străbate zaoa, când ză
riră o răspântie şi un drum care se scobora spre 
Ungaria.Siliră caii la o nouă opintire şi erau aproape 
de răspântie când calul Domnicăi căzu jos, lovit de
0 săgeată in coastă şi ea, venind peste capul lui, 
îşi lovi pieptul de un copac, rămânând nemişcată. 
Huşii dădură un ţipet de bucurie, dar Mihu care 
venea ceva mai în urmă, se plecă şi apucă cu o 
mână tovarăşul de brâu, îl riaică de la pământ 
apoi, aşezându-1 dinaintea lui, înfipse pintenii în 
pântecele calului şi dispăru de dinaintea ochilor 
slujitorilor in dosul unei cotituri ce făcea drumul 
care mergea peste graniţă. Slujitorii, în avântul 
lor, trecură înainte fără a băga în seamă răspân
tia .şi drumul care mergea la vale, spre Ungaria, 
.şi goniră înainte pe plaiu.

Mihu, îndată după ce trecuse cotitura, dăduse 
în răspântie şi văzând o desime la stânga, intrase 
într'însa, iar (lupă ce auzi cum trec slujitorii pè 
plaiu înainte, ieşi iar la drum şi îl urmă.

Văzând că calul ii este din cale afară obosit, 
descăleca şi depunând pe Dan leşinat pe pământ, 
desmierdă dobitocul, îl privi lung, cu ochii umezi, 
apoi Ü duse într’un ţihliş des, scoase cuţitul şi
1 i înfipse în inimă : calul căzu ca trăsnit. Mihu 
după ce luă de la şea rafturile cu merinde, merse 
iar la locul unde lăsase pe Dan, îl luă iar in
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braţe ca pe un copil şi, părăsind drumul, o luă 
in jos prin codru.

Intr’amurgul ajunse in vale şi se opri pe malul 
unui pârău : Dan nu dăduse încă nici un semn 
de viaţă.'îngrijit, el începu să-l desbrace; îi scoase- 
intăiu scurteica, apoi zaoa ce o păstrase sub ar 
ceastă haină şi rămase încremenit când cămeşa 
întredeschisă ii arătă un sân de femeie.

Atunce pricepu tulburarea de care fusese cu
prins Dan la auzul veştilor aduse de negustorul 
din Suceava, traiul lui atât de ciudat pentru un 
tânăr, nepăsarea lui faţă cu propunerile Ilonei,. 
faptul că s’ascunscse de dânsul pentru a’şi schimba 
hainele şi o mie de împrejurări care’l mirase în 
toată vremea de când îi făcuse cunoştinţa. Dar 
leşinul ei prelungit îl îngrija din ce in ce mai 
mult. Merse la pârău, scoase apă in căciulă, îi 
udă faţa şi pieptul, o frecă pe mâni şi pe braţe. 
In sfârşit ea deschise ochii. Văzu pe Mihu inge- 
nunchiet lângă ea, simţi că pieptul îi este gol; spă* 
rietă, voi să se scoale, dar fu cuprinsă de ame- 
îală şi căzu iar pe spate.

— Stăi liniştită, îi zise Mihu, nu te mişca ; cu 
mila lui Dumnezeu suntem afară de ori ce pri
mejdie şi Mihu va fi pentru Domnica cu aceiaşi cre
dinţă cu care o fost pentru Dau.

Domnica rămase nemişcată, se simţea prea 
slabă pentru a vorbi şi chiar pentru a gândii 
se vedea cuprinsă de o toropeală în potriva căreia 
n’avea nici puterea nici voinţa să lupte şi in cu
rând adormi.

Mihu ii puse sub cap rafturile ce le luase de 
la şea, o acoperi cu mantaua lui căci a ei rămă
sese pe cal şi apoi, înainte de a se culca, adună 
lemne uscate şi făcu un foc zdravăn pe care’l 
întreţinu toată noaptea, sculându-se din când în 
când spre a’l hrăni.

Când se .crăpă de ziuă, el trezi pe Domnica, pu- 
nându-i mâna pe urmăr şi scuturând-o uşor.

— Ii ziuă şi trebuie să ne punem pe drum. Scoală 
şi vezi dacă poţi umbla.

Domnica se sculă fără greutate: partea dreaptă 
a. pieptului îi era încă destul de dureroasă dar*
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după ce făcu câţiva paşi, se încrcdinţă că poate 
umbla. Făcură în tăcere o gustare uşoară cu ră
măşiţa merindelor ce le aveau cu ei şi porniră .în
spre miază-zi, urmând cursul apei.

Mihu urmărise în vre o două rânduri cete de 
hoţi până la graniţa Ungariii şi, având o oareşi
care cunoştinţă i locurilor străbătute de ei, cre
dea că apa ce o urmau era una din obârşiile Ti 
sei. Dar în curând pricepu că se înşelase, lăsân- 
du-se în fuga lor mai înspre Apus decât credea 
căci, pe Ja prânz, întâlniră pe un vânător purtând 
haina obicinuită de ţăranii ruşi din Galiţia şi în- 
îrebându-1, în limba iui, cum se numeşte acel pâ
rău, vânătorul le răspunse că este Unghiul care 
se aruncă in Tisa. In loc să iacă, cum socotea 
el, in Comitatul Maramureşului, ieşise în acel al 
Unghivarului şi calea lor spre Moldova era lun
gită în chip simţitor. Vânătorul îi învăţă drumul 
spre satul cel mâi apropiet, vestindu-i că nu vor 
putea ajunge într’însul înainte de asfinţitul soa
relui. După ce se despărţiră de el, mai străbă
tură o bucată de drum până ce soarele fu aproape 
de amiază, când căldura şi oboseala îi sili să 
se adăpostească într’o poiană unde curgea un iz
vor. Merinde nu mai aveau şi pentru a-şi astâm
păra foamea se văzură siliţi să stringă de pe jos 
jir şi să-l mănânce. Iu drum găsise întră de văr 
mai multe găinuşi şi văzuse căprioare la o depăr
tare destul de mică, dar neavând cu ei nici arc 
nici săgeţi, nu le putură ucide. Nu schimbase in 
toată dimineaţa aproape nici un cuvânt : fiecare 
din ei se simţea stânjănit în faţa celuilalt. In sfâr
şit Domnica rupse tăcerea întrebând :

— Unde mergem ?
— Cred că calea cea mai teafără pentru noi 

este de a ne urma drumul,pe jos, până la Unghi- 
var unde, după spusele vânătorului, putem să fim 
poimâne pe această vreme. Acolo vom cumpăra 
doi cai şi ne vom îndrepta spre Moldova undo 
vom intra pe la Tulgheş.

— Dar, zise Domnica schimbându-se la faţă, în
dată ce voiu trece graniţa Moldovei sunt în pri
mejdie să fiu cunoscută.
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Mihu nu se gândise la aceasta greutate.
— Ai dreptate, zise el după ce râmase câtva 

timp gânditor, vom intra în ţară pe la Oituz; am 
la Târgul-Trotuşului nişte cunoscuţi la care te vei 
putea adăposti. Depărtarea de acolo până la Su- 
ciava este mare şi nu cred că ai fi in primejdie 
să fii recunoscută, dar calea ne se va lungi cu 
mult.

— Nu vreu să te pun în zdruncin din pricina 
mea: lasă-mă în Unghivar şi urmează-ţi calea sin
gur, destul ai tras pentru mine.

—Nu te voi părăsi decât când te-voiu vedea adusă 
la un adăpost teafăr, răspunse Mihu. Ş’apoi n’am 
nici o grabă şi puţin îmi pasă s’ajung în ţară 
cu o săptămână mai curând sau mai târziu. Dar 
în această vreme trebuie să ne gândim la ce te 
vei face pe viitor.

— Ce viitor poate să mai fie oare pentru mine? 
zise Domnica, şi învinsă de simţirile înăbuşite in- 
tr’insa de atâtea luni, ne mai putând stăpâni do
rul de a-şi uşura inima împărtăşind altuia dure
rile ci, povesti lui Mihu împrejurările în urma că
rora încercase să ucidă pe Bale si fuga ei în Ga
li ţia.

. Când povestirea fu sfârşită, ea se uită in ochii 
lui, temându-se să nu descopere într’înşii vre-o 
privire dc despreţ pentru dânsa din pricina uşu- 
rinţii cu care căzuse în braţele lui Bale. Dar ei, 
care o ascultase cu cea mai mare băgare de sea
mă, ii arătă aejma prin cuvinte calde, ce-i ieşeau 
din inimă, nu numai compătimire pentru soarta 
ei nenorocită, dar mânie şi despreţ pentru mişe- 
1 casca purtare a lui Bale.'

— Bale este un neom, zise el, şi este mişel ca 
orice neom. Am trăit destul în ţară pentru a auzi 
de puterea de vrajă ce este în ochii lui şi de care 
se slujeşte fără cuget, spre a ruşina femeile ce 
au păcatul să fie destul de frumoase pentru a-i a- 
ţâţa pofta ; o nenorocit o mulţime de femei cins
tite şi de fete nevinovate, este o ruşine pentru Mol
dova întreagă că nu s’o găsit încă un bărbat care 
să văsbune cinstea soţiii, a [surorii sau a fiicei lui
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batjocurito, ucizând pc acel mişel ca pc o fiară pri
mejdioasă.

Câiul îşi roluară calea, Domnica văzu cu bucurie 
ca purtarea lui Mihu cătră dânsa era poate încă 
mai prietenoasă şi mai blândă decât până atunce 
si iubirea ei pentru dânsul crescu. A treia zi a- 
junscră la Unghi var, unde cumpărară doi cai şi 
câte un rând de haine mocăneşti, apoi se îndrep
tară spre Oituz, prin Satul Mare, Dăbăca, Târgul 
Mureşului, Braşov şi Kezdi-Vasarhely. Călătoria 
era lungă; ploi mari umtlară râurile, rupseră po
durile şi desfundară drumurile. Adeseori erau si
liţi să se oprească câte trei şi patru zile în ace
laşi loc. impărţeau noaptea aceiaşi odaie, de multe 
ori a -elaşi pat. Domnica iubea pe Miliu cu toată 
puterea Inimii, cu toată furia simţurilor. Inima lui 
Mihu care so simţise atrasă către ea de un far
mec ce nu şi-l putea tălmăci când el o credea băr
bat, nu putea să rămâie nepăsătoare cătră o fată a 
cărei soartă fusese atât de nenorocită, care dove
dise Iu împrejurările grele prin care trecuse o fire 
atât de voinică şi, cu toată slăbăciunea de care fu
sese stăpânită faţă de Bale, o inimă atât de cu
rată şi de cinstită. Iar ochii şi simţirile îi fură 
în curând stăpâniţi de frumuseţa ci minunată.

Dacă Domnica ar ti cerut atunce lui Mihu s’o ioie 
de soţie, nu poate încăpea nici umbră de îndo
ială că s’ar fi cununat ■ cu ea înaintea preotului 
celui dintăiu sat românesc prin care ar fi trecut. 
Dar, pe lângă că era prea orbită de iubire pen
tru a se gândi mai departe, nici nu-i trecea prin 
minte că ea, care fusese o uneltă do plăcere în bra
ţele lui Bale, să poată fi soţia lui Mihu, a băr
batului care, in ochii ei, ora frumuseţa, cinstea, 
vitejia şi mărinimia în fiinţă.

Era prea însetată de dezmierdările lui pentru 
a pune preţ pe ale sale şi a le tocmi Căzu In 
braţele lui îa cea dintăiu cerere ce Mihu îi făcu. 
Şi după ce o aduse la Târgul-Trotuşului, în casa 
unui negustor sas a cărui cunoştinţă o făcuse 
când era la Laudi, cu care Sasul era atât în a- 
faceri de negoţ cât şi in legături de prietenie, era a- 
tâţ de îmbătat de desmierdările ei şi de frumu-
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seţa ci fără de seamăn, in cât nu se mai putea 
hotărî s’o părăsească. Povestise Sasului întâm
plările din pricina cărora fugise din Liov fără'a-i 
destăinui însă că tovarăşul lui era o femeie. 
In sfârsit se hotărî să se despartă de dânsa 
pentru a merge la moşul ce’l crescuse, la Părin
tele Isaia. Apoi, după ce stătu, închis cu el in 
sihăstrie, câtc-va zile petrecute in consfătuiri 
tainice, s’intoarse iar la Târgul-Trotuşului. Căuta 
acum un loc singuratec unde să poată ascunde 
dragostea lui. Auzind că rateşul din Ciortolom. 
clădit de protopopul catolic din Târgul-Trotuşului. 
cu păşunele de împrejur, era de dat în arendă. îl 
luă îndată pe zece ani, plătind toată chiria înainte, 
fn urmă făcu o nouă călătorie in sus şi se în
toarse în curând cu o femeie in vrâstă, ce nu era 
alta decât Sanda, manca Domnicăi. Mihu o duse 
la rates şi, după ce cumpără vin si tocmi slugi, 
plecă din casa Sasului cu Domnica îmbrăcată în 
haine bărbăteşti spre Palanca, dar în cale ea s > 
schimbă în haine-femeieşti şi, încunjurând pe Taz- 
lăul-Sărat şi Tazlău, o duse la rates.

Pentru slugi, Domnica era vara lui Mihu. iar 
Sanda mătuşa amândurora. Atunce îi pusese Mihu 
nume de Viîlra, din pricina părului ei, care părea 
de aur roşietec şi toţi o cunoscură de atunce sul» 
acest nume. In toată firea ei se făcuse o schim
bare din cele mai însemnate: vânatul, călăria şi 
celelalte îndeletniciri bărbăteşti, cărora se dăduse, 
nu-i mai făceau nici o plăcere. Spre marea mirare 
a lui Mihu şi a Sandei, învăţă a toarce, a ţese. 
a coase; voi ca hainele purtate de Mihu să lie fă
cute numai de mâna ei. In sfârşit, iubirea făcuse 
dintrînsa o femeie şi devenise acuma o femeie 
încântătoare. Frumuseţa ei îşi atinsese acuma des- 
voltarea deplină; iubirea hîi Mihu creştea din zi 
în zi : o părăsea foarte rar şi numai pe puţine 
zile. Vidrei i se părea acuma că fericirea ii este 
nemărginită şi fără sfârşit.

Dar, după o vreme, Mihu începu să fie chemat 
de călugăr din ce în ce mai des, călătoriile lui se 
făcură din ce in ce mai lungi. începu să se vor
bească în ţară de un viteaz ce singur se poreclise
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Pâuna.şul Codrilor şi care îndrăznise să se puie 
împotriva puterii lui Vodă. Mihu pusese pe Vidra 
în cunoştinţa întregii lucrări a călugărului ; însu
fleţirea ce domnea intr’însul era împărtăşită şi de 
iubita lui, ca îi dorea izbândă din tot sufletul, atât 
din dorul de a vedea desrobirea şi mărirea neamu
lui ei cât şi din ură pentru Bale şi Sas. Dar Vi
dra iubea şi acuma, când Mihu lipsea, ea, îndrăz
neala, ea, care altă dată visa numai primejdii si 
vitejii, tremura pentru viaţa iubitului. Ea nu sp 
amesteca de loc în purtarea rateşului, lăsată cu 
totul în seama Sandei şi nu ieşea din odaie când 
soseau călători, nu vedea pe nime. Dar preotul 
Stoian fiind una din căpeteniile cetei lui Mihu si 
fiind cu casa in Patraşcani, in apropiere de rates, era 
însărcinat de dânsul să aducă Vidrei veşti delà el. 
Preotul ghicise lesne legăturile dintre ei, am văzut 
ce scopuri hrănea întrascuns şi,pentru a şi le ajunge, 
începu să aţâţe într'însa patima geloziii. Ii vărsă 
veninul cu încetul, întăiu începu să şuguiască,zicân- 
du-i că-i prea frumoasă pentru a se teme să-fie în
şelată. Apoi aruncă cuvinte cu îndoit înţeles, fără 
a numi pe nimeni, dar din care biata femeie pu
tea înţelege că preotul a descoperit căMihu nu-i 
mai este cu credinţă şi, în sfârşit, veniră vorbe 
cu totul neîndoielnice cum erau acelea despre Stanca 
lui Floareş. După neizbutirea acelei încercări, 
Stoian nu se mai arătă la rates vreme de multe 
săptămâni, dar. aflând că căpitanul nu s’a mai în
tors, se hotărî să-şi mai încerce norocul.

Spre marea lui mirare găsi pe Vidra liniştită, 
căci îi venise de la Neamţu veste că Mihu era 
plecat cu călugărul într’o lungă călătorie şi lămu
riri destul de amănunţite asupra chipului cum îşi 
întrebuinţase vremea pănă atunce, lămuriri care 
nu-i lăsară nici urma unei bănuieli. Primi pe preot 
destul de rece, dar el plecă bucuros, căci aflase 
că Mihu nu se va întoarce înainte de mai multe 
luni şi vedea deschis câmpul pentru urzelile lui. 
începu să doie mai des pe la rateş, dar se păzi să 
mai vorbească Vidrei de iubire, se făcu că a înţeles 
cât de zadarnică fusese nădejdea -ce o hrănise şi, 
cu încetul, supărarea ei începu să piară. Dar Iu-
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nilo treceau şi de la Mihu nu venea nici o veste : 
•grijile şi bănuielile începeau s’o chinuiască de iz- 
uoavă. Desnădăjduirea începuse s’o stăpânească 
când întâmplarea aduse pe Anton la rateşul Cior- 
tolomului.

Ea povesti bătrânului întreaga ci viaţă, fără a-i 
ascunde nimic şi amândoi plânseră asupra neno
rocirilor ci.

Când-auzi că Anton trebuie să plece de cu noapte 
laTârgul-Trotuşului, Vidra nu voi să-l lese ; ii cerea 
jsă părăsească ;slujba lui Stroici şi să vie să-şi 
sfârşească viaţa lângă dânsa. Bătrânul obţinu cu 
inare greu să fie îngăduit să meargă la Trotuş, 
spre a îndeplini însărcinarea luată cătră Părin
tele Anselm, făgăduind că a doua zi va fi negre
şit inapoi. Când se întoarse, găsi pe Vidra cu totul 
schimbată. Stoian venise din Bacău cu veste că 
Petrea Cărăbuş chemase pe toate căpeteniile cetei 
lor,* printre care era şi Stoian, peste trei zile la un 
loc anumit, lângă Cetatea Neamţului. Vidra pre
supunând că va putea afla la această întâlnire ceva 
despre Mihu, zise preotului că voieşte să meargă şi 
ea. El se bucurase mult la auzul acestei veşti ne
aşteptate, nădăjduind că pe drum s< va ivi vre-o 
întâmplare caro să folosească scopurilor lui. Dar 
buCuria şi nădojdea îi pieriră la sosirea lui Anton 
din Târgul-Trotuşului, când auzi pe Vidra hotă- 
Hnd oşteanului că el trebuie ?ă plece a doua zi, cu 
dânsa, la Neimţu. In ziua următoare, care cădea 
într’o Sâmbătă, plecară tus trei, mai luând cu ei 
şi un argat al Vidrei pentru a îngriji caii. Noap
tea o petrecură la Piatra şi Duminecă, pe la a- 
•miază, ajungeau la Humuleşti.
* Vidra trase în gazdă la ovadauă, numită Ana, 
pe care o ştia de mai de mult. Anton voia numai 
decât să meargă la Cetate, dar Vidra izbuti să-l 
înduplece sărămâieîncă cu dânsa până a doua zi. 
Stoian îşi găsi găzduire la gospodarul care şedea 
alăture de vadană.

Satul era plin de vestea că Bale este la Cetate 
şî că a adus cii el, legată, po o fată de kneaz, de 
mare frumuseţă, că a voit s’o siluiască în închi-
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soare, dar că a fost împiedecat de la această faptă, 
de cătră Crijatul cel bătrân.

Ca auzul acestor veşti, Vidra simţi redeşteptau-^ 
du-se toată ura ei împotriva lui Bale. Se* hotărî 
îndată să scăpe din manile lui pe nenorocita fată; 
de care voia să-şi bată joc. Pentru o clipă uită 
grijile iubirii sale şi scopul pentru care venise la: 
Neamţu.

Chemând pe Anton şi pe Stoian de-o parte, 
le împărtăşi hotărîrea ei şi le ceru jutor. An
ton i-I făgădui fără multă greutate, căci ura şi 
el pe Bale şi inima lui de oştean cinstit privea 
cu scârbă mişeleştele scopuri* ce le hrănea Yoe- 
Yodul asupra fetei. Cu Stoian lucrul fu mai greu: 
nu înţelegea de loc ce zor era de a înfrunta, pe 
puternicul Voevod şi de a se expune să fio ur
măriţi şi chiar descoperiţi de oamenii lui, pentru., 
a scăpa cinstea unei necunoscute care nici nu ce-, 
ruse ajutorul lor. Numai după multă vorbă şi după, 
ce Vidra îi hotărî că dacă nu’l ajută, el nu va 
mai da cu ochii de dânsa, preotul primi să deie 
ajutorul lui. .

După o sfătuire între ei, se hotărî ca Stoian si 
Anton să rămâie de-o camdată ascunşi în casa li
nei rude a vadanei la care trăsese Vidra, iar va- 
dana fu rugată să vestească pe Ilans, la Cetate, 
despre sosirea tinerei femei.

XLV

In care vedem că Ileana are prieteni, care s? 
mişcă pentru a o scăpa

Acuma ne vom întoarce la cele ce se petreceau 
în Cetatea Neamţului în a doua zi după sosirea lui 
Bale.

Cavalerul Ulrich, rămas singur in sală după ie
şirea lui Bale şi a Cavalerului Albrecht, ciiemă 
servitorii şi le poronci să ioiepè Somossy ca să’l 
ducă în odaie, să’l desbrace şi să’l puie în pat. A- 
poi fiindu-i cald şi simţind că capul îi este ’cam
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greu, se scoborî în Curte unde se primbla, în
credinţând u-sc tot odată că cei cinci străjari, doi 
Nemţi si trei Români din satele închinate, erau 
la locurile lor. Apoi negăsind destul aer In Curte, 
sc îndreptă spre o portiţă care da In livadă şi, spre 
marca lui mirare, o găsi deschisă. Clătinând din 
cap la vederea acestei nerânduieli, o închise cu 
îngrijire, luă cheia la dânsul şi intră în livadă, 
propunând u-şi să facă lui Conrad Müller, în a 
cărui soamă era încredinţată paza Cetăţii în acea 
noapte, o mustrare din cele maî aspre.

Nu făcuse zece paşi când, părândui-sc că aude 
şoapte, se opri pe loc şi ascultând cu băgare de 
seamă, se încredinţa că ele veneau din dosul unui 
nuc. Se îndreptă într’acolo, având grijă să nu facă 
sgomot şi, când ajunse lângă copac, văzu, la lu
mina stolelor, două umbre. Deşi luna încă nu ră
sărise, noaptea fiind senină, Ulrich recunoscu pe 
Hertha, camerista Mariii, lângă Conrad Müller 
care era îmbrăcat în zale, cu coiful pe cap şi cu 
spada la cingătoare. Erau atât de adânciţi in con
vorbirea lor în cât nici nu văzură nici nu auziră 
pe Cavaler venind : amândoi tresăriră când auziră 
glasul Cavalerului lângă ci.

— Frumos îţi cauţi do datorie, Wachimaistru, 
zise acel glas. Iţi părăseşti straja în puterea nop
ţii, lăsând poarta deschisă într’o vreme ca asta. 
pentru a face dragoste unei fiinţi deşerte ca Hertha, 
adăogi el, făcând haz de zăpăceala care cuprinsese 
pe îndrăgostiţi.

— Frumos îţi şedeţic, Hertho, mai zise Cavale
rul, să dai uitării vechile talc legături de iubire 
cătrâ. mine şi să părăseşti musteţile mele bălai 
pentru musteţile negre ale lui Conrad.

Hertha, fiica unui oştean neamţ mort înCetate, 
se născuse şi crescuse aice. Ulrich de Linden 
burg o cunoştea de când era copilă şi de aţunce 
făcea frumoasei fetiţe o curte din cele mai ne
vinovate căci, fiind un tânăr cu suflet curat, nici 
nu-i trecea măcar prin minte să se folosească de 
împrejurări pentru scopuri uecinstite. Glasul cu 
eare vorbea acuma fetei era pe jumătate mustră
tor, pè jumătate şăgalnic şi Hertha, deprinsă a
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glumi cu dânsul, dtpft o închinăciune mai a- 
dâncă decât se cuvenea, răspunse :

— Să am iertare, Domnule Cavaler, dar mus- 
tcţile Dumitalc cele bălăi şi frumoase, fiind prea 
sus puse pentru mine, m’am văzut silită să-mi a- 
leg altele, la care să pot atinge cu înlesnire.

— Vedeţi neruşinata, zise Cavalerul, ea nu nu
mai că nu’şi tăgăduieşte necredinţa, dar încă măr
turiseşte că nu poate trăi 'fără a avea la îndămână 
vro părechc de musteţi. Ia dă-mi mânilc tale.

Hertha ii întinse mânilc.
— Ce mâni mici şi gingaşe, urmă Ulrich, luăn- 

du-le în mânilc lui şi netezându-lc, ce dulci de 
desmierdat sunt ele, nu sunt mâni de slujnică 
dar mâni de doamnă nobilă. Ce păcat că au un 
<u;sur !

— Şi ce cusur au ele oare, Domnule Cavaler ? 
întrebă Hertha retrăgându-şi manile.

— Un cusur mare, fetiţa mea, răspunso Ulrich 
cu un glas. mai serios ; se primblă în întunericul 
nopţii prin livada Cetăţii, strinsc de mânilc unui 
oştean tânăr, fără a avea inel la vre-un deget. Şi 
şugubăţ lucru mai este dragostea ! Adesea s’ames- 
teeă dracul în trebilc ei pentru a le îucurca, ne
norocind fetele. Apoi ştii că nu numai oamenii au 
astâ-ziochi şi urechi, dar şi zidiurile şi copacii şi, 
«•eia ce este şi mai primejdios, se întâmplă să aibă 
si limbă veninoasă. Frumos ţi-ar şedea dacă v'ar 
fi văzut altul decât mine şi dacă mâne s’ar în
tâmpla ca Conrad să se întâlnească cu moartea 
care vecinie ne stă nouă, oştenilor, în cale?

— Ferească Dumnezou! strigă Hertha spărietă.
— Da, ferească Dumnezeu, urmă Cavalerul, nă

dăjduiesc din inimă că Conrad va trăi ani mulţi 
şi că veţi fi fericiţi amândoi, dar omul cuminte 
trebuie să fie pregătit la toate;

— Domnule Cavaler, zise Conrad, de mult iu
besc pe Hertha şi de mult o rog să primească 
a-mi fi soţie...

— Şi astă-zi, întrerupse Hertha, l’am chemat 
.aice pentru a-i spune că sunt încredinţată, atât de
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iubirea lui pentru mine cât şi de a mea pentru 
dânsul şi câ primesc bucuros sâ-i fiu soţie.

— Da, zise Conrad, dar cu ce tocmală.
— Cum, întrebă Cavalerul mii at, tu ai cap să 

te gândeşti la tocmală când este vorba să fii a a- 
celui pe care zici că-1 iubeşti. Şi, cu voia ta. pu
tea voiu eu să aflu la cât anume preţuieşti iubi
rea ta ?

— Să spun Cavalerului *? întrebă Conrad pe 
Hertha.

— Ba nu, zise aceasta, mai bine îi spun eu, 
căci ştiu bine că din vo. bele Dumitale Cavalerul 
nu va putea să înţeleagă nimic. Domnule Cava
ler, zise ea lui Ulrich, am spus lui Conrad că mă 
voiu cununa cu dânsul îndată după ce fata, adusă 
aice de Voevodul Bale, va fi scăpat din mum
ie lui.

— Bine, zise Cavalerul mirat, dar acesta este un 
lucru care nu stă în putinţa lui. Ea este închisă 
sub pază straşnică şi cheia chiliii se află în ma
nile lui Bale. Şi chiar dacă ar izbuti s’o facă scă
pată, ar fi cel mai bun mijloc ca să nu-ţi fie soţ 
nici odată. Faptul s’ar descoperi uşor şi Cavale
rul Albrecht Tar spânzura numai decât pe vâr
ful turnului, de-asupra porţii celei mari.

Hertha dădu din umeri.
— Cavalerul nu Tar mai spânzura, zise ea cu 

un glas foarte hotărît.
— De unde ştii ? întrebă Ulrich.
— Domnule Cavaler, zise Hertha, stăpâna mea 

mi-a zis în astă seară, pe când u desbrăcam, că
veci recunoscătoare dacă vre-uuul din 

oştenii noştri ar avea îndrăzneala să scoată pe 
sărmana fată din ghiarele acelui neom şi a mai 
adăogat că este încredinţată că nu numai Cava
lerul nostru ar fi foarte fericit şi el dacă s’ar în
tâmpla una ca asta, dar şi că mântuitorul acelei 
biete fiinţi ar fi ocrotit de ea. Cunoşti pe stăpâna 
mea şi ştii că ea nu este în stare să împingă pe 
cine-va, ori-care ar fi, la pieire şi mai ales pe un 
om de ai noştri.

— Nu mă îndoiesc de stăpâna la, răspunse l l- 
rich după ce rămase câtva gânditor, ea pe lângă

ar fi Pe
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că-i bună ca un înger, mai o cuminte şi cumpă
nită în vorbe. Dar tare mă îndoiesc de capul tău. 
cel frumuşel şi zăpăcit, mă tem că vei fi înţeles-o 
rău.

— Urechile mele sunt foarte bune, răspunse 
Hertha supărată de îndoiala arătată de Cavaler, 
stăpâna a avut grijă să-mi spuie acelaş lucru cel 
puţin de zece ori.

— Ascultă Hertha, zise Cavalerul, fapta ce ai 
propus-o lui Conrad este prea grea şi prea pri
mejdioasă pentru ca să fie făptuită numai decât, 
numai pe spusa ta. Crede-mă că în cât mă pri
veşte aş fi prea fericit dacă acea biată fată ar pu
tea să lie mântuită de batjocura care o ameninţă. 
Sângele fierbe în mine când mă gândesc că ştiu 
că se petrece o asemenea neomenie sub ochii mei 
şi că cu, Cavaler purtând pinteni de aur, jurat 
sa ieu pururea apărarea celui slab şi nevinovat, 
sunt împiedecat de alt jurământ să ridic braţul in 
apărarea ei. Astăzi, când -mişelul de Bale a pus 
măna pe paloş, fiind-că Cavalerul Albrecht n’a vrut 
să-l lese să intre singur la fată, aşteptam cu ne
răbdare să-l tragă ca să-i pot vârî spada mea până 
la mâner in pântece. Dar mişelul zărindu-ne, n’a 
cutezat să scoată fierul din teacă. Insâ, dacăîntr’a- 
devăr stăpâna ta a zis cuvintele ce ce ne le-ai 
spus, nu poate încăpea îndoială că Cavalerul Al
brecht cunoaşte dorinţa oi şi o încuviinţează. 
Precum ţi-am zis, nici un om cuminte nu se va 
potrivi spuselor tale. Dar dacă stăpâna ta ;arspune 
vorbelo ce spui că ţi lo-a zis, nu cătră mine dar 
în auzul meu, nu numai că nu aşi împiedeca fuga 
fetei, dar încă aş ajuta-o pe cât îmi va 11 cu pu
tinţă.

— O, ce mulţămită sunt, strigă Hertha, şi ce 
mulţămită va fi stăpâna când îi voiu spune vorbele 
Dumitale. Vei vedea că ea nu va întârzia să vă 
zică din gura ci ceia ce v’am spus şi că nu sunt 
o fiinţă atât do lipsită de crieri cum crezi Dum- 
neta.

— Vom vedea, zise Cavalerul, iar acuma să mer
gem să ne culcăm. Dar crede-mă, nu te mai primbla

27



4iS

noaptea cu Conrad pănă ce nu vei purta inelul lui 
la deget, şi cu toţii se întoarseră in Cetate.

A doua zi fiind Duminecă, un preot român veni de 
dimineaţă ca să slujească liturghia în sala cea mare a 
Cetăţii pentru Maria şi pentru Bale, fiind de faţă ca
valerii amândoi şi străjării români de rând în acea 
zi. După săvârşirea ci, Părintele Anselm sluji în ca
pela Cetăţii liturghia pentru Cavaleri, oştenii nemţi 
şi slujitorii unguri veniţi cu Bale. Precum Cavalerul 
Àlbrecht asculta totdeauna slujba provosla vnică,Ma
ria nu lipsea nici odată de la acea catolică. La sfâr
şitul slujbei, oştenii ieşiră din capelă iar Maria şi 
ambii cavaleri mai rămaseră într’însa, vorbind cu 
Părintele Anselm. La ieşirea lor, găsiră dinaintea 
uşii pe Ilans Biedermann cu Conrad Müller şi 
alţi şapte sau opt Nemţi. Ei se dădură în lături 
pentru a face loc capelanului, care trecu înainte 
spre locuinţa lui, dar Maria se opri in faţa unui 
oştean pentru a-1 întreba dacă soţiii lui îi este 
mai bine. După ce ascultă răspunsul oşteanului 
şi-i mai dădu câte-va sfaturi asupra, chipului cum 
trebuia s’o caute, întrebă pe Ilans dacă are grijă 
ca fata închisă în temniţă să aibă cele de trebu
inţă. Ilans răspunzându-i că poroncilc ei sunt ur
mate cu îngrijire, ea zise tare, privind mai ales 
spre I-Ians şi spre Conrad care stătea alăture :

— Ce fericită aş fi dacă s’ar găsi un bărbat în
drăzneţ caro să scape pe această fiinţă nevinovată 
din mânile nemiloase ale Voevodului. Ar 11 o faptă 
vrednică de un om de inimă şi ştiu bine că soţul 
meu, departe de a-1 pedepsi, i-ar fi recunoscător 
şi ar căuta prilej să-i arate mulţămirea lui.

Oştenii nu răspunseră nimic şi Maria trecu îna
inte, dar Ulrich, care venea după dânsa şi auzise 
cuvintele ei, îi zise :

— Suntem cu toţii oameni de inimă, Milostivă 
Doamnă, dorinţele Dumitalo sunt totdeauna po- 
ronci pentru noi, fii încredinţată că acea de azi 
va fi îndeplinită cu sfinţenie şi fâră întârziere.

Maria mulţămindu-i din ochi, ii întinse mâna pe 
care cavalerul o sărută, închinându-sc asupra 
ei, apoi o părăsi şi se întoarse spre grupul 
alcătuit de oşteni şi, după ce strigă pe Hans
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Biedermann şi pe Conrad Müller, se duse cu 
ei în odaia lui. Rămaseră sfătuindu-se cu u- 
şile închise mai bine de două ciasuri. Apoi a- 
mândoi oştenii ieşiră şi se îndreptară spre odăile 
unde locuiau Nemţii şi în care fusese adăpostiţi 
şi slujitorii veniţi cu Bale. Ii adunară pe toţi şi-i 
înştiinţară că Cavalerul Ulrich, pentru a sărbători 
sosirea în Cetate a Voevodului, le-a poronc.it să 
aducă lăutari şi să desfunde, la capra podului 
mişcător, un vas de vin pentru a cinsti po sluji
tori. Adăogcau că vor da de ştire in oraş pentru 
ca să vie fete şi neveste în număr mare. Vestea 
fu primită cu bucurie de toţi oştenii şi un Neamţ 
fu trimis călare după lăutari.

Tot atuuce începură a sosi şoUuzul cu pârgarii 
târgului, kneji, juzi şi preoţi din satele înveci
nate, care ceruse din ajun să fie învoiţi a aduce 
feciorului domnesc închinăciunile lor.

Bale, însoţit de Somossy şi de amândoi Cava
lerii, îi primi în sala cea mare, se întreţinu cu 
fiecare din ei în parte şi-i prezentă lui Somossy 
care şedea în dreapta lui, mai pintenat, mai cusut 
cu fir, mai mustecios şi mai fudul decât oricând.

Şoltuzul şi părgarii erau toţi Saşi, iar acei din 
kneji şi din juzi care venise numai oameni plă
cuţi stăpânirii. Bale se arătă binevoitor cătră 
dânşii, le vorbea cu blândeţă şi întreba pe fie
care, în chip amănunţit, despre familia şi despre 
mersul trebilor lui. Iar Somossy, la închinăciu
nile lor. de abie răspundea cu o neîusemnată ple
care a capului, cinstindu-i pe ici şi colea numai 
cu câte un cuvânt pentru a-i intreba dacă ştiu 
ungureşte, căci deşi ştia destul do bine atât nem
ţeşte cât şi româneşte, se făcea că nu înţelege 
decât ungureşte.

Când sosi ciasul prânzului, cei mai însemnaţi 
din oaspeţi fură reţinuţi la masă, iar ceilalţi se 
retraseră pe la casele şi gazdele lor în oraş. Deşi 
cei râmaşi erau oameni cu totul plecaţi stăpânirii, 
totuşi Bale nu se bucură de nici o clipă de linişte 
în toată vremea piânzului, temându-se ca Şomos- 
sy, sub stăpânirea beţiii, să nu scape de iznoavă 
cuvinte compromiţătoare. Dar, de astă dată, else
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mulţămi să'şi sature pofta cu mâncările alese de 
pe masă şi să deşerte în tăcere cât mai multe 
pahare de Nicoreşti şi de Odobeşti, ajungând în cu
rând In starea ce’iera obicinuită la sfârşitul mesei.

Când se sculară, ziua fiind deosebit de frumoasă, 
ieşiră cu toţii la poarta Cetăţii pentru a privi jo
curile lumii adunate în urma înştiinţării trimise 
de Cavalerul Ulrich. Petrecerea aceasta era foarte 
zgomotoasă. Vasul de vin adus din poronca Ca
valerului se deşerta văzând cu ochii, slujitorii 
domneşti, prin infăţoşarea lor, arătau că le se fă
cuse partea leului, căci toţi începeau să fie peste 
seamă de veseli. Veselia lor începuse chiar să deie 
semne de viaţă supărăcioasă. Din toate părţile se 
vedeau fete fugind de ei, lăsându-le în mâni vre
un tulpan sau vre-o bucată de mânecă de la că
meşă. Nemţii de la Cetate care, din potrivă, fusese 
neobicinuit de cumpătaţi, se încercau pro cât le 
era cu putinţă, se păzească buna rânduială şi să 
mai domolească sburdăinicia slujitorilor.

După ce privi câtva la jocuri, Bale se întoarse 
în Cetate cu Cavalerul Albrecht şi cu oaspeţii,dar 
Cavalerul Ulrich rămase şi făcând semn lui Con
rad Millier, se retrase la o parte cu el.

— După cât mi se pare treaba merge bine, zise 
el oşteanului. Dacă vinul nu va /ajunge, pune să 
mai scoată încă un vas.

— Cred, răspunse Conrad, că acesta va ajunge 
căci cei mulţi de abie se mai ţin pe picioare. Uite, 
adaose el, unul a şi căzut jos*şi în zadar se în
cearcă ai noştri să’l ridice, iată’l că’l duc pe braţe 
în întru. In curând şi ceilalţi vor fi în aceiaşi 
stare.

— Aflat-aţi care din ei va fi de strajă, la uşa fetei 
deseară, după ce va înopta?

— Da, răspunse Conrad, după socoteala ce am 
făcut, va veni rândul celui roşcovan care se lup
tă cu fata cea de lângă capra’ podului. El este 
mai puţin beat decât tovarăşii lui, dar am dat 
înadins mai puţin de băut celor patru ce au să 
fie de strajă până în seară, pentru ca nu cumva să 
bage Vocvodul de seamă cât sunt de beţi şi 
să nu privigheze mai pe urmă singur chipul cum
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•străjuiesc. Dar nu-i slăbim cu băutura până in 
seară, aşa că, când îi va veni rândul lui, îl vom 
putea sfârşi lesne cu un ulcior de vin în care 
vom pune pe jumătate horilcă.

— Cine din voi merge să scoată pe fată din 
chilie, tu sau Hans ?

— Cheia care se potriveşte la uşa ei este la 
Hans, dar am hotărît sa mergem amândoi. El va 
intra în chilie şi va da fetei hainele bărbăteşti 
pregătite de Ilertha şi eu voiu sta de pază lângă 
slujitor. Am rânduit la uşa de din afară pe Fritz 
Winkelmann, ol este om ele toată nădejdea. Dar, 
mai adause Conrad, Domnule Cavaler, după pă
rerea mea ar li bine să punem capăt petrecerii 
căci ticăloşii aceştia de Unguri încep a se apuca 
de gâlceavă. Ia priveşte !

fntr’adevăr, se auzeau ţipete însoţite de su- 
dălmi româneşti, nemţeşti şi ungureşti. Lăutarii 
încetase de a mai cânta şi se vedea un ghem 
mare de oameni, strigănd şi ameninţând, iar în 
mijlocul ghemului, peste capetele celelalte se ză
rea capul lui Hans. Cavalerul şi cu Conrad, du- 
cându-se numai decâl să vadă ce s’întimplase gă
siră pe un slujitor ungur întins la pământ, fără 
cunoştinţă dar cu paloşul în mână şi, lângă dân
sul, un llăcău nalt cât un brad, plin de sânge la 
faţă, ţinut de doi Nemţi, pe când alţi trei oşteni 
de ai Cetăţii, cu Hans, se pusese între flăcău şi 
mai mulţi slujitori care ţineau în mână paloşele 
lor goale. La vederea Cavalerului, ei îi făcură loc 
şi Nemţii dădură drumul flăcăului.

— Ce este ? întrebă Ulrich pe Hans.
— Slujitorul care zace la pământ a vrut să 

ducă pe o fată cu deasila în pădure cu dânsul 
şi acest llăcău venind în ajutorul fetei, slujitorul 
a tras paloşul şi a lovit pe tânăr în faţă, tăindul 
precum se vede. Dar el fiind voinic, i-a tras un 
pumn zdravăn între ochi şi l’a culcat la pământ. 
Ceil’alţi slujitori au sărit cu paloşele la flăcău 
şi l’ar fi făcut bucăţi dacă n’am fl prins de veste 
şi nu ne-am fi pus între ei.

— Petrecerea a ţinut destul. Toţi oştenii, atât 
•ai noştri cât şi acei ai Voevodului să intre în Ce-



422

tate, ziso Cavalerul lui Hans. Apoi adăogi, in tor
când u-se cătră slujitori:

— Intoarccţi-vă în Cetate; cât a mai rămas din 
vin vi se va aduce în întru şi’l veţi bea acolo în 
tihnă.

Ungurii, deşi cu o rea voinţă vădită, se supu- 
seră, neindrăznind să se puie de pricină cu Ul
rich, a cărui înfăţoşare hotărită şi glas poroncitor 
le impunea. Tovarăşul lor fu luat pe braţe de cei 
doi Nemţi şi dus în Cetate. Vasul cu vin, pe trei 
sferturi deşert fu împins de-a rostogolul în curte, 
iar lumea adunată şi lăutarii, se îndreptară spre 
oraş. Ungurii, văzând că vasul de vin îi urmează 
în curte, nu întârziară să se mângâie de ocara 
suferită, punându se din nou pe băut. Iar Nemţii 
stăteau împrejurul lor, îndemnându-i mereu să 
beie pe când ei duceau numai din când în când 
ulcelile lor la gură.

Hans şi cu Conrad so sfătuiau între dânşii la 
oareşi-care depărtare de ceilalţi, când unul din 
străjării delà poartă veni să spuie celui dintăiu 
că un om din Humuleşti voieşte să-i vorbească 
numai decât. Hans se duse îndată cu el la poartă, 
unde găsi pe un ţăran cunoscut lui care, luându-1 
de o parte, îi zise :

— O venit Jupăneasa Vidra în sat la noi, şi 
m’o trimes să-ţi spun ca să vii numai decât la 
dânsa, căci aro să-ţi împărtăşască lucruri vajnice. 
O :ras la casa cumetrei mele.

La auzul acestei veşti neaşteptate, tot sângele 
pieri din obrazul lui Hans, el se făcu galbân ca 
ceara, inima îi stătu pe loc, rămase câtva fără a 
putea vorbi. In sfirşit, venindu-şi în fire, lăspunse 
omului :

— Intoarce-te înapoi şi spune Jupănesei că vin 
numai decât, apoi se grăbi să meargă la Cavale
rul Ulrich pentru a-i cere voie să părăsească Ce
tatea pe un cias.

Căpătă această învoire delà Cavaler cu cea mai 
mare greutate, numai după ce îl încredinţă po cin
stea lui de oştean că se va întoarce înainte de 
toacă şi după ce Conrad luă asupra lui orice răs
pundere pentru urmările ce ar fi putut să aibă ne
fiinţa tovarăşului.
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XLVI

In care Hans lace pe şiretul
Hans se duse pe la grajdiu, puse şaua po cal3, 

şi porni în fuga maro spre Huinuleşti. Când ajunse 
la poarta văduvei, văzu pe iubita lui, atrasă de 
tropotul calului, stând pe prispă. Sări jos de pe 
«ral şi, in două sărituri, se află lângă dânsa.

— Ah ! Vidro, ce surprindere, ce fericire, zise 
Hans mâncândui mânile cu sărutări. Dar oare ce 
întâmplare te aduce aice?

— Nu ghiceşti, răspunse Vidra privindu-1 dulce, 
iar Neamţului i se păru că din ochii ei iesă nişte 
raze aurite caro pătrund până în fundul inimii 
lui, făcând-o să resimtă o căldură îmbătătoare.

— Nu ghiceşti pentru ce am venit? mai zise 
ea odată, şi lui Hans i se păru că glasul ei sună 
mai dulce decât oricând.

— Nu, răspunse el nedumerit.
— Am venit.... fiind-că mi era dor de tine, zise. 

ea încet.
Nebun do bucurie, Hans voi s’o cuprindă şi s’o- 

strlngă în braţe, dar Vidra, dâudu-se răpede îna
poi, scăpă de îmbrăţoşarea lui.

— Aşa te porţi, zise ea ameninţându-1 cu de
getul, drept inulţămire că ţi-am vorbit din inimă;, 
vrei să mă faci de râs înaintea satului ?

— Iartă-mă, Vidro, zise bietul Hans, bucuria 
m’a inebuuit, nu ştiam ce fac, te rog iartă-mă.

— Te iert, răspunse Vidra, dar să nu mă mai 
faci să mă căiesc do încrederea mea în tine, căci 
altfeliu te las şi plec înapoi, fără a mă mai uita 
la tine.

Hans jură pe toţi sfinţii, atât pe coi nemţeşti cât 
şi pe cei româneşti, că va privi la dânsa ca la o 
icoană şi Vidra, de tot îmblânzită, ii propuse să 
intre în casa.

— Hans, zise ea după ce se aşezară pe o laviţă, 
de când nu te-am mai văzut, necontenit am gân
dit la cele ce am vorbit noi astă-primăvară dar,, 
înainte de toate, aş dori să ştiu dacă nu ţi-ai- 
schimbat gândul.
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— Cum să-mi schimb gândul ? întrebă Hans. Eu 
sunt mai nebun după tine decât oricând ; zi şi 
noapte te văd înaintea ochilor mei şi mă usuc de 
dorul tău.

a— Atunce de ce n’ai mai dat pe la mine de a- 
tâta amar de vreme ?

— Dar, răspunse el, nu ştii că când m’am în
tors de la tine s’a întâmplat o nenorocire mare. Din 
cincisprezece oşteni de ai noştri care se întorceau do 
peste munţi cu soţia Cavalerului celui bătrân şi 
au fost loviţi fără de veste de Ianoş, hoţul cel 
vestit, trei-spre-zece au rămas morţi şi s’au întors 
numai doi din care, unul, greu rănit. Rămăsesem 
atât de puţini în Cetate în cât n’a fost cu putinţă 
să lipsesc, mai ales că cel rănit era Conrad Mül
ler, ajutorul meu. Dcabie a trecut luna şi s’a întors 
Cavalerul care, fiind vestit de întâmplare, a ză- 
băvit peste munţi până ce a adunat alţi oşteni în 
locul celor ucişi. Şi, de la întoarcerea lui, am avut 
multă treabă cu atâţia oameni noui până când i-am 
deprins cu slujba lor. Mă gândeam acuma să cer 
o învoire pentru a veni la tine. Dar, adaose el, 
toate câte ţi le spun trebuie să le ştii printr’un 
©ştean străin, plecat de aice acum câte-va zile, la 
Târgul-Trotuşului, cu cărţi pentru părinţii de acolo. 
Oare nu s’a abătut el pe la tine ?

— Da, răspunse Vidra, o fost la noi un aseme
nea om, el însă mi-o părut cam smintit şi n’am 
putut înţelege nimic din vorbele lui. Dar să le lă
săm pe aceste: tu zici că nu ţi-ai schimbat gândul ?

— Să mă ferească Dumnezeu, zise Ilans cu a- 
prindere, mai degrabă m’aş lepăda de viaţă.

— Atunce, zise Vidra, pot să-ţi zic că*şi eu 
m’am gândit necontenit la tine si că, văzând cât 
mă iubeşti, mi-am luat de seamă că cu greu aş pu
tea găsi un bărbat mai frumos, mai viteaz, mai 
înţelept şi mai vrednic de iubirea mea. O început 
şă’mi fie dor de tine, întăiu puţin, apoi mai mult, 
la urmă mult de tot. N’am mai putut răbda şi am 
venit întins aice ca să te văd şi să-ţi spun că, de 
acum înainte, nu mă vei mai găsi nesimţitoare pen
tru tine 1

Lui Hans nu-i venea să s’increadă în urechile lui.
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— Atunce, zise el, tu primeşti în sfârşit să fii 
a mea !

— Da, zise Vidra, m’am hotărît să-ţi îndepli
nesc dorinţa.

Şi de astă dată, când Hans aruncă braţele îm
prejurul ei, îl îngădui s’o sărute de mai multe ori.

— 0 draga mea, comoara mea, strigă el, ce fe
riciţi avem să fim împreună, apoi, după ce o să
rută din nou,adaose:

— ^unta o facem îndată.
Iar Vidra, desfăcându-se încetişor din braţele 

lui, răspunse hotărît :
— îndată nu, dar în curând, dacă vei face ceia 

co am de gând să-ţi cer.
.— O spune-mi, zise el, pentru a grăbi sosirea 

ciasului care te va da mie cu desăvârşire, sunt 
hotărît să fac ori şi-ce.

— Chiar dacă ţia-aş cere un lucru foarte greu?, 
mai întrebă Vidra.

— Voi face orice lucru ce-mi va sta prin putinţă 
şi se va împăca cu datoria mea de oştean, zise 
Hans.

— Dar, răspunse Vidra, dacă ar trebui să alegi 
între mine şi ceia co numeşti datoria ta de oş
tean ?

— Atunce, răspunse cu hotărîre Hans, şi pe 
faţa lui se zugrăvi o adâncă mâhnire, m’aş vedea 
silit, cu cea mai maro durere, să te privesc ca 
pierdută pentru mine !

Acest răspuns hotărît şi neaşteptat fu pentru 
Vidra o surprindere neplăcută : ea rămase în 
tăcere.

— Dar. urmă Hans, nu pot credo că tu mi-ai 
cere un lucru care nu s’ar împăca cu jurământul 
mou de credinţă câtră Cavaleri ; spune ce aştepţi 
do la mine şi ou iţi voi răspunde lămurit dacă 
pol să-ţi îndeplinesc dorinţa sau nu.

Vidra, văzând că puterea ei asupra Neamţului 
nu era atât de desăvârşită pe cât o credea, era nă
căjită dar pe de altă parte, vremea ce o petrecuse 
printre oşteni, la Liov, o punea în stare să pri
ceapă puterea simţirii căreia se supunea Hans şi 
îi era teamă că, destăinuindu-i scopurile ei, el nu
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numai s.l nu-i deie nici un ajutor, dar încă să-şi 
puie toate silinţile pentru a zădărnici încercările 
ce le-ar face în altă parte.

Dar, recunoscând că, câtă vreme fata se află 
închisă în Cetate, n’are de la cine altul să ceară 
ajutor pentru a dobândi scăparea ei, iar că din 
ciasul în care va ieşi din zidiurilc Cetăţii, Hans 
nu numai că nu ar mai avea. nici o putere spre 
a-i împiedeca scăparea, dar chiar că datoria lui 
de oştean nu s’ar mai împotrivi încercărilor ce 
le-ar face Vidra în acest scop, jurământul lui fiind 
făcut cătră Cavaleri şi nu cătră Vocvod, se ho
tărî să-i spuie adevărul.

— Hans, zise ea, voiam să mă ajuţi să fac o faptă 
dreaptă, deşi se poate ca ea să nu se împace cu ceia 
ce numeşti datoria ta de oştean. Voevodul Bale o 
furat mişeleşte pe o fată... presupun că acea fată 
este o prietenă o... rudă a mea. Ştii cine-i Bale, un 
neom care o nenorocit o mulţime de femei. Vroiam 
să te rog să mă ajuţî să scăp din ghiarele lui pe 
această nenorocită fiinţă. Credeam că bărbatul care 
mă iubeşte şi, adaose ea cu un glas mai slab, pe 
care încep a’l iubi şi eu, va primi să fie tovarăş 
cu mine în săvârşirea acestei fapte bune, arătân- 
du-se astfeliu vreclnic de iubirea mea. Dar văd că 
m’am inşălat, el îşi inchipuieşto că datoria lui de 
oştean dirept este să ajute pe mişelul care pân
găreşte pe o copilă nevinovată şi nu pe fiinţa că
reia i-a jurat iubire, când acea fiinţă vroieşte să 
lucreze la scăparea nenorocitei căzută în mânile 
lui Bale.

Hans răsufla lung. La cele dintăiu cuvinte a 
Vidrei înţelese că ea dorea îndeplinirea unei fapte 
la care el era hotarît, ce-i era chiar poroncită do 
unul din mai marii săi, cerută de soţia Cavalerului 
Albrecht, a cărei dorinţi erau sfinte pentru toţi oşte
nii Cetăţii şi era încredinţat că acea faptă îudrâz- 
neaţă se îndeplinea cu voia tăcută a Castelanului. Şi 
acuma săvârşirea acestei fapte era mijlocul de a 
grăbi căsătoria lui cu Vidra ! Cuprins de bucurie, fu 
pe cale s’o întrerupă şi să’i destăinuiască întreaga 
urzeală, dar ce'e de pe urmă cuvinte ale iubiteiil fă
cură să’si schimbe gândul. El hotărî s’o lese înnecu-
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noştinţă desăvârşită despre cele ce se petreceau de 
dimineaţă la Cetate si să primească s’o ajute la scă
parea fetei, chiar in acea seară, dar numai in urma 
făgăduinţii ce ea îi va da că nunta lor se va face a 
doua zi.

— In ţara asta, îşi zise el, toată lumea umblă nu
mai cu vicleşug şi cu meşteşuguri, fiecare ascunde 
sub o mulţime de nimicuri ceia ce gândeşte şi ceia 
ce are de gând să facă. De astă dată am să fac şi eu. 
ca dânşii, doar este în stare şi un cap de Neamţ să 
învârtească meşteşuguri.

— Vidro, zise el, faptul ce mi’l ceri este pri
mejdios şi greu. Este primejdios căci pot să fiu 
descoperit în săvârşirea lui ; cheia uşii de la chi
lia în care este închisă fata se află la Bale; eu am 
altă cheie care umblă la acea uşă, dar Cavalerii 
ştiu că ea se află la mine şi dacă fata ar lipsi, 
prepusurile ar cădea de adreptul pe'mine. Pot 
să fiu prins asupra faptului, pot să fiu desco
perit după săvârşirea lui. Cavalerul Albrecht 
este oştean dirept dar aspru : dacă s’ar încredinţa 
că Pam trădat, căci din partea mea un asemenea 
fapt nu s’ar putea numi decât trădare, n’ar tre
ce ziua şi leşul meu s’ar legăna în vânt pe. tur
nul do deasupra porţii celei mari. E greu de înde
plinit, căci la uşa fetei stă de pază un slujitor de 
ai Voevodului şi numai cu mare nevoie aş putea 
izbuti să’l depărtez. Mai sunt în primejdie să fiu 
zărit de slujitorii care umblă prin curte şi va tre
bui poate să scot spada pentru a mă apăra. Dar 
pentru tine sunt gata să biruiesc toate greutăţile 
şi toate primejdiile şi chiar să înfrunt necinstea 
spânzuratoarii. Vidro, sunt gata să’ţi îndeplinesc 
dorinţa: deseară după ce va înopta îţi voi aduce 
fata teafără : dar numai dacă tu îmi juri in schimb 
că chiar mâne vei fi soţia mea.

Mirarea Vidrei la auzul acestor cuvinte fu mare : 
ea nu se aştepta do loc ca I-Ians să consimtă la ce
rerile ei cu* atâta uşurinţă, mai ales după cele 
rostite de dânsul la începutul convorbirii lor, în 
privinţa credinţii nestrămutate cu care era hotă- 
rît să păstreze * jurământul său. Simţi că este 
la mijloc ceva de care nu-şi poate da seamă, dar
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ţinea prea mult la izbânda întreprinderii sale pen
tru a’şi pierde vremea căutând să afle de la Hans 
pricinile schimbării lui atât de neaşteptate. In 
cât privea cererea lui Hans, ca ea să se lege să-i 
fie soţie chiar a doua zi, era prea încredinţată că, 
în clipa cea de pe urmă, are să lie în stare să isco
dească vre un mijloc de scăpare, pentru a mai sta la 
îndoială să-i facă făgăduinţa cerută ; se grăbi deci 
să-i răspundă :

— Văd că întradevăr mă iubeşti şi că n’ai min
ţit când mi-ai spus că îţi sunt mai scumpă decât 
ôri-ce pe lume. Scapă pe acea nenorocită şi chiar 
mâne voi fi soţia ta.

— Eu mă îndatoresc s’o scot din Cetate în astă 
seară, după ce va înopta, dar aş dori să ştiu 
unde va merge ea, cine va îngriji să fie dusă la 
casa ei şi cine, la nevoie, va apăra-o împotriva 
oamenilor ce negreşit vor fi trimişi de Bale în 
urmărirea ei, zise Hans.

— Asta este treaba mea, răspunso Vidra, eu 
mă îndatoresc că îndată ce mi vei da-o pe seamă, 
s’o pornesc sub pază bună la locul ei. Cred că te 
încrezi în făgăduinţa mea.

—Da, zise Hans, bucuros că găseşte astfel iu un 
mijloc să scăpe de un drum ce putea să fie lung 
şi care îl depărta de lângă Vidra, am toată în
crederea în tine, precum şi tu poţi să te încrezi 
în mine. De seară, când va înopta, află-te cu acei 
cărora vrei să le încredinţezi fata pe malul Oza- 
nei, în pâlcul de arini de la moara cea părăsită, 
drept Cetate. Nu poţi rătăci, căci un singur pâlc 
de arini şi o singură moară părăsită se află în a- 
ceste împrejurimi. Iţi voi aduce fata acolo. Şi a- 
cuma trebuie să plec ca să-mi ieu toate măsurile 
spre a izbuti. Dar tu, dă o sărutare logodnicuîui 
tău ca să lucreze mai cu inimă.

Vidra, cu toată neplăcerea ei, dar pentru a nu 
lăsa să se răcească cum-va râvna Neamţului, îi 
atinse obrazul cu buzele, mai fiind silită pe urmă 
să sufere numeroase sărutări din parte-i.

Apoi Hans, binecuvântând norocul neaşteptat 
■care dădea peste dânsul, se aruncă pe cal şi porni
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iar la fugă spre Cetate undo, îndată ce descălecă,. 
se duse de-a dreptul la Cavalerul Ulrich.

v— Domnule Cavaler, îi zise el, cred că nu are 
să mai fie trebuinţă să plec eu cu fata.

— Şi cine va merge în locul tău cu dânsa, zise 
Cavalerul, căci nu poate li lăsată singură.

— Am găsit pe o rudă a ei, răspunse Hans, o 
femeie ce-mi este bine cunoscută şi pe care o ştiu 
vrednică de toată încrederea. Ea s’a însărcinat să 
ducă pe fată teafâră la casa părinţilor. Cred că 
în toate privinţele este mai bine ca să rămân aice 
căci plecarea mea, odată cu fuga fetei, ar putea 
să deie loc la bănuieli.

— S’înţelege că ar li mai bine ca tu să rămâi 
aice, răspunse Cavalerul; eu mă hotărîsem la ple
carea ta sau la acea a lui Conrad numai fiind că 
nu ştiam cu cine să trimit pe acea nenorocită, mai 
ales că pănă acuma n’am putut afla cine este ea 
şi unde se află casa părinţilor ei. Dar tu, fără în
doială, trebuie să le ştii toate acuma; le-ai aflat 
cu bună seamă do la ruda ei.

Hans îşi muşcă buzele de ciudă, aducându-şi a- 
mintc că, stăpânit numai de dragostea lui pentru 
Vidra, uitase s’o întrebe măcar de numele fetei şi 
îi era ruşine acuma de uşurinţa lui.

— Mă iartă, Domnule Cavaler, zise el, în bucu
ria mea de a vedea că se înfăţoşază un mijloc pen
tru a uşura întreprinderea noastră, am uitat să-i 
mai pun alte întrebări, dar pe răspunderea mea 
o putem încrede acelei femei şi, de seară, când îi 
voiu duce-o, voiu afla atât delà dânsa cât şi de la 
fată toate amănuntele trebuitoare.

Cavalerul, având cea mai depliuă încredere în 
Hans, îi răspunse :

— Eu mă las pe nădejdea ta, dar te rog ca îna
inte do a da cuiva pe această fată pe seamă să te 
încredinţezi bine dacă acea căreia i-o încrezi este în 
stare s’o ocrotească pănă ce va ajunge la casa ei. 
Pentru noi este mult mai nemerit ca ea să fie dusă 
acolo de alţii decât de oamenii noştri, căci ori
cum, toată împrejurarea este destul de neplăcută 
şi ar putea să ne atragă mai pe urmă destule gre
utăţi. Acuma soarele se apropie de asfinţit şi ar

\ V-..-.
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'fi bine să mergi ca să iei cu Conrad cele de pe 
urma măsuri pentru a inchizeşlui izbânda. îndată 

•ce va începe straja în vremea căreia veţi scoate 
pe fată din chilie, vei trimite să mise deie de ştire. 
Hans se depărtă pentru a ajunge la odâilo unde erau 

slujitorii.Pe cei mai mulţi dintrînşii îi găsi beţi cu de
săvârşire ; unii zăceau pe paturile lor de scânduri, 
cufundaţi în somnul adânc al beţiii, alţii şedeau 
pe laviţe cu ulcica în mână, vorbind sau cântând 
dar neîndrăznind să se scoale de teamă să nu ca
dă la pământ, cu glasuri întrerupte de sughiţuri, 
iar hotnogul, cu vre-o doi sau trei mai tari de 
•cap, se mişcau prin odăi cu un pas nesigur. Con
rad şi Nemţii şedeau împrejurul lor şi-i ademe
neau necontenit să beie, zicând că ar fi ruşine dacă 
ar mai rămânea în vas o picătură re vin. Sosirea 
lui Hans fu un prilej pentru ama: scoate încă vre-o 
două cofe din butoiul ce părea fără fund, spre 
a bea cu dânsul în sănătatea lui. Hans deşertă 
şi el vro o două ulcele, apoi se retrase într’un colţ 
unde rămase în sfătuire cu Conrad.

Amurgise acuma bine, se schimbase atât straja 
de la poarta cea mare cât şi străjării de prin curte 
şi de la zidiul încunjurător, când Hans zise hot- 
nogului :

— Esie vreme să schimb străjărul de la poarta 
temniţilor; mi se pare că ai face bine să schimbi 
şi Dumneta pe acel de la chilia fetei.

— Da, zise hotnogul, încercându-se în zadar să 
se scoale de pe laviţa pe care îl ţintuia beţia ; e 
rândul lui Lenghel Aron. Lenghel Aron, strigă el, 
du-te de ridică pe Boko Istvan de la uşa fetei 
închise şi fii cu privighere bună.

— îndată, răspunse un slujitor gros şi spătos, 
cu pârul şi musteţile roşcovane, mai puţin beat 
decât ceilalţi, căci doi Nemţi il ţinuse necontenit 
de vorbă.

— Nu mai bea şi te du îndată, strigă hotnogul 
răstit, căci altfeliu ai putea să adormi.

— Lasă, Aroane, îi zise un Neamţ, nu mai bea, 
şi te du la treaba ta, voiu avea grijă să-ţi aduc mai 
de-apoi un ulcior plin.
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Slujitorul, clătinându-se po picioare, îsi luă su
liţa şi porni spre temniţă, însoţit de un Neamţ că
ruia Hans îi şoptise câteva cuvinte la ureche, iar 
în curând sosiră, în locul lor, Neamţul şi Ungurul 
care fusese de strajă până atuncc.

După ce trecu un sfert de cias, Hans şi cu Con
rad făcură semn acelui ce făgăduise slujitorului 
care intrase in strajă să-iducă vin şi oşteanul, lu- 
ându-şi mantaua pe umere, ieşi numai decât. Ei 
îl urmară in curând, ôprindu-se dinaintea polobo
cului aproape deşert. Peste puţin se auziră paşi 
şi un foşnet de rochie prin curte şi Hertha, înso
ţită de oşteanul care ieşise în urma semnului fă
cut do Hans, se opriră în faţa lor.

— Ai adus ulciorul ? întrebă Hans pe oştean.
— L’am adus pe jumătate plin cu horilcă tare 

şi pe jumătate cu vin vechiu de Nicoreşti, zise oş
teanul, arătând un ulcior do vre-o patru ocă.

— Hertha, întrebă Ilans, gata sunt hainele?
— Da, zise Hertha, scoţând o legătură de sub 

manta, cred că-i vor veni.
— Wilhelm, zise Hans oşteanului cu ulciorul, 

tu ştii vorba noastră. Du-te la Ungur şi fă-1 să 
beie: stâi lângă el până ce va cădea ca mort. 
Când s’a dus la strajă era pe jumătate gata, nu 
cred să poată merge până la jumătatea ulciorului. 
Când vei vedea că-i in nesimţire, ieşi afară şi 
şuieră de două ori, de îutăiu lung şi a doua oară 
mai scurt. Fritz Winkelmann ştie tot şi te va 
lăsa să treci. Tu, Conrad, du-te să dai de ştire Ca
valerului Ulrich şi întoarce-te răpede înapoi.

Oşteanul, fără a mai răspunde, se îndreptă spre 
temniţă cu ulciorul ascuns sub manta şi, trecând 
pe lângă Neamţul de pază la uşa de afară, o îm
pinse, apoi scoborî scările care duceau la chilii 
şi erau luminate de o opaiţă prinsă in părete.

— Cine-i? strigă slujitorul.
— Prieten, răspunse Neamţul ungureşte. Ţi-am 

făgăduit un ulcior do vin şi mă ţin de cuvânt, a- 
daose el apropiindu-sc de Ungur.

— Să trăieşti, zise slujitorul, sunt pe jumătate 
mort de sete. Nu ştiu ce are vinul din această
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ţară, dar pe cât bei mai mult cu atâta îţi este 
mai sete.

— Ia gustă-mi dintracesta, zise Neamţul, sco
ţând ulciorul de sub manta şi întinzăndu-il. El, pe 
lângă acel ce l-ai băut până acuma, este ca un 
bar bat copt pe lângă un copil crud.

— Minunat, zise Ungurul pocnind din limbă după 
ce sorbi lung din ulcior, aşa ceva înţeleg şi eu. 
Dar nu bei şi tu?

— Cum nu, numai aş vrea să ştiu de ce am şe
dea în picioare şi nu ne-am pune jos, zise Wil
helm, aşternănd mantaua pe pământ şi punăndu-se 
pe ea, după ce făcu semn slujitorului să ieic loc 
lângă dânsul. Apoi Neamţul, luând ulciorul, se făcu 
că soarbe lung din el, dar avu grijă să înghită nu
mai câteva picături.

— Stăi, strigă Ungurul, mai Jasă-mi şi mie. Şi, 
luându-i ulciorul cu amândouă mănile, începu să 
beie cu lăcomie.

— Uf ce bun, zise el, oprindu-se ca să răsufle, 
dar ce tare. Parcă’i foc, şi duse iar ulciorul la 
gură.

— Mai na şi Du mi tale, zise el pe urmă, înmâ
nând ulciorul lui Wilhelm care se făcu din nou 
că bea, apoi i-1 dădu înapoi, zicând:

— Bun, dar cam slab.
— Ce slab, zise Ungurul împrejurul căruia în

cepuse a juca sala cu uşile chiliilor, cu scară cu 
tot ; vinul este tare, dar tu eşti slab căci ulciorul 
joacă in mânilo tale.

Numai cu greu izbuti să’l apropie de gură, dar 
atuncc, lipind buzele de el, numai lăsă nimic în- 
trînsul, dar Iu doborît de puterea cumplită a ames
tecului şi când voi să’l ieie de la gură, l’ar fi scăpat 
din mână dacă nu l’ar fi apucat Wilhelm.

Ungurul voi să vorbească dar limba nu i se putu 
învârti în gură şi căzu pe spate în nemişcare.

Wilhelm îl privi câtva în tăcere, apoi auzindu’l 
că horăieşte, îl luă de braţ şi’l scutură cu putere.

— Scoală Aroane, zise el de mai multe ori, 
scoală că iată hotnogul, dar Aron urmă să ho- 
răiască din ce în ce mai tare.

Atunce Wilhelm, sculânduse, trase mantaua
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de sub slujitor care rămase nemişcat pe pământul 
gol şi, urcând scările, se duse până la uşa de a- 
fară undo zise străjărului :

— E gata, apoi şuieră în chipul cuvenit cu Hans. 
Trei umbre se văzură apropiindu-se răpede :

— Ei, bine? întrebă Hans.
— Doarme dus, răspunse Wilhelm, o mie de 

trâmbiţi sunându-i la urechi iTar fi în stare săT 
deştepte.

— Domnului săi mulţămim, zise Hans oprin- 
du-se în capul scărilor. Hertho, iată cheia; tu vei 
intra în chilia fetei şi vei face-o să s’imbrace ră
pede, dar bagă de seamă, n’avem vreme de pier
dut, prin urmare stăpâneşte-ţi limba. Conrad şi 
cu Wilhelm vor rămânea lângă Ungur şi, la cea 
mai mică mişcare ce ar face-o, ii vor pune un că
luş în gură şi’l vor lega de mâni şi de picioare 
Eu vă aştept aice.

Hertha se scoborî pe scară, urmată do Conrad
şi de Wilhelm şi în curând se auzi uşa chiliii 

deschizânduse pentru a fi închisă din nou.
Haus aştepta plin de grijă, uitându-se la fereş- 

trile sălii celei mari, care străluceau ca nişte lu
ceferi în noaptea adâncă. Ştia că Bale, cu Cava
lerul Albrecht, cu Somossy şi cu oaspeţii lor pe
treceau întrînsa, aşteptând ciasul cinei, darse tot 
temea ca nu cumva Bale, în urma vre unui pre
pus, să părăsească pe cei l’alţi pentru a se 
încredinţa de chipul cum este păzită prinsa^ lui. 
Zăbava Herthei îi părea lungă din cale afară.

— Cu bună seamă că afurisita de gaiţă s’a pus 
la vorbă cu cealaltă. Şi eu stau aice ca pe jaratec 
din pricina lor ! Conrad, adause el tare, plecân- 
duso pe scări, bate în uşă ca să iasă mai iute a- 
cele zăpăcite.

XLVII
Bietul Hans !

Dar înainte ca Conrad să fi putut ajunge la uşă, 
aceasta se deschise şi din chilie ieşi Hertha, în
soţită de un flă iăuaş care purta pe cap o pălărie de

28
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pâslă neagră, suman de aba cafenie, iţari de lână 
albă şi ciubote.

— Sărmana, zise Ilertba lui Conrad, părul îi 
ajungea până sub genunchi şi am fost silită să i-1 
ratez.

— Nu mai sta la vorbă, pleacă mai curând, zise 
Conrad, foarte puţin mişcat de jertfirea frumosu
lui păr al Ilenei.

Iiertlia urcă răpede scările urmată de Ileana şi, 
găsind in capul lor pe Hans, îi zise nemţeşte:

— lată fata, apoi adaose româneşte cătră I- 
leana:

— Urmează pe acest oştean, el este însărcinat 
să te scoată din Cetate şi să te încredinţeze prie
tenilor Dumitale; poţi avea deplină încredere în- 
trînsul. Dumnezeu să-ţi ajute !

Ileana, cu totul năucită de toate câte se întâm
plau împrejurul ei, pricepea numai că o mână ne
cunoscută lucra la scăparea ei. Fără a vorbi, îm- 
brăţoşă pe Herllia şi o strinse pe inima ei.

— Lăsaţi desmierdările, zise Hans, n’avem vre
me de pierdut cu asemenea fleacuri şi, luând-o 
de br..ţ, se depărtă cu dânsa pe poartă.

Ajunşi lângă boltă, lăsă braţul fetei, zicându-i :
— Ţine-te de mine.
Porta era încă deschisă şi podul mişcător nori- 

dicat : straja era alcătuită din doi Nemţi şi patru 
Români din satele ascu’tătoare de Cetate.

— Mă duc la Humuleşti la o cumetrie, şi nu mă 
voiu intoarce decât mâne la amiază, zise Iiansstrăjă- 
rilor. In lipsa mea Conrad Muller are privighorea 
peste străji, fiţi cu băgare de seamă.

Oştenii îi doriră petrecere bună, iar Hans păşi 
pe pod urmat de Ileana şi începu să şuiere într’un 
chip nepăsător. Atunce, de la o fereastră din rân
dul do sus, se auzi glasul Cavalerului Ulrich :

— Petrecere bună Hans, zicea el, dar cu măsură.
— Mulţămesc, Domnule Cavaler, atât pentru do

rinţă cât şi pentru sfat, răspunse oşteanul care 
îndată ce so văzu dincolo de pod, îşi grăbi mersul. 
Scoborîră dealul în tăcere şi, când ajunseră în vale, 
apucară şesul Ozauei în sus, până ce sosiră la o 
moară părăsită. Trecură vadul pe o scândură şi
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ajunseră la gârlă unde, in faţa unui pâlc de a- 
rini şi de plopi, era aşezată o punte îngustă.

îndată ce se allant dincolo de punte, din dosul 
unui plop bătrân, le ieşi Vidra înainte. Trecu pe 
lângă Hans, făcându-se că nu-1 bagă în seamă şi se 
răpezi asupra Uenoi care rămăsese cu vr’o câţiva 
paşi în urmă şi, apucând-o în braţe, o strinse la 
sân zicând :

— Scumpa mea, iubita mea S
Dar tot odată şoptea la urechea fetei:
— Dacă-ţi este dragă viaţa şi cinstea şi vrei să 

ajungi teafără în casa părinţilor, fă-te că mă cu
noşti. că-mi eşti rudă. Spunemi : dragă Vidră.

— Dragă Vidră, zise Ileana, devenită cu totul 
fără voinţă în urma zăpăcelii pricinuite de atâtea 
împrejurări.

— Scumpă verişoară, zise Vidra pe acelaş ton, 
sărutând-o din nou, în chip zgomotos şi tot-odată 
îi şopti de iznoavă :

— Cum te chiamâ ?
— Ileana, răspunse fata.
— Dragă Ileană, te credeam pierdută, ce fericită 

sunt că te văd ieşită din groaznica primejdie în 
caro căzuseşi, apoi adăogă din nou, încet:

— Cine eşti, de unde eşti ? şi începu din nou 
s’o sărute, plecându-şi urechea la gura fetei care 
şopti răpede :

— Sunt fata kneazului Baloş, do la Poiana lângă 
Smirodava.

Vidra ştia acum tot ce vroia să ştie ; lăsând pe 
Ileana şi îndeptându-se spre Ilans care se oprise în 
loc şi privea la dânselc, zise:

— Iţi mulţămesc, din inimă că mai ajutat să scăp 
do ocară pe iubita mea vară Ileană. Am aice trei 
cai şi doi oameni de nădejde; însoţiţi de dânşii vară 
mea va putea ajunge chiar mâne la casa părinte
lui ei, kneazul Baloş, de la Poiana lângă Smiro
dava.

Apoi Vidra dădu un şuier trăgănat, şi de*odată 
ieşiră, de sub frunzişul arinilor, umbrele lui Stoian 
şi a lui Anton. Ei se apropiară aduoând după dânşii 
trei cai, dar se opriră la vre o zece paşi, pe loc. 
•Stoian purta haina preoţească şi potcapul, iar An-
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ton era îmbrăcat ţărăneşte şi pusese, peste căciulă, 
o glugă care-i ascundea faţa cu totul.

— Aşteaptă-mă puţin aice că am să spun câte-va 
vorbe Părintelui, zise Vidra, părăsind pe Ileana şi 
îndreptând u-se spre Stoian şi Anton.'

— Aveţi să plecaţi amândoi cu fata, le zise 
ea cu glas supus când ajunse lângă ei, veţi duce-o 
în dealul Osoiului, în pădure, la locul unde aş
teaptă argatul meu, Neculai, şi veţi aştepta până 
ce voi veni. Dacă aşi întârzia mai mult de două 
ciasuri după sosirea voastră acolo, plecaţi cu toţii 
acasă şi n'aveţi grijă de mine, voiu şti eu cum să 
mă descurc. De fată îngrijiţi bine.

— Dar, zise Stoian, n’ar fi mai bine să ră- 
mâie numai unul din noi cu fata şi celalalt să vie 
cu Neculai aice, căci cine ştie dacă Neamţul te va 
lăsa să pleci.

N’aveţi nici o grijă de mine, răspunse Vidra zâm
bind, cel mult peste două ciasuri aveţi să mă ve
deţi lângă voi ; treaba mea este să scăp de acest 
prost după ce voiu fi scos de la el ceia ce vreu 
să aflu. Dar ori cum ar fi, mai mult de două cia
suri să nu mă aşteptaţi în deal şi să plecaţi 
acasă.

— Fie pe voia Dumitale, zise Stoian, dar ie 
sama ca nu-cura-va să meargă lucrurile mai greu 
decât socoţi.

Vidra dădu din umere şi, luând unul din cai de 
căpăstru, îl duse Benei.

— Am zis tovarăşilor mei să nu se apropie do 
noi pentru ca nici Dumneta nici ci să nu vă pu
teţi cunoaşte dacă întâmplarea v’ar mai aduce vre 
odată faţă* în faţă, zise cătră Ilans Vidra, care pu
sese lucrurile la cale într’acest chip fiind că se 
temea ca Neamţul să nu recunoască pe Anton.

— Foarte bine ai făcut, zise Ilans, paza bună 
întrece primejdia rea.

— Acuma, zise Vidra Ilenei, trebuie să înealeci 
şi să pleci. Ştii a merge călare?

— Ştiu, răspunse Ileana, dar Dumneta nu vii 
cu mine? adaose ea spârietă la gândul că se va 
găsi singură cu doi bărbaţi necunoscuţi şi măh-
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nită cit frumoasa femeie caro îi arăta atâta prie
tenie o părăseşte.

— Poţi să ai toată nădejdea în Părinte, răs
punse Vidra, apoi luând-o iar în braţe şi săru
tând-o, îi şopti la ureche :

— Pesto câte-va ciasuri voiu fi lângă Dumneta.
După plecarea Ilenei cu Stoian şi cu Anton, Vi 

dra făcu câţi-va paşi spre malul gârlei, desprinse 
mantaua, o întinse jos, se aşeză pe ea şi făcu semn 
lui Hans să ieie loc lângă dânsa.

— Ce frumos te ai purtat cu mine, ce om de 
treabă mai eşti, Ilans, începu ea, punând mâna pe 
umărul oşteanului ; nu ştii ce plăcere rai-ai făcut ! 
Văd că ţi sunt într’adevăr dragă şi că cuvintele 
de iubire ce mi le spuneai nu erau cuvinte de
şerte.

— Nimic pe această lume nu mi-ar părea prea 
greu pentru a te mulţămi, zise Ilans punând stă
pânire pe mâna Vidrei şi începând s’o sărute. 
Când vom fi căsătoriţi vei vedea ce fericită ai să 
fii şi cum ai să găseşti în mine un rob vecinie gata 
să-ţi împlinească toate voinţele.

— Dar, zise Vidra trăgându-şi mâna înapoi, m’ai
apucat atât do răpede încât eu, plină de dorul să 
scăp pe acea biată fata din ghiarele lui Bale, n’am 
mai avut vreme să mă gândesc, ţi-am făgădui" că 
ne vom căsători îndată şi.....

— Poate că acuma te căieşti că mi-ai făcut o 
asemene făgăduinţă şi nu mai ai de gând s’o ţii? 
zise Hans cu bănuială.

— Cum să mă căiesc când am venit de aşa de 
departe numai pentru a te înştiinţa că ra’arn ho- 
tărît să te iou de soţ? răspunse’Vidra. Nu, nu 
mă căiesc şi am deplină nădejde că nu-mi voi da 
prilej să mă căiesc vro o.lată. Voiu fi nevasta Du- 
mitalo, dar nu aşa de curând cum vrei Dumneta.

— Mi-ai jurat că dacă-ţi voi împlini voinţa şi 
voi scăpa pe ruda Dumitale din mânile Voevodu- 
lui în astă seară, te vei căsători mâne cu mine. 
Eu mi-am pus în joc zilele căci, dacă Cavalerul 
Albrecht «ar afla că eu am săvârşit o asemene fap
tă, nimic nu m’ar .scăpa de spânzurătoare. Mi-am 
feştelit cinstea de oştean, ara călca? jurământul
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meu numai pentru ca cu, un cias mai de grabă, 
să fii a mea şi acuma Dumneta nu vrei să te mai 
ţii de vorbă! Nu so poate: să ştii că nu voiu îngă
dui să to depărtezi de mine cu un pas până ce 
nu vei ii soţia mea !

— Mă voiu ţinea de cuvânt şi-ţi voi ii soţie, zise 
Vidra, dar peste câte-va zile.

— Chiar mâne, răspunse Hans, hotărit.
— Hans dragă, zise Vidra, silindu-so să vor

bească cu un glas blând deşi mânia începuse să 
fiarbă intr’insa, ascultă-mă; lasă-mă să-ţi spun pri
cinile pentru care suntem siliţi să amânăm un lu
cru la care nu ţin mai puţin decât ţii tu.

Hans tăcu.
— Eu am venit aice, urină Vidra, numai pen

tru o zi, am adus numai ce vezi pe mine, n’am 
măcar schimburi.

— Găsim noi in târg tot ce-ţi va trebui, zise 
Hans; putem merge de dimineaţă şi-ţi poţi alege 
tot ce va fi mai frumos în dugheni, am cu ce 
plăti.

— Dar eu nu sunt o calică, răspunse Vidra, am 
zestre frumoasă: lăzi pline cu haine şi cu albi
turi. Ce ar zice lumea de mine când ar vedea că 
îmi cumperi până şi cămeşi? Ar zice că m’ai cu
les de pe drumuri, că sunt leneşă: vrei să fiu do 
râsul oraşului întreg? Dă-mi răgaz numai săptă
mâna asta ca să mă duc acasă să vestesc pe mă
tuşa Sanda şi să-mi încarc zestrea in care. Sâm
bătă seara voiu fi nczmintit în Ilumuleşti şi Du
minecă putem face nunta. Eşti om cuminte, Hans,. 
trebuie să pricepi că nu cer decât un lucru drept, 
şi Vidra puse din nou mâna ei pe umărul Neam
ţului :

Dar Hans scutură capul:
— Vezi, Vidro, zise el, nebun aş mai fi eu dacă, 

ţinând fericirea în palmă, i-aş da drumul şi aş 
înfrunta primejdia s’o pierd. Nu vei intra in casa 
mea ca o calică, căci mâne vom face nunta şi 
îndată după săvârşirea ei vom pleca acasă, la Dum
neta, ca să-ţi iei de acolo lucrurile şi să ne în
toarcem la Cetate împreună cu ele. Învoire pot 
să capăt ori-când.
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— Dar, zise Vidra, crezi Dumneta că te ieu de 
soţ pentru ca să mă închid pe viaţă în zidiurile 
Cetăţii şi Dumneta să-ţi urmezi ca înainte o slujbă 
atât de sărăcăcioasă şi de primejdiosă. Nu, slava 
Domnului, am destulă avere pentru ca soţul meu 
să poată să-şi fie singur stăpân şi că la locul 
unde voi sta eu să nu lie alta mai mare decât mine. 
Ş’apoi vreusă fiu liniştită, să nu fiu silită să tre
mur necontenit pentru zilele soţului meu, vreu ca 
el să rămâie numai lângă mine, să nu poată un Ca
valer oare-şi care să’l trimită în dreapta sau în 
stânga, ziua sau noaptea, la vreme de vară sau 
de iarnă, după cum iar veni toana.

— îmi este dragă slujba răspunse Hans şi până 
acuma nu mă gândeam s’o părăsesc dar dacă aşa 
îţi este voia,Ţmă void supune şi voiu părăsi steagul 
Cavalerului Albrecht pentru a sluji numai sub stea
gul Dumitale. Dar atunce răgazul ce aveai să’l pul 
căsătoriii noastre este şi mai netrebuincios, căci 
mâne de dimineaţă mă voi duce la Cavaler şi’l voi 
înştiiinţa că sunt silit să-i părăsesc slujba. îmi 
pare rău, nu-i vorbă,căci m’am deprins şi cu dânsul 
şi cu slujba, dar de acum înainte Dumneta îmi 
eşti singură.stăpână. Iar tot mâne, după nuntă, vom 
pleca acasă la Dumneta şi acolo vei hotărî ce 
voin face şi unde ne vom aşeza. Dar să ştii că nu 
te părăsesc până ce nu voi l'i a mea.

Vidra nu prevăzuse că îndărătnicia lui Hans va 
fi atât de mare. lnorezându-se în puterea ce o a- 
vea asupra lui, îşi închipuise că-Î va fi un lucru 
uşor să scăpe de el, dar simţea acuma în glasul lui 
o hotărîre cu care nu fusese deprinsă până atunce. 
începea să fie foarte îngrijită, se căia tare că nu 
ascultase sfatul cei-1 dăduse Stoian şi că, bizuin- 
du- sc numai pe dânsa nu primise ca ei să se mai 
întoarcă pentru a o ajuta să scăpe de Neamţ. Dar 
ştiindu-se sprintenă, ii mai rămânea nădejdea că 
va izbuti să fugă. Insă ca să poată fugi, trebuia 
mai întăiu să adoarmă bănuielile stărnito în Hans 
de vorbele ei şi, înainte de toate, să vadă dacă nu 
poate afla de*la el ceva despre Mihu, căci doar 
pentru atâta venise.

Prefacerea era un lucru potrivnic fiinţii Vidrei :
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stăpânită cum era de patima ei pentru Mihu, nu
mai închipuirea unei desmierdări din partea 
altui bărbat stârnea îutrînsa un desgust nemărgi
nit, dar încă să’l desmierde ea ? Cu ce plăcere 
ar li ucis pe Neamţ în acea clipă. Dar tocmai de 
dragul lui Mihu trebuia să afle numai decât tot 
ce se vorbeşte la Cetate despre el şi, mai ales, să 
scăpe din cursa în care căzuse sub stăpânirea u- 
nui îndemn nesosotit al inimii. Deci luă mâna 
lui Ilans în mâna ei şi, netezând-o, îi zise oftând :

— Văd că ai răspuns la toate şi că trebuie să 
mă supun Dumitale, chiar înainte de a-ţi li soţie. 
Bine, ne vom casatori mâne...

De odataglasul i se opri. Mâna ei, desmierdând 
mâna puternică şi aspră a oşteanului, dăduse de 
un inel larg, in oare era înfiptă o piatră tăietă in 
trei feţe, cu vârful ascuţit, pe care Ilans îl purta 
la degetul cel mic. Vidra sări în picioare.

— De unde ai acest inel ? strigă ea, cu glasul 
schimbat şi cuprinsă de un tremur.

— L’am cumpărat delà un slujitor domnesc, 
răspunse Ilans liniştit.

— Minţi, zise ea, pipăind inelul pe toate fe
ţele, minţi, strigă ea mai tare când, pe una din 
feţe, simţi'.o încrestătură în chip de cruce.

Hans, uimit de mişcarea de care era cuprinsă 
si înohipuindu-şi că ea bănuieşte că inelul îi vine 
<5e la o femeie şi este geloasă, desfăcu cu putere 
mâna lui din mânile ei, scoase răpede inelul şi 
îl puse în mâna Vidrei, zicând:

— Linişteşte-tc, Hans îţi este credincios, nu 
vezi că inelul nu este un inel de femeie ?

Vidra cunoştea prea bine inelul, căci ea îl dă
ruise lui Mihu cu doi ani înainte. Dar faptul că 
inelul era la degetul lui Hans nu putea să arăte 
decât că fusese luat cu sila delà Mihu şi atunce 
el poate nu mai era în viaţă sau, ceia-ce era şi 
mai grozav în ochii Vidrei, el îl dăruise sau îl 
lepădascde bună voie.

— De unde ai acest inel, mai întrebă Vidra cu 
un glas care se făcea din ce în ce mai răguşit.

— L’am cumpărat delà un slujitor al Voevodu-
iu. răspunse Hans, încredinţat că mişcarea Vi-
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drei provine dintr’o simţire de gelozie şi mă
gulit în fundul inimii, căci se vedea în această 
mişcare o dovadă de iubire.

— Şi de unde îl avea slujitorul ? mai întrebă 
Vidra.

— De la un ţăran caro se afla cu fata pe care am 
scos’o din închisoare in urma voinţii Dumitale, răs
punse Hans.

— Ce ţăran ? Cum şi când ? întrebă Vidra a cărui 
viaţă părea atârnată de buzele Neamţului.

— Fata era însoţită de un ţăran care o scăpase 
din mâna Tătarilor când a mtâlnit’o Bale, în satul 
Tamaşi şi, când Bale a vrut s’o sărute, ţăranul, în
drăzneţ, a întins la pământ pe Voevod dintr’o lovi
tură de pumn. Atunce au năvălit slujitorii asupra 
ţăranului iar el, scoţând un paloş ascuns în iţari, 
s’a apărat vitejeşte şi nu îndrăznea nimeni să s’a- 
propie de el când hotnogul-l’a trântit la pământ cu 
arcanul. Când l’au legat, unul din ei i-aluat inelul 
şi mi l’a vândut mie pentru cinci groşi.

— Dar ţăranul ce s’a făcut?
—L’au dus la Bacău şi Tau dat pe mâna şoltuzului 

ca să’l puie la moarte astăzi în zori de ziuă.Slujitorii 
spuneau că om nalt, frumos şi puternic ca dânsul 
încă n’au văzut. Nu semăna a ţăran ci a voinic de 
soiu.

Acuma Vidra nu so mai îndoia că acel voinic 
era Mihu, şi că el poate acuma nu mai trăia. 
Trebuia ca îndată s’ajungă într’o fugă la Bacău, 
să vadă dacă mai trâioşte, să facă minuni pentru 
a’l scăpa şi, de va fi murit, să moară şi ea pe 
groapa lui.*

Stăteau in picioare şi, înainte ca Neamţul să fi pu
tut face o mişcare ca s’o împiedece, îşi luase avân
tul şi o apucase la fugă, dar piciorul i se prinse 
într’o buturugă de salcie şi căzu jos. Mâna lui Hans 
fu pe dânsa înainte ca ea să fi putut apuca să se 
ridice. Se apără ca o fiară şi numai după o luptă 
lungă şi după ce Neamţul îşi puse toate puterile, 
izbuti s’o stăpânească şi s’o aducă la locul unde 
ei stătuse pănă atunce,sleită în puteri, dar cu tur- 
burarea neputinţii in inimă.

Stăruind în credinţa că purtarea, ei era datorită
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unui avânt de gelozie, Hans, îndată ce îşi recapătă 
sufletul, începu s’o mustre cu blândeţă pentru in
tuia ei,jurându-i din nou că ea pe nedrept bănuieşte 
credinţa lui.

Vidra tăcea, puterea îi fusese învinsă, dar dorul 
de a fugi pentru a afla cu o clipă mai curând soarta 
iubitului, rămânea mai viu de cât adinioarea.

Trebuia săscăpc cu orice chip şi, dacă puterea 
ei nu era îndestulătoare, trebuia să cheme viclenia 
in ajutorul slăbăciunii sale. Puse mâna la sân pen
tru a căuta cuţitul ce ’1 purta necontenit asupra 
ei, dar, o nenorocire ! cuţitul trebuia să li căzut 
jos în lupta cu Hans, căci mâna ei nu putu să ’1 
afle/Atunce, din întâmplare,ochii i se opriră asupra 
lungului junghier atârnat de brâul lui Hans,in par
tea stângă. El încetase să vorbească şi stătea pri
vind la dânsa. Vidra izbucni într’un plâns cu hoho
te şi se aruncă jos.

— O ce nenorocită, sunt ! striga ea mereu prin
tre lacrimi.

Hans se aşeză lângă dânsa şi începu din nou 
s’o mângâie şi să-i facă jurăminte do credinţă, 
iar Vidra cu încetul linişti plânsul şi începu să-i 
ceară noui şi cumplite jurăminte că i-a spus ade
vărul şi că inelul nu este de la altă femeie.

Hans, bizuinduse pe nevinovăţia lui şi încântat 
vâzând că Vidra ţinea atât demult la credinţa lui, 
jură tot ce ea îi ceru, acoperindu-i mânile cu să
rutări şi îndrăznind chiar, din când în când, să 
nemerească cu buzele până la obrajii iubitei. Ea 
suferea aceste sărutări, mai mult chiar, după o 
bucată de vreme, Hans simţi că cu braţul ei cel 
stâng încunjură mijlocul lui şi că capul Vidrei 
cade pe umărul lui. Se folosi de această apropiere 
pentru a-i acoperi faţa cu sărutări, iar când ea 
ridică capul, îl apropie de obrazul lui şi-i dădu 
o lungă sărutare, în vinele lui Hans pătrunse un 
foc de o cumplită dulceaţă.

— O Vidro ! zise el pierzându-şi capul.
Dar atunce Vidra, stringându-1 cu putere, lipi 

buzele ei de buzele lui şi, apăsând pe el, îl făcu să 
se răstoarne la pământ, căzând apoi pe sânul lui.

Hans rămase uimit de fericire ; vedea cum ra-
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iul ise dechide înaintea ochilor. Sermanul, rămase 
în raiu ! Vidra, folosindu-sc deturburarea lui, cău
tase cu mâna dreaptă şi găsise jun. hierul.Cu iuţeala 
fulgerului îl scoase din teacă şi, dându-se deodată 
înspre stânga pentru a descoperi pieptul Neam
ţului, îi înfipse fierul în inimă până la mâner, pi
ronind ui trupul de pământ. Un fior scutură tru
pul lui Hans,apoi râmase mort cu surâsul pe buze.

Vidra sări în picioare; era albă ca varul, tot tru
pul îi tremura, privea leşul Neamţului cu ochii hol
baţi do spaimă. Nu peutru întâia oară ucidea ea 
dar până atunce ucisese în luptă dreaptă,vitejască, 
faţă in faţă, ochi în ochi. Acuma avea groază şi 
ruşine de fapta ei.

Dar gândul lui Mihu mort, sau în primejdie de 
moarte, nu lăsă în inima ei loc pentru căinţă.

— Nu se putea altfeliu, zise ca.

CAP. XLVIII

Fraţi cală!

Cu o zi înainte de scăparea Ilenei din Cetate, 
Sâmbătă, pe la toacă, trei oameni stăteau ascunşi 
înti’un pâlc de sălcii, pe malul Bârnatului, nu 
departe de porţile Bacăului.

' Unul din ei era vechea noastră cunoştinţă, 
Petrea Cărăbuş, cu totul îndreptat de rănile pri
mite în lupta cu Toma Alimoş. Petrea era voinic 
şi sprinten ca totdeauna ; ochii îi erau vioi şi 
ageri ca altă dată, dar faţa lui purta semne vă
dite do grijă.

Unul din tovarăşii lui ora un ţăran de la munte 
de vre-o patru-zeci de ani, cu plete castanii şi 
musteţi tunse, mai deschise decât părul.

Celalalt era un tânăr de douăzeci şi cinci de ani, 
nalt, uscăcios, oacheş, cu musteţi lungi şi răsucite 
în sus. Purta un dohnan şi cioreci de aba verde, 
cu şireturi negre, ciubote de iuft negru cu pinteni 
la călcăie iar, pe cap, o pălărie de pâslă neagră, 
eu fundul înalt, împodobită cu şiret negru şi cu 
trei pene de vultur înfipte sub şiret. Era încins-
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<ïu un brâu de piele neagră, cusut cu flori de ar
gint, de la care atârna un paloş lung şi subţire, 
cu mâner de os alb. El şedea jos lângă Petrea 
Cărăbuş care ţinea în mână un baltag puternic. 
Ţăranul stătea în faţa lor, răzămat pe o ghioagă 
lungă de cinci palme, groasă la capătul de jos cât 
un cap de om şi năstrujită până Ja jumătate cu 
cuie de fier, lungi şi groase cât nişte degete de 
bărbat.

Tustrei aveau ochii aţintiţi asupra unei mori 
ce se afla dincolo de Bârnat, aproape în faţa lor. 
Păreau că aşteaptă ca cine-va să iasă dintr’insa.

— Şi spui că l’ai văzut intrând în moară? în
trebă Petrea pe ţăran.

— Cu ochii mei, răspunse ţăranul. îndată după 
ce o plecat morarul în târg, o ieşit Ruja afară şi 
o început să şuiere. Numai decât am văzut şi pe 
Ferenţ lojă că iesă din casă şi se duce spre moară. 
Când s’au întâlnit, au schimbat câte-va cuvinte, a- 
poi au intrat amândoi în moară iar eu am alergat 
să vă dau de ştire.

— Nu înţeleg pentru ce nu mai iesă, zise tână
rul cel oacheş.Morariul trebuie să se întoarcă de-a- 
cuma numai decât, căci noaptea vine răpede şi ar 
putea să i găsască împreună.

Cărăbuş începu să râdă.
— Ce copil mai eşti tu, Berilă, zise el. Mihai 

Şandru este deprins cu asemene lucruri şi nici 
prin gând nu-i trece să se supere. Ştie că dra
gostea lui Ferenţ lojă pentru nevasta lui aduce 
bani în casă şi l’ar îngădui să desmierde pe Ruja 
sub ochii lui. Dar aş dori să iasă mai de grabă 
ca să putem sfârşi cu el : multe mai avem do 
pregătit în astă noapte.

— Uitaţi-vă, zise atunce ţăranul, iată morarul.
Cărăbuş şi cu Berilă îşi îndreptară privirile spre

porţile oraşului şi văzură, pe celalalt mal al pârău- 
lui, venind spre moară, un bărbat nalt şî zdravăn, 
îmbrăcat în haine ungureşti.

El trecu cântând pe dinaintea locului unde e- 
ascunşi Cărăbuş şi cu tovarăşii lui.

— Cântă ca să le deie de ştire că s’intoarce, 
şopti Petrea zâmbind.

rau
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Când ajunse la moară, morariul bătu în uşa 
care se deschise îndată şi el intră.

Trecu o jumătate de cias, noaptea căzuse şi Că
răbuş nu-şi mai putea stăpâni nerăbdarea.

— Lua-iar dracul, zise el printre dinţi, sunt în 
stare să rămâie toată noaptea petrecând împreună.

Dar nu sfârşise bine vorba şi se văzu, căci noap
tea era senină, cum se deschidea uşa şi din moară 
ieşi un bărbat scurt şi gros, în vălit într’o manta care 
îi acoperea fata. El se îndreptă răpede spre o 
punte care se afla la câţi-va paşi de ei. Cărăbuş 
se sculă îndată şi zise atunce tovarăşilor :

— La oărare ! Iute !
Se strecurară printre sălcii răpede şi fără sgo- 

mot, iar când ajunseră la cărarea din faţa puntei, 
Cărăbuş le şopti :

— Tu, Ioane, rămâi din partea asta şi ’1 loveşte ' 
cu pumnul in cap, tu, Berilă, dă-te după copacul 
din faţa lui Ion şi cuprinde grumazul Ungurului 
cu amândouă mănile, eu rămân lângă Ion şi-i voi 
pune căluşul în gură.

Necunoscutul se afla acuma pe punte ; păşi ne
bănuitor peste dânsa şi o apucă pe cărare la vale. 
Dar n’apucase să facă zece paşi când primi în cap 
o lovitură care îl ameţi şi Tar li întins fără îndo
ială la pământ dacă, în aceiaşi vreme, nu Tar fi 
apucat de grumaz două mâni puternice, stringân- 
duT ca într’o minghinea.

— Nu stringe prea tare că mi’l omori, zise Că
răbuş lui Berilă, vârând tot-o-dată un căluş în 
gura necunoscutului. Ioane, leagă-i răpede mânile 
la spate, urmă el, cot la cot ; aşa, bine ! Acuma 
leagă-i şi picioarele, strins, strins de tot, să nu 
poată mişca. Berilă, dă-i drumul !

desprinse mânile şi era vreme să le des
prindă, căci necunoscutul căzu la pământ, vânăt 
la faţă şi cu ochii ieşindu-i afară din cap.

— Oare nucumva mi Tai ucis ? întrebă Cărăbuş 
îngrijit şi plecându-se asupra Ungurului spre a-şi 
da seamă clacă mai suflă.

— Să n’ai grijă, zise Berilă, Tam strins numai 
cât trebuie.

— Acuma, zise Cărăbuş după ce se încredinţă că

Berilă
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necunoscutul trăieşte, luaţi-1 în braţe şi'l duceţi 
a casă la el.

— Dar oare, zise Berilă, n’ar ii mai bine să’l du
cem dea-dreptul în beciul unde vrei să’l ţii în
chis ?

— Nu, răspunse Cărăbuş, de o-camdată îl vom 
duce acasă la dânsul. Dacăl’am duce aiure, la vre
mea asta am ii în primejdie să ne întâlnim pe drum 
cu lume care se întoarce din oraş şi să deşteptăm 
astfeliu bănuieli. Casa lui este aproape şi ori-ce fi
inţă omenească o ocoleşte cu îngrijire, ţinând-o, cu 
drept cuvânt, drept lucru necurat. La noapte însă 
il vom ridica şi’l vomjduco în beciul cumătrului meu, 
Tară-Lungă, unde nu’l va putea găsi nici talăl-său, 
dracul.

Berilă şi cu Ion ridicară pe necunoscut de Iapă- 
' mânt, cel dinţăm îl luă de cap,celalalt de picioare 

şi ţinându-1 astfeliu, urmară pe Cărăbuş care o luase 
la vale pe cărare.

Ieşiră din pălcul de răchiţi d, văzându-se pe câmp 
deschis, grăbiră pasul spre a ajunge la alt pâlc de 
copaci care se vedea la o depărtare de cinci-zeci 
de paşi şi, îndată după ce intrară într’însul, se gă
siră în faţa unei mici clădiri de lemn, acoperită cu 
şândilă, pe jumătate casă şi pe jumătate bordeiu. 
Se opriră la uşă şi întinseră sarcina lor pe pă
mânt.

Cărăbuş împinse uşa care s’aştepta s’o găsească 
închisă dar, spre mirarea Iu», uşa se deschise ca 
de la sine şi el intră în casă. Dar nu apucase să 
facă un pas când se simţi apucat de grumaz şi, mi
rarea răpindu-i puterile, fu trântit la pământ, o 
povară grea i se puse pe piept, iar la urechile lui 
răsunară nişte cuvinte ungureşti, rostite de un glas 
răguşit şi care nu le putu înţelege.

La zgomotul făcut de Petrea când căzu jos, 
Berilă şi cu Ion năvăliră răpede în casă. Nepu
tând să vadă nimic, din pricina întunericului, Ion 

.scoase răpede un amnar şi o bucată de fitil, scă- 
păra şi, când fitilul fu aprins, zăriră pe Pe
trea întins la pământ iar, pe pieptul lui, şedea 
un om care-i stringea grumazul cu amândouă 

vmânile. Acesta, la vederea lui Ion şi a lui Berilă,
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rămase o clipă nemişcat, apoi sări în picioare şi 
so puse în faţa lor cu un cuţit în mână. Dar Be- 
rilă se răpezi la dânsul, prinse cu dreapta braţul 
care ţinea cuţitul, sucindu’l cu putere, iar cu stân
ga închisă îi purţă mai multe lovituri la cap.

In aceiaşi vreme, Ion mai scoase din chimir o 
opaiţă, o aprinse la fitilul aproape stins, o puse 
iute pe o masă aflată lângă dânsul şi se răpezi în 
ajutorul lui Berilă- Apucă pe potrivnic de grumaz 
şi, amândoi împreună, izbutiră cu înlesnire să’l 
trântească la pământ şi să’i smulgă cuţitul din 
mână

Petrea Cărăbuş avuse acuma vreme să’şi re- 
vie în fire şi să se ridico în picioare; luând opaiţa 
de pe masă, se apropie de locul unde tovarăşii 
ţineau pe necunoscut în nemişcare, zicând :

— Ia să vedem peste cine, dracul, am dat?
Dar, când lumina căzu asupra feţii necunoscu

tului, ea îi arătă uncap mare, acoperit cu un păr 
roş ca jăratecul, sub care se vedea o frunte mică 
şi îngustă, nişto ochi cenuşii, mici, aproape fără 
gene, un nas scurt, dar strâmb, gros, plin de bu
be şi de păr, o gură cumplit do mare, cu buze 
groase şi vinete, deasupra cărora, in loc do raus- 
teţi, erau înfipte câteva fire de păr, galbene, groa
se şi ţapenc, o bărbie spână şi nişte obraji groşi 
şi umflaţi. Cărăbuş se dădu mirat înapoi, iar to
varăşii lui scăpară un strigăt de uimire.

— El este, strigară intr’un glas, Fereuţ lojă!
— Dar, adăogi atunce Petrea, cine să fie oare 

celalalt?
Intr’o clipală necunoscutul era legat do mâni 

şi de picioare, în aşa chip că nu mai putea face 
nici o mişcare.

— Acuma aduceţi pe celalalt, mai zise Cărăbuş.
Când amândoi necunoscuţii fură puşi unul lân

gă altul, Petrea şi cu tovarăşii scăpară tus-trei a- 
celaş strigăt:

— Par’căs fraţi de gemene !
Şi într’adevâr, cu greu s’ar fi putut vedea o a- 

semănare mai uimitoare. Acelaş cap, acelaş păr, 
aceleaşi trăsături bestiale, acelaş trup, scurt, spă-
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tos, aceleaşi mâni nemăsurat de mari, de late şi 
de groase.

— Cine eşti tu? întrebă Petrea pe al doilea 
necunoscut, căruia nu-i pusese căluş in gură.

Necunoscutul nu răspunse.
Petrea îl mai întrebă a doua oară dar şi de astă 

dată în zadar. Atunce Ion, scoţând din chimir un 
cuţit ascuţit, zise:

— Lasă că am eu leac pentru a descleşta lim
ba. Şi îngenunchind puse cuţitul pe grumazul stră
inului.

— Cine eşti ? întrebă Petrea pentru a treia oară 
şi Ion incepu să apese pe cuţit.

Necunoscutul, simţind că vârful fierului îi intră 
în carne, zise atunce:

— Ferenţ Antal !
Ion depărtă cuţitul delà grumazul străinului zi

când u-i:
— Să ştii că îndată ce vei amuţi, te desmierd 

din nou cu el.
— Eşti frate cu Ferenţ lojă ? mai întrebă Pe

trea.
— Frate de gemene.
— De când eşti aice?
— De astăzi.
— Unde ai fost pănă acuma ?
— In Ţara Ungurească, în Ţara Le.şască, în Ţara 

Rusască şi în Moldova.
— Ce căutai pe acolo?
— Pe frate-meu.
— De mult nu-1 văzuseşi?
— De cinci-spre-zece ani.
— Ce te-o făcut să năvăleşti asupra mea când 

am intrat în casă?
— Credeam că este frate meu.
— Şi pentru ce năvăleai asupra fratelui tău cu 

atâta turbare ? întrebă Petru mirat.
— Fiind că vroiam să’l omor !
— Şi pentru ce?
— De cinci-spre-zece ani îl caut peste tot locul 

ca să’l văd.
— Dar ce ţi-o făcut ol.
— Deslegaţi-mi întăiu braţele că cumplit le-aţi
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strins, nu pot vorbi de durere şi apoi vă voiu 
spune tot. N’a veţi de ce vă teme,’ adaose ol, sun
teţi trei şi picioarele pot să-mi rămâie legate.

Cărăbuş făcu un semn şi Ion, plecându-se, des- 
legă braţele Ungurului, apoi luându-l do mijloc îl 
răzămă cu spetele de părete.

— Atăt eu cât şi frate-meu, povesti el, suntem 
de la Ternes var. Tatăl nostru a fost călăul oraşu
lui ; la moartea lui, eu şi frate meu am moştenit 
această însărcinare, împărţind datoriile şi veni
turile oi. Vre-o zece ani am trăit în bună înţele
gere şi fie-care din noi pusese de o parte câte o 
grămegioară bună de bani. Cearta a inccput de la 
o fată, pe care amândoi voiam s’o luăm do soţie. 
Asemănarea între noi este, precum vedeţi, ui
mitoare, mama noastră pentru a şti care este 
lojă şi caro Antal, îi legase lui o cordea albas
tră la gât şi mie una roşie ; mai pe urină, de 
oare-ce amândoi eram siliţi de meseria noastră 
să purtăm haine roşii, ne deosebea lumea numai 
prin deosebirea croielii. Sarolta, fata pe care o 
îndrăgisem, nu ne deosebea decât prin haine şi 
mult a stat la gânduri până când s’a hotar it pe 
care să’l aleagă.

— Urită trebuia să mai fie. întrerupse Berilă, 
şi lipsită de peţitori ca să vreiesăse uite la nişte 
ciume atât de urâte şi dedate la meseria scârboasă 
de călău.

— Tare te înşeli, răspunse Antal, era frumoasă 
ca ziua, dar săracă, lipită pământului. Ii plăceau 
rochiile frumoase, mătăsurile, inelurile şi brăţările 
do aur împodobite cu pietre scumpe şi nevoia o silea 
să umble desculţă, îmbrăcată în zdrenţe şi fără 
altă podoabă decât frumuseţa ei. Ca s’o câştigăm, 
amândoi i-am adus daruri* şi darurile mele fiind 
mai frumoase şi mai multe decât acele ale lui lojă, 
m’a ales pe mine. 'Mare a fost ciuda lui, dar a 
ascuns-o şi s’a făcut că nu-i pasă : no-am logodit 
şi am hotărît ziua nunţii. Şedeam in aceiaşi casă 
şi dormeam întraceiaşi odaie. In dimineaţa zilei 
în care era să se facă căsătoria, eram amândoi 
îmbrăcaţi şi gata să plecăm la nuntă, când lojă, 
scoţând dintr’un dulap o sticlă cu vin de Tokai,

29
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adusa, de el cu o zi înainte, m’a poftit s’o deşer
tam in sănătatea mea şi a Saroltei înainte de a 
ieşi. Eu am primit fără bănuială, dar de abie de
şertasem al doilea pahar, când m’am simţit cu
prins do o ameţeală si de o slâbăciune grozavă şi 
m’am văzut silit să mă întind pe pat. Bucuria care 
o văzuiu în ochii lui lojă insă, îmi deşteptă bănuie
lile şi mă făcu să înţeleg că vinul era otrăvit. Ara 
vrut să sar de pe pat, să chem lume în ajutor, 
să mă duc la un vraciu, să mă răsbun asupra 
ucigaşului, dar în zadar ; nu putuiu să mise nici 
măcar un deget de la măni. Iar ol, văzând nepu
tinţa mea, se apropie de mine şi’mi spuse cu un 
râset de fiară :

— Nu te opinti in zadar: otrava pusă de mine 
în vin tc pune in neputinţă de a face cea mai 
mică mişcare vreme de trei zile. Deşi vezi şi auzi, 
trupul tău este ca mort în acest răstimp, să ştii 
că acuma am să te îmbrac cu hainele mele şi ara 
să pun pe ale tale : mă voiu duce la nuntă şi mă 
voiu căsători cu Sarolta în locul tău. Celor ce se 
vor mira de lipsa lui Jojă, le voiu răspunde că el a 
băut toată noaptea şi că acuma este atât de beat 
încât nu se poate scula de pe pat. Iar astă noapte 
să ştii ca voiu veni cu Sarolta aice, că ne vom 
iubi sub ochii tăi, apoi voiu desgropa, atât banii 
mei cât şi pe ai tăi de sub cărămida de lângă 
vatră şi că vom pleca spre ţâri depărtate. Făcu cum 
zisese. Îmi luă hainele şi mă îmbrăcă cu ale sale 
fără ca eu să fi putut face cea mai mică opunere, 
apoi plecă la nuntă. Sunt cincisprezece ani de 
atunce, prin multe trecut-am, dar nu pot uita 
cazna acelei zile şi mai ales a acelei nopţi. Veni 
seara cu soţia lui : cu logodnica, cu iubita mea. 
Avu îndrăzneala să-i spuio în faţa mea ceia ce 
făcuse cu mine şi cum se căsătorise cu dânsa în 
locul meu. Sarolta rămase întăiu mută şi spărietă 
dar, când auzi că are să ieie averea lui şi averea 
mea şi are s’o ducă în locuri depărtate, fi rea ei lacomă 
se arătă în toată uriciunea : uni batjocurile ei cu 
batjocurile lui. Multe chinuri văzut-am, multe pri- 
cinuit-am, darnici una nu s’a putut apropia, chiar 
de departe, de cazna grozavă de care avuiu parte
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în acea noapte. Avură cruzimea să se desmierde în 
faţa mea : cum nu mi-a plesnit inima şi mintea 
de durere şi de turbare nu înţeleg : acuma, după 
atâţia ani, amintirea acelor ciasuri mă înfiorează, 
mă 1 nebun este.

Şi picături groase de sudoare se văzură curgând 
pe faţa nenorocitului.

— Au desgropat banii adunaţi de mine galbân 
cu galbân şi luând toate lucrurile de preţ aflate 
în casă, au pornit înainte de ziuă, pe nişte cai 
pregătiţi de mai nainto. Două zile şi două nopţi 
am mai rămas în aceiaşi stare de neputinţă, blăs- 
tămându-mi soarta şi îndurând chinurile mai multor 
iaduri. Când, în sfârşit, mi-am recâştigat puterile, 
m’am găsit în neputinţă să urmăresc pe fugari 
căci oi îmi luase tot şi nu aveam nici cu ce cum
păra un cal. Dorul de o răsbunare cumplită şi gro
zavă mă ardea : dar a trebuit să vând tot ce aveam 
şi să muncesc pentru ca să pot începe îndeplinirea 
ci. Cunoscând acuma ce este chinul, deşi mi aş fi dat 
viaţa pentru a putea supune pe frate-meu şi pe Sa- 
rolta caznelor celor mai îngrozitoare, nu-mi mai fu 
cu putinţă să mi urmez meseria chinuim! pe alţii, mă 
lepădaiu de dânsa şi căutaiu alte mijloace de 
câştig.

Dar nime nu voia să întrebuinţeze slujbele acelui 
ce îndeplinea o sarcină privită do toţi ca spurcată. 
Trecură doi ani până când mă văzuiu în stare să 
mă pun pe urma acelor care îşi bătuse intr’atâta 
joc de mine. Aflasem că ei se îndreptase spre Ţara 
Leşască; îi căutaiu in Cracovia, în Liov, dăduiu de 
urma lor la Halici, de unde plecase cu două Juni 
înainte de venirea mea, după ce lojă îşi îndeplinise 
meseria în acel oraş aproape doi ani. Dar calul îmi 
pierise şi alţi doi ani trecură până cându putuiu să 
plec laKiov,undo ei se aşezase. Dar, la sosirea mea 
acolo, întâmplarea făcu ca să mă întâlnesc faţă in 
faţă cu Sarolta: înainte să fi apucat săpun mâna 
pe dânsa, ea se perdu în mulţime şi, dând lui lojă 
de ştire că am sosit, amândoi plecară fără a pierde 
o clipă. După o zăbavă dc câteva luni în Kiov, ple- 
caiu 'ăutându-i în Vladimir şi în Novgorod. In ni
cest de pe urmă oraşâflaiu că *Sarolta fusese prinsă



452

de lojii iubindu-se cu altul si tăietă bucăţi cu to
porul, iar făptuitorul plecase la Moscova. L’atn cău- 
acolo, în Iaroslav, in Hotin, în Orlieiu, în Suciava, 
fiind necontenit silit să mă opresc spre a agonisi 
banii trebuitori pentru traiu şi pentru urmarea călă- 
toriii. In Suciava am aflat că el este de trei ani 
călăul acestui oraş ; îndată ce mi-a fost cu putinţă 
am plecat : astăzi la toacă am ajuns în Bacău şi, 
arătându-mi-se locuinţa lui, într’amurgul m’am fu
rişat într’insa după ce am izbutit să deschid uşa. 
Eram încredinţat acuma că ciasul aşteptat de atâţia 
ani a sosit în sfârşit. Cândam auzit paşi, m’am pus 
la pândă după uşă, gata să mă arunc asupra lui, 
să-l dobor la pământ şi să-l leg ; ceia ce a urmat ştiţi.

Cărăbuş şi Berilă rămaseră câtva în tăcere 
după isprăvirea acestei povestiri, în sfârşit Cără
buş zise :

— Dacă faptele au fost precum no spui, apoi 
ele te ar îndreptăţi să uiăştipe frate-tău. Dar să 
vedem ce ştie săspuieşiel. Ioane, dcsleagă braţele 
celuilalt şi-i scoate căluşul din gură.

Ion deslegă braţele lui lojă, îi ridică partea de 
sus a trupului şi voi să-i sprijine capul de păre
te dar în zadar, capul şi umerile lunecară pe pă
rete şi căzură jos. Voi să-i scoată căluşul din gură, 
dar îi fu cu neputinţă, căci dinţii il stringeau cu 
o putere de neînvins.

Simţind că obrazul este rece ca ghiaţa, se uită 
mai de aproape la faţîf'Călăului, îşi apropie ure
chea de pieptul lui, apoi se întoarse cătră tova
răşi şi zise :

— Ii mort !
Cărăbuş luă in mână opaiţa şi, urmat de Berilă 

se apropie de călău lângă care ingenunchiă şi 
începu să-l pipăie. In curând se în credinţă că Ion 
avuse dreptate. Spaima ce resimţise la vederea fră- 
ţine-său 11 ucisese.

— Frate-tău o murit, zise Cărăbuş lui Antal,depu- 
nând opaiţa pe masă.

Atunce Ungurul izbucni într’un şir de bocete şi 
de răcnete de turbare, blăstămându-şi în limba 
lui soarta care îi răpea ori ce nădejde să-şi poată 
vedea răsbunarea îndeplinită.

Cei trei Români caro înţelegeau ungureşte nu-şi
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putură stăpâni greaţa văzând o ură atât de cum
plită.

— Taci, ciumă, îi zise Berilă, nu uita că-ţi era 
frate şi că moartea pune sfârşit la toate.

Ungurul tăcu.
— Ce facem acuma cu mortul? întrebă Berilă, 

şi ce facem cu cel viu?
— Pe mort îl vom îngropa în beciu, răspunse 

Cărăbuş, iar cu cel viu vom face ceia-ce aveam de 
gând să facem cu acel mort.

— Lumea spune că călăul avea mulţime de bani, 
zise atunce Ion, nu-i va li cheltuit toţi cu Ruja 
lui Miliai Şandru, oare unde să-i fi ascuns? Arii 
păcat să rămâie pierduţi.

— Ori-cât de mulţi ar fi şi ori-unde ar fi as
cunşi, zise Cărăbuş, nu ne putem pierde vremea 
cu căutarea lor.

Antal, la cuvântul: bani, tresări. Ochii lui fă
cură ocolul odăii şi se opriră asupra vetrii, rămâ
nând aţintiţi asupra ci, măriţi, ca atraşi de un far
mec. Toată înfăţoşarea lui era schimbată şi Cără
buş, caro-1 urmărea cu ochiul, mirat de această 
schimbare şi cuprins de o bănuială, îl întrebă:

— Ce să fie oare în vatra aceasta ca să priveşti 
la dânsa cu atâta încordare.

Ungurul tresări şi încetă să privească la vatră, 
dar numai după oareşicare curgere de vreme în
trebă, la rândul sau :

— Ce aveţi de gând sa faceţi cu mine?
— Ai auzit că vom face cu tine ceia-ce aveam 

de gând să facem cu frate-tău, răspunse Cărăbuş.
— Aveţi de gând să mă ucideţi ? mai întrebă 

Ungurul cu un tremur în glas.
— S’ar putea întâmpla şi una ca asta, răspunse 

Cărăbuş.
Ungurul tăcu şi privirea lui iar se îndreptă a- 

supra vetrei, dar numai pentru o clipală ; apoi 
zise :

— Dar, dacă mi-aşi răscumpără viaţa ?
— Cu ce ? întrebă Cărăbuş ?
— Cu aur, cu aur mult ! răspunse Ungurul.
— Unde este acel aur? întrebă Cărăbuş.
— Asta este treaba mea, âspunse Ungurul.
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— Dar când şi unde ne-1 vei da ? întreba Că
răbuş.

— Aice şi îndată, răspunse Ungurul.
— Cât aur? mai întrebă Petrea.
— Singur nu ştiu, dar mult, răspunse Ungurul, 

tot cât avea lojă.
— Tu ştii unde sunt ascunşi banii frăţine-tău?
— Da, ştiu.
— Şi de-’ţi voi dărui viaţa ne vei spune îndată 

unde se află acei bani.
— Vă voiu spune îndată.
— Bine, zise Cărăbuş, îţi dăruiesc viaţa dacă ne 

spui unde sunt banii ; mâne seară vei fi slobod să 
mergi unde vrei, unde sunt banii ?

— Nu mă Înşeli? întrebă Ungurul cu bănuială. 
Co chezăşie îmi dai că după ce vei lua banii nu 
mă vei ucide ?

— Chezăşie nu pot şi nici nu vrcu să’ţi dau, 
răspunse Cărăbuş. Viaţa ta este in manile noas
tre ; dacă ne spui, ţi-am făgăduit sa te cruţ şi 
se poate întâmpla să mă ţin de cuvânt : alegeţi

— Mă voiu încrede în cuvântul vostru, zise Un
gurul. Do la mijlocul vetrei măsuraţi o palmă şi 
trei degete spre păretele din faţa sobei, apoi de 
acolo altă palma şi un deget drept spre păretele 
din fund, pe urină iar şapte degete spre păre
tele din faţă şi săpaţi : veţi da de bani.

Ion puse în.aată mâna pe un hârleţ, iar Berila 
făcu măsurile arătate de Ungur. La a treia lovi
tură de hârleţ. fierul dădu de o piatră Ion scoase 
tot pământul de deasupra şi de pe împrejurul ci, 
apoi Berilă, cu un cuţit, ridică piatra şi scoase do 
sub dânsa un săculteţ de piele, pe urmă un al do
ilea, un al treilea şi un al patrulea.

— Vedeţi ca nu m’am lăudat în zadar, zise a- 
tunce Antal, mi-am adus aminte ca tata, când era 
pe patul de moarte şi a împărţit banii între noi, ne-a 
spus ca neamul nostru, din tată în fiu şi-a pastrat 
banii într’o bortă, lângă vatră, la depărtările ce 
vi le am spus.

Berilă şi cu Ion puseră săculteţele pe masă lângă 
Cărăbuş, dar voind să ieie unul <iin ele, Petrea îl 
scăpă din mănă, şi săcultebul căzând jos şi deochi-
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zându-se, o mulţime de galbeni se împră.ştioră po * 
pământ, lângă Antal. Acesta Întinse mâna cu lă
comie şi-şi umplu pumnul cu ei, apoi uitându-so 
la dânşii, dădu un ţipet :

— Gălbănaşii mei, strigă el ungureşte, aceştia 
sunt. gălbănaşii mei, parte rămaşi de la tatăl meu, 
parte strinşi unul câte unul de mine. li cunosc 
căci toţi au chipul lui Laslău cel Sfânt. lojă strin- 
gea numai galbeni de ai lui Bela al patrulea. 0, 
gălbănaşii mei, când v’am numărat pentru cea de 
pe urmă oară la Tomes var, acum cinci-spre-zece 
ani, eram la culmea fericirii, in preziua nunţii mele! 
0, nu-mi închipuiam că nu.vă voiu mai vedea atâta 
vreme, drăguţii mei, şi că când vă voiu vedea 
veţi li pierduţi pentru mine pe veci. 0 dragii, o 
frumoşii, o dulcii mei gălbănaşi şi, ducând pum
nul plini de galbeni la gură, îi sărută de mai 
multe ori.

Mişcarea lui era atât do mare şi de adâncă in 
cât Lon şi Bcrilă rămaseră privind la dânsul cu 
un zâmbet de mirare şi de despreţ, iar Cărăbuş 
stătea gânditor. El rupse col dintăiu tăcerea :

— Ia spunemi, Antal, întrebă el, drag îţi este 
aurul ?

— O drag, răspunse Antal urmând a se juca cu 
galbenii, drag tare şi mult am suferit cinci-spre- 
zece ani din pricina lipsei lui.

— Dar co-ţi este mai drag, aurul sau răsbu- 
narea?

— Pănă acum, răspunse Antal după o clipă de 
îndoială, credeam că mai dulce este răsbuuarea, 
dar acuma mi se pare că aurul îmi este mai drag. 
Dar oare, urmă el cu un glas rugător, n’aţi putea 
să-mi lăsaţi şi mie că ţi-va din aceşti gălbănaşi, 
măcar vro-o jumătate de pumni.şor, ca să-i ţin ca 
o amintire a tinereţii mele?

— Să vedem, zise Petrea, poate că ’ţi voi da, 
dar intăiu să vedem câţi sunt. Ii vei număra tu. 
Daţi-ii sacii ca să-i numere.

Sacii fură puşi lângă Antal şi el începu să numere 
galbenii şi să-i*facă grămegioare de câte o sută.

— Trei-sute şi unul ! strigă el după ce isprăvi 
număratul galbenilor din cel dintăiu săculteţ»
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care se împrâştiese. Tocmai câţi aveam când i-am 
numărat pentru cea do pe urma oară. lojă n’a a- 
dăogat nici unul, dar nici n’a luat vre unul, aceştia 
sunt drăguţii mei de gălbănaşi. dintr’lnşii să-mi 
dai câţi-va. Dar, mişelul, ce rău i-a ţinut, ce plini 
sunt de murdării: ou ii spălam în fiecare săptă mână.

Şi-i bagă cu îngrijire, cu cruţare în săculteţ,par’că 
se temea să nu le facă vre un rău, să nu-i bete- 
jască umblând mai răpede cu ei, apoi numără pe 
acei din celelalte trei sîculteţe şi de toţi se găsiră 
peste o mic şi patru sute, sumă alcătuind pe acea 
vreme o avere însemnată.

— Acuma, zise Petrea după ce număratul fu 
isprăvit, ia spune-mi ce mi-ai da tu mie dacă eu 
ţi-aş da, nu numai un pumnişor dintr’înşii, dar 
toţi câţi i-ai numărat.

De mirare Ungurul nu răspunse.
— Ce mi-ai da tu mie, mai zise Petrea, dacă 

ţi-aş da toţi galbenii ce sunt în aceste săculteţe?
— Glumeşti? răspunse Antal.
— Nu glumesc de loc. Răspunde.
— Sufletul muu, răspunse Antal cu hotărîre.
— Prost dar, răspunse Petrea, căci sufletul tău 

nu preţuieşte nimica, ş’apoi n’ai cum să’l dai căci 
el este de mult al dracului !

— Alta n’am ce da, răspunse Ungurul măhnit.
— Ai face oare. tu, ceia ce ţi-voiu cere eu ? mai 

întrebă Petrea.
— 0, de ar fi în putinţa mea, ce n’aş face eu 

pentru atâţia galbeni, striga Antal.
— Iţi cer să faci numai o faptă bună şi dreaptă, 

zise Petrea.
— Fie ea chiar şi nedreaptă, numai în putinţa 

mea, îndată ţi-aş face-o, răspunse Antal.
— Ascultă, zise Petrea. In temniţa din Bacău 

este închis un prieten al meu, un voinic do frunte : 
bun, viteaz şi drept. El este ursit să moară măno 
pe roată, după ce, prin cazne înfricoşate, i se vor fi 
stors numele tovarăşilor şi a tăbliţelor lui. Fratele 
tău era menit să-l căznească şi să-l omoare. Noi 
Tarn prins şi Tam legat, voind să’l închidem îutr’un 
loc tainic pentru ca rnăne să nu fie cine să căz
nească pe prietenul meu, căci alt călău nu este in
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Bacău. Astfeliu noi am avea vreme să adunăm 
prietenii noştri apoi, la noaptea viitoare,Fam scoate 
din temniţă cu putere. Dar acuma încep a mă purta 
cu alt gând şi, dacă mi dai ajutorul tău, prietenul 
nostru va fi scăpat mâne, chiar de dimiueaţă şi 
galbenii vor fi ai tăi.

— Şi cum pot să te ajut ?
— Ai putea să iei locul frăţine-tău, semeni cu 

dânsul atât de bine în cât nu te-ar putea cunoaşte 
nime. Obiceiul este că în dimineaţa zilei în care 
osânditul urmează să sufere cazna şi moartea, 
călăul să ducă la locul anumit, afară din târg, unel
tele de caznă şi să le aşeze, apoi însoţit de 
armaşul târgului merge la temniţă, scoate pe o- 
sândit şi’l duce intro căruţă, sub pază,acolo unde 
se află aşezate uneltele. Călăul are totdeauna ca 
dânsul trei sau patru ajutoare, iar uneltele care 
trebuie să se afle aice, sunt duse într’o căruţă, 
dar frate-tău, fiind sgârcit şi plata ajutorilor fiind 
în sarcina lui, el nu’i ţinea cu anul ci tocmea, în 
ajunul zilei când avea trebuinţă, doi, trei sau pa
tru oameni cunoscuţi de dânsul. Ştiu bine că până 
acuma n’o tocmit nici oameni nici căruţă pentru 
mâne şi astfeliu îmi este lesne să pun pe lângă 
tine patru oameni de încredere ai mei, afară de 
acel cu căruţa. Singura pricină pentru care nu 
voiam să încerc scăparea prietenului meu pe când 
era pe drum spre locul caznei, era tocmai faptul 
că el trebuia să stoic încătuşat în căruţă şi păzit 
do călău cu calfele lui ; văzând că norodul sare 
în ajutorul lui, fără îndoială că Far fi omorît pe 
loc. Dar fiind el încunjurat de oameni gata să’i 
deie mână de ajutor, puternic şi voinic cum este de 
firea lui, ar fi lucru lesne să’l facem scăpat de 
n’ar fi pus în fiare. Insă cred că cu ajutorul tău 
am putea face ca fiarele să cadă la cea dintăiu 
mişcare a lui.

— Dar cum ? întrebă Antal.
— Ai putea, înainte de a-1 scoate din temniţă, 

să-i scoţi fiarele sub cuvânt că nu sunt bune şi 
n’ai nădejde în ele şi să-i pui altele, ce le-ai pre
găti do mai nainte, care s’ar putea scoate cu u-
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şurinţfl, şi Cărăbuş se opri privind la Antal cu 
oareşi care grijă.

Ungurul, după ce se gândi cât-va, zise:
— Lucrul se poate; pot pregăti aice alte fiare, 

părând puternice dar cu nituri slabe, care să se 
rupă cu puţină opinteală. Foc şi unelte văd că 
sunt, adaose el arătând spre vatră, lângă care e- 
rau o păreche de foi, un ilău, ciocane, cleşti şi 
pile. Mi-ar trebui numai lanţuri.

— Trebuie să se găsască si lanţuri în casa că
lăului, zise Petrea. De n’ar li, lesne putea-vom că
păta un rând din oraş.

Ion începu să caute prin ungherile odăii şi în 
curând dădu peste un rând de’ lanţuri, groase şi 
grele care zăceau la pământ, intr’un colţ.

— Ia să te vedem, zise Petrea lui lojă, apu- 
că-te de fiarele aceste şi mi le pregăteşte ca să 
le încerc. Ioane, adăogi el, desleagă-i picioarele.

Picioarele îi fură deslegatedar Ungurul se încer
că in zadar să se ţie îndată pe ele. Legăturile 
fusese atât de strinse în cât picioarele îi amor
ţise cu totul şi numai după mai multe încercări 
putu să steie şi apoi să umble.

In acel răstimp Ion pusese mangal pe vatră, îi 
dăduse foc şi începuse a sufla din foi, iar Antal 
luând fiarele, se puse pe lucru şi, în mai puţin de 
jumătate de cias, el întinse lui Petrea fiarele.

— Uite cât par de tari: ochiul cel mai priceput 
n’ar putea să găsască nici un cusur in ele şi, cu 
toate aceste, un om de putere mijlocie le poate 
lepăda numai cu puţină osteneală.

Cărăbuş poronci însă Ungurului să aşeze şi să 
potrivească fiarele pe mânilo şi pe picioarele lui. 
După ce fu bătut cel de pe urmă nit, Cărăbuş 
care stătuse pe scaun în timpul aşezării lor, se 
sculă cu greutate, atât de mare era povara acolor 
lanţuri.

— Calcă cu piciorul drept pe lanţul stâng şi 
zmunceşle piciorul stâng, zise Antal.

Cărăbuş făcu cum îi era zis şi o verigă a lanţului de 
la piciorul stâng desprinzându-sc, lanţul căzu la pă
mânt. In acelaş chip îşi slobozi şi piciorul drept.

—Apucă lanţul de la braţul drept cu mâna stângă
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şi zmunceşte, zise iar Ungurul, şi Cărăbuş îşi des
prinse braţele aproape fără opinteală.

După ce niturile rupte fură înlocuite prin altele, 
Cărăbuş zise Ungurului :

— Să ne înţelegem bine. Vei rămânea astă 
noapte aice sub paza tovarăşilor mei. Mâne, in 
zori de ziuă vor veni alţi cinci credincioşi ai mei, 
aducând o căruţă cu patru boi. Veţi pune uneltele 
de caznă în căruţă şi cu toţii, afară de Borilă 
care va veni de a-dreptul la mine, veţi merge fără 
întârziere la casa şoltuzului. Acolo ii vei spune 
că acei ce au venit cu tine sunt ajutorii tăi şi că 
aştepţi poruncile lui pentru a’ţi începe lucrul. Nu 
încape îndoială ca el îţi va poronci să începi în
dată şi’ţi va da o carte pentru temnicer spre aţi 
preda pe osândit. Vei lua cartea şi vei merge la 
locul do caznă, lângă gura Bârnatului, unde te 
vor îndrepta oamenii ce vor fi cu tine şi acolo vei 
descărca şi vei aşeza uneltele. Apoi, lăsând de 
pază pe unul din tovarăşi, vei merge cu ceilalţi 
şi cu căruţa la temniţă. Acolo vei da temniceru
lui cartea şoltuzului şi el îţi va scoate în schimb 
pe osândit din groapă şi ţi-l va preda. Fără a 
pierde vreme, începe a striga că lanţurile cu 
care el esto încătuşat sunt prea slabe pentru 
un om aşa de voinic şi le vei schimba îndată. 
N’aibi nici o teamă, temnicerul şi păzitorii nu te 
vor împiedeca. îndată cc-i vei fi pus lanţurile cele 
pregătite, îl vei sui în căruţă şi veţi porni spre 
locul de caznă. Cu bună seamă că un număr în
semnat de slujitori te va urma spre a zădărnici 
orice încercare de fugă. Aceşti slujitori vor ur
ma pe lângă căruţă: însă tu şi aşa numiţii tăi 
ajutori veţi fi în căruţă împrejurul osânditului. 
Oamenii mei vor găsi prilej să-l puie în cunoş
tinţă de celo pregătite de noi pentru scăparea lui 
şi, mai ales, de slăbilciunea lanţurilor cu care este 
terecat. Nu încape îndoială că mulţimea adunată 
pentru privire arc să fie mare şi că, ele la început, 
au să se audă strigăte de laudă pentru osândit şi 
de ură pentru acei care vor să-l piardă, iar pela 
mijlocul drumului poporul va năvăli asupra sluji
torilor. Atunce, dacă prietenul nostru va putea să
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scăpe lesne de lanţuri, nu mai am grijă pentru el. 
Scăparea lui va fi un fapt îndeplinit. Vezi prin 
urmare că partea ce-ţi cer s’o iei în încercarea 
noastră este uşoară. Iţi cer numai să’ţi păstrezi 
sângele rece şi să schimbi lanţurile cu care este 
încărcat prietenul meu. Oamenii ce vor fi cu tine 
sunt de toată nădejdea, i-am ales pe sprinceană : 
viteji, puternici şi cu ninţi. Ei vor avea grijă sâ’ţi 
spuie de mai nainte, care-i soltuzul, care-i temni
cerul, care-i namostnicul lui Vodă, dacă acest de pe 
urmă s’ar arăta, şi îţi vor mai numi căpeteniile sluji
torilor. îndată ce vei vedea că prietenul nostru o le
pădat lanţurile şi o pus mâna pe armă, poţi să te 
faci nevăzut, nu cer sâ’ţi primejduieşti viaţa în încă
ierare. De te vei ţinea de tocmala noastră, mâne 
seară toţi galbenii ce se află în aceste săculteţe 
vor fi ai tăi. Toţi, ai înţeles ? Cei de la Laslău ca 
şi cei de la Bela şi de la ceilalţi Crai.

Ochii lui Antal începură să steclească.
— Dar bagă bine de seamă, adaose Cărăbuş, să 

nu umbli cu vicleşug: ai nemeri-orău! Oamenii ce 
te vor încunjura nu te vor lăsa să te depărtezi mă
car o clipă din mijlocul lor şi Ja cea mai mică bă
nuială că nu te porţi cinstit, te vor ucide fără 
milă. Prost ai fi şi mult ai pierde dacă ai umbla 
cu vicleşug, căci chiar presupunând că ai izbuti 
să scăpi de oamenii mei şi să dai de ştire şoltu- 
zului şi namestnicului că voim să facem scăpat pe 
osândit, ce mulţămire oare ai putea să ai de la ei ?...

- Nu mai purcede, întrerupse Antal, nu mai 
pierde timpul în vorbe zadarnice, nu sunt un prost 
să dau un bou pentru un ou. Soltuzul şi namest- 
nicul m’ar mulţămi poate cu zece galbeni, mult 
cu două-zeci, iar Dumneta îmi dai o avere în
treagă, îmi faci un dar împărătesc. Te voi sluji 
cu credinţă !

Cărăbuş, luând pe Berilă şi pe Ion de o parte, 
se sfătui lung cu dânşii în şoapte, dar fără a pier
de pe Ungur din ochi. După ce isprăvi, se duse 
la masa pe care se aflau sacii cu galbeni, îi legă 
împreună cu o curea şi, punându-i sub suoară, se 

dreptă spre casă. Antal se făcuse mai galbânîn
decât ceara.
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— Cum, strigă cl, pleci cu banii?
Cărăbuş zâmbi.
— Da, zise el, îi ieu cu mine. Nu vreu să ştii 

unde se află ca să nu ai poftă să vii să pui mâna 
pe ei ; ci vreu să ştii că fără de mine nu ai să-i poţi 
găsi, nu ai să’i poţi avea, că numai eu ţi’i pot da. 
Adăţi bine aminte de câte ţi-am spus şi dacă ai 
poftă de galbeni, poartă-te întocmai cum te-am 
povăţuit.

Cu aceste cuvinte Cărăbuş ieşi pe uşă, lăsând 
pe Ungur sub paza lui Beriîă şi a lui Ion.

XLIX

Nu lăsaţi oameni buni!

A doua zi, Duminecă, desdimineaţă, târgoveţii 
Bacăului, când începură să deschidă dughenile, 
fură cuprinşi de mirare văzând numărul maro de 
ţărani necunoscuţi care mişunau pe uliţele ora
şului. De obiceiu, din zece ţărani cai e treceau pe 
uliţă în zilele de târg şi de sărbătoare, fie-care 
negustor cunoştea cel puţin şapte sau opt, dar 
azi de abie dacă cunoştea pe unul dintre două
zeci. Ungurii locuitori ai satelor mărginaşe, care 
alcătuiau totdeauna grosul acelor care veneau să 
vândă, să cumpere, să petreacă, sau chiar numai 
să caşte gura în oraş, erau astăzi pierduţi într’o 
ţărănime, pe cât de numeroasă pe atât de necu
noscută, îmbrăcată în toate porturile din ţară.

Dar bătătoare la ochi era, mai ales, lipsa aproape 
desăvârşită de femei : par’că şi dăduse întâlnire 
în Bacău numai bărbaţi şi încă bărbaţi zdraveni. 
Şi, spre năcazul negustorilor, ei nii cumpărau ni
mic şi nici nu intrau prin dughene.

— La ce dracul, să mai fi venit toţi mojicii aceştia 
atât de dimineaţă în oraşul nostru dacă n’au ce vin
de şi nu cumpără nimică, întrebă de pe prag, blana- 
riul Simion pe vecinul său, abageriul Alexe.

— Mai ştii, cumetre, răspunse Alexe, nu’mi dau 
seamă nici eu, adăogând pe urmă : doar să fi venit 
să privească la cazna Păunaşului.
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Simioii blanariul se bătu pc frunte.
— Bine zici, vecine, prost mai sunt ou că n’am 

ghicit-o îndată. Au venit să privească la cazna hoţu
lui. Mila Domnului,de acuma o scăpat lumea de dân
sul. Mărfurile străine nu vor mai plăti o vamă în
doită şi, ieftinându-se, poate va creşte şi alişverişul 
nostru. Numai de Par chinui călăul cum i se cade 
ca să se îngrozască mojicimea şi să-i piară pofta 
do haiducie pe viitor,

— Da, zise Alexe abageriul, soarele este sus : 
călăul trebuie să sosească dacă n’a li şi sosit la 
temniţă, iar noi să mergem şi să privim când 
îl vor scoate. Vânzare tot nu are să fie pănă ce 
nu s’a isprăvi cu dânsul.

— Bine ai vorbit, cumetre, zise Simion, te în
soţesc bucuros.

Poronci băieţilor din dugheană să fie ou băgare 
de seamă şi se depărtară împreună spre temniţă.

Pe măsură ce s’ apropiau, calea era din ce in ce 
mai ticsită de lume şi numai cu greu izbuteau să-şi 
facă drum prin mulţimea ţăranilor, streeurându-se 
printre dânşii iar în drum faţa abageriul ui se întune
ca din ce în ce.In sfârşit,cu mare greu,ajunseră pănă 
la temniţă şi s’apropiară de poartă, unde se adu
nase mai mulţi negustori, Români, Saşi şi Unguri.

BJanariul şi abageriul, fiind fruntaşi ai breslelor 
lor, fură întâmpinaţi prieteneşte de tovarăşi. Unul 
din ei, un butnar sas, lung şi gros, cu părul gal- 
bân şi cu faţa roşcovană, văzând privirea îngrijită 
a abageriului, îl întrebă :

— Do ce eşti aşa de posomorât, Jupâne Alexe, 
te doare poate inima de soarta ce-1 aşteaptă pe 
hoţul de Păunaş ?

—Ba nu,răspunse Alexe, mă tem să nu ne doară 
pe toţi inima că el nu va avea parte de soartă rea.

— Nu te înţeleg, r*e vrei să spui? întrebă iar 
Sasul.

— Ah, Doamne ! Se vede ca sunteţi orbi, zise 
abageriul întorcându-se cătră toţi negustorii care 
stăteau cu grămada înaintea porţii. Nu v’o cu
prins mirarea de numărul mojicilor necunoscuţi 
care au pătruns în oraş do astă noapte? Văzutaţi 
,mai atâta lume într’o Duminecă în Bacău? Bă-
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gat-aţisamă câţi dintr’Inşii sunt cunoscuţi şi câţi 
necunoscuţi, voi care aţi copilărit în acest oraş şi 
în împrejurimile lui.

— Intr’adevăr, răspunse Sasul, văd o mulţime 
de ţărani, aproape toţi necunoscuţi dar nu înţe
leg pentru ce te îngrijeşti. Ei sunt veniţi să pri
vească cazna hoţului vestit...

— Dar, întrerupse Alexe, n’ai văzut că cu toate 
că’i cald ca în luna lui Cuptor, toată mojiciraea 
asta păstrează sumanele pe dânsa, par’că ne-am 
afla în vreme de iarnă. De ai fi venit ca mine,stră
bătând prin mijlocul lor, zău că ai fi îngrijit căci 
coastele şi coatele Dumitale ar fi simţit ghioage, 
baltage şi paloşe ascunse pe sub sumane.

— Şi oare pentru ce să fi venit ei înarmaţi în 
oraş ? întrebă un meşter ciubotar ungur.

—Pentru ce? zise Alexe, dar în ce lume trăiţi? 
Nu ştiţi voi că Păunaşul Codrilor,care pentru Vodă 
şi pentru noi este un duşman şi un hoţ, de ţără
nime este privit ca un mântuitor? Nu pot să în
ţeleg pentru ce namestnicul, voieşte numai decât 
ca cazna să se facă in faţa norodului. Era mult mai 
cuminte că ea să se săvârşească în temniţă şi nu
mai moartea pe roată să s’intâmple în faţa obştiii. 
Tare mă tem că norodul în loc să vadă o prive
lişte care să’l îngrozească, va avea parte de una 
care-i va spori îndărătnicia şi cutezanţa.

— Dacă'cste aşa,zise butnariul, apoi nu este nici 
o clipală de pierdut : trebuie să dăm de ştire na- 
mestnicului şi şoltuzului pentru ca ei să ieie mă
suri de apărare.

Tocmai atunce se auzi un sgomot mare. Din mul
ţime izbucniră huiduieli, şuierături, strigăte de : că
lăul ! călăul ! şi deasupra mării de capete, apăru 
un steag de slujutori călări care’şi făceau loc lovind 
în dreaptă şi în stânga cu lemnul suliţilor. Mer
geau in pasul cailor şi, în mijlocul lor, se vedea ve
nind un car cu patru boi în care şedea îmbrăcat 
în roşu, călăul, având împrejurul său ajutoarele lui, 
patru oameni nalţi şi spătoşi, îmbrăcaţi ţărăneşte, 
iar un al cincilea un băiet mic şi sprinten mâna boii.

. Când col dintăiu rând de slujitori ajunse la 
poarta temniţii, aceasta se deschise pentru a lăsa
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să intre prohodul în curtea care era plină de sluji
tori pe jos.

— Vezi, zise butnariul lui Alexe, namestnicul 
nostru s’o îngrijit şi o luat măsurile trebuitoare pen
tru a respinge pe mojici.

Alexe, dădu din
— Şi ce vrei să facă o sută şi cinci zeci de 

slujitori, câţi îi are namestnicul, iată cu două sau 
trei mii de oameni hotărîţi, zise el.

Căruţa cu călăul pătrunsese acuma în curte şi, 
odată cu cele de pe urmă rânduri de slujitori, in
trase şi negustorii noştri, iar poarta se închise 
după dânşii.

In mijlocul ogrăzii, spre mirarea lor, văzură pe 
însuşi namestnicul, încunjurat de căpeteniile slu
jitorilor şi de mai mulţi pârgari. Faţa lui era în
grijită. Cum văzu pe călău îi făcu semn să se 
deie jos din car şi să se apropie de dânsul. Când 
Antal, însoţit de ajutoarele sale, se închină adânc 
înaintea lui, namestnicul îi zise :

— Mi se spune că oraşul este plin de ţărani 
necunoscuţi şi înarmaţi, s’ar putea ca ei să se li 
adunat spre a încerca să facă scăpat pe vajnicul 
hoţ osândit să-şi ispăşască astăzi fără de legile. 
Dumnealor, şi namestnicul arată spre pârgari, mă 
sfătuiesc, unii să nu scot pe osândit afară ci să 
poroncesc ca cazna să se îndeplinească aice, în 
ograda temniţii ; alţii ca fără al mai căzni să pun 
să-i taie capul şi să’l arunce mulţimii. Mie însă 
nu-mi vine să arăt astfel mojicimii că inii este 
teamă de dânsa; vreu ca acest hoţ şi răsvrăti 
tor să inoară în chinurile cele mai grozave, 
în faţa mulţimii,pentru ca mulţimea să vadă de ce 
soartă au parte acei care se răsvrătesc împo
triva lui Vodă. Prin urmare sunt hotărît să-l scot 
afară din curte şi să-l duc la locul unde mor ho
ţii. Dacă prietenii lui vor încerca să-l scăpe din 
manile noastre, slujitorii mei vor şti să le răs
pundă după cum se cuvine. Dar, pentru ca să nu 
fie nici un chip de scăpare pentru el, îţi poron
cesc ţie şi ajutoarelor tale că, la cea dintăiu în
cercare ce s’ar face din partea mulţimii, îndată 
să-l ucideţi. Aveţi cu ce.

umeri.
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Antal, când auzi de sfatul pârgarilor, se îngăl
beni, un tremur îl cuprinse şi suflarea i se opri. 
Dacă namestnicul asculta de acest sfat, atunce 
pierduţi erau galbenii, căci din curtea plină de 
slujitori nici nu era de gândit să poată scăpa o- 
sânditul. Gând însă auzi de hotărîrea namcstni- 
cului, de a scoate pe osândit din ogradă, el ră
suflă lung şi i se păru că grămada do galbeni 
scânteieşte înaintea ochilor lui.

—- Fii fără grijă, stăpâne, zise el, osânditul 
chiar dc ar avea aripi ca să sboare nu ar putea 
scăpa viu din mânile noastre. Numai să-mi dai 
voie să schimb fiarele cu care este încătuşat, prin 
altele care le-am adus cu mine.

— Asta este treaba ta, răspunse namestnicul, 
numai să ştii că dacă cumva hoţul ar scăpa cu- 
viaţă, tu cu bună seamă că nu vei vedea ziua 
do mâne.

Namestnicul poronci temnicerului să aducă pe 
Mihu, din, beciul unde era închis în încăperea de 
deasupra, unde urma ca călăul să-i schimbe fia
rele şi temnicerul, urmat do călău cu ajutoarele 
1 ui, dispăru pe uşa temniţii şi în curând se au
ziră lovituri de ciocan.

Negustorii care urmase prohodul călăului se a- 
propiese în acest timp de pârgarii care însoţeau pe 
namestnic şi începuse a schimba cu ei păreri 
asupra hotărîrii namcştnicului. Cei mulţi o lău
dau : unii proroceau că mojicii nu vor îndrăzni să 
se mişte, alţii, ziceau că chiar dacă s'nr mişca,nimic 
n’ar isprăvi în urma măsurilor luate de namestnic. 
Numai Alexe abageriul se arăta tot îngrijit.

— Mai ştii ce se poate întâmpla în astfeliu de 
învălmăşală, zicea el. Călăul şi ajutoarole lui 
au poroncă să ucidă pe osândit la cea dintăiu 
încercare a mulţimii. Dar dacă ei cad ucişi de 
săgeţi, de pietre sau dc ţăpi înainte do a’l putea 
ucide? Aşa-i că hoţul poate să scăpe ?

— Do prea multe te temi, cumetre Axento, zi
seră negustorii, mai mulţi din ei zâmbind de gri
jile abageriul ui.

— Dar dacă călăul ^ste cumpăra* de prietenii 
Pălmaşului ? mai urmă Alexe. Râdeţi ? N’uvcţi

:*)

(
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pentru ce. Ştiţi ca şi mine ca hoţul, in vremile 
din urma, a strins bani cu ghiotura. Aţi văzut oa
meni mari, căpitani şi soli, care s’au vândut pe 
bani şi credeţi că un călău, un om cu sufletul 
vândut de mult dracului, ar sta la îndoiala ca să se 
vândă unui hoţ pentru un desag de aur ?

Dacă aceste cuvinte nu stârniră nici o grijă nouă 
în negustori, se păru că deşteaptă oareşi cari bă
nuieli în namestnic căci, chemând pe hotnogul 
slujitorilor, îi poronci să ieie pe lăngă dânsul doi 
oşteni aleşi, să se suie în car cu ei, cu osândit şi 
<311 călău şi, la cel dintăiu semn de prieteşug din 
partea acestui din urmă sau a ajutoarelor sale, să-i 
străpungă cu paloşele, atât pe dânşii cât şi pe 
osândit. Namestnicul de abie isprăvise vorba când 
se văzură, ieşind din temniţă, temnicerul cu călăul 
şi ai săi, ducând în mrlocul lor pe Păunaşul Co
drilor. Mihu era galbân, cu barba crescută, slăbit 
în urma lipsei de aer şi de hrană îndestulătoare, 
plecat sub povara cătuşelor, dar faţa lui era a- 
proapc veselă şi ochii mai vioi, mai plini «le îndrăz
neală de cât ori când. Una din ajutoarele călăului 
găsise chip să-i şoptească la ureche cuvintele :

— Lanţurile sunt slabe ; prietenii veghiază.
— Vajnic hoţoman ! ziseră unii «lin negustori, 

privindu’l lung.
— Uite ce fudulie în ochii lui ! Parcă n’ar merge 

la roată, ziseră alţii.
— Ce păcat că n’avem să putem auzi mărturisi

rile èe le va face când va fi căznit, căci slujitorii 
vor face cerc şi vor ţinea norodul departe, zise 
butnarul Sas.

Namestnicul chemă încă odată pe Antal şi il puse 
în cunoştinţa nouii măsuri ce luase, poruncind încă 
odată, în faţa hotnogului de slujitori, că laceadin- 
tăiu bănuială de vicleşug să puie pe călău şi pe oa
menii lui sub paloş.*

Mihu fu suit în car şi lângă dânsul se aşezară 
hotnogul şi doi slujitori* cu paloşele goale în mână, 
călăul şi două ajutoare de ale* sale ; neîncăpând 
mai mulţi in car, celelalte două urmară pe jos. Carul 
ora incunjurat de slujitori pcdeştri, coi călări aşczân-
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«.Inso împrejurul lor, în cap şi în urma carului, iar 
uamestnicul care încâlecase şi el, luă loc prinlre 
călăreţii din urmă;

Poarta deschizându-so, prohodul prinse a ieşi. 
Slujitorii călări îi deschideau drumul prin mulţi
mea care se dădea la o parte în tăcere. Cu toţii 
aşteptau ca carul să iasă la iveală şi, când apăru 
pe poartă, miile de priviri rămaseră pironite pe 
Mihu. l’n : iată-1 ! izbucni din mii de piepturi când, 
in picioare, în mijlocul carului, se văzu chipul 
mândru al Pălmaşului.Dar îndată după acest strigăt 
urmă tăcerea cea mai desăvârşită, no mai auzindu- 
se decât copitele cailor lovind in bolovanii de 
pe drum, scârţiitul roţilor carului şi câte un: Ţa-ho ! 
Bourean ! a băietului de lângă boi.

Mihu privea mândru şi liniştit marea de capete 
•care aţintea ochii asupra^jui ; fără îndoială că re
cunoscuse mulţi prieteni şT mulţi tovarăşi, dar faţa 
lui rămase neschimbată şi nemişcată.

Prohodul străbătuse vre-o două iiliţi fără ca să se fi 
ivit cea mai mica împotrivire şi uamestnicul începea 
să creada că temerile lui fusese fără temeiu când, 
la o răspântie, s’auzi de o-dată un glas de femeie 
strigând :

— Nu lasaţi oameni buni să se oamoa’rc priete
nul si ocrotitorul vostru! Dacă sunteţi bărbaţi, să
riţi cu toţii si’l scăpaţi. Scăpaţi pe Păunaşul Co
drilor! Scăpaţi pe sprijinul sărăcimii!

Strigătele ieşeau din gura unei femei frumoase, 
cu pletele bălăi despletite pe umere, care se suisc 
pe taraba unei frângherii.

Namestnicul deschidea gura ca să poroncească 
slujitorilor să puie mâna pe ca când. de-odată, 
boii de înainte de la car o rupseră la fugă, par’că 
cuprinşi turbare şi răsturnând îu ca'ea lor pe
destraşi şi călăreţi. Băietul care-i mâna vârâse, ne
băgat de seamă, o andrea lungă de o palmă in nă
rile unuia dinfrinşii.

Tot odată o ploaie de bolovani căzu asupra slu
jitorilor şi oamenii adunaţi de amândouă părţile 
năvăliră asupra tor cu arme ţinute până atuncc 
ascunse sub sumane.

In urma zmunciturilor carului, acei ce S'î aflau
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întrînsul căzuse grămadă, unul peste altul, iar cele- 
două ajutoare ale călăului, care nu încăpuse şi um
blau pe jos pe lângă car, sărise intrînsul sir 
împreună cu ceilalţi, menţineau în fund pe hot- 
nog şi pe cei doi slujitori ce’l însoţeau. Miliu, care 
acum se ridicase, zbuti să se mântuie de fiarele 
ce-i încătuşau braţele printr’o singură şi puter
nica zmuncitură. Smulgând cu mânilc lanţurile 
de la picioare, sări jos din car, rupse paloşul 
din mâna unui slujitor pe care, numai dintr'o lo
vitură de pumn in cap îl trânti la pământ şi,, 
străbătând ca un fulger rândurile oştenilor, dis
păru în mulţimea ţăranilor.

Chiote de bucurie salutară scăparea l^tunaşu
lui şi mulţimea se năpusti asupra slujitorilor,cu o- 
turbare îndoită. Oştenii se apărară vitejeşte-dar 
în curând căzură, zdrobiţi sub loviturile unor po
trivnici de zece ori mat'numero.şi. Namestnicul, de 
la începutul luptei, zăcea mort cu capul spintecat 
în două de o lovitură de baltag, căpitanul de slu
jitori, cu pieptul străpuns in zece locuri, îşi dădea 
sufletul, iar hotnogul rămăsese mort în car sub- 
cuţitele închipuitelor ajutoare de călău. Câţiva 
slujitori mai luptau cu vitejia desnădăjduirii, şti
ind bine că pentru dânşii nu era iertare. In curând 
fură măcelăriţi pana la cel de pe urmă. Negustorii 

. fpgise care in cotro putuse,unii se incuiesc in casele 
lor şi închisese tărăbile, alţii imputând străbate 
prin uliţilo îndesate de ţărani, se ascunsese pe- 
unde putuse.

Ţărănimea învingătoare şi stăpână pe oraş, no- 
mai văzând înaintea ci duşmani de lovit şi îm
pinsă de setea do stricare stârnită de lupta pur
tată, începu să se arunce asupra dughenilor ră
mase deschise. In curând Mihu şi cu Cărăbuş, cu- 
trierând uliţile, puseră capăt neorânduiejilor. Ţă
ranii primiră poroncă să se întoarcă la vetrele lor 
afară de câteva sute care aveau să răinâie până. 
în seară sub povăţuirea lui Cărăbuş. Puţin câte 
puţin uliţile se goliră de străini, dar Bacăul nu-.şi 
recăpătă priveliştea obicinuită căci negustorii ră
maseră închişi în casele lor 

fiindOraşul fără diregători şi fără pază. Mihu

%
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•care se oprise la casa frumusoasei surori a lui Cără
buş, trimise s’aducă pe şoltuz căci acesta, în vremea 
luptei, aştepta sosirea osănditului la locul de caz
nă de la gura Bârnatului, unde plecase călare, pe 
drumul cel mai scurt. Mihu îi încredinţa o cârmu
irea oraşului, sfătuindu-1 se umble pe la negus
tori, din casă în casă, ca să-i îndemne să alcătu
iască o strajă pentru păzirea bunei rânduieli şi 
ridicarea morţilor.

Sasul care înaintea lui Mihu îngenunchiese, cre
zând ea-i sosise ciasul cel de pe urmă, plecă vo
ios şi, pe la prânzul cel mare, o parte dindugheni 
•erau deschise, iar negustorii cu calfele lor, aju
taţi de un număr de ţărani rânduiţi de Cărăbuş, 
începuse să stringă slujitori morţi şi să-i ducă la 
groapa maro ce se săpa pentru dânşii, aproape de 
biserica catolică,iar trupurile puţinilor ţărani morţi, 
fusese ridicate de rude şi de. cunoscuţi şi pornite 
spre satele lor.

Cărăbuş pusese pe. Mihu răpede in cunoştinţă 
despre toate câte sc petrecuse in ţară dt la ple
carea lui. Era acuma să-i povestească chipul in 
care izbutise să isprăvească scăparea lui, când 
Mihu. tăindu-i deodată cuvântul, îl întrebă :

— Dar fata care era cu mine nu ştii ce sJo făcut 
jşi unde o dus-o Bale?

— O, dus-o la Cetatea Neamţului, unde o ţine 
închisă, răspunse Cărăbuş. Ştim bine că până a- 
cum n’o putut să-i facă nici un rău, căci Crijatul 
cel bătrân 11*0 suferit ca mişelul de Voevod să 
se atingă do dânsa câtă vreme ea se alia sub a- 
copercmântul său. Dar mâne, in zori de ziuă, Voc- 
vodul urmează să plece, cu bună seamă va lua 
fata cu dânsul.

— De grabă un cal de călărie, strigă Mihu, până 
în scară voi fi la Cetate şi, cu voia lui Dumnezeu 
si cu ajutorul Părintelui Isaia, cel târziu mâne kne- 
gliina va fi scăpată .şi Bale în lanţuri. După cele 
ce s'au petrecut astăzi izbucnirea răscoalei nu 
se mai poate întârzia. Cetatea va fi în mânile 
noastre ori când va voi Părintele. Tu, Petre, tri
me te poronci în toate părţile pentru ca toţi ere-
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dincioşii noştri do mâna întâiu să se pregătea seu şi 
să se îndrepte spre Cetate unde ne vom aduna cu» 
toţii. Mâne scară să fii nesmintit la Cetate.-Cred 
că la noapte Părintele va da poronci si pentru ri
dicarea obştească. Ah ! de aş avea aice pe Trăsnet 
sau pe Vijelia.

— Trăsnet şi Vijelia sunt aice cu Onea, răspunse- 
Cărăbuş, îi ţin de o săptămână în grajdiu la mine ; 
după lunga odihnă ce au avut-o nu cer decât fugă 
nebună.

Mihu de abie îşi dădu timp să îmbuce câte ceva 
din mâncările ce-i fusese puse dinainte de frumoasa 
gazdă, apoi luându-şi ziua bună şi de la Stanca şi 
de la Petrea, sări pe Trăsnet care necheză de 
bucurie la vederea lui şi, urmat de Onea, străbătu 
la treapăd oraşul iar, odată dincolo do podul bis
triţei, porni în fugă spre Cetate. Lăsă satele la o 
parte, tăind curmeziş peste văi si peste dealuri, 
pe cărări cunoscute lui.

Făcu întâiul popas la Roznov .şi al doilea la. 
Ghindăoani unde-1 prinse noaptea. Pela nouă oia- 
suridupă vremea noastră era în Humuloşti, unde 
lăsând caii cu Onea, se îndreptă grabnic pe jos 
inspre sihăstrie.

L

In care vedem că Mihu ic o hoturîre neaşteptată

Părintele Isaia şi cu Stroici plecase Joi din Te- 
cuciu.Tăind curmeziş peste dealuri, ajunseră de a- 
miază la Răcătău, pe’ malul Siretiului; trecură apa 
cu luntrea, la Răcăciuni, cu puţine ciasuri după 
Tătarii urmăriţi din scurt de că tril Bale.

In aceiaşi seară ajungeau în Bacău şi petreceau 
noaptea la Stanca lui Floreaş, unde Părintele Isaia- 
s’întâlni cu Cărăbuş care dădu Părintelui seamă a- 
mănunţită despre câte se întâmplase in vremea 
cât lipsise din ţara şi, mai cu seamă, despre mer
sul «vămilor Paunaşului» după cum Ic zicea po-
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porni. Aceste vămi adusese, în acele câteva luni, 
foloase neobicinuit de mari. Petica mai arătă Pă
rintelui că vorbele răspândite de oamenii lor prin 
popor începeau a da roadele cele mai îmbucură
toare .şi că pretutindeni ţărănimea arăta cea mai 
mare îndârjire în susţinerea drepturilor sale când 
aceste erau călcate de kneji şi de diregători.

Părintele se arătă foarte mulţămit de câte auzi 
de Ja Cărăbuş şi, la rândul lui, îi povesti parte 
din câte văzuse şi isprăvise în vremea câlătoriii. 
Ii mai arăta că lucrul fiind copt, nu mai era ne
voie să se amâie izbucnirea răscoalei pe multă 
vreme şi că îndată ce va fi sosit la sihăstrie, este 
hotarit să scrie lui Bogdan pentru a l vesti să fie 
gata «Io plecare.

A doua zi, Vineri, călătorii noştri plecară din 
Bacău când se crăpa de ziuă şi se îndreptară 
spre Ncaiuţu prin drumuri lăturalnice, poteci şi 
cărări, lăsând drumul mare de o-parte, mai ales, 
pentru ca nu cumva să întâlnească pe cineva de 
la Cetate sau din Târgul Neamţului care să recu
noască pe Stroici. Acesta trebuia să zăbăvească 
câteva zile la Xeamţu spre a-i da timp să se sfă
tuiască cu Părintele asupra ştirilor ce trebuiau să 
vie acestuia,atât din toate unşherile ţării cât şi de la 
Bogdan. Pe urmă, la sosirea lui, Mihu, acesta avea 
să’J ducă la un loc teafăr,unde să poată aştepta izbuc
nirea răscoalei. Dacă Par fi întâlnit acuma, pe 
drum, cineva caro’l cunoaştea şi care ar fi vestit pe 
Cavaleri despre sosirea lui i-arfi fost greu. după 
îngrijirea de care avusese parte acolo, să nu se 
arăte pe la Cetate, ceia ce Ştefan nu voia cu nici 
un preţ.

Făcură un lung popas in pădurea de sub dea
lul Balaurului, de unde plecară tocmai pe la toacă, 
astfel iu că putură «ajunge la sihăstrie în întunericul 
nopţii, nevăzuţi de nime. Ştefan fu adăpostit de 
Părinte într’o despărţitură locuită pănă atunce de 
P.aisie, caro primea puţină lumină printr’o crăpă
tură făcută cu mult meşteşug in boltă şi a cărei 
îmbrăcăminte se alcătuia dintr'o icoană a Maicii 
Domnului, un pat de scânduri acoperit 
de paie, o mică masă rotundă şi două

cu o saltea 
scaune de
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lemn alb. Ucenicul îşi muta locuinţa intram felin 
dc bordeiu lângă uşă. Dimineaţa şi amiaza zilei 
următoare trecuse în deschiderea şi cetirea cărţi
lor sosite de la Bogdan şi din ţară, precum şi in 
luare de lămuriri de la Paisie. Bogdan scria că 
toate măsurile din partea Iui sunt luate, că nu 
numai aproape toţi knejii şi sătenii locuind in îm
prejurimile Cuhniii, dar chiar alţii, locuind mai de
parte sunt gata să’l urmeze adăogând că nădăjduieşte 
să intre în Moldova cu o oaste de mai multe mii 
de oameni. Toate ştirile din ţară erau, asemene, 
aşa de îmbucurătoare în cât Părintele şi cu Stroici 
se înţelesese să hotărască ca răscoala să izbucnească 
prin mijlocul lunii viitoare, Octomvrie, când oa
menii vor li strins de pe câmp toate bucatele şi 
vor fi adunat toate vitele in târle.

Tocmai când puneau la cale, spre seară, oareşi 
care amănunţimi, iată că intră Paisie cu faţa tul
burată şi le’ vesti că Onea sosise delà Bacău 
călare cu veşti rele şi ceroasă vorbească numai 
decât cu Părintele. Adus iu faţa lor, Onea care 
le păru îmbătrânit cu zece ani şi ai cărui trup 
întreg era cuprins de un tremur, le povesti în 
cuvinte întretăiete, că Pălmaşul Codrilor fusese 
prins de Bale cu o zi înainte, în Tamaşi, aruncat 
în temniţa din Bacău şi recunoscut acolo de un 
Ciangău osândit la moartej care-şi răscumpărasc 
viaţa arătând namestuicului că ţine in puterea 
lui pe duşmanul vestit al Doinniii. Mihu fusese 
judecat chiar în acea noapte de namestnic, ajutat 
de şoltuz şi de pârgari şi osândit să moară pe 
roată în dimineaţa Duminecii următoare, după ce 
i se vor li stors, prin cazne, numele tovarăşilor 
şi a tainelor lui. Părintele Isaia, la auzul acestor 
veşti neaşteptate, rămase ca nimicit. Kra ame
ninţat să piardă, prin o moarte ruşinoasă şi plină 
de chinuri, pe acela care, pe lângă că îl iubea ca 
pe copilul lui, era unealta cea mai de preţ pen
tru îndeplinirea lucrării dc mântuire a neamului 
începută de el. Dar era pria bărbat şi prea stă
pân pe simţirile lui pentru a-şi îngădui sieşi să 
rămâie multă vreme doborit de simţirile Iui. 

)ievenindu-şi răpede in fire, Isaia întrebă pe
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Unea dacă Mihu fusese căznit în închisoare. O- 
nea ii răspunse că Mihu, îndată ce se văzuse re
cunoscut, mărturisise că, într’adevăr este Păuna- 
şul Codrilor şi că îndeplinise toate faptele de care 
era învinovăţit. Namestnicul hotărîsc deci ca el 
să fie căzuit numai în faţa norodului, pentru ca 
cazna să fie mai lungă şi să îngrozească pe norod 
mai tare.

— Slava Domnului, puterile lui Mihu sunt nea
tinse ! strigă călugărul şi se păru că o stâncă îi 
este luată de pe piept.

— Nu mă îndoiesc, urmă el, că cu ajutorul lui 
Cărăbuş va şti să scăpe de primejdie. Ce măsuri 
pus-o Petrea la calc pentru mântuirea Căpita
nului ? •

Ouea răspunse că Cărăbuş luase măsuri pentru 
a aduna Duminecă, de cu noapte, mai multe mii 
de ţărani, cu ajutorul cărora nădăjduia să împrăş
tie pe slujitorii Voevodulul, să puie mâna pe na- 
mestuic, pe soltuz şi pe pârgari şi să sloboadă 
pe Mihu din închisoare.

— Nu mă îndoiesc că va izbuti, zise Părintele 
care părea acuma mai liniştit. Intoarce-te îndată la 
Bacăil. Paisie te va duce la HumuleştI unde îţi va 
da un cal bun şi odihnit. Goneşte până la Roz- 
nov unde voi găsi alt cal la dascălul Ghcorgheşi, 
de acolo, zoreşte de ajunge la Bacău înainte do 
ziuă. Îndată ce vei sosi, spune lui Cărăbuş să 
nu cruţe nimica. Să verse, de va fi trebuinţă, pârăic 
de sânge, să împrăştie nomoluri de bani, dar să 
scăpe viaţa Căpitanului. Să no trimiteţi din cias în 
în cias câte un om călare cu veşti. Mergi !

Stroici şi Paisie îşi putură da scamă că Părin
tele era mult mai îngrijit decât voia să arate. 
El reîncepuse în adevăr cu Ştefan punerea la 
calc a măsurilor ce urinau a se lua in prevederea 
răscoalei, dar ora uşor de văzut că nu dădea min
tea lui întreagă sfătuirii. Noaptea fu fără somn 
pentru tus-trei locuitorii sihăstriii ; dimineaţa zi
lei de Duminecă ii întruni la sfânta liturghie, dar 
după această slujbă ciasurilo se făcură din co în 
ce mai grele. Cu toată stăpânirea pe sine de cave 
se.bucura Isaia, el începea să nu-şi mai poată ţinea
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nerăbdarea in frâu. Mai mulţi necunoscuţi se În
făţoşară in cursul dimineţei la sihăstrie; voroavele 
tainice ce le avea cu dânşii şi sl'ătuirile cu Stro- 
icî in urma acestor veroave, il ajutară s'o ducă 
pană la amiază. Dar dupa prânz ciasurilc deve- 
niră nesuferite şi Paisie fu trimis înaintea ştirilor, 
la Humuleşti.

Trecuse de toacă când el se întoarse cu vestea 
ca Păunaşul Codrilor a scăpat şi este stăpân pe 
Bacău. Altă veste nu mai sosi până la noapte şi 
Părintele cu Stroici începeau să lie din nou ingri- 
jiţi. Tocmai când erau să se culce, se auzi bătând 
in uşă şi Mihu însuşi intră în peşteră. înaintând 
cătră călugăr se plecă ca să-i sărute mâna, dar bă
trânul. cuprinzându-i capul cu braţele, il strinse 
cu putere la piept, apoi, fără a-i da drumul îndreptă 
o rugăciune fierbinte de mulţămire cătră Cel Atât 
Puternic. In curând insă îşi stăpâni bucuria şi ce ru 
lui Mihu mai multe amănunte asupra chipului scă
pării lui, şi-i puse întrebări asupra stării in care 
lăsase Bacăul. Se bucură mult când auzi că ţăranii 
adunaţi pentru a’J scăpa se imprăştiese şi că puterea 
fusese dată in mâna şoltuzului.

— Luat-ai măsuri, întrebă el, pentru ca Cărăbuş, 
sora lui, precum şi toţi acei care s’ar putea vădi că 
au luat parte la scăparea ta, să părăsască Bacăul 
şi să se adăpostească in locuri tefere până la izbu
cnirea răscoalei obşteşti ?

— Nu, răspunse Mihu, în gândul meu răscoala 
de azi dimineaţă, de la Bacău, nu poate decât să 
fie urmată .îndată de răscoala întregii ţări. Am şi 
luat măsuri pentru ca toţi acei care ţin cu noi să 
ieie armele şi să se îndrepteze spre Cetate.

Faţa lui Isaia se întunecă.
— Ai făcut o greşală neiertată care ar putea să 

zădărnicească întreaga noastră mişcare, liăsooala 
nu trebuie să izbucnească înainte de o lună şi ea 
nu va izbucni. Paisie !

Ucenicul se grăbi să se înfăţoşeze.
— Dă îndată dn ştire lui Dumitru Prisacgriu 

s’aprindă, in vârful Oglinzilor, cinci focuri în chip 
de cruce, cu unul mai mare in mijloc,
Mihu îngălbeni acuma la rândul lui, căci acest semn
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voia să zică : încetarea ori-cărei mişcare până 
la primirea altei poronci de la Părinte. .Şi când 
Paise voi să iasă spre a îndeplini poroncâ călu
gărului, Mihu i se puse înainte.

— Pentru numele Iul Dumnezeu, Părinte, as- 
cultă-mă, zise el. Amânând izbucnirea răscoalei 
încă pe o lună, dai vreme Voevodului să stringă 
slujitori pecari să-i trimită, sub poronca lui Pale 
sau al vre unui alt fecior domnesc, în împrejuri
mile Hacăului, spre a căuta pe acei care au luat 
parte la scăparea mea, a-i pedepsi şi a răs- 
buna moartea oamenilor domneşti ucişi azi dimi
neaţă. Iţi dai samă de jafurile şi de fără de legile 
ce vor avea să le sufere de la oşteni bieţii oameni 
caro locuiesc în satele dimprejurul oraşului ? Nu 
este o datorie sfântă pentru noi să-i ferim de 
aceste rolo şi acum, când începutul este făcut, când 
toată ţara este cu noi, să ne sculăm cu toţii si să 
zdrobim pe Sas şi pe ai lui, fără a le mai da vreme 
să facă noui jafuri şi noui schingiuiri?

— Sau, răspunse căUigărul, să le dăm prilej să 
strivească, ei, o răscoală încă necoaptă şi rău 
chibzuită, ajutându-i astfeliu să întărească pentru 
vecie domnia jafului şi a fără do legilor.

— Peste o lună nu vom li mai gata decât astăzi, 
zise Mihu. ,

—Peste o lună, zise Părintele, Bogdan, va ii la 
hotarul nostru cu zece mii de Maramureşeni; Toma 
Alimoş si Gheorghiţă a Salgăi vor li avut vreme 
să-şi strângă Hârlădcnii şi Codrenii. Mergi Paisie !

Dar Mihu urmă să oprească calea ucenicului.
— Dale este în Cetate şi dacă năvălim astă- 

noapte asupra ei şi ne facem stăpâni pe dânsa, 
putem pune mâna pe cl.lipsind astfeliu pe Sas de 
braţul ccl mai vânjos din oastea lui, de mintea cea 
mai ageră din sfatul lui.

— Dale oste oştean vrednic şi om iscusit la 
minte, lipsa lui ar fi o pagubă marc pentru Voevod. 
dar mai mare pagubă ar li pentru noi lipsa aju
torului a atâtor mii de Maramureşeni, de Dârlă 
deni şi de Codrcni ! In asemenea împrejurări* 
loviturile nu trebuie să iic răsleţe '*i să se deio 
toate de odată, spre a avea mai multă putere. Dă-le 
în lături şi lasă pe Paisie să treacă.
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Mihu nu sc mişcă de dinaintea uşii.
— Părinte, zise el, in Cetate nu este numai 

Bale, dar într’insa mai este încinsă o fală nenoro
cită şi nevinovată. Ea este fiica unuia din credin
cioşii noştri de căpetenie, a kn^nzului Baloş de la 
Poiana, unde am fost găzduiţi şi unde am avut sfatul 

•cel mare de astă primăvară. Am avut norocul 
s!o scăp din mânaTătarilor şi, împreună cu dansa, 
am căzut în acea a lui Bale, la Tamaşi. Ea este 
închisă in temniţa Cetăţii ; Baie o vrut s’o pân
gărească, dar Crijatul cel bătrân *ro suferit 
ca o asemenea fără de lege să se întâmple in zi- 
diurile încredinţate păzii lui! Câi se află în Cetate 
ea este teafără, dar chiar mâp*» Bale pleacă la 
Suciava, luând-o cu dânsul.... Părinte, adause el 
cu glasul tremurând, iubesc pc această fată, m’am 

‘ logodit, cu dânsa. Nu lăsa ca logodnica mea să fie 
necinstită de Bale ! Fie-ţi milă de dragostea noas
tră! Să string' m pc credincioşii ce-i avem in îm- 

. prejurimi; intr’un cias se pot adună destui pentru 
ca să spargem părctelo ce desparte hruba săpată 
de Durnneta de drumul care vine pc- sul) pământ, 
din oraş Ia fântâna din curtea Cetăţii ; păaă in 
ziuă putem să fim stăpâni pc dânsa.

— înainte de a mă gândi la nimicuri, răspunse 
călugărul cu nerăbdare, trebuie să mă gândesc la 
mântuirea neamului meu. Nui voiu pune in cum
pănă viitorul lui cu cinstea sau cu viaţa unei fete, 
fie ea chiar copila kneazului Baloş şi ibovnica ta. 
Uiţi, adaose el cu un glas înăsprit, jurământul ce 
l*ai făcut. Jurat-ai pe sfânta cruce că ai să tră
ieşti numai pentru mântuirea neamului tău, că nu 
vei urmări alt ţol, că nu vei avea altă nădejde 
până ce nu vei vedea acea mântuire împlinită ? 
Juratu-ini-ai supunere oarbă chiar când iţi voiu po- 
ronci să jertfeşti viaţa, poate şi prieteni ? Slab de 
ânger eşti tu, mică este iubirea ta de neam dacă 
te îngrozeşti la gândul că trebuie să-i jertfeşti o 
muiere şi dacă vrei să primiejduieşti viitorul unui 
neam întreg pentru a scăpa pe o singură fiinţă. 
Dar dacă patima te orbeşte pe tine, datoria mea 
este să veghiez şi să nu îngădui ca siăbăciunea ta 
să nimimicească o muncă atât de sfântă. In lături !
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Fără a so depărta do la uşă, Mihu căzu în ge
nunchi.

— Părinte, zise el cu manile întinse, am jurat 
precum zici .şi vrou să’rni ţiu jurământul cu sfin
ţenie. Dumnezeu ştie câ’mi.pare dulce de ţinut, 
dar, te rog, nu’l face în zadar crud şi nesuferit 
de dureros. Iţi jur că izbânda noastră este mai 
presus de îndoială şi că pricina noastră poale nu
mai să câştige prin darea unei lovituri grabnice 
şi neaşteptate.

— Uiţi, strigă cu glasul răstit călugărul care pier
duse acuma cu totul răbdarea şi a cărui ochi stră
luceau de mânie, uiţi că hotărîrilcsă ieu de mine 
singur şi că tu eşti numai menit să le îndepli
neşti ! Să vedem dacă vei îndrăzni să întrebuin
ţezi puterea împotriva mea şi, apropiindu-se.de 
Mihu, care, deşi in genunchi, mulţămită staturii 
sale urieşe, avea umorile lui la înălţimea umerilor 
bătrânului mic şi sârbed la trup, iar cu capul îl 
întrecea, îl împinse la o parte.

Mihu, scuturându-sc îndată, se dădu in lături.
— Mergi, Paisie, si îndeplineşte poroncile mole.
Ucenicul ieşi fără ca Miiiu să facă nici un semn.

de împotrivire.
— Părinte, ziso el după ce uşa so închise, ai 

făcut ceia ce ai crezut de datoria DumitaJo să faci;, 
voiu face acuma şi eu coia co inima îmi poron- 
ce.ştc să fac, şi, închinânduşe, ieşi pe uşă înainte 
ca Părintole să mai fi putut zice un cuvânt.

— Nu mă aşteptăm la asemenea purtare din. 
partea lui Mihu, ziso cătră Stroici călugărul, după 
cc se primbla câtva prin chilie.

— lartă-mă, Părinte, dacă cutez şi cu să zic că 
o izbucnire neîntârziată a răscoalei mi se pare* 
mai puţin primejdioasă decât CuYioşiii Tale. Eu 
cred că-puterile ce le avem la îndămână sunt 
prea îndestulătoare pentru a ne face stăpâni pe 
toată Moldova şi a sili pe Sas să fugă peste munţi 
sau să se închidă iu < etatea Suc< vei. Apoi, pu
nând mâna astă noapte sau mâne noapte pe Ce
tatea Neamţului, am pune mâna şi pe Paie, dânii 
astfeliu lui Sas o lovitură de moarte.

— Aşa OvSte, răspunse călugărul, lovitura pen-
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tru Sas ar li cumplită şi pentru noi folosul mare 
dar, odată cu izbucnirea răscoalei, ai noştri ar striga 
şi pe Bogdan de Domn, căci astfeliu pus’am la cale 
ci toţii.La auzul unei asemene veşti, Ungurii ar pu
tea poate să taie calea Voevodului, să-l împresoare 
cu puteri covârşitoare şi să-l zdrobească. Şi a- 
cuma te întreb, bine am sta noi oare alunec? Fo
losul de a li pus mâna pe Bale, mare cum ar fi, 
atârna-va el oare în cumpănă tot atât de greu ca 
pierderea căpeteniii asupra căreia cu toţii ne-am 
unit? Oare nu este de prevăzut că in clipa in 
care s’ar alia despre înfrângerea şi, poate, pieirea 
lui Bogdan, in inimile multor kneji s?ar naşte 
pofte de Domnie care ar râsleţi puterile, minţile, 
şi inimile noastre ? îmi este oare iertat mie, na- 
mestnicului lui Bogdan, mie care în faţa lui Dum
nezeu am luat asupra-mi o răspundere atât de 
grozavă, să primejduiesc astfe'iu izbutirea unor 
•scopuri atât de înalte, pregătite cu aşa de multă 
grijă si a căror izbândă este altfeliu neîndoielnică?

Stroici tăcu, neputând decât să se închine în 
faţa agerimii de minte şi a. prevederii călugă
rului.

— Sunt .încredinţat, urmă acesta, că nu vor 
treee multe zile şi Milui însuşi va recunoaşte câtă 
dreptate am avut să rămân neînduplecat faţă cu 
rugămintele lui.

— Nu te temi, Părinte, zise Stroici, că nepotul 
Dumitalc să nu încerce, singur sau cu câţiva prie
teni, să scape pe acea fată din manile lui Bale? 
Cuvintele lui cele de pe urmă ar putea să deie 
de bănuit.....

Aice Stroici fu întrerupt prin intraroa lui Pai- 
sie, galbân si. fără de suflet. •

— Jupanul Mihu s’o dus. la Cetate ca să se 
predeie Crijaţilor, strigă ol cu un glas întretăiet.

— De undo .ştii? întrebă Isaia, îngâlbenindn-sc 
la rândul lui.

—El singur, m’o ajuns pe drum dună ce o încăle
cat pe-calul pe: caro’1 lăsase la uşa sihastriii .şi 
urmat de Onca. Mi-o zjssă vin sil-.ţi spun că se 
-duce la Cetate ca să se predeie Cavalerilor şi lui

era
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Bale si o adăogit că nădăjduieşte că nu-1 vei lăsa 
în manile lor. Apoi m’o părăsit şi l’am văzut go
nind spre Cotate.

Trăsnetul căzând la picioarele lui Isaia n’ar fi 
putut să adiică în înfăţosarea lui o schimbare mai 
cumplită.

Ce nebunie ! strigă el desnădăjduit. Pentru 
atâta lucru scăpat-o el do moarte la Bacău? 
Crijaţii, dacă nu astă noapte, dar mâne dimineaţă 
îl vor pune cu bună seamă la caznă ca să afle to
varăşii şi tainiţilo lui.-.

Tocmai atunce uşa se deschise şi Onea intră. 
Faţa galbănă şi privirea rătăcită a credinciosului 
servitor dădea de prisos a înţelege că vestea a- 
dusă dc Paisic era adevărată. Totuşi Isaia îl întrebă:

— Ce este ?
— Când o ieşit Căpitanul de la Cuvioşia Ta, zise 

Unea caro părea foarte tulburat, o încălecat fără să 
mi zică. un cuvânt, fără chiar ca să mă vadă si 
o pornit la*'vale in fugă, iar eu l’am urmat. Când 
o ajuns pe Paisic, I/o oprit şi i-o zis nişte cuvinte 
pe care nu le-am auzit, apoi o gonit spre Cetate, 
l/am auzit strigând, am văzut podul mişcător sco- 
borindu-se, am văzut pe Căpitan dcscălecând şi 
trecând podul pe jos, iar când am ajuns la capră, 
podul se ridicase din nou. Am luat calul Căpita
nului si ani" venit aice la fugă.

Călugărul străbătu chilia frângându-şi manile 
şi strigând :

— Ce nebunie ! Ce nebunie !
— Şi ai de gând s’ăl părăseşti in voia roartei, ue- 

incercând nimic pentru scăparea lui, întrebă ÎStroici.
Călugărul nu răspunse.
— Nu poţi lăsa ca Pălmaşul Codrilor să lie 

spânzurat sau să moară pe roată, zise Stroici 
moartea lui ar fi o lovitură nimicitoare pentru pri
cina noastră, o izbândă maro şi neaşteptată pen
tru Voevod.

—Nu, zise Isaia, care părea că a luat b liotă- 
rire, nu voiu lăsa c«î Mihu să fie ucis de vrăj
maşi, căci el singur'preţuieşte cât o oaste întreagă. 
Trebuie să fac pentru Mihu ceia ce nu puteam face 
pentru fata lui Baloş. Părăsindn’l aşi primejdui
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izbânda noastră mult mai mult decât aşi primejdui-o 
grăbind izbucnirea răscoalei. Chiar astă noapte 
Cetatea va li în puterea noastră. Paisie, du-te de 
dă foc grămezii de cetină din ulmul cel mare care 
este de asupra sihăstriii şi vină de-mi spune ce 
focuri răspund.

U

înainte cn Dumnezeu !

Îndată ce Pasie aprinde cetina îndesată, unsă 
cu păcură şi aninată într’un ulm urieş, de asupra 
sihăstriii, se văzură strălucind trei focuri in şir, 
aprinse de asupra Humuleştilor. Nu trecuse cia- 
sul şi soseau, unul câte unul, ţărani din Humu- 
leşti,diu Grumăzeşti, din Blchea şi mărginaşi din 
Târgul-Neamţului. Toţi aveau arme : baltage, mă
ciuci, ghioacc năstrujito, suliţi şi pHloşe*. .* Mulţi 
din ei purtau coifuri de oţel şi cămeşi de zale, 
alţii aveau, peste cămeşi, mintene cu câptuşalăde 
cânepă, groasă de două degete. Vro-o douăzeci 
din ci, oameui mai dc seamă, intrară in siliăstrie, 

Jiar ceilalţi, după ce vorbiră câte un cuvânt cu Pai
sie care sta la poartă, se făcură nevăzuţi prin tufe. 
Totul se petrecea in cea mai desăvârşită tăcere.

Oamenii care intrase în sihăstrie rămâneau în 
chilia cea marc, în care intrai de adrcptul când pă
şeai peste pragul uşii. Părintele se alia cu .Ştefan 
în chilia care fusese a lui Paisie şi unde şedea 
acuma kneazul ; oamenii vorbeau Intre dânşii cu 
glas supus. Se vede că Paisie ţinea socoteală do 
cei sosiţi căci, după câtăva vreme, intră in sihăs
trie şi morse de bătu la uşa chilii! unde .se afla 
Părintele. Uşa se deschise şi Isaia apăru pe prag, 
având după dânsul pe Ştefan, îmbrăcat in zale şi in 
platoşe de oţel,cu coiful în cap şi cu paloşul la brâu.

— Buna seară, oameni huni, zise Isaia celor do 
faţă care se descoperiră şi se închinară înaintea 
lui. După semnul ce vi l'am dat aţi priceput câ 
v’am chemat la luptă hotărîtoare. împrejurări ne
aşteptate mă fac să vă adun mai curând decât
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credeam pentru ca să ue ajutaţi să punem în astă 
noapte mâna pe Cetate.

Oamenii, uimiţi, se uitară unul la altul. Mişcarea 
lor nu scăpă Părintelui care urmă :

— Da, să punem mâna pe Cetate. Am să vă do
vedesc îndată că lucrul este mult mai uşor decât 
se pare. Dar, mai nainte de toate, trebuie să vă 
dau o veste care are să vă mâhnească. Păunaşul 
Codrilor este în puterea vrăjmaşilor, el este închis 
în temniţa Cetăţii.

La auzul acestei veşti neaşteptate mişcarea fu 
mare, cu toţii strigară :

— Să mergem să’l scoatem ! Să nu-1 lăsăm ! 
Suntem gata la orice pentru al scăpa.

— Vom merge şi’l vom scoate, urmă Părintele, 
vă mulţămesc pentru buna voinţă ce i-o arătaţi. 
Dar în Cetate nu este numai Păunaşul Codrilor, 
este şi neomul de Bale Punând mâna pe Cetate, 
punem mâna şi pe vrăjmaşul nostru cel mai vajnic 
şi cel mai primejdios.

— Poronceşte, Părinte, şi te vom asculta orbeşte 
căci ţi-am jurat ascultare, zise atunce Andrei 
Creangă din Ilumuleşti, un ţăran voinic, de vre-o 
cincizeci de ani, cu plete şi musteţi cărunte şi cu 
doi ochi negri, cuminţi şi hotărîţi.

— Vom scoate pe Păunaşul Codrilor din închi
soare cu toată înălţimea zidurilor Cetăţii,zise altul, 
un om lung cât o prăjină, slab ca un ţâr, spân 
la faţă şi cu plete bălâi deschise, aproape galbene.

— In* Cetato se află douăzeci şi şase de Nemţi 
şi doi Crijaţi, treizeci de slujitori unguri de ai 
Vocvodului cu Voevodul şi cu, un hotnog, solul 
Voovodului Ardealului cu zece slujitori şi straja 
din sate, alcătuită ca de obiceiu, din cincizeci de 
Români de ai noştri. Vra să zică că’veţi avea de 
luptat cu cincizeci şi şase de oameni peste tot, 
şi Voi veţi fi peste două sute cincizeci, căci strâ- 
jării din şatene vor da, fără îndoială, ajutor.

— Frate-meu, Ion, este mai marc peste dânşii, 
zise Creangă, sunt numai săteni do la noi, rude 
şi prieteni, toţi oameni prielnici nouă. Cum ne 
vor zări de pe zidiuri se vor da în partea noastră.

— Ar fi deci ruşine, urmă Părintele, dacă în
31
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asemenea împrejurări, n’ar fâlfâi mâne steagul nos
tru pe turnul cel mare al Cetăţii. Mai ales că 
nouă, zidirile cele înalte nu ne vor putea pune 
nici o piedecă, căci am de gând să vă oue pe sub 
pământ.

— Vei fi dat de vr’o chioarcă ducând la Cetate, 
zise Creangă cu bucurie ; bunicul meu, Dumnezeu 
să-l ierte, spunea că Dau făcut Crijaţii să lucreze la 
acea chioarcă cu alţi oameni din salul nostru, dar 
nu-şi putuse da samă nici de unde pornea nici 
unde se sfârşea, că-i ducea la lucru noaptea şi 
cu ochii legaţi.

— Ai ghicit Andrei, zise călugărul, am dat de un 
drum sub pământ şi printr’insul intra-vom în Ce
tate. Dar miezul nopţii nu mai este departe şi, 
până ce vom ajunge la Cetate, avem de lucru; afară 
aşteaptă tovarăşii noştri, mergeţi la ei şi le îm
părtăşiţi cele ce’ vi le-am zis. Băgaţi de samă să 
nu se facă sgomot. După ce fiecare din ei va cu
noaşte pentru ce este chemat, vă veţi întoarce aice.

Oamenii ieşiră şi se împră.şticrâ prin tufe. Paisie, 
în urma unei porouei a călugărului, ieşi afară şi 
în curând se întoarse aducând patru cazmale.

— Iţi vei lua uneltele şi vei veni cu noi, mai 
zise Isaia ucenicului, caro ieşi iarăşi pentru a .se 
întoarce cu un felin de giantă de piele.

— Unde sunt scările şi luminile, mai întrebă călu
gărul.

Ucenicul scoase de sub patul călugărului o 
grămadă de opaitj şi de facle de coajă de mes
teacăn precum şi o legătură mare do frânghii.

— Andrei Creangă cu zece oameni va rămânea 
ca să păzească s hăstria, zise călugărul.

— Cum, tocmai pe mine mă lăsaţi? zise Andrei 
supărat.

— Te las pe Dumnetaaice, fiindcă in nime n’am 
atâta nădejde : le ştiu tot atât de cuminte pe cât 
eşti do viteaz. Însărcinarea care ţi-o încredinţez 
este una de mare încredere. Ştiindu’-te aice, ştiu că 
pot avea ţoală nădejdea că nu mă va lovi nime 
fără de veste, pe do îndărăt. Dacă cumva duşma
nii s’«r ivi şi ar voi să intre, apără intrarea cu 
îndârjire şi trimctc-mi de ştire. Uite, noi mergem
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pe uşa asta, şi arată spre una din cele două uşi 
care se vedeau la păretele din intru, acel ce’l vei 
trimete să tot meargă înain.e, până ce va da do 
noi. Dar alege-ţi numai oameni de toată nădej
dea şi-i opreşte afară, la uşă,

Creangă ieşi afavă.
— Mihai Bululete, zise călăgurul câtră omul cel 

lung şi slab care vorbise după Creangă, rămâi la 
uşa sihăstriii şi privighează intrarea oamenilor după 
noi, in chioarcă ; când vor fi intrat cu toţii, vei veni 
şi Dumnetacu ceata care te ascultă. In chioarcă 
încap numai câte doi oameni unul lângă altul : 
fiecare din voi va fi urmat de oamenii care stau 
sub ascultarea lui şi va trece pragul uşii numai 
după ce va fi văzut intrând pe cel de pe urmă om 
al cetei pornite înaintea lui; fie care ceată să aibă 
câte o opaiţă şi trei facle aprinse. Patru oameni din 
ceata îniăiu vor lua câte una din cazmalele acestea.

Paisie împărţi cazmalele, opaiţele şi faclele şi a- 
poi dădu unui ţăran legătura cu frânghiile. Isa ia,des
chizând uşa şi intrând, cel intăiu, in chioarcă, zise :

— înainte cu Dumnezeu !
După dânsul intră Ştefan şi apoi Paisie, pe care îl 

urmară ţăranii după rânduiala hotărîtă de călugăr.
In curând ajunseră în fundul chioarcei.
— Daţi-vă puţin înapoi, poronci călugărul, o- 

prindu-se la vrn-otrei paşi de păretele caro le în
chidea drumul.

Oamenii se dădură înapoi.
— Doi oameni cu cazmale să treacă înaintea 

mea şi doi cu lumânări să-i urineze, mai poronci 
călugăr ui.

Oamenii care nurtau cazmalele fiind aproape 
de călugăr, ei se înfăţoşară numai decât, urmaţi 
de altul care purta o faclă aprinsă, iar al doilea 
om cu facla, care aparţinea cetei următoare,îşi făcea 
cu greu drum printre tovarăşii înghesuiţi.

— Acest părete nu arc decât o grosime de şase 
palme, zise călugărul.

Cei doi oameni cu cazmalele se puseră la lucru, 
lovind regulat şi cu putere, darprundişul din care 
era alcătuit, păretele fiind peste seamă de vârtos, 
sudoarea începu în curând să curgă pe feţele Jur.
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— Să treacă doi oameni la cazmale, poronci a- 
tunce călugărul şi doi ţărani veniră îndată să ieie 
locul tovarăşilor *lor.

De patru ori se schimbară lucratorii pănă când, 
în sfârşit, unul din ei dădu un strigăt înăbuşit de 
bucurie: colţul cazmalei lui întâlnise golul.

Borta, întăiu mică, fu răpede mărită, dar numai 
când ea fu adusă la măsura rămăşiţii cliioarcei, 
Isaia dădu poroncă lucrătorilor să înceteze lucra
rea lor şi poronci ca patru oameni să deie molo
zul in partea dreaptă a cliioarcei celei mari, lu
crare anevoioasă şi care ţinu destul de mult. In 
sfârşit călugărul trecu înainte şi, cârnind la stân
ga, poronci :

— Urmaţi-mă.
Chioarca in care se aflau acuma era numai cu 

puţin m.'ii largă decât cealaltă, dar mai înaltă; deşi 
avea un suiş foarte simţitor, oamenii o străbateau 
mai uşor. De odată însă* suişul se făcea din cale 
afară răpede dar, la capătul acelui suiş, chioar- 
ca se lărgea şi alcătuia ca o şală mare. La un cu
vânt al călugărului, doi oameni cu facle înain
tară, dinaintea lor se văzu o uşă mică de fier în- 
tr’un părete de zid. Călugărul şi Paisie s’apropieră 
de această uşă şi o cercetară cu cea mai mare bă
gare de seamă. Balamalele şi broasca nu se vedeau, 
ele fiind pe dinafară; între uşă şi uşorii de pia
tra nu era nici cel mai mic deşert.

— Are să trebuiască, zise ucenicul, să fac o bortă 
mare prin care să pot vârî braţul spre a chili 
balamalele sau hrnbile broaştei. *Mă tem că au să 
treacă multe ciasuri pănă ce voiu isprăvi.

Pe faţa călugărului se văzu zugrăvită o mare în
grijire.

— Câte ciasuri? întrebă el.
— Nu ştiu, răspunse ucenicul, poate două, poate 

mai multe.
— Atunce, zise călugărul încet cătră Stroici, nu 

ne-ar rămânea decât să părăsim calea pe care am 
pornit şi să dăm năvală; izbănda ar fi îndoielnică 
şi s’ar putea cumpăra numai cu preţul a sute de 
vieţi, şi de unde ştiu că, la intrarea noastră în Ce • 
tate, vom mai găsi pe Mihu încă în viaţă.
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Pe când călugărul vorbea cu Stroici, un om se 
apropiese de uşă şi o privise cu mare băgare de 
seamă. Apoi. cu amândouă mânile, apăsase într’insa 
de două ori.
? f— Broasca acestei uşi, zise el întorcându-să că- 
tră Părinte, are o singură limbă care se află aice, 
şi arătă mijlocul mărginii din dreapta a uşii. Dacă 
as avea uneltele trebuitoare, m*aş însărcina să taiu 
limba şi să deschid uşa în mai puţin de un cias.

— Unelte are Paisic, zise Părintele Isaia, cu
prins de o nouă nădejde, darde undoieşit-ai atât 
de meşter lăcătuş, Pintilii ?

Pintilii era un om de vre-o treizeci de ani, de 
stat mijlociu şi de făptură sprintenă, cu doi ochi 
mari, strălucind de vioiciune în fata-i oacheşă şi 
caro purta haina mărginaşilor din Târgul Neam
ţului.

— Cât eram rob la Tătari, Cuvioase, răspunse el, 
căutând printre uneltele din traista de piele a lui 
Paisie, m’am înprietenit cu alt rob, un lăcătuş geno- 
vez, un meşter mare care m’o învăţat meşteşugul 
lui, dar iată ce mi trebuie, adaose el, scoţând din 
traistă un sfredel cu şurub şi o pilă îngustă. Cu 
sfredelul am să fac o bortă şi am s’o măresc pănă 
ce va putea intra pila, iar cu pila voi tăie limba 
broaştei.

Zicând aceste cuvinte, el se şi puse pe treabă.
— Uşa este de lemn la mijloc, zise el după o 

bucată de vreme, şi numai căptuşită cu fier pe din 
năuntru şi po din afară; uitaţi-vă, sfredelul o tre
cut printr’însa. Am să fac acuma altă boartă a- 
lăturea.

In curând o a doua şi o a treia bortă erau făcute 
lângă cea dintăiu. La a patra se auzi sfredelul 
scârţiind.

— Am dat de limba broaştei, zise Pintilii, do a- 
cuma trebuie să fac borte deasupra celei dintăiu.

In curând borta fu destul do mare pentru a da 
intrare pilei cu care începu să lucreze asupra lira- 
bei. Aceasta fiind groasă şi de oţel bun, pila îna
inta încet.

Bululete venise de mult şi vestise pe călugăr 
•că toţi oamenii, afară de cei zece rămaşi de pază,
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cu Creangă, la uşa sihăstrii!, se aflau în chioarcă. 
Jumătate dintr’înşii se împinsese in încăperea de 
lângă uşă, cealaltă se îndesa în urma lor.

Isaia le lămuri atunce că uşa în faţa căreia se 
găsesc dă în fântâna Cetăţii şi se află la o adânci
me de cincisprezece stânjăni de la fata pământului.

—îndată ce limba broaştei va fi pilită şi înainte 
ca uşa să se deschidă, faclele vor trebui sl inse şi 
numai vre-o două opaiţe vor putea fi aprinse, însă 
la oareşicare depărtare de uşă. Un om sprinten 
şi îndrăzneţ se va sui sus şi va trebui să-şi spri
jine mânile şi picioarele în deşerturile dintre pie
tre. El va lua cu dânsul patru scări de frânghie,, 
le va anina de patru belciuge care le va găsi bă
tute în părete, subghizdeiu. Care din voise crede 
in stare să îndeplinească această însărcinare?

Zece glasuri răspunseră :
— Eu, Cuvioase ! şi zece oameni ieşiră din 

grămadă.
Călugărul îi privi lung.
— Toţi sunteţi vrednici şi toţi sunteţi de nă

dejde, dar numai unul singur se poate sui ; voi 
alege deGi pe Mihai Bulei ele, nu flindcă-i mai 
vrednic* dar fiindcă îmi este mai cunoscut.

— Să trăieşti, Cuvioase, strigă Bululete cu 
bucurie.

— îndată ce scările vor fi prinse în belciuge, 
se vor sui câte trei oameni pe fiecare din ele; 
m’am încredinţat că belciugele delà păretele ghiz- 
deiului vor putea să poarte această greutate. Cum 
se vor fi suit aceşti doisprezece oameni, se vor 
sui alţi doisprezece şi aşa înainte pănă ce nu 
va mai rămânea nici un om aice. Bine înţeles 
că cei doisprezece oameni care se vor sui din- 
tăiu trebuie să fie aleşi, voinici între voinici; unul 
dintr’înşii va fi kneazul Stroici.

Toţi încunjurară pe călugăr, rugându-se să fie 
printre cei doisprezece care aveau să deie şi 
să primească cele dintăiu lovituri pentru mântui
rea neamului. Dar călugărul alese cu îngrijire 
unsprezece bărbaţi cunoscuţi lui, încercaţi de 
dânsul, care dăduse dovezi strălucite de vitejie 
şi de sânge rece.
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— Lângă ghizdeiul fântânei, zise iar călugărul, 
se află în fiecare noapte un oştean neamţ de pază. 
Trebuie deci ca atât urcarea iui Bululete şi atâr- 
narea scărilor de frânghie cât şi suirea rândului 
celui întăiu de doisprezece oameni să se facă 
fără cel mai mic sgomot. Altfeliu totul s’ar pri
mejdui; ar trebui ca străjărul să fie ucis sau do- 
borît. fără să aibă vreme să strige ajutor. Nu vă 
mai dau alte povăţuiri, veţi asculta de poroncile 
kneazului Stroici.

Atunce unul din cei unsprezece aleşi spre a în
soţi pe Stoici, zise către călugăr :

— 0 întrebare, Cuvioase. Pe slujitorii domneşti 
îi vom ucide fără milă, căci sunt nişte ticăloşi de 
la care norodul o avut multe de răbdat. Pe oş
tenii nemţi caro se vor pune de pricină vom fi 
asemine siliţi să-i răpuncm ; dar cu cei doi Crijaţi 
ce să facem? Ei sunt oameni drepţi şi au făcut 
bine la mulţi.

— Nu veţi face moarte de om zadarnică, zise călu
gărul, veţi căuta să prindeţi vii pe cât de mulţi 
veţi putea: Voevod, Crijaţi, oşteni nemţi sau slu
jitori. Străjării din sate vă vor da mănă de aju
tor; ei se aşteaptă la vre-o mişcare din partea noas
tră, căci aii văzut focul de deasupra Humuleştilor 
şi mulţi din ei ştiu ce înseamnă acel foc.

— Limba este cu totul tăietă, zise atunce Pin- 
tilii, încetând de a mai pili, pot deschide uşa când 
vei voi.

— Gata eşti Bululete ? întrebă călugărul.
— Gata.
— Dar cu ce te-ai înfăşurat aşa?
— Cu scările, Cuvioase, răspunse Bululete care 

îşi înfăşui'ase împrejurul mijlocului una din scările 
de frânghie şi-şi atârnase pe spinare celelalte trei 
făcute, fie-care, ghem.

— Dar nu’ţi vor împiedica ele mişcările? în
trebă Stroici.

— N’aibi teamă, răspunse ţăranul zâmbind, m’aş 
sui astfeliu în turnul Cetăţii.

— Stingeţi faclele şi aprindeţi două opaiţi in 
fund, poronci Părintele.
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Apoi după ce poroncile îi fură îndeplinite, el 
mai poronci :

— Deschideţi uşa !
Pintilii deschise uşa şi Bululete păşi peste pra

gul ei. Stătu o clipă nemişcat, ascultând; începu 
să pipăie în dreapta şi in stânga uşii, puse mâna 
dreaptă în golul dintre două pietre, puse piciorul 
desculţ în golul dintre alte două şi se făcu ne
văzut. El se suia spre ghizdeiu, iar nici Stroici 
nici călugărul, care amândoi erau pe pragul uşii, 
nu auzeau nici un sgomot.

Ascultau, de abie trăgându-şi sufletul şi clipele 
le păreau ciasuri când, de o dată, auziră un bolo
van desprinzându-se şi căzând jos în apă, apoi al
tul şi iar altul. Inimile lor încetară de a mai bate, 
dar altă piatră nu mai căzu şi nu se mai făcu nici 
cel mai mic sgomot.

De o dată se auzi un foşnet uşor şi Ştefan simţi 
o scară de frânghie căzând pe dânsul.

— A aruncat o scară, zise ol către călugăr, a- 
poi şopti celor un-sprc-zoce care trebuiau să se 
suie cu dănsul şi aşteptau împrejurul lui :

— Fiţi gata I
In curând se auzi foşnetul unei a doua scări, po 

urmă a celei de a treia. Aşteptau să audă foşnetul 
celei a patra când, în loc de aceasta, se auzi sgo- 
mot sus, mai multe pietre, desprinzându-se, căzură 
în fundul puţului şi glasul lui Bululete răsună, 
strigând :

— Trag Neamţul cu mine !
Se auzi sgomotul făcut de o greutate marc care 

cădea în apă. Rămaseră dintăiu încremeniţi, dar 
Ştefan îşi veni curând în fire.

— Bululete a căzut în puţ, trăgând pe Neamţul 
de strajă la fântână după dânsul, zise el. Sus 
nu mai este uimo S

Apoi, înainte ca călugărul să fi putut răs
punde, strigă :

— După mine ! şi începu să se urce pe scara de 
frânghie.

Alţi doi oameni îl urmară pe aceiaşi scară, cei
lalţi prinseră cu uişte suliţi pe celelalte două 
şi se repeziră ca să ajungă sus înaintea kneazului.
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LII

Despre primirea ini Miliu în Cetate

După ce dori petrecere bună. lui Hans, Cavale
rul Ulrich se grăbi să meargă In sala cea mare, 
unde ceilalţi oaspeţi se pusese la masa de la caro 
Maria lipsea sub cuvânt că se simţea obosită.

Un kneaz din vecinătate, care luase loc lângă 
Părintele Anselm, aproape în faţa Vocvodului, po
vestea cele văzute şi auzite de el când slujea in 
straja împărătească din Ţarigrad. Povestea bine : 
Bale, Cavalerul Albrecht şi Minoritul îl ascultau 
cu plăcere.

Şomossy care şedea între Cavalerul Albrecht şi 
şoltuzul de Neamţu, un Sas, se folosea de împre
jurarea că acest de pe urmă ştia ungureşte pentru 
a-i istorisi feliu de feliu de prăpăstii,atât despre vi
tejiile şi bogăţia lui cât şi despre trecerea şi vaza de 
care se bucura la Curtea Voevodului Ardealului; 
lauda nu’l împiedeca însă să facă cinste vinului 
şi mâncărilor.
Cavalerul Ulrich, aşezându-so lângă Părintele An

selm, îi strinse braţul ca să-i atragă băgarea de 
seamă şi-i şopti la ureche :

— Fata este scăpată.
— Slava Domnului, răspunse Minoritul, ştie Mi

lostiva Doamnă?
— Cu bună seamă Hertha îi va fi spus, răspunse 

Cavalerul. Dar ce este, Conrad? adaoso el zărind, 
la trei paşi de dânsul, pe oştean cu mâna la coif.

— Cu voia Dumitale, Domnule Cavaler, am să- 
ţi zic două vorbe caro nu suferă întârziere ?

Cavalerul se sculă îndată şi urmă pe Conrad 
până într’un colţ al sălii.

— Ce este ? întrebă el, aşteptându-se să audă că 
fuga Ilenei a fost descoperită de oamenii Voe
vodului.

— Domnule Cavaler, Păuna şui Codrilor s’a pre
dat nouă.

— Unde ? Când ? întrebă Cavalerul.
— Chiar acuma, aice, în Cetate, Eram pe tur-
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nul deasupra porţii celei mari, când el a venit 
la capra podului călare şi, după ce a descălecat, 
a strigat să se deie podul în jos, căci este Pău- 
naşul Codrilor şi vine să so prcdeic nouă. Vă
zând un om singur, am scoborît podul pe care 
Pani ridicat iar, îndată după ce el Pa trecut. A rămas 
liniştit la poarta cea mare. Cum am sosit de 
sus, mi-a dat în mână paloşul lui şi mi-o spus 
că, săturându-se de letrie, vine să se predeie ca 
să facem cu el ce voim.

— Eşti treaz? întrebă Cavalerul uimit. Nu vi
sezi oare?

— Sune foarte treaz, Domnule Cavaler, zise 
Conrad, iar omul care mi s’a predat este într’a- 
devăr Păunaşul Codrilor căci, văzând lângă mine 
pe Gottfried Schuster, singurul din oamenii noş
tri care a scăpat astă primăvară nerănit din ma
nile hoţilor lui Ianoş, a mers la dânsul, Pa bătut 
pe umere şi i-a spus că se bucură văzând u’l să
nătos şi-l desleagă de jurământul ce făcuse că 
nu’l va cunoaşte nici odată, iar Gottfried i-a recu
noscut glasul.

Intăia mişcare a lui Ulrich fu să împărtăşească 
numai decât vestea neaşteptată Cavalerului Al
brecht. Dar se gândi la vreme că ar fi fost greu 
să facă pe Cavaler să se scoale de la masă fără 
a pune şi pe Bale în cunoştinţa faptului. Voevo- 
dul, aflând despre predarea Păunaşului Codrilor, 
ar fi voit să-l vadă, s’ar fi scoborît în curte, a- 
colo şi-ar fi dat seamă de starea de beţie in care 
erau hotnogul şi acei din slujitorii lui care se mai 
ţineau pe picioare, ar fi mers negreşit la temniţă 
să vadă cum este păzită Ileana şi, acolo, no mai 
fiind cu putinţă să i s’ascundă fuga fetei, ar fi 
putut să răpadă în urmărirea ei oameni din oraş, 
chiar în acea noapte.

— Cine din oamenii Voevodului a văzut pe o- 
mul care se dă drept Păunaşul Codrilor? întrebă 
Ulrich pe Conrad.

— Nici unul, zise Conrad. Hotnogul şede în o- 
daie la mine, ameţit de tot, de abie se ţine po 
picioare. Ceilalţi sunt prin odăile oamenilor noş
tri, numai vre-o doi-trei se mai pot scula, ceî-
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lalţi to ti sunt întinşi po paturi şi de abie dacă se 
vor trezi la ziuă.

Ulrich se liotărîso acuma să nu puie pe Cavale
rul Albrecht în cunoştinţă uespre predarea Pău- 
naşului Codrilor înainte de sfârşitul mesei.

— Cine mai era de faţă afară de Dumneta şi 
de Gottfried ?

— Ion Creangă, căpitanul Românilor care se a- 
flă astăzi de strajă şi încă un om de ai lui, care 
trăsese podul mişcător şi-şe scoborîse tocmai a- 
tunco din turn. In urmă au venit Iohann Schmidt 
şi Martin Knauer. Pe dânşii şi pe Gottfried i-am 
lăsat să păzască pe Păunaş.

-- Şi crezi că nimo altul nu ştie de sosirea lui ?
— Nu poate să ştie nime altul, căci le am po- 

roncit să ţie pe străin în odăiţa de sub turn şi 
să nu lese pe nime să intre.

— Dă poroncă aspră atât oamenilor noştri cât 
şi celor doi Romăni să nu scape un singur cu
vânt despre această întâmplare. Ţine pe străin 
închis în odăiţă şi pune la uşă pe cel mai de nă
dejde din oamenii noştri. Voiu aştepta până la 
sfârşitul mesei pentru a pune pe Cavaler în cu
noştinţa faptului. Mergi î

Şi Ülrich, părăsind pe oştean care se grăbi să 
iasă,veni să-şi ieie iar locul lângă PărinteleAnselm.

— De ce eşti gânditor, îl întrebă acesta încet,, 
primita-i vre-o veste îngrijitoare?

— Nu, îi şopti Ulrich, am primit o veste nea
şteptată, dar nu îngrijitoare. Vei cunoaşte-o la 
sfârşitul mesei.

Kneazul cu povestirile despre Ţarigrad ştiu să 
păstreze băgarea de seamă a mesenilor aţintită a- 
supra lui vreme de peste două ciasuri, pănă în 
clipa în care Bale, sculându-se, pilda lui fu ur
mată de toţi. Ulrich văzu cu bucurie că Bale nu 
se oprea ca să vorbească cu hotnogul lui de slu
jitori care se afla la uşă când eşi din sală ci, luân- 
du-şi noapte bună de la gazdă şi oaspeţi, se re
trase deadreptul în odaia lui.

După ce oaspeţii rămaşi în Cetate fură duşi de 
Cavaleri la deosebitele adăposturi ce le fuseSQ 
pregătite, Ulrich rugă pe Cavalerul Albrecht să-l
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urmeze din nou pană în sală. Trecând pe dinain
tea uşii Voevodului, văzură cum slujitorul de pază, 
deşi se sprijinea de părete şi de suliţă, se căznea 
să steie drept. Tocmai atunce o slugă a lui Bale 
ieşea delà stăpânul său.

— S’a culcat Voevodul? întrebă Ulrich.
— Da, Jupâne, s’o culcat, răspunse sluga care 

mai adaose : era tare ostenit.
Din pieptul lui Ulrich ieşi un suspin de mul- 

ţămire.
Când se aflară singuri în sală, Ulrich po

vesti Cavalerului Albrecht fuga Ilenei şi-i mărtu
risi partea luată de el în săvârşirea ci.

Cavalerul Albrecht zâmbi.
— Ai făcut ceia-cc as lî făcut şi eu in locul 

Dumitale, zise el. A fost un noroc că Bale, după 
masă, nu a trimis după hotnog, căci de Tar fi vă
zut beat, cu bună seamă că ar li mers singur să 
se încredinţeze de chipul în care este păzită 
prinsa lui. Astfeliu ea are pentru fugă noaptea 
întreagă şi va li departe când Bale va lua măsuri 
pentru urmărirea ei. El va înţelege fără indoială 
că fuga fetei a fost ajutată de noi. Mirarea lui va 
fi marc şi dacă nu ne-a iubit pănă acuma, de astăzi 
înainte are să necinstească cu o ură nemărginită. 
Noroc numai că nu prea are cum să-şi răsbuno 
asupra noastră. Dar e târziu, noapte bună. Şi bă
trânul Cavaler voi să se îndrepte spre uşă.

Dar Ulrich, punândui-se în cale, îi zise :
— Mai am pentru Dumneta încă o veste, care 

te va uimi mult mai mult decât cea dintăiu : 
Păunaşul Cedrilor este în Cetate.

— Păunaşul Codrilor? In Cetate ! Cum ?Când? 
întrebă Cavalerul Albrecht.

Ulrich îi dădu seamă de toate câte i le povestise 
Conrad, precum şi de toate măsurile luate de el. 
Cavalerul Albrecht însă bănuia că este vre-o gre- 
şală la mijloc şi că străinul nu poate fi Păunaşul 
Codrilor.

Ulrich chemă atunce pe Conrad caro aştepta la 
uşă şi-i poronci să trimită la dânşii pe Gottfried 
Schuster, oşteanul care, împreună cu Maria şi cu
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Hertha, datorea Pălmaşului Codrilor scăparea lui 
din manile lui Ianoş.

— Ai văzut bine astă primăvară pe Păunaşul 
Codrilor ? întrebă Cavalerul Albrecht pe oştean, 
când acesta intră în sală.

— N’am văzut faţa lui căci era acoperită cu un 
văl negru, dar am văzut trupul lui de urieş, por
tul capului său şi i-am auzit glasul, răspunse Gott
fried .

După ce tăcu câtva, bătrânul Cavaler urmă :
— Eşti încredinţat că străinul care a venit în 

astăseară la Cetate este întreadevăr Păunaşul 
Codrilor ? mai întrebă

— Nu am cea mai mică îndoială. Cine a văzut 
odată acel trup şi i-a auzit glasul nu le poate uita 
atât de curând, răspunse oşteanul. Dar mai sunt 
aice Milostiva Doamnă şi Iiertha care s’au găsit 
faţă cu el şi vor şti negreşit să-l recunoască.

Cavalerul Albrecht rămase pe gânduri, o vie în
grijire se zugrăvi pe faţa lui.

— Dine I Poţi merge, zise el lui Gottfried după 
o lungă tăcere, iar după ieşirea oşteanului spuse 
lui Ulrich:

— Această predare a Păunaşului Codrilor mă 
îngrijeşte tare. Mi se pare neîndoielnic că ne gă
sim în faţa unui vicleşug. Vorba că se simte să
tul de hoţie este seacă căci, pănă astăzi, l’am vă
zut ieşind totdeauna biruitor din toate câte le-a în
ceput.Ştim că poporul îl priveşte ca pe un binefăcă
tor al său şi este cu dânsul. Precum ţi-am spus mai 
de mult, eu bănuiesc că sub cuvânt de lotrie se pre
găteşte o mişcare spre a răsturna po Sas şi a scutura 
jugul unguresc. Mă tem ca sosirea lui in zidiurile 
noastre să nu însemne primejdie mare pentru noi. 
Dar nu-1 voiu vedea acuma,ci îl voi cerceta eu singur 
mâne de dimineaţă. Avem în Cetate numai două
zeci şi cinci de oameni pe care putem pune temeiu. 
Românii din satele supuse nouă ne vor fi cu cre
dinţă câtă vreme vom avea de luptat cu duş
mani străini do neamul lor, dar departe de a voi 
să se lupte cu Păunaşul Codrilor, vor lua partea lui 
In potriva noastră. De unde ştiu eu ca aşa zisa
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lui predare nu este decât un semn că a sosit cia- 
sul In care el a hotârît să răscoale pe străjării 
noştri români împotriva noastră? Ei sunt în a- 
ceste ziduri cinci-zeci şi noi suntem numai două
zeci şi şapte cu toţii. Ştiu ce vrei să-mi zici, că 
fiind mai bine înarmaţi şi mai deprinşi cu armele, 
nu avem pentru ce să ne temem de ci ; aşa ar fi 
dacă am avea a face numai cu ei, dar dacă, pe 
când noi ne vom lupta cu dânşii, în Cetate, două 
sau trei mii de tovarăşi de ai lor vor năvăli pe 
din afară asupra zidurilor noastre, cine oare le va 
apăra ?

Urich, dânduşi prea bine seama de adevărul cu
vintelor bătrânului oştean, nu răspunse. Albrecht 
urmă :

— Este de datoria noastră, să apărăm cu cea 
de pe ui mă învierşunare această Cetato, încredin
ţată de Craiu virtuţii şi credinţii noastre. Cunosc 
vitejia Dumitale şi a oştenilor care sunt sub po- 
roncile noastre, ştiu că veţi face- tot ce cere cin
stea de la un Cavaler deplin şi de la oşteni viteji; 
mă cunoşti destul pentru a fi încredinţat că ştiu 
să’mi îndeplinesc datoria în faţa duşmanului, ori 
care ar fiel. Dar puterile cu care am avea de lup
tat în împrejurările de faţă sunt atât de nemărginit 
mai mari de cât ale noastre în cât, dacă preve
derile mele s’ar îndeplini, nu putem nădăjdui alt 
sfârşit de cât o moarte falnică, ostăşască. Nu 
trebuie ca acele împrejurări să ne găsască nepre
gătiţi ; paza noaslră să fie de acum mai neador
mită şi mai necontenită decât a fost până azi. 
Astă noapte voiu veghia eu singur păuă în ziuă, 
mâne va fi rândul Dumitale.

Dar Ulrich nu voi cu nici un preţ să lese pe 
bătrânul său tovarăş să veghiezo in acea noapte, 
arătându-i grija şi neliniştea de care ar fi cuprin
să Maria, trebuinţa de a o pune In cunoştinţa 
faptului întâmplat şi a o pregăti la primejdiile 
viitoare Cavalerul Albrecht, după o împotrivire 
destul de vie, primi în sfârşit să lese pe Ulrich 
să veghieze, dar numai după o căutare amănunţită 
4i tuturorpuuctelor de pază.

In fiecare din ele poronci să fie de strajă câte
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un Neamţ şi un Român, iar doi Nemţi de toată nă
dejdea avură poroncă să nu se mişte delà uşa 
odăii unde era închis Păunaşul Codrilor. La ori
ce încercare făcută de acesta spre a ieşi sau a 
vorbi cu vre-unul din Românii de strajă, trebuiau 
să-l ucidă fără milă şi fără zăbavă. In sfârşit Ca
valerul Albrecht, când merse să se culce, spuse 
lui Ulrich şi lui Conrad că este hotărît să nu se 
desbrace în acea noapte şi poronci să-i deie de 
ştire îndată ce s’ar întâmpla ceva îngrijitor.

înainte de a se retrage, ţinu să vadă pe căpi
tanul Românilor de strajă. întrebând unde este, 
i se răspunse că isprăvise schimbarea străjărilor 
săi cu puţin înainte de căutarea Cavalerilor şi se 
dusese să se odihnească pe lângă tovarăşii care 
dormeau grămadă lângă zidiul capelei. Cavalerul 
trimise să-l chieme.

In curând apăru în faţa lui un om de vre-o trei
zeci de ani, de făptură puternică, îmbrăcat ţără
neşte şi învălit într’un suman. Părea plin de somn, 
de abie putea să ţie ochii deschişi. Spre marea 
mirare a lui Ulrich şi a lui Conrad Cavalerul 
nu-1 mustră pentru lenea lui, dar se mulţămi să-i 
deie oareşi care poveţe asupra chipului de stră- 
juire.

— Te miri poate că nu l’am pedepsit pentru că 
Pam găsit dormind când trebuia să veghieze, dar 
îţi mărturisesc că am simţit oareşi care uşurare 
văzând 11*1 atât de adormi* Faptul că doarme este 
un semn că nu cugetă la .îici un vicleşug. Noapte 
bună ! şi ambii Cavaleri se despărţiră.

LIII
In care se va vedea ci ion Creanga nn era 

adormit

Cavalerul Albrecht se înşela amar : Ion Creangă 
era un om foarte deştept şi, mai ales, nu ura a- 
dormit de loc. El şi frate său, Andrei, erau do 
mult bine văzuţi de Părirtele Isaia care-i pusese 
în cunoştinţa celor mai multe din tainele lui. Apoi 
Ion mai era unul din cctaşii cei mai do nădejde
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ai Păunaşului Codrilor: omul lui în Humuleşti şi 
în împrejurimi. Rămăsese ca trăsnit când privise 
cum căpitanul lui iubit vine singur să se predeie 
duşmanilor dar, văzând liniştea lui Mihu, îşi zi
sese îndată că această predare trebuie să as
cundă vre-o lovitură neaşteptată. In zadar ochii 
lui căutase să s’întâlnească cu ochii Păunaşului 
Codrilor, cu nădejdea de a ceti într’inşii deslega- 
rea tainei : Mihu nu se uită măcar o clipă la dân
sul. Când Conrad se duse să vestească pe Cava
lerul Ulrich, Ion, în urma poroncii primite, ră
măsese de pază la uşa odăiţii unde era închis 
Mihu, cu alt Român şi cu un Neamţ. Când Conrad 
se întoarse, el poronci păzitorilor, în numele Ca
valerilor, să nu scăpe cătră nime măcar un singur 
cuvânt despre sosirea Păunaşului Codrilor în 
Cetate.

Doi Nemţi fiind însărcinaţi de Conrad cu paza 
lui Mihu, Ion se duse să vadă cum îşi caută stră- 
jării lui de slujbă. îşi isprăvise căutarea pe turnul 
de-asupra râpei despre Apus când zări. de-asupra 
Humuleştilor, în dreptul bisericii, trei focuri în şir 
cu unul mai mare la mijloc.

El ştia că aceste focuri însemnau :
— îndată şi cu toţii la sihăstria Părintelui, lo

vitură mare astă noapte.
Acuma toate se lămureau pentru Ion Creangă. 

Părintele era hotarît să apuce Cetatea chiar în 
acea noapte, spre a putea pune mâna pe Bale ; 
Păunaşul Codrilor venise să se predeie Crijaţilor 
spre a se afla în Cetate în ciasul în caro năvăli
rea avea să se întâmple, spre a putea ajuta mai 
bine pe năvălitori. El, Ion Creangă, mai maro 
peste străjării români, era dator ca la cel de în- 
tăiu semn al lovirii, să năvălească cu oamenii lui 
asupra Nemţilor care păzeau pe Căpitanul lui şi 
să’l scoată din închisoare pentru ca Păunaşul să 
se puie în fruntea lor.

Căutarea fiind isprăvită, Ion se duse la locul 
unde se odihneau tovarăşii lui spre a aştepta 
ciasul când aveau să se schimbe străjării; se întin 
se pe pământ şi se făcu că doarme. Insă avuse
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grijă să se culce lângă un cumătru al lui, Stoica 
Prisacariu, cetaş si el al Păunaşului Codrilor.

Stoica dormea aus când simţi o mână care’l 
gâdilea după ureche, pe când alta mână apăsa pe 
gura lui şi auzi glasul lui Ion Creangă şop
tind u-i :

— Fă-tecă dormi şi nu te mişca. Păunaşul Co
drilor o sosit la Cetate şi s’o predat Crijaţilor, zi
când că este sătul de lôtrie. Pentru Dumnezeu, 
şezi binişor, zise el simţind că Stoica vroieşte să 
sară în sus, apoi urmă tot în şoapte :

— Mai dinioarea, făcându-mi căutarea çe tur
nuri, am văzut în pădure, de-asupra bisericii noas
tre, trei focuri : două mici, la capete şi unul mare, 
la mijloc. Ştii ce însarană aceste focuri. Se vede 
că Părintele* o hotarît să apuce astă noapte Ceta
tea ca să poată pune mâna pe neomul de Bale. 
Păunaşul Codrilor s’o făcut că se predă Crijaţilor 
numai pentru a fi aproape de noi şi a se pune in 
fruntea noastră îndată ce ceilalţi, de din afara, vor 
li început năvala. Noi trebuie să fim gata să-l scoa
tem do la opreala în care sede, în odăiţa de strajă 
de sub turnul cel mare unde este păzit de doi Nemţi. 
Fă bine şi spune celor care dorm lângă tine, dar 
fără sgomot şi tot făcându-te că dormi. Spune-le că 
dacă rândul să străjuiască le va veni înainte ca 
ai noştri să fi năvălit, să nu cumva să scăpe că- 
tră Nemţii cu care vor fi de strajă macar un cu
vânt despre sosirea Păunaşului, căci Crijaţii mi-au 
trimes poroncă să nu pomenesc nici o vorbă des
pre venirea lui.

Nu trecuse uu şfert de cias şi toţi Românii care 
erau de strajă ştiau ce se petrecuse şi aşteptau nă
vala de din afară pentru a scoate pe Paunaşul Co
drilor din închisoarea în care se afla.

Ei nu aveau nici o ură împotriva Cavalerilor şi 
a oştenilor nemţi dar toţi, unii mai mult, alţii mai 
puţin, erau pregătiţi să *se lupte în curând pentru 
răsturnarea lui Sas ; apoi toţi urau pe Bale şi erau 
bucuroşi să puie mâna pe el.

Când veni vremea să-şi schimbe străjării, Ion 
Creangă chemă pe nume* pe acei a căror rând ve
nise şi se duse sub turnul cel mare, unde Conrad

32
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stringca Nemţii care trebuiau să înlocuiască pe to
varăşii lor. Schimbarea străjărilor fiind isprăvită, 
Ion se duse din nou să se culce lângă tovarăşi 
şi se făcu că doarme dus, iar acei care îşi ispră
vise rândul şi venise ca să se odihnească, aflară 
de la tovarăşi sosirea Păunaşului Codrilor şi lovi
rea pregătită.

. Când Cavalerul Albrecht trimise să cheme pe 
Ion Creangă, el se făcu că se trezeşte cu greu şi 
am văzut că făcuse pe somnorosul atât do bine 
in cât izbutise să adoarmă parte din bănuielile 
bătrânului oştean.

. Ca toţi locuitorii din împrejurimile Cetăţii, Ion 
Creangă ştia că este o chioarcă care duce din 
fântâna Cetăţii in oraş, dar nu ştia de loc că Pă
rintele avea mijlocul să pătrundă în chioarcă şi 
s?o întrebuinţeze pentru cucerirea Cetăţii. El cre
dea că Românii aveau să încerce să năvălească din 
mai multe părţi, atrăgând cea mai marc parte din 
Nemţi pe ziduiVi, dar că lovitura cea de căpetenie 
avea să fie dată de Păunaşul Codrilor,scos din închi
soare de străjării români. Prin urmare mai înainte 
de toate trebuia ca Păunaşul Codrilor săfie scos do la 
opreala in care se afla. El dăduse, tot prin şoapte, po- 
văţuirile trebuitoare pentru ca, la cel dintăiu semn 
de năvală, două-zcci din oamenii lui, cu dânsul in 
frunte,să se arunce asupra acelor doi Nemţi care pă
zeau pe Mihu, să-i doboare la pământ, să sfărâme 
uşa închisorii cu topoarele lor şi să scoată pe Pău- 
nâşul Codrilor dintr’însa.

Ùn cias după ce Cavalerul Albrecht părăsise 
curtea, Cavalerul Ulrich îşi începu căutarea ? Ion 
Creangă părea acuma încă mai buimac de somn de
cât îl lăsase Cavalerul.

— Ce dracu. îi zise Ulrich, ai băut împreună 
eu slujitorii Voevodului de te datini aşa pe pi
cioare? Ia umblă mai drept dacă nu vrei să te pun în 
fiare şi să te ţin o săptămână nemâncat în temniţă.

Apoi adăogi către sine, liniştit şi cu jumătate de 
glas :

— Şi Cavalerul Albrecht se teme ca astfeliu de 
dobitoci sunt în stare să urzească vicleşuguri în 
potriva noastră !
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LIII

In care vedem că Românii pun mâna pe Cetatea 
Neamţului dar nu pe Râie

Cavalerul Ulrich pusese pe Fritz Winkelmann 
de strajă la fântână. Dacă Ion Creangă se prefă
cea că este somnoros, apoi Fritz era somnoros cu 
tot dinadinsul. De oarece ştia bine ungureşte fu
sese din acei însărcinaţi să îndemne pe slujitorii 
lui Bale să beie cât mai mult. Deşi era de feliul său 
om cumpătat şi avuse grijă să aducă de multe 
ori ulcica la gură fără a bea dintr’insa, nu-i fu
sese cu putinţă să îndemne pe Unguri să’şi go
lească ulciorui fără a deşărta şi el din câîid în 
când pe a lui. Fusese trezit numai cu greu din- 
tr’un somn adânc pentru a-şi face rândul ; acuma 
capul îl durea iar picioarele i se păreau de plumb 
La începutul străiii se primblase pe dinaintea fân
tânei, făcând câte douăzeci şi cinci de paşi înainte şi 
douăzeci şi cinci înapoi, dar după o bucată de vre
me. simţindu-se cumplit de obosit, se aşeză pe 
marginea ghizdeiului şi îşi răzămă capul pe manile 
încrucişate asupra suliţii.

Noaptea era senină, luna încă nu apăruse; li
niştea cea mai desăvârşită domnea pretutindeni. 
Oşteanul care se lupta greu cu somnul, fu în 
sfârşit învins de el şi aţipi, dar numai pentru pu
ţină vreme. Sgomotul unor bolovani care sedes- 
lipeaude păreţii fântânei şi cădeau în apă îl tre
zi. Intr’o clipă Fritz fu în picioare, cu suliţa îu 
cumpănire şi cu privirea aţintită spre fântână. 
Lună răsărise în toată strălucirea şi, la lu
mina ei, se vedeau nu numai toate amănunţimile 
ghizdeiului dar şi începutul păreţilor. La început 
urechile lui nu auziră nici un sg’omot, se părea 
că totul reintrase în deplină tăcere. Cu încetul 
insă i se păru că aude ca un foşnet, apoi scâr- 
ţiitura făcută de o verigă asupra unui cârlig de 
lier, apoi iar un foşnet şi iar o scârţiitură. Oş
teanul făcu un pas spre fântână, şi i se păru că, 
sub ghizdeiu, în faţa lui, vede ceva alb mişcân- 
du-se.
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Fără a mai sta la gânduri, îndreptă intr’acolo 
o puternică lovitură de suliţă. Suliţa lovi în ceva. 
care nu era nici piatră, nici lemn şi în care fie
rul intră, dar, când voi să-l scoată, nu numai că 
nu putu, dar simţi o puternică smuncitură care 
îl făcu să-şi piardă cumpătul şi să cadă peste cap 
în fântână.

Când Fritz sărise în picioare, spada lui se lo
vise cu putere de ghizdeiul fântânei. La auzul 
acestui sgomot, Ion Creangă, ;are acuma aştepta 
din clipă în clipă semnul năvălirii, se ridică pe 
un cot. Văzu pe Neamţ lovind cu suliţa în fân
tână apoi, spre marea lui mirare, îl văzu dispă
rând într’însa, cu capul înainte. Ion sări în pi
cioare: la un şuier uşor din gura lui, toţi Românii 
se sculară cu arma în mână, gata să se’răpadă.

Fără a zice un cuvânt, Ion arătă cu mâna spre 
fântână. Neamţul de strajă lipsea, dar nimic nu 
se vedea; nimic nu se auzea: liniştea era desă
vârşită.

Oamenii începuse să creadă că Ion visase când, 
de o-dată, se văzu ieşind din fântână, de asu
pra ghizdeiului, un braţ acoperit cu zale, urmat de 
un coif lucitor, apoi ieşiră două umere şi un 
piept înzăuat şi un oştean sări în curte, scoţând 
paloşul din teacă. Doi ţărani înarmaţi cu baltage îl 
urmară numai decât şi unul din ei clădii strigătul 
cucuveicii.

— Ai noştri! zise Ion Creangă. Voi, cei aleşi de 
mine urmaţi-mă, şi so răpezi spre poarta de sub 
turnul cel mare, dând ţipetul cucuveicii si urmat 
de douăzeci de străjări ; cei-l’alţi se îndreptară 
spro acei ieşiţi din fântână.

Ştefan, îndată cum pusese piciorul în Curte, 
se uitase de jur împrejur. Văzu pe Creangă a- 
alergând spre poartă cu străjării şi, când auzi stri
gătul cucuveicii pornind din mijlocul lor, înţelese 
că ei sunt tovarăşi de luptă. Ceilalţi străjări se 
apropiase acum de# el şi Stoica Prisa'cariu dădu din 
nou strigătul cucuveicii. Ştefan se uită răpede în
apoi, din fântână ieşise până atunce vre-o cinspre- 
zece oameni iar capetele şi urmerile altora apăreau 
necontenit.
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Dar străjării nemţi care se aflău pe turnul 
cel mare şi pe cel dinspre Apus zăriră adunătura 
•de la fântână şi strigară :

— La arme ! Duşmanul este în Cetate.
Insă de abie ieşise aceste cuvinte din gura 

lor şi amândoi cădeau cu capul zdrobit sub lovi
turile străjăruluî român care se afla pe lângă fie
care din ei. Străjării de pe celelalte turnuri şi 
posturi nu putură să apuce să strige căci fie-care 
avea de luptat cu tovarăşul său romăn care se 
năpustise asupra lui. Din toate părţile se auzea 
acuma sgomot de arme.

— Dumneta vei sta in curte, vei aduna oame
nii noştri şi te vei împotrivi la acei din duşmani 
care ar voi să se ieie după mine, zise Stroici lui 
Prisacariu, eu ieu cu mine zece oameni de ai noş
tri şi străjării câţi au rămas şi mă duc să pun 
mâna pe Bale, şi zicând aceste cuvinte să răpezi 
la scara care ducea la odăile locuite de Cavalerul 
Albrecht, unde ştia că se adăpostesc oaspeţii.

Cavalerul Ulrich, care se scobora din turnul cel 
mare cu Conrad, auzise sgomot şi strigăte în curte şi 
venea în grabă, blăstămând scara îngustă care se 
învârtea necontenit.

Când ajunse jos, sub turn, cei doi străjări 
nemţi erau de mult doborîţi Ja pământ ;şi legaţi, 
iar uşa odăiţii sbura in ţanduri sub loviturile de 
toper’ ale Românilor. Cavalerul şi Conrad, răpe- 
zindu-se asupra lor cu spada ridicată, ei se dădură 
înapoi, dar înainte ca cei doi oşteni să fi putut 
purta o singura lovitură, erau apucaţi pe la spate, 
trântiţi la pământ şi legaţi burduf.

Tot atunce o chingă de fer care ţinea pe din 
întru dulapul alcătuind uşa odăii unde era închis 
Mihu, se desprinse sub loviturile învierşunate ce-I 
erau purtate şi căzu jos; Românii încetară de a mai 
lovi şi, în uşă, apăru chipul Păunaşului Codri
lor. Un chiot de bucurie îl primi.

— Căpitane, îi zise loan Creangă apropiindu-se 
de el. ai noştri au pătruns în Cetate prin • fân- 
tâua din curte. Pe Crijatul cel tânăr şi pè trei 
Nemţi ii ţinem legaţi aice, sub poartă. . ;
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— Dati-mi un paloş căci sunt fără arme, zise 
Mihu. '

Un ţăran îi întinse un paloş lung şi lat.
— Zece oameni rămân aice cu Ion Creangă pen

tru a păzi poarta, poronci atunce Păunaşul Co
drilor, ceilalţi mă urmează, şi se răpezi spre 
curte.

O găsi pliml de Români, căci mai toţi oamenii 
Părintelui Isaia ieşise din chioarcă. Oştenii nemţi 
care ieşise din odăi pe jumătate îmbrăcaţi, fusese, 
la ieşirea lor în curte, striviţi sub un număr în
zecit de duşmani, trântiţi la pământ şi legaţi. Nu
mai vre-o doi, mai ageri, izbutiră să întrebuin
ţeze armele şi să rănească pe trei sau patru Ro
mâni. ©intre aceştia însă nici unul nu dăduse în 
Nemţi, mulţăminduse să-i aducă la neputinţă.

Dar vre-o trei sau patru Unguri mai puţin beţi de 
cât ceilalţi, alergând spre locuinţa lui Bale, de a- 
bie apucase să facă trei paşi în curte şi căzură 
măcelăriţi sub loviturile Românilor.

— La odăile Nemţilor, acolo sunt acuma sluji
torii domneşti, se auzi din mai multe părţi.

Tocmai atunce Mihu ieşea de sub poartă, îndrep- 
tându-se cu paşi răpezi spre mijlocul curţii ; Sto
ica Prisacariu îl zări şi-i ieşi înainte.

— Să trăieşti Căpitane ! Mă bucur că te văd scă
pat, îi zise el.

— Ce staţi aice? răspunse Păunaşul Codrilor. La 
locuinţa lui Bale ! Trebuie să punem numai decât 
mâna pe dânsul. Cetatea întreagă nu face pentru 
noi cât ar face prinderea lui Bale.

— lntr’acolo s’o dus kneazul Stroici cu vr’o cinci
zeci de oameni, zise unul din Români. Noi, pănâ 
acuma, am legat şasesprezece Nemţi.

—Dacă kneazul Stroici urmăreşte pe Bale cu atâ- 
tâţia. oameni, zise Mihu, sunt liniştit, el va şti să 
puie mâna pe dânsul., Trimete câte zece oanleni 
la fiecare din scările care duc in rândul de sus, 
să nu.lese pe nime şăiasă, iarDumneta rămâi-în 
curte. . Zece oameni să vie cu mine la închisori să 
scăpăm dintrînsele pe nenorociţii 
şi Mihu porni spre temniţă.

După fuga Ilenei nu mai fusese pus nici unul din

care zac acolo,



503

oştenii Cetăţii de strajă la închisoare unde nu se 
mai afla nimeni închis. Mihu nu găsi in sală decât 
po^ slujitorul ungur, Lengyel Aron, lungit pe pă
mânt şi horăinu cât patru. Unii din tovarăşii lui 
Mihu, ridicau armele asupra lui, dar Păunaşul Co
drilor le strigă cu un glas ameninţător :

— Nu vă este ruşine să ucideţi pe un om caro 
doarme ; să nu care cumva să-i faceţi ceva. Tre
ziţi-1.

Dar oamenii se căzniră în zadar să trezească pe 
Ungur ; el, la toate încercările lor răspundea nu
mai prin horăituri. Mihu se duse la uşile tuturor 
chiliilor şi bătu întrînsele, zicând cu glas tare :

— Românii au pus stăpânire pe Cetate ; Bale 
este In puterea lor. Eu slobod pe acei care zac în 
închisoare. Cei închişi să bată în uşă.

Dar în zadar, nimeni nu-i răspundea căci ni
meni nu era închis.

— Mergeţi de mi aduceţi aice pe unul din oş
tenii nemţi, poronci Mihu'in sfârşit.

In curând doi oameni veniră, aducând pe un 
Neamţ a cărui braţe erau legate după spate. Era 
Gottfried .Schuster : Mihu îl recunoscu îndată.

— Noi ne cunoaştem mai de mult, zise el Neam
ţului, iar întâlnirea noastră de astă primăvară o 
fost spre binele Dumitale.

— Aşa este, răspunse Gottfried, care ca aproa
pe toţi 'oştenii din Cetate vorbea bine româneşte

— Atunce, zise Mihu, la rândul Dumitale fă-’mi 
şi mie un bine. Spune-mi unde stă închisă fata pe 
care o adus-o Bale cu dânsul în această Cetate?

— Nu este închisă nicăiure, răspunse Gottfried, 
căci o fugit sunt acuma câteva ciasuri.

Trăsnetul dacă ar fi căzut asupra lui Mihu nu 
Par fi uimit mai mult decât cuvintele pe care le 
auzi de la oştean.

— Unde ? Cum ? întrebă el.
— La fuga ei, zise atunce Gottfried, am fost păr

taşi cu toţii, ca să împlinim dorinţa stăpânei noas 
tre, a soţiii Cavalerului Albrecht. încotro o apu
cat nu este la cunoştinţa mea. Ştiu numai că a 
fost dusă afară din ’Cetate din poronca Cavalerii-
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lui Ulrich de cătră Hans Biedermann, care este 
Wachtmaistrul nostru.

In zadar Mihu îi mai puse întrebări, Gottfried 
nu putu să-i mai deie nici o lămurire în privinţa 
Ilenei. In urma încredinţării că nime nu se află 
închis in temniţile Cetăţii, Mihu ieşi iar in curie. 
Aice găsi pe Stroici vorbind cu Părintele Isaia 
care venise şi el în urma oamenilor lui, pe scările 
de frânghie atârnate de cătră Bululete.

Călugărul cum pusese piciorul in curtea Cetăţii 
întrebase de Mihu şi i se răspunsese că Păunaşul 
Codrilor este slobod şi teafăr. Dar când îl văzu, 
faţa lui se înveseli. Mihu cum îl zări se duse 
.să-i sărute mâna iar bătrânul, fără a zice un cu
vânt, ii luă capul între amândouă mânilo şi îl să
rută de mai multe ori pe obraji şi pe frunte.

— Da, zise atunce Stroici, tocmai povesteam 
Părintelui că când ne-am suiţ pe scara care du
ce la odăile Cavalerului Albrecht, am găsit uşa 
de la rândul de sus închisă. Am dat-o jos dar cu 
mare greutate şi cu multă pierdere de vreme căci 
era foarte grea’şi legată cu şine groase de fier, 
închisă prin o broască puternică şi prin doi drugi 
g*oşi de fier, încrucişaţi pe din dos. Am căutat 
peste tot locul, dar n’am găsit nici pe Cavalerul 
Albrecht nici pe Bale nici pe solul unguresc. 
Trebuie să fie ascunşi in vre-o tainiţă sau să fi 
fugit prin vre-o ieşire cunoscută numai Cavale
rului.

— In asemene împrejurare, zise Mihu, trebuie 
să incălecăm numai decât şi să ne punem în ur
mărirea lor, cai sunt destui în Cetate. Dar pe Bale 
trebuie să punem numai decât mâna, căcialtfoliu 
nimica nu am făcut. Cetatea era doară aşa şi aşa 
a noastră, de vreme ce Părintele cunoştea chioar- 
ca şi făcuse alta de la sihăstrie până la dânsa.

— Da, zise Părintele, Bale trebuieşte urmărit 
numai decât : prinderea lui singură poate cum
păni paguba pricinuită scopurilor noastre prin a- 
ceastă lovitură pripită.

Mihu plecă capul la auzul acestor cuvinte.
— Dacă, urmă călugărul, Bale este ascuns in 

vre-o tainiţă, el nu va putea scăpa, căci vom face
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paza bună, iar foamea şi setea îl vor sili să iasă 
Mai rău ar fi pentru noi dacă ar fi acuma afară 
din zidiurile Cetăţii. De aceia grăbiţi să vă puneţi 
în urmărirea lui.

Mihu spuse câteva cuvinte lui Ion Creangă 
care dispăru, urmat de vre-o câţi-va oameni.

— Câţi Nemţi au căzut? întrebă Stroici.
— Morţi sunt numai doi, răspunse Stoica Pri- 

sâcariu ; erau de strajă pe turnuri şi au fost ucişi 
de oamenii noştri care păzau în* tovărăşie cu 
dânşii. Alţi patru sunt răniţi însă numai unul greu 
şi şapte-spre-zece sunt teferi, dar legaţi cobză.

— Eu ştiam că numărul lor era de două-zeci şi 
cinci, unde sunt ceilalţi doi ?

— Unul o fost învoit aseară de Crijatul cel tâ
năr să se ducă până la Humuleşti, celalalt nu ştiu 
uude poate să se afle.

— Dar slujitorii veniţi cu Voevodul şi cu Solul 
unguresc ?

— Vro patru trăiesc, legaţi şi ei, ceilalţi sunt 
acuma departe.

— Cum ? întrebă Stoici, au fugit ?
— Leşurile lor se află aice, răspunse Stoica li

niştit. dar sufletele lor trebuie să fi ajuns acuma 
In iad.

Tocmai atunce apăru Ion Creangă şi oamenii 
care îl întovărăşise, aducând cu dânşii un număr 
mare de cai înşăuaţi.

— Cinci-zeci şi doi de cai găsit-am în grajdiun, 
zise el, şi toţi sunt buni, mai cu samă aceşti doi 
care-i ţin eu de frâu.

Fără a mai pierde vreme, Mihu şi cu Stroici 
iucălecară pe caii care-i ţinea Ion Creangă, iar 
ceilalţi fură luaţi de acei din Români care erau 
cunoscuţi de călăreţi mai buni şi erau mai bine 
înarmaţi. Poarta cea mare fu deschisă, podul lă
sat în jos, iar la capră călăreţii se împărţiră în 
două cete, unii, cu. Mihu, apucară în dreapta iar 
ceilalţi, cu Ştefan, spre Târgul-Neamţului. Vro 
treizeci de oameni pe jos îi urmară în curând 
si se îndreptară la deal, pentru a căuta pe fugari 
în pădurile de de-asupra Cetăţii.
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LV
O fată de oştean

De abie se închisese poarta Cetăţii când Părin
tele Isaia poronci :

a — Pintilii să ieie douăzeci de oameni cu fade 
şi să vie cu mine, ca să căutăm cu de amănuntul 
dacă nu ciim-va vom găsi ascunzătoarea lui 
Bale.

Călugărul îşi aduse aminte că auzise o dată 
vorbindu-se că, in sala cea mare, este o uşă as
cunsă, deschizându-se cu meşteşug şi în dosul 
căreia ajungeai intr’un feliu de săliţă, lasată în 
zidiuri şi care ducea sub Cetate, la o tainiţă. Vroia 
să s’încerce să găsească acea uşă si, cu ajutorul 
lui Pintilii, s’o deschidă.

Ajuns in sala cea mare unde totul fusese răs
colit de oamenii care intrase intrlnsa cu Stroici, 
pipăi şi bătu în zadar în fie-care palmă de pă
rete : nicăiure nu auzi sunând a deşert. Pintilii. 
căută cu tot de-amănuntul, dar nu putu să gă
sească cea mai mică crăpătură care să’l fi pus pe 
urma unei deschizături.

Se făcuse acuma ziuă : faclele fură stinse.
— Care din voi, întrebă călugărul, a luat parte 

la intăia căutare făcută în aceste odăi de kneazul 
Stroici.
• — Noi, Părinte, ziseră vr’o patru ţărani

— Căutat-au kneazul cu de amănuntul în toate 
odăile, întrebă Isaia. Răspunde tu, Neculai Vleja, 
că te ştiu om dbştept.

— O căutat .cu. de-amănuntul ia toate odăile 
afară de acea în care doarme Crijatul cel bătrân 
şi* unde se afla Jupărieasa lui

— Şi de ce n’o căutat el şi acolo?
- Când era să intrăm, o’ieşit- afară slujnica

tpănesei şi o spus kneazului să nu intre in 
dar. căci în odaie nu se află nici unul din a- 

cei-.pe care-i căutăm, dar numai Jupăneasa des- 
brăcată.

— Şi kneazul Stroici s’o mulţâmit numai cu

Ju
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atâta încredinţare ? mai întrebă călugărul zâm
bind.

— Da, n’o mai stăruit să intre şi ne-o chiemat 
în altă parte, lăsând înaintea uşii un om de pază 
ca să nu cumva să încerce să intre niscai-va de 
ai noştri.

— Mie mi se cade să fiu mai bănuitor de cât 
kneazul Stroici, zise Părintele Isaia îndreptându- 
se spre uşă. Urmaţi-mă.

La uşa Mariii se’ afla într’adevăr de strajă un 
Komân zdravăn, răzămat pe un baltag urieş. Când 
văzu pe călugăr apropiindu-se, se dădu în '
Isaia bătu în uşă, aceasta se deschide şi 
ieşi afară.

— Vreu să vorbesc cu stăpână-ta, zise călu
gărul şi, împingând-o în lături, intră in odaie.

Pentru acele vremuri şi date fiind împrejurările 
in care se aflau atunce «aceste ţări, odaia de cul
care a Cavalerului Albrecht era îmbrăcată cu 
mare bogăţie.

Patul era de lemn de nuc nelustruit, dar îm
podobit cu numeroase săpături alcătuind izvoade 
frumoase. De la verigile baldachinului, asemene 
de lemn de nuc săpat, atârnau nişte scoarţe de 
mare frumuseţă. Alte scoarţe acopereau păreţii. 
«albi şi podelile de scânduri late de brad. Două 
dulapuri mari, de lemn de nuc săpat, o masă 
acoperită cu o învălitoare de pânză de in, cu dungi, 
şi ciucuri de aur, pe care se vedea o mică o- 
glindă prinsă într’o ramă de argint, două jilţuri 
mari, tot de lemn de nuc săpat, căptuşite cu 
perine de catifea verde, trei scaune cu trei pi
cioare şi mai multe vase de argint şi de alamă 
alcătuiau îmbrăcămintea.

Pe unul din jilţuri şedea Maria; se vedea că 
rochia albă ce o purta* fusese aruncată în grabă 
pe dânsa, iar părul bălan îi atârna pe inuere; In 
celalalt jilţ şedea Părintele Auselm. Amândoi se 
sculară când zăriră pe Isaia.

Mă iartă, Jupăneasă, zise el, dar vrâsta fă
când u-mă mai bănuitor decât kneazul Stroici, 
este de datoria mea să caut dacă nu cumva se-

lături.
Hertha
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•găseşte aice vro ascunzătoare în care să fio as
cuns Voevodul.

— Puterea este în manile Cuvioşiii Tale, Pă
rinte, poţi face ce vrei, dar această căutare va fi în 
zadar, aice nu este nici ascunzătoare nici ascuns.

La un semn al lui Isaia, oamenii care îl urmau 
începură să caute în toate părţile, sub pat, în 
dulapuri, după ele. Păreţii fură pipăiţi cu cea 
mai mare îngrijire, dar nu se găsi urmă do as
cunzătoare.

— Te rog, Jupâneasă, să mă urmezi până în 
sala cea mare, zise Isaia Mariii după isprăvirea 
căutării şi părăsi odaia, urmat de soţia Cavale
rului şi de mai mulţi oameni.

Pe prag călugărul se întoarse şi, văzând că 
Anselm urmează pe Maria, îi zise cu asprime :

— Dumneta nu te vei mişca din această odaie 
fără de voia mea, apoi îşi urmă drumul spre sală.

Se opri în mijlocul ei şi făcu doi paşi spre Ma
ria, care văzându-1 că stă, stătu şi ea.

— Jupâneasă, zise el, eşti Româncă şi Român
că de neam bun şi vestit.’ Ai luat de soţ pe un 
străin ; el o fost pentru Dumneta ca un părinte 
iar Dumneta i-ai fost soţie credincioasă, cu toate 
-că in cale întâlnit-ai ispite mari. Eşti bună şi mi
lostivă ; poporul de pe împrejurul acestei cetăţi 
te binecuvintează căci nenumărate, sunt bunătăţile 
ce le-ai revărsat asupra lui. Inima Dumitalo de 
Româncă nu poate vedea suflet de Român îndu
rerat fără a arde de dorul să-i alini durerea. Şi 
îndurătoare la durerea celui mai neînsemnat din 
ţăranii acestor văi, ea nu poate să rămâie nepă- 
sătoare la durerea obştiii celei mari din care ai 
ieşit: nu mă îndoiesc că. ea simte, odată cu noi 
toţi, durerile care amărăsc traiul neamului^ nos
tru. Astă-zi, Jupâneasă, poţt face Românimii un 
bine pentru care binecuvântat în veci va fi nu
mele Dumitale. Cunoşti împilările, jafurile şi fără
delegile Voivodului Sas: ştii că sprijinul de că
petenie al lui Sas este fiul lui, Bale; ştii că neo
menia, lăcomia şi desfrănarea lui Sas simţ nimi
curi pe lângă patimile fiului său. Cunoşti nemul
ţumirea care fierbe în ţara întreagă. Pentru a o
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mântui de năpastea ocârmuirii lui Sas, pentru a 
scutura jugul greu al Ungurilor, pentru înteme
ierea pe aceste locuri a unei Domnii în care Ro
mânul să nu cunoască pe alt stăpân decât pe 
sine, pentru îndrumarea neamului nostru pe ca
lea fălii şi măririi, răsculatu ne-am şi pus-am noi 
mâna pe Cetate. De astă-zi începem răsboiul sfânt 
împotriva lui Sas şi împotriva Ungurilor şi, cu 
vrerea Domnului, izbânda va încununa opintelile 
noastre. Românii au cucerit cetatea în care po- 
roncea până acum soţul Dumitale, dar mărinimos» 
ca totdeauna, ei au cruţat pe tovarăşul Cavaleru
lui şi pe oştenii lui, numai doi din ei şi-au pier
dut viaţa. Dar scopul nostru nu era numai să apu
căm Cetatea: voiam, mai presus de tot, să punem 
mâna pe Bale. Şi Bale nu este în Cetate, el lip
seşte împreună cîi soţul Dumitale şi cu solul ungu
resc. Şi eu vin să te rog ,în numele neamului din 
care ai ieşit, să ne arăţi unde este ascuns Bale. 
Ştiu că îl dispreţueşti ca pe un neom, ca pe un 
mişel. Sunt gata săjiir pe sfânta cruce că nu se va 
atinge de un păr al capului soţului d-tale şi că 
va fi slobod să plece cu Dumneta, cu tovarăşul,, 
cu oştenii şi cu tot avutul lui, încotro va găsi 
cu cale. Gândeşte-te că prin mine auzi rugămin
tea unui neam întreg.

Văzând că călugărul a tăcut şi aşteaptă răspun 
sul ei, Maria, care ascultase cuvântul lui cu ochii 
aţintiţi la pământ, răspunse, uitându-se drept la~ 
dânsul :

— Nu ştiu unde se află acuma Bale.
— Dar/răspunse Isaia cu privirea aţintită a- 

supra ochilor ei, ştii pe unde o fugit.
Maria tresări şi plecă ochii fără a răspunde. Că

lugărul scoase din sân crucea de abanos de care- 
nu se despărţea nici odată:

— Jură po această cruco că nu ştii pe unde o- 
fugit soţul Dumitale, cu Bale şi cu solul unguresc.

Maria nu răspunse, ease făcuse şi mai galbână.
— Tăcerea Dumitale este o mărturisire, zise 

călugărul : firea Dumitale dreaptă şi cinstită bu 
cunoaşte minciuna şi fuge de întrebuinţarea ei-
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•Spune-mi, fiico, pe unde o fugit Bale, si călugărul 
luă în manile lui una din manile Mariii.

Dar Maria îşi trase mâna înapoi şi, ridicând ochii 
spre el, răspunse:

— Părinte, sunt Româncă şi sunt mândră de nea
mul din care m’am născut. Nuvreu ca, din pricina 
mea, el să primească vro pată de necinste. Nu 
ştiu să mint. Ştiu pe unde o fugit soţul meu cu 
Bale şi cu solul unguresc. Dar, luând dc soţ pe 
Cavalerul Albrecht, i-am jurat credinţă în sfânta 
biserică şi preotul, binecu'vântându-mă, mi-o spus 
că de acum am părăsit tată şi mamă pentru a-1 
urma pe el. Credinţa cătră solul de care mi-am 
legat soarta o voiu păstra întreagă, el o fost bine
făcătorul şi mântuitorul meu, voiu şti să mă arăt 
vrednică de dânsul :

. — Dar, zise călugărul, eu nu-ţi cer să te arăţi 
necredincioasă către el, mă jur că el nu va avea 
nici un rău de la noi, te rog numai să ne ajuţi 
să punem mâna pe duşmanul nostru cel mai pri
mejdios şi cel mai învierşunat, pe Bale. Ştiu bine 
că soţul Dumitale îl urăşte şi-l dispreţuieşte.

— Bale de când o intrat în Cetate o’ fost oaspele 
soţului meu ; soţul meu era răspunzător de zilele 
lui, avea datorie să’l scăpe de primejdia ce o în
fruntase fiiind că se afla în cetatea unde poroncea 
el. Cavalerul Albrecht şi-o împlinit datoria făcân- 
du-1 scăpat, nu eu îl voi trăda spunându-vă pe 
unde au fugit; o trădare din partea mea l-ar necinsti, 
pe soţul meu; de la mine nu veţi afla niniică.

— Vom afla, strigă atuncc călugărul cu mănie, 
sau iţi vei plăti încăpăţânarea cu viaţa şi cu vieţile 
oştenilor cc-i avem în mânile noastre.

— îmi pare rău, zise Maria liniştită, că am numai 
o singură viaţă de jertfit pentru păstrarea neatinsă 
a cinstei Cavalerului Albrecht. Sunt încredinţată 
că Cavalerul Ulrich şi oştenii noştri, a căror menire 
a fost să înfrunte moartea în fie-care zi, nu ar voi 
nici odată să datorească viaţa unei trădări care ar 
necinsti pe căpetenia lor.

— Atunce veţi muri ! strigă Isaia. Pintilii! Vină 
încoace.

Pintilii se aproprie de călugăr.
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— Scoate paloşul! poronci Isaia.
Pintilii scoase din teacă un paloş lung şi lat.
La vederea fierului lucitor, Maria nu se înspăi

mântă de loc. Nici un muşchiu nu tresări pe faţa 
ei, albă ca varul dar peste seamă de dulce şi fru
moasă. Privirea ochilor ei celor negri se făcu strălu
citoare ; ridică capul cu mândrie şi mâna ei albă 
netezi fierul ameninţător.

— Sunt, zise ea cu un glas puternic, cea de 
pe urmă odraslă a unui lung şir de oşteni, băr-. 
baţi care prin paloş au trăit, prin paloş au murit. • 
M’am trezit cu paloşul lângă leagănul meu, ara 
trăit pe lângă bărbaţi nedespărţiţi de dânsul. Fru
moase sunt fulgerile care iesă’ dintr’însul, plă
cut îmi este zăngănitul lui ! Nu mă tem de să- • 
rutarea lui rece dar curată. Dacă acel în slujba 
căruia te afli, acel care o dat pe fiul său pentru 
ispăşirea păcatelor omenirii, te îngăduie să ucizi 
pe o femeie a cărei vină este de a fi cu credinţă 
cătră soţul ei, poronceşte să mi se deie lovitura 
de moarte ! Voi şti s’o primesc cum se cade s’o 
primească o fată’de oştean.

La auzul acestor cuvinte, la vederea unei atare 
vitejii unită cu atâta frumuseţă şi atâta gingăşie, 
Pintilii svârli paloşul în fundul sălii şi, îngenun
chind dinaintea lui’ Isaia, îi zise :

— Afurisit să fie acel ce se va atinge de un sin
gur un fir de păr din capul ei. Pedepseşte-mă pe 
mine, Părinte, căci nenumărate sunt păcatele mele, 
dar cruţ-o pe dânsa că-i sfântă.

Iar toţi oamenii de faţă se grămădiră împrejurul 
lor strigând :

— Cruţare pentru dânsa, ea este o sfântă.
Isaia nu avuse, la început gândul să facă vre un 

rău Mariii, dar fusese cuprins de patimă şi de mânie 
văzând că, din pricina încăpăţânării ei, Bale îi 
scăpa si se lăsase târît la ameninţări de care se căia 
acuma* amar. Văzând că tânăra femeie nu numai 
că nu se spăriesedar, prin. vitejia ce arătase, ieşea 
învingătoare din încercare iar el învins, ruşinat 
.şi cu vaza ştirbită în faţa unor oameni deprinşi 
până atunce să’l asculte orbeşte, nu ştia cum să 
iasă din încurcătura în care se’ afla, când paşi gră-
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biţi se auziră şi Ion Creangă, intrând în sală, se 
îndreptă răpede spre călugăr.

— Bale şi cu solul unguresc, însoţiţi de doi 
slujitori domneşti au scăpat, zise el. Prin căi 
cunoscute au fost duşi în herghelia Crijaţilor, la ca
pătul din sus al Dealului Cetăţii. Neamţul care 
îngrijeşte de herghelie le-o dat patru cai fugari 
care trebuie să fi fost înşăuaţi gata, căci lângă ca
sa lui am dat de nişte oameni din Humuleşti care 
scoborau de pe Plesul şi aceşti oameni ne-au zis 
că s’au întâlnit cu dânşii, chiar in vârful dealului 
şi i-au lăsat gonind spre Suciava. Oamenii au cu
noscut bine atât pe Bale cât şi caii pe care călă
reau. Căpitanul îi urmăreşte cu trei-zeci de oameni; 
eu şi alţi câţi-va de ai noştri ne-am întors cu 
kneazul Stroici. Pe Crijatul cel bătrân nu l’o vă
zut nime.

Isaia făcu un semn do desnădăjduire şi, urmat 
de toţi Românii, părăsi sala. Când Maria se văzu 
singură, căzu în genunchi, nu spre a mulţămi lui 
Dumnezeu fiind-că-i cruţase zilele, dar spre a în
drepta cătră el o rugăciune fierbinte, cerându-i să 
păstreze tefere viaţa şi cinstea soţului ei.

ne-

LVI
Un cavaler

Când Cavalerul Albrecht, părăsind In curtea 
Cetăţii pe tovarăşul său, se retrase în odaia lui 
de dormit, găsise pe Maria culcată dar încă trează, 
şi îngrijită din pricina întârzierii lui.

Cavalerul o puse pe scurt în cunoştinţa predă
rii Păunaşului Codrilor şi, deprins să nu aibă taine 
pentru dânsa, crezu nemerit să nu-i ascundă bă
nuielile lui. Maria nu se îngrozise de loc la gândul 
că ea şi soţul ei trebuiau să fie gata s’în frunte 
noui primejdii ; se deprinsese să trăescă în mij
locul lor. Dar vestea despre predarea Păunaşului 
Codrilor o turbură adânc. Amintind Cavalerului Al
brecht că datoreşte viaţa 
lotru, întrebă pe soţul ei

şi cinstea aşa numitului 
clacă nu s’ar putea găsi
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un mijloc de scăpare pentru dânsul.
Cavalerul scutură capul.
— Am închis ochii asupra mijloacelor întrebu

inţate pentru a face scăpată çe biata fată adusă 
aice de Bale. Ea era însă o hinţă nevinovată, a 
cărei singură vină era de a fi stârnit, prin frumu- 
seţa ei, poftele nelegiuite ale lui Bale. îngăduind 
scăparea ei nu făceam nici o pagubă Craiului că-. 
ruia i-am jurat credinţă. Păunaşul Codrilor însă 
este un lotru numai pentru oamenii care nu cunosc 
împrejurările şi judecă cu uşurinţă; într’adevăr, el 
este un duşman al Craiului, un om primejdios,'care 
caută să răscoale poporul de aice împotriva Craiii 
ungureşti. Este lucru bătător la ochi că mulţi kneji 
şi cea mai maro parte din ţărani sunt cu dânsul, 
gata să se răscoale asupra’ mişelului de Sas şi să 
încerce a scutura jugul unguresc. Eu sunt pus 
aice ca să sprijin stăpânireaCraiului peste acea
stă tară. Dacă întâmplarea a făcut ca unul din 
oei mai aprigi şi mai primejdioşi duşmani ai Crai
ului să încapă în puterea mea, trădător aş fi dacă 
î-aş da drumul. Nu, pe Păunaşul Codrilor îl voi 
păzi cu îngrijire pănă ce-mi va veni deslegare de 
la Curte ce să fac cu el.

— Cel puţin, zise Maria, nu’l vei da pe mâna 
lui Sas?

— Nu, zise Cavalerul, nu’l voi preda lui Sas, 
cM puţin pănă ce nu voi primi de la Curte po- 
roncă să il predau; el fiind duşmanul Craiului, Cra
iul va hotărido cine are să fie judecat. Această ho- 
tărîre nu va putea sosi înainte de trei sau patru 
luni ; va trebui prin urmare să steie închis aice 
pănă la sosirea ei.

La auzul acestor cuvinte, Maria simţi că i se ie 
o povară grea de pe piept. Trei sau patru luni erau 
vreme îndelungată şi cine ştie ce se putea întâm
pla în decursul lor.

— .Insă, urmă Cavalerul după o tăcere, tare 
mă tem că, pănă atunce, să nu fim noi cei închişi 
si Păunaşul Codrilor cel tare şi mare. Dar, adaose 
el, eu stau de vorbă împiedecându-te să doririi; 
trebuie să fii cumplit de obosită. Nu, eu nu mă yoiu 
culca astă noapte, dar mă voiu odihni in acest jilţ.

33
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— Şi, aşezându-se intr’un jilţ, cu toată îngriji
rea de care era cuprins, nu întârzie să aţipească. 
•Odihna lui fu scurtă. Strigătele străjărilor de pe 
turnuri şi sgomotul din curte îl făcu să sară 
în sus.

— Imbracă-te îndată, strigă el Mariii, eu mă duc 
să văd ce este.

Ieşind în sală şi apropriindu-se do o fereastră 
deschisă, văzu curtea plină de ţărani, o învălmă- 
şaîă cumplită şi o ceată mare de oameni înarmaţi 
alergând spre scara care ducea la locuinţa lui. Cava
lerul pricepu tot: printr’o săritură fu la uşa scării 
care rămânea totdeauna deschisă,o închise,întoarse 
cheia şi împinse zăvorul. Nu era prea timpuriu căci 
de abie întorsese cheia când loviturile duşmanilor se 
auziră intr’insa. Cavalerul prinse degrabă drugii 
care o închideau pe dinăuntru, şi se răpezi la 
odaia in care dormea Bale. Voevodul aruncase 
hainele pe dânsul si un slujitor îl încingea acuma 
cu paloşul.

— O mulţime de ţărani năvălesc din toate păr
ţile, au pătruns în Cetate prin ochioarcă care duce 
din oraş in fântână. Orice încercare de apărare 
este zadarnică, trebuie să-ţi scăpi viaţa; urmează- 
măşi, zicând aceste cuvinte, Cavalerul se îndreptă 
răpede, urmat de Bale şi de slujitor,spre sala cea 
mare. Aice fură ajunşi de alt slujitor şi de So
in o ssy, in cioreci şi ciubote, dar fără atila şi fără 
pălărie.

— Alergaţi de închideţi uşa din fund, strigă 
Cavalerul slujitorilor. Cu cheia, mai strigă el. A- 
•curna aşezaţi drugii răpede !

Era vreme, căci năvălitorii izbeau acuma cu pu
tere in uşă. Cavalerul Albrecht se aproprie atunco 
de colţul despre odăile lui a zidiului din afară şi, 
după ce îl pipăi, împinse cu putere într’insul. Zi- 
•diul se deschise numai decât şi se văzu o deschi
dere prin care putea trece un om.

—Intraţi răpede şi scoborâţi scara, zise Cavale
rul, eu rămân cel de pe urmă’pentru a închide uşa.

Bale dispăru prin deschiderea din zid şi Somossy 
îl urmă. Cavalerul Albrecht care se uita neconte
nit înspre uşa rămasă deschisă, văzu de odată po
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Maria intrând in sală şi înaintând spre el. Alergă 
la dânsa şi hnbrăţoşân’d-o, ii zise răpede.

— Duc pe Voevod şi pe sol la herghelie unde 
sc- găsesc tot-de-auna şase cai cu şălele pe dânşii 
si mă întorc numai decât. Nu aibi nici o teamă, 
duşmanii nu-ţi vor face ţie nici un rău. Numai te 
rog, intoarce-te in odaia* ta ca să nu te găsească 
aice : uşa asta, arătând spre uşa care fusese în
cinsă de slujitor, are să cadă în curând.

O strinse încă odata la piept, apoi dispăru şi el 
ir. deschizătura din zid care se închise indată după 
dânsul.

Ajunsese în curând pe Bale şi pe ceilalţi care’l 
aşteptau in josul scării lungi, înguste şi întoarse 
ce o scoborîse. Pătrunse până la zidiul înaintea 
căruia se oprise Voevodul, pipăi din nou cu mâna, 
apoi oprind o în loc, dădu o smuncitură puternică. 
Zidiul se deschise îndată şi aice şi cu toţii intrară 
într’o chioarcă în care un om înalt putea merge 
în voie.

— Răpede, zise Cavalerul, trecând înaintea ce
lorlalţi. n’avem creme de pierdut ; ne aflăm acuma 
sub Cetate, această chioarcă duce la casa păzito
rului de la herghelia noastră.

După un sfert de cias şi mai bine de mers care 
semăna irai* mult cu o alergătură, Cavalerul se 
opri înaintea altui zid, care sub împinsătura lui, 
se deschise ca .şi celelalte două :

— Suntem în’pivniţa herghelegiului meu, zise 
Cavalerul, după ce zidiul se închise. Urmaţi-mă!

Creară după dânsul o scară cu trepte de lemn 
şi se opriră în faţa unei uşi.

— Matias ! Matiâs ! strigă Cavalerul, bătând cu 
mânerul spedei în uşă.

Se auziră paşi, uşa se deschise şi pe pragul ei 
apăru un Neamţ, lung cât toată lumea, slab ca 
un băţ, cu musteţi lungi, albe ca zăpada, care ţi
nea un fanar în mână.

— Poronciţi, Domnule Cavaler? zise el.
— îndată la cai, zise Cavalerul, nu avem mă

car o clipă de pierdut. Ţăranii s’au răsculat şi 
au pus mâna pe Cetate; aceştia sunt Bale, fiul lui 
Sas si solid Voevod ului Ardealului, cu doi slu-



516

jitori domneşti pe care trebuie să-i scăpăm de ur
gia răsculaţilor. Adă îndată caii.

Fără a răspunde un cuvânt, Matias strigă nem
ţeşte cui-va în locuinţa lui, să vie la grajdiu şi dis
păru cu fanarul, iar fcavalerul păşi peste prag ur
mat de tovarăşi. Ei se găseau acuma intr’o odaie 
mică dar curată, unde locuia Matias cu ai săi. 
Nemţoaica încă desbrăcată, aprinsese în grabă, 
acum o opaiţă.

Fugarii n’avură vreme să schimbe multe cuvinte, 
căci în curând s’auziră caii venind. Ei ieşiră a- 
tunce pe prispă şi găsiră pe herghelegiu, cu un 
băiet al lui, care ţineau cinci cai având şalele pe 
dânşii. Bale, Şomossy şi cei doi slujitori se grăbiră 
s’încalece.

— Nu vii şi Dumneta? întrebă Bale pe Ca
valer.

— Nu, răspunse acosta, mă întorc la oştenii şi 
la soţia mea. Băietul lui Matias vă va fi călăuză 
până în valea Şomuzului, caii sunt foarte buni. 
Mergeţi cu bine.

—Domnule Cavaler, zise atunce Bale, îţi datoresc 
viaţa, fii încredinţat că atât părintele meu cât şi 
Craiul vor avea cunoştinţă de frumoasa Dumitale 
purtare. Să ne vedem sănătoşi, şi, cu aceste cu
vinte dădu pinteni calului.

După ce sgomotul făcut de copitele cailor nu 
sg mai auzi, Cavalerul Albrecht schimbă câteva 
cuvinte cu Matias, apoi plecă spre Cetate pe dru
mul pe care venise. Insă când ajunse in fundul 
chioarcei, răzorul care deschidea zidiul nu voi să 
joace : vreme de un cias se căzni in zadar. Era 
să’llese şi să se întoarcă la casa lui Matias când, 
fără ca să fi făcut alte încercări decât acea pe 
care o făcuse necontenit de la început şi fără a 
apăsa în alt loc, lespedele se urni.Cavalerul* se grăbi 
să suie scara strimtă şi sucită care,de sub temeliile 
Cetăţii, ducea în sala cea mare. Când ajunse in 
vârful ei, se opri şi începu să pipăie păretele la 
înălţimea feţei lui păuă ce atinse de un felin de 
mănunchiu ; ’ apăsă De el cu amândouă mân il e 
şi începu să tragă, O bucată de părete, lată de 
trei palme şi naltă de un stânjăn lunecă spre
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scară fără sgomot căci era pusă pe rotiţi care um
blau pe două sini. Această bucată de părete des- 
lipindu-se, lăsase un gol în care Cavalerul se grăbi 
să intre. In acel gol erau trei trepte, pe care elle 
sui tus-trele : la înălţimea feţii lui era o scobitură 
alcătuind masca unui om. Această scobitură pe 
din afară, adică pe partea din sală a păretelui 
alcătuia capul Mântuitorului răstignit pe cruce, 
săpat in piatră, iar trupul şi crucea alcătuiau ca 
un felin de invăliş in care intra partea de zid ce fu
sese deslipită de Cavaler. Două borte prin care tre
cea lumina zilei arătau unde erau ochii, alte două, 
mai mici, plecau din urechi.Cavalerul Albrecht, pu
nând faţa lui în acea mască, putu prin bortele ochi
lor să vadă toată sala, iar prin acele de la urechi, 
fiind foarte cu meşteşug făcute, piezişe, mai late 
in partea sălii decât în partea de din dos, putea 

să audă cel mai mic sgomot făcut în sală.
Cum puse ochii la bortă, tresări. In sală se 

afla Maria, soţia lui, cu un oştean străin, fără 
coif, dar îmbrăcat în zale, cu paloş la brâu şi pin
teni de aur la călcâie. Amândoi stăteau în picioare 
lângă uşa care ducea la odăile ei. Oşteanul se afla 
ci:iar în prag şi părea că voieşte s’o împiedece să 
părăsească sala.

Ea vorbea tocmai atun« e şi glasul îi era supărat.
— De ce nii vrcu să stau l’a vorba cu Dumneta ? 

zicea ca. Pentru că eşti un trâdădor viclean! Folo- 
sindu-te de cunoştinţa Cetăţii dobândită în vremea 
in care ai fost căutat de noi într’insa şi scăpat de 
moarte, ai adus în zidiurile ei pe duşmanii Craiu
lui căruia i-ai jurat credinţă. O ! s’ar cădea să ţi 
se sfărâme pintenii de aur ce, spre ruşinea cava- 
lerimii, ii porţi la călcăie. Nu vreu să aud un 
cuvânt din gura Dumitale cea vicleană. Dâ-te la 
o parte şi lasă-mă să trec !

Dar oşteanul nu se mişcă din loc.
— Şi eu nu te voiu lăsa să pleci până ce nn vei a- 

uzi tot ce am de zis.
Maria se lăsă pe un scaun şi, ascunzându-şi faţa 

în mâni. începu să plângă.
— Nu sunt un trădător, zise Stroici, sunt un
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oştean care îşi împlineşte datoria. Acum îţi pot 
destăinui că sunt deslégat de orice jurământ de 
credinţă cătră Craiul unguresc şi că am jurat cre
dinţă altuia, unui Voevod din neamul nostru, care 
este pe cale să mântuie această ţară de o câr
muirea blăstămată a lui Sas şi s’o facă neatâr
nată de Crăia unguretscă. Când am fost lovit de 
hoţii lui Ianoş şi lăsat ca mort în pădure, veneam, 
trimis de Domnul meu, spre a-i fi namestnic in a- 
ceastă ţară şi a lucra în numele Iui la desrobirea 
neamului meu. Vina mea fost-a oare dacă am căzut 
rănit aproape de moarte şi dacă Dumneta, cu- 
noscându-mă, m’ai adus în această Cetale pe când 
eram in nesimţire şi m’ai scăpat de moarte prin 
îngrijirile Dumitale şi acele ale preotului papistaş ? 
Vinovat aş fi dacă aş fi încercat prin vicleşug să 
mă furişez in zidiuriie stăpânite de Crijati. Sau 
oare, fiindcă m’aţi căutat, dator eram să părăsesc 
datoria sfântă de* care eram legat prin fire şi prin 
jurământ? Dar trebuie să ştii câ de la datoria mea. 
cătră acei care m’au ridicat dintre morţi şi in’au cău
tat pănă când m’am făcut iar sănătos,eu n’am fugit. 
Am cerut şi mi s’a încuviinţat ca viaţa tuturor ace
lora care apărau această Cetate să fie, pe cât cu pu- 
putinţă, cruţată, ca cinstea şi averea lor să răinâie 
neatinsă.Şi dacă m’ai văzut printre rândurile năvă
litorilor, această împrejurare este datorită in mare 
parte dorului de a împiedeca prin fiinţa mea ori
ce cruzime zadarnică, ori-ce batjocură de care ar 
putea fi atinşi acei la care ţii. Iar de cunoştinţa 
mea de cetate întru nimic nu ne-am folosit, căci 
alţii, mai viednici decât mine, cunoşteau de mult 
o chioarcă ce duce la fântâna din curtea Cetăţii 
şi prin caro am pătruns în zidiuriie ei. Şi acuma, 
hotărăşte dacă mi se cuvin poreclele de trădă
tor şi de viclean, dacă tot eşti de părere că sunt 
nevrednic de pintenii de aur* ce-i port la călcâie 
şi dacă se cade ca ei să fie sfărâmaţi ?

. Maria nu răspunse ; ea urmă să plângă, dar 
lacrimile ei erau acuma lacrimi de mulţumire 
căci vedea eă logodnicul ei de altă dată, pe care 
îl iubise atâta şi pe care îl iubea şi astăzi, nu-
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era fiinţa vicleană ce, pentru o clipă, îşi închi
puise că este.

Ştefan înţelese ce se petrecea întrînsa. Se a- 
propiă de ea şi se încercă dar, in zadar, să-i des
prindă binişor’manile de pe faţă.

— Mario, zise el, cu un glas’rugător, oare n’aî 
să-mi zici nici o vorbă bună ? Uitat-ai cu desă
vârşire trecutul ? oare in inima ta nu mai stă a- 
scunsă nici o urmă de dragoste ? Mario ! Eu sunt 
Ştefan logodnicul tău, acel care a ştiut să des 
tepte iubirea în sânul tău de fecioară, acel pe 
care îl aleseseşi pentru a-ţi fi tovarăş pe viaţă şi 
în a cărui inimă icoana ta n’a fost ştearsă nici 
măcar o clipă! O, Mario,numai o vorbă bună, numai 
un cuvânt pornit din inima ta !

Maria se ridică in picioare şi se uită ţintă în 
ochii lui.

— Ştefan Stroici, zise ea, cu un glas care tre
mura deşi se vedeau silinţile ce şi le da pentru aJl 
face hotărit, de ce te încerci iii zadar să deş
tepţi un trecut care trebuie să fie îngropat pe 
vecie ? Cavaleresc este să mă faci cu de-a sila să 
ascult vorbele tale când soarta m’o dat în 
mâna voastră ? Mărinimos este să-ţi întrebuinţezi, 
izbânda pentru a sili pe soţia altui om care poartă, 
pinteni de aur să asculte vorbele unei dragoste 
ce, dacă odinioară am împărtăşit-o, s’o făcut ne
legiuită când eu mi-am dat credinţa altuia? Află 
încă odată că zadarnice iţi sunt încercările şi că voiu 
ţine cu sfinţenie credinţa jurată soţului care m’o 
mântuit de o soartă îngrozitoare ! încă odată, da
că eşti vrednic de pintenii ce-i porţi, dă-^e în lă
turi *şi lasă-mă să trec !

— Ah, strigă Ştefan cu desnădăjduire, moartă 
este iubirea ta ! şi, dându-se în lături, o lăsă să. 
treacă.

Mai rămase câteva clipe lângă prag, privind 
după dânsa până ce dispăru în odaia ci, apoi, 
plecând capul, părăsi şi el sala prin uşa opusă.

Nu avuse vreme să se depărteze mult, când pa- 
retele de lângă chipul Mântuitorului răstignit se r 
deschise fără a face sgomot şi se închise iar asupra. 
Cavalerului Albrecht.
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El nu pierduse un cuvânt din cuvintele schim
bate de Maria cu Ştefan ; pricepuse tot şi ochii îi 
erau acuma plini de lacrimi.

— Biata copilă! zise el cătră sine cu jumătate 
de glas. Cât trebuie să fi suferit de când ştie că 
frumosul ei loşodnic trăieşte, iar ca trebuie să-şi 
piardă tinereţile lângă un ghiuj bătrân şi gârbo
vit ca mine! O! voiuşti să fac ca chinul ci să nu 
se mai prelungească vreme îndelungată ! li voiu 
răsplăti cei patru ani de fericire fără seamăn, ne
aşteptată. ce mi i-a dat, voiu şti să părăsesc această 
lume la vreme pentru ca ea să poată avea încă mulţi 
ani de fericire pe lângă acel ales încă din tinereţe.

Se auzeau acuma paşi venind spre sală şi în 
curând intrară pe uşă Părintele Isaia, cu Stroici 
şi cu Mihu. La vederea Cavalerului se opriră pe 
loc. Dar Albrecht înainta spre dânşii şi, desprin
zând spada, o întinse lui Stroici, zicând roinâ- 
ne.şte :

— Sunt Cavalerul Albrecht de Woo Icons te in că
ruia Craiul Ungariii i-a încredinţat paza acestei 
cetăţi. Oştenii mei sunt ucişi sau* in namile voa
stre, nu-mi mai rămâne decât să mă predau şi' 
eu. Fiind că am a face cu un bărbat care poartă 
pinteni de aur, nădăjduiesc că el se va purta faţă 
de mine şi de ai mei după obiceiurile cavalereşti' 
şi că va încuviinţa răscumpărarea noastră1.

— Sunt kneazul Ştefan Stroici, namestnicul Voe- 
vodului Bogdan în Moldova, răspunse Ştefan» Stro
ici. Port pinteni de aur şi ştiu cum să mă port faţă 
de un Cavaler viteaz, invins de o soartă potriv
nică. Nu primesc răscumpărarea 
pe Dumneta şi pe soţia Dumitalc, pc celălalt1 Ca
valer, pe oştenii voştri şi pe capelanul vostru» să 
plecaţi chiar de astăzi în Ţara Ungurească, nvar- 
mele şi cu tot avutul vostru mişcător, vite şi lli- 
cruri ele tot soiul. Iar spada pastreaz-o, nime nu« 
va şti s'o mânuiască mai bine dc cât Dunmota.

— Şi ce ne ceri in schimbi întrebă Cavaîorul; 
'cu bănuială.

— Cuvântul Dumitale că vreme de şase lunimui 
veţi purta armele împotriva Iui Bogdan şi a 
înenilor săi...

, dar vă voiu lăsa,

oar
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— Şi arătarea tainiţii prin care ai făcut pe Bale 
scăpat, întrerupse călugărul

— Vocvodul a scăpat ? întrebă Cavalerul.
— Ba, zise Stroici, Păunaşul Codrilor, voi

nicul caro este de faţă, Pa urmărit pănă la un loc 
si iar s a întors înapoi, căci s’a încredinţat că 
caü lui nu vor putea să ajungă caii fugarilor.

Cavalerul zâmbi.
— Caii fugarilor sunt cei mai buni ce-i am. Ei 

totdeauna stau inseauaţi noaptea întreagă spre a fi 
gata in asemene împrejurări. Ne vom lega să nu 
purtăm armele în potriva voastră vreme de trei luni 
şi vă voiu arăta tainiţa prin care a scăpat Voevodul, 
dar sunt dator, mai nainte de toate, să mulţămesc 
Pălmaşului Codrilor pentru binele ce Pa făcut astă 
primăvară soţiii mele. Este acuma vreme să-i măr
turisesc că, dacă mult Pam urmărit, nu Para privit 
nici o-dată ca pe un lotru şi, din potrivă, de mult 
bănuiesc că el este un oştean care se luptă 
pentru un scop maro. Dă-mi voie să-ţi string 
mâna.

Nimic nu putea să fie pentru Mihumai măgulitor 
decât cuvintele acestui bărbat, cunoscut tuturor 
m: numai ca oştean viteaz şi priceput, dar şi ca o 
adevărată icoană a cinstei ; el strinse mâna care-i 
era întinsă cu o adevărată evlavie.

Do amiază Cavalerii amândoi, cu Maria, cu Pă
rintele Ambrosie, cu oştenii şi cu parte din slugi, 
plecară călări spre Ţara Ungurească. Treizeci de 
oameni de ai Păunaşului Codrilor,'cu Ion Creangă 
In frunte. îi însoţeau; vitele şi lucrurile lor aveau 
să plece a două zi sub paza altor Români. Pe 
turnul cel mare al Cetăţii fâlfâia ăcuma, în locul 
steagului unguresc, banderiul Voevodului Bogdan.

LVII
Iu care Vidra află lucruri care o nemulţumesc

După ce ucisese pe Iiaus, Vidra alergase într’o 
fugă spre Humuleşti. Inima îi era sfăşietă atât 
de groaza sfârşitului cumplit care ameninţa po 
Mihu cât şi de durerea ce-i pricinuia necredinţa
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lui, căci nu so îndoia măcar o clipă că ţăranul 
care însoţea pe Ileana, când o întâlnise Bale, era. 
Păunaşul'Codrilor. Ce căuta el in tovărăşia ei? 
Era vederat că ea era acea care-i furase iubi
rea lui Miliu. Era hotărită să se răzbune in chip 
grozav asupra ei dar, mai nainte de toate, Mihu 
trebuia scăpat, dacă mai era vreme să-l scape. 
Ce departe-i părea Bacăul ! Ea nu mai alerga, 
sbura sărind peste gârle şi peste şanţuri.

Dar de odată,piciorul ei călcă in deşert şi ea veni 
peste cap, într’un şanţ adânc de la marginea satu
lui. Capul i se lovi cu atâta putere de o piatră, 
în cât leşină. După mai bine de două ciasuri, ră
ceala nopţii de Septemvrie o aduse iar în simţiri. 
Voi să se scoale, dar o durere cumplită la picio
rul stâng o sili să se puie jos. îşi pipăi piciorul, 
nu era rupt dar scrintit, nu-i era cu putinţă să. 
se ţie pe dânsul. Atunce de odată îşi aduse aminte 
de primejdia în care se afla Mihu, de necredinţa 
lui, de uciderea lui Hans.

Se ridică din nou hotărîtă, răzămându-se nu
mai pe piciorul drept. De mers în pădure la dealul 
Osoiului nici nu era de gândit: trebuia să meargă la 
gazda ei din Hum.uleşti, să ieie un cal bun cu o călă
uză şi să plece spre Bacău. La câţiva paşi se zărea o 
îngrăditură de pari împrejmuind casa din margi
nea satului. Se târî pe brânci până la acea îngră
ditură, iar odată ajunsă acolo, se sprijini pe dânsa, 
apoi prin sărituri, dar mai mult cu ajutorul ma
nilor, îşi făcu încet drumul spre casa vădanei. Nu 
îndrăznea să strige pentru a cere ajutor, căci a- 
vea prea puţini cunoscuţi in sat şi se temea să 
nu fie oprită, întrebată şi poate apucată a doua. 
zi pentru moartea lui Hans. Cânii lătrau cu in- 
vierşunare la dânsa, mai ales când trecea pe di
naintea porţilor, de mai multe ori fu silită să se 
apere cu pietie, tremura ca nu cum-va să iasă 
vre-un om din ogradă spre a-şi da seamă de sgo- 
motul cumplit făcut de câni.

Trecuse de miază noapte cu vro două ciasuri 
când ajunse la poarta Anicăi. Voi să intre, dar 
cânii din ogradă se răpeziră la dânsa. Simţind că
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puterile o părăsesc, strigă de trei ori cu putere :
— Lele Anică !
Femeia, care dormea pe prispă, sescuJă îndată 

şi strigă :
— Cine mă strigă !
— Eu, Vidra, nu pot intra din pricina cânilor.
Anica, mirată de venirea Vidrei care îşi luase 

ziua bună de la dânsa la aprinsul lumânărilor, 
sări de pe prispă, goni cânii şi veni să deschidă 
portiţa.

— Mi-am scrintit piciorul, zise Vidra, nu pot 
merge de fel iu.

Anica, care era voinică, o luă de sub suoară şi, 
jumătate purtând-o, jumătate trăgând-o izbuti s’o 
aducă în casă. Aice insă voinţa cumplită care sus
ţinuse pe Vidra pflnă atunce o părăsi şi ea căzu 
leşinată pe pat.

Când îşi reveni în fire, soarele umplea de lu
mină odaia in care se afla. Era desbrăcată şi legată 
la cap ; Lingă dânsa văzu pe Anica şi încă pe o 
femeie bătrână. Făcu o mişcare ca să sê scoale, dar 
femeile n’o lăsară.

— Nu te mişca, zise Anica, iaca lelea Dochiţa 
care-i meşteră, ţi-o tras piciorul cât erai leşinată, 
l’o pus la* loc şi l*o înfăşurat frumos. Trei zile de 
vei rămânea liniştită, vei fi cu totul îndreptată şi...

— Trei zile ! *strigă Vidra cu durere, şi eu nu 
pot sta trei eiasuri.

— Dar cum vrei să mergi, aşa singură, într’o 
zi ca asta, când toate drumurile şi toate colnicile 
sunt pline de oameni care pleacă la răsboiu asu
pra lui Vodă ? zise Dochiţa care părea o femeie 
bună de gură.

Vidra se uită la ele uimită.
— Dumneta nu ştii, zise Anica, că astă noapte 

Părintele Isaia şi cu'Păunaşul Codrilor au apu
cat Cetatea Neamţului şi au chemat pe toţi Ro
mânii să se scoale’ şi să scăpo ţara de Vodă şi 
de Unguri.

— Cum, zise Vidra ameţită, înaintea ochilor 
căreia începea să joace toată odaia, Păunaşul Co
drilor este la Cetate ?

— Da, răspunse Dochiţa grăbindu-se să apuce
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cuvântul înaintea Anicài. Acuma se ştiu toate. 
Pălmaşul Codrilor era cu fata cea frumoasă când 
o întâlnit pe Bale. Ea este ibovnica lui, o fată 
de kneaz. Altă ibovnică a lui, căreia ii zice 
Stanca,o răsculat norodul ieri dimineaţă la Bacău şi 
l’o scos din închisoare. Cum s’o văzut slobod,Pălma
şul Codrilor o venitde-a dreptul aice, la moşu-său, la 
sihastrul Isaia şi amândoi s’o sfătuit cum să scoată 
pe ibovnica voinicului din raânile lui Bale. Şi Pă
rintele Isaia o strins oameni de la noi şi din sa
tele de împrejur şi au intrat in Cetate printr’o 
chioarcă care o săpat-o Părintele cu ucenicul lui, 
cu Paisie, numai cu unghiile, de la sihăstrie şi 
până la fântâna Cetăţii. Ci-că pe Nemţi şi pe 
slujitorii domneşti i-au tăiet pe toţi, dar'n’a'u pu
tut să puie mâna pe Bale care o ieşit prin altă 
chioarcă, cu Crijatul cel bătrân şi o fugit, in co

se ştie şi nici pe fata cea frumoasă n’au 
mai găsit-o in Cetate. Se zice că ar fi fugit aseară 
cu un oştean din Cetate şi că pe oştean l’au gă
sit mort, cu un junghier’în inimă,'lângă moara 
cea părăsită de sub Cetate, dar fata nu-i nicăiure. 
x Aice Dochiţa tăcu pentru a trage sufletul. Anica, 
folosindu-ce de prilej, luă îndată cuvântul.

— Păunaşul Codrilor, care o iubeşte la nebunie, 
nu mai are odihnă, o trimes peste două-zeci de 
oameni în căutarea fetei, juruind o sută de zloţi 
acelui care ar găsi-o.

Anica urmă să vorbească înainte dar Vidra n’o 
mai asculta : ea auzise destul, auzise prea mult. 
Vestea că Mihu era teafăr, mântuise inima şi 
mintea ei de 
Treme să se
căci indatâ i se dăduse cealaltă, vestea despre 
iubirea lui Mihu pentru Ileana, apoi vestea că 
scăpase de moarte la Bacău numai prin ajutorul 
linei alte ibovnice. Dar ea nu era femeie să su- 
rfere ca altele să răpească inima aceluia pe care 
îl iubea peste tot. Era hotărîtă să se răzbune 
cumplit : ibovnica lui Mihu era doar în puterea 
ei ; nu se îndoia că Stoian, văzând că ea nu vine, 
.apucase drumul Ciortolomului. Era hotărîtă să 
tocmească chiar în acea seara un car pentru a

tro nu

grija cumplită carele chinuia. N’avuse 
bucure de acea veste cum se cădea,
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pleca acasă şi, odată ajunsă acolo, avea ea cum să 
arăte acelei neruşinate la ce trebuie să se aştepte 
fotele care fură ibovnicii altora.

Dar, înainte'de toate, trebuia să vadă pe Mihu. 
Trebuia să’l audă minţindu-i, zicându-i că o iu
beşte numai pe ea, că alta frumoasă ca dânsa nu 
este, ş’apoi să’l facă de ruşine, dovedindu-i că 
minte, că este fără de credinţă. Era încredinţată 
că deva putea să steie numai’ câteva ciasuri sin
gură cu el, va şti să’şi recâştige toată puterea a- 
supra lui.

Insă pentru a’l vedea, trebuia să fie pregătită 
şi să-i apară frumoasă. Intrerumpând pe Anica care 
încă nu isprăvise povestirea celor ce se petreceau 
la Cetate, o rugă să caute în straiele ei o mică o- 
glindă, lucru de mare preţ pe acea vreme, un dar 
al lui Mihu, dar care îl purta necontenit în brâu. 
Oglinda, care fusese pusă bine de către femei când 
ele odesbrăcase, i se aduse. "Privindu-se într’insa, 
văzu cu bucurie că obrazul ei nu purta nici o 
urmă din căderea cumplită din acea noapte. Odată 
tulpanul care-i stringea tâmplele, scos şi părul 
pieptănat, faţa ei nu putea decât să fie iar fru
moasă ; obrajii, ce-i adevărat, nu erau rumeni, im 
prcjurul ochilor să vedea ca un cerc vânăt, dar 
paloarea îi şedea bine şi ochii ei păreau acuma şi 
mai mari decât erau.

Rugă pe femei să-i deie de spălat şi s’o ajute 
să se pieptene, lucru la care ele consimţiră bu
curos. Nu trecuse ciasul şi Vidra pieptănată, cu 
părul vârât într’o basma de mătasă roşie, odor 
păstrat de Anica în ladă din vremea tinereţelor, 
îmbrăcată cu cămeşa cea mai frumoasă ce femeile 
o putuse găsi în sat şi cu fota ei curăţită cu în
grijire, şedea pe pat, răzămată pe perine, cu o^ ve- 
linţă pe picioare, mai frumoasă decât ori când. 
Nu mai simţea durere nici la cap nici la picioare, 
era plină de hotărire şi de nădejde,

Era po la prânzul cel mare când Vidra rugă pe 
Anica să-i găsească vre-un om sprinten pe care să’l 
poată trimite la Cetate. Femeia, după o lungă că
utare în tot satul, putu să găsească numai pe un
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flăcăuaş de vre-o patrusprezece ani, bărbaţii toţi, 
tineri şi bătrâni, bind duşi la Cetate.

Vidra, silită să se mulţămească şi cu flăcăuaşul, ii 
dădu în mână un inel şi-i zise să meargă là Ce
tate, să caute acolo pe Păunaşul Codrilor, să-l ieie 
la o parte şi să-i deie inelul, zicându-i căii trimite 
o jupâneasă ce se află la vădana Anica din Hu- 
muleşti si care’l roagă să vie numai decât s’o vadă.

Auzind că este trimis la Păunaşul Codrilor, flă- 
căuaşul cam stătu la îndoială. Nu se temea că voi
nicul ii va face vre un rău, căci ştia că el este 
prietenul sărăcimii şi că se arătase în tot-de-a-una 
blând către cei mici, dar se temea că nu’l vor lăsa 
cri de pe împrejurul Păunaşului să vorbească cu 
dânsul .şi, pe de altă parte,’ mare era dorul flă- 
căuaşului să poată vedea şi el faţa acelui voinic, 
despre care auzise atâtea. Dar Vidra izbuti în 
sfârşit să’l îmbărbăteze ; ea era atât de frumoasă 
şi-i surâdea atât de plăcut : flăcăuaşul plecă.

Mai bine de două ciasuri trecuse şi băietul nu 
se întorsese; Vidra începea să fie îngrijită, temân- 
du-se ca Mihu să nu fi plecat cumva de la Cetate, 
când s’auzi un tropot de 
poartă.

— El este, o venit îndată ! îşi zise Vidra fe
ricită.

Anica se grăbise să iasă înaintea noului venit şi 
să’l aducă în odaie dar, în locul lui Mihu, pe prag 

. apăru Onea. Vidra simţi că o stâncă grea i se lasă 
pe piept.

— Dorim sănătate, Jupăneasă ! zise Onea oprin- 
du-se la uşă. Căpitanul nu poate veni, căci la Ce
tate s’au adunat knejii şi juzii de pe împrejur, 
cu mulţime de popor şi se ţine sfat mare. Iar la 
noapte trebuie să plece în sus pentru ca să taie 
lui Vodă drumurile spre Ţara Ungurească şi spre 
Bacău.Dar m’o trimes pe mine să’ţi dau înapoi inelul 
ce i l’o adus băietul ce i l’ai trimes şi să te rog 
să te întorci numai decât acasă, unde va veni şi 
el îndată ce-i va fi cu putinţă.

Mihu nu avea vreme s’o vadă ! Şi de la Cetate 
până la casa vădanei putea să vie călare într’o

copite care se opri la
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clipa î Ce-i mai trebuia altă dovadă că Miliu n’o 
mai iubeşte. Şi îşi aducea aminte că, numai cu un 
an înainte, Miliu străbătuse călare şi fără a se 
opri mai mult decât vremea trebuitoare pentru a 
se aruncă pe alt cal, la Suceava si la Piatra, tot 
drumul de la Şiret până la Ciortolom, numai spre 
a petrece două ciasuri cu dânsa şi s’întorsese 
înapoi cu aceiaşi grabă ! Şi acuma nu putea să-i 
jertfească un cias !

Mândria, ruşinea de a şi trăda necazul înaintea 
unei slugi, o făcu să se stăpâneaseă. Ceru lui Onea 
să-i povestească cu amănunţime cum cucerise Ro
mânii Cetatea si credinciosul lui Mihu îi zise tot 
ce ştia. îndreptând astfeliu întru câtva povesti
rea ce-i făcuse cele două femei. Vidra află că Pă
li naşul Codrilor se dusese să se predeie Crijaţilor 
în urma unei sfezi cu Părintele Isaia şi că numai 
In urma acestei întâmplări Părintele se hotărîse 
să puie mâna pe Cetate. Dar Onea nu ştia pentru 
ce căpitanul lui se certase cu moşu-său. El îi mai 
povesti despre mărinimia arătată* de Stroici cătră 
Crijaţi, lăsându-i slobezi să plece cu oamenii şi 
cu tot avutul lor.

Vidra ii ceru să-ispuie întâmplările de care a- 
vuse parte în vremea călătoriii lor şi Onea îi pove
sti întâlnirea neaşteptată cu Toma Alimoş,căderea 
lui Manea Fărlatul din copac, lupta cu Tătarii 
moartea Şalgăi şi cele ce se petrecuse la Bârlad.

Văzând că Onea nu-i vorbeşte de Ileana, începu 
sâ-1 întrebe cine era frumoasa fată adusă de Bale 
la Cetate şi prin ce întâmplare ea se afla în to
vărăşia Pălmaşului Codrilor, dar Onea nu ştia ni
mic in această’privinţă sau, dacă ştia ceva, nu voi 
să-i spuie nimica. El’păstră aceiaşi tăcere asupra 
părţii luată de Stanca lui Floareş în răscoala din 
Bacău, căreia Miliu îi datorea viaţa.

Povestirile lui Onea ţinuse mâi bine de două 
ciasuri ;el ceru în sfârşit Vidrei voie să s’întoarcă 
la Cetate. Dar ca voi să facă incă o încercare 
asupra lui Mihu.

— Spune Căpitanului din partea mea, îi zise ea, 
că mi-am scrintit piciorul şi că nu mă pot mişca 
din pat, altfeliu aşi fi venit singură să-l văd la



52 $

Cetate. Am să-i aduc la cunoştinţă lucruri vaj
nice, care nu rabdă nici o întârziere şi care nu*l 
ating pe dânsul sau pe mine, dar stau în legătură 
cu toată lucrarea Părintelui. Spune-i că îl rog să 
se răpadă numai decât până la mine pe puţină 
vreme, altfeliu răspunderea nenorocirilor ce s'ar 
putea întâmpla va cădea asupra lui.

Onea îi făgădui că Mihu va fi pus în cunoştin
ţa cuvintelore şi, luându-şi ziua bună plecă. 
Vidra aşteptă pană în seară, cuprinsă de o ne
răbdare şi de o grijă care o chinuiau cu atât mai 
mult cu cât era silită să le ascundă gazdei şi ce
leilalte femei.

Cu puţin înainte de aprinsul lumânărilor, cânii 
începură a lătra şi se auziră paşi în curte ; inima 
Vidrei începu să bată cu putere’ dar, pe prag, ia
răşi nu apăru Mihu ci Onea cu Paisie.

— Căpitanului nu-i este cu putinţă să vie aice, 
dar iată că o trimes cu mine pe ucenicul Părin
telui Isaia, pe fratele Paisie, ca să-i zici lui lu
crurile ce le ai de zis. Părintele Isaia şi Căpita
nul n’au taine pentru fratele Paisie, poţi să-i 
spui ori-ce.

De astă dată Vidra nu mai putu să se stăpâ
nească : nepăsarea ce i-o arăta Mihu era din cale 
afară jignitoare.

— Spune Căpitanului tău, zise ea lui Onea cu 
un glas răguşit de mânie şi ridicându-se de pe 
perine, că eu sunt deprinsă să vorbesc cu stăpânii 
şi nu cu slugile. II voiu face să se căiască amar 
pentru purtarea ce o are faţă de mine. Ieşiţi afară 
amândoi !

Onea şi cu Paisie, uimiţi şi spărieţi de mânia 
în care o vedeau, se grăbiră să iasă şi în curând 
s’auzi tropotul cailor lor depărtând u-so.

Vidra, nebună de mânie, era acuma hotărîtâ 
să plece şi, spre a ajunge cu un cias mai degrabă 
în Ciortolom pentru a se răsbuna asupra acelei care 
o privea ca pricina nenorocirii sale, zise văda
nei să-i găsească numai decât, chiar In acea 
seară, un car cu cai buni care s’o ducă acasă. In 
zadar îi spuse vădana că va fi gieu să găsească 
un om care sa vreie să se puie pe drum într’o zi
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ca aceia şi la un cias atât de înaintat. Vidra 
o sili să plece numai decât iu căutarea unui 
car şi se arătă gata să plătească ori cât s’ar cere. 
Mai făgădui vădanei că-i va da o mulţămire de care 
va ţine minte dacă se întoarce cu carul.

Trecu un cias şi jumătate, un cias şi jumătate 
de chin şi de turbare pentru Vidra ; în sfârşit 
Anica apăru şi-o vesti că carul cu patru cai buni 
este la poartă.

Mulţămirea ce o primi vădana fu domnească ; 
în toată viaţa ei nu văzuse biata femeie atâţia bani. 
Umplu carul cu fân,cu scoarţe şi cu perini; Vidra pu
tea să călătorească astfeliu o lună întreagă fără a se 
simţi ostenită. Pe lângă omul a căruia erau caruL 
şi caii, un gospodar curios, ut şi cam rudă cu Anica, 
mai merse cu ei, ca să dcie ajutor pe drum şi la 
ori-ce întâmplare, un nepot al vădanei, flăcău cu
minte şi voinic cât un brad.

Drumurile erau din cale afară rele pe acea vre
me şi carele grele : două nopţi şi două zile trecură 
pănă ce ajunseră în vârful Ciortolomului şi popa
surile făcute fusese din cale afară scurte, iar 
caii de loc cruţaţi. Două nopţi şi două zile Vidra 
clocise turbarea’şi răsbunarea ei şi tot nu ştia încă 
care va fi acea răsbunaro. Nu se hotărise încă bine ce 
pedeapsă să deie fetei. S’o ucidă, era o pedeapsă 
prea lină. S’o muncească prin cazne îngrozitoare ? 
o o ungă pe obraz cu var nestins şi s’o trimitii 
astfeliu Ini Mihu ? Dar avea vreme să se mai 
gândească şi să aleagă în tihnă răsbunarea cea 
mai aleasă, fără a se grăbi. Bine că ţinea pe I- 
leana în puterea ei: de locnu-i părea rău acuma 
că ucisese pe Hans, căci altfeliu cum ar fi putut 
să puio mâna pe fată?

LVIII

Stofan face o negustorie
Precum fusese înţeleşi cu Vidra, Stoian şi An

ton duseră pe Ileana, în treapădul cailor, pănă în 
dealul Osoiului, unde aştepta lângă un foc de us

ai
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•cături, Neculai, argatul Vidrei, cu doi cai împiede
caţi lângă el. Anton ajută pe Ileana sădescalece 
şi, aşternându-i mantaua lui lângă foc, o pofti să 
şadă.

Biata fată, încă cuprinsă de tremur şi ameţită, 
ascultă de sfatul bătrânului oştean spre a cărui 
faţă cinstită se simţea atrasă. Stoian se aşeză din
colo de foc, în faţa Ilenei, astfeliu că faţa fiecăruia 
din ei era luminată de foc.

Această privelişte Insă stârni în inimile fiecăruia 
•simţiri cu totul deosebite. Stoian rămase uimit de 
frumuseţa fetei care, nedeprinsă ca pălăria grea de 
pâslă, o scosese şi rămăsese cu capul gol.Ileana din 
potrivă înăbuşi cu greu un ţipet de spaimă când o- 
chii ei căzură asupra feţei selbatecc a preotului. 
•Stoiau nu luă ochii de pe dânsa, iar ca îi lăsă pe 
ai ei în jos, spre a nu’l mai vedea.

Trecură cele două ciasuri şi Vidra nu veni ; 
mai lăsă să treacă încă unul, apoi văzând că ea 
nu se mai întoarce, Anton şi cu Stoian hotariră 
să plece. Nici unul din ei nu aşteptase sosirea 
Vidrei cu dorul cu care o aştepta Ileana, căci mare 
era groaza ei de Stoian. Simţea că are un sprijin 
în Anton, dar mult mai teafără s’ar fi simţit dacă 
■cu ei ar fi venit tânăra femeie care o îmbrăţoşase 
mi atâta dragoste.

Vidra pusese la cale cu dânşii să încunjure 
•drumurile bătute şi să urmeze cărările de prin 
păduri spre a îngreuia ori-ce urmărire din partea 
lui Bale. Neculai, argatul Vidrei, era de loc din 
Crăcăoani şi cunoştea cât se poate do bine toate 
potecile, atât acele dintre Ozană şi Bistriţă cât şi 
acele dintre Bistriţă şi Tazlău. El îi duse toată 
noaptea, fără a sta măcar o clipă la îndoială la 
vre una din numeroasele răspântii. Se urcară pe 
un picior în culmea dintre Ozană şi Cracău, de 
aice tăieră curmeziş peste văile Cracăului Alb şi a 
Cracăului Negru, străbătură cu anevoie, mai mult 
pe jos, parte din dealurile dintre Cracău şi Bis
triţă şi se lăsară în pârâul Cuejdiului pe care îl ur
mară până la un loc, apoi apucând pe un picior, 
în dreapta, ajunseră în vârful Prihodiştei, puţin
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după răsăritul soarelui. Aice popăsiră într’un ocliiu 
de poiană incunjurat de tufe dese, pe faţa dealului.

Ileana nu mai putea de oboseală ; Anton ii făcu 
la o parte un pat alcătuit din nişte cergi, îi puse 
o şea în loc de perină şi biata fată, îr.tinzându-se 
pe dânsul, nu întârzia să adoarmă.

Anton şi cu Neculai se grăbiră să urmeze pilda 
ei dar Stoian, care nu simţea nici o oboseală, se 
hotărî să meargă pănă la Piatra ca să cumpere 
merinde şi să vadă dacă n’au sosit încă călăreţii 
trimişi de* Voevod în urmărirea Vidrei. Făgădui 
că se vă întoarce pe la toacă.

Anton dormi dus pănă la prânzul cel mare. 
Când se trezi, Neculai horăia de răsunau tufele ; 
îl sili să se scoale şi îl trimise să aducă apă în 
două căldări pe care le scoase din desagi, iar el se 
duse să vadă ce făcea Ileana şi o găsi dormind pe 
coasta pe care se culcase. Apoi bătrânul oştean 
strinse uscături, aprinse focul, scoase dintr’un desag 
un capac de aramă şi o coadă de fier, potrivi coada la 
capac şi pe urmă scoase din alt desag zece ouă .şi o 
bucată de unt. Când sosi Neculai cu apa, Anton se 
spălă pe mâni şi pe obraz, apoi păşi, cu cea mai mare 
băgare de seamă, la pregătirea unui scrob, acel feliu 
de bucate în picgătirea căruia orice Francez adevă
rat se mândreşte ca este meşter. In curând scrobul 
era bătut gata şi focul pârâia vesel. Anton trimise 
acuma pe Neculai să ducă caii la apă, încredinţându-1 
că masa va fi gata la întoarcerea lui. Apoi, luând 
o caldarc cu apă, se duse la ileana şi o scutură 
uşor de umăr. Fata, spărictâ, sări în sus uitând u-se 
cu groază împrejurul ei.

— Linişteşte-te, kneghină, îi zise Anton zâm
bind, nu este nici un duşman în apropiere, numai 
un oştean bătrân, dar încă îu stare să te apere împo
triva ori cui. Scoală-te, căci soarele o^te aproape do 
amiază, iată apă curată ca să te speli pe mâni şi po 
obraz şi un pieptene ca să-ţi netezeşti părul; grăbeşte 
căci mă duc să pun pe foc un scrob minunat, cum se 
mănâncă numai în ţara mea. Scrobul este bun cât 
*este cald, când s’a răcit nu mai plăteşte nimica, şi
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Anton se întoarse la foc de unde striga, în curând 
că mâncarea este gata şi masa pusă.

Ileana, sând veni lângă el, găsi capacul în care 
se afla un scrob gros, fraged şi aurit, aşezat pe 
un şervet curat şi având din partea stânga 
hărzob de păstrăvi afumaţi, iar în cea dreaptă un 
cosciug de brânză.

— Poftim la masă ! zise Anton, făcând Ilenei 
semn să se aşeze pe un pe un poclad de şea şi 
tăindu-i o bucată de pâne, numai să ne ierţi dacă 
nu te putem sluji în blide multe ca acasă : aice 
este cam ca la răsboiu.

Ileana mancă din toate şi cu o poftă care făcea 
vechiului oştean cea mai vederată plăcere. Ceia 
ce rămăsese do la dânsa fu împărţit intre Anton 
şi Neculai, iar când din mâncări nu mai văzu 
altă urmă decât pieile şi capetele păstrăvilor, An
ton mai scoase din desagii, care păreau fără fund, 
o ploscă de lemn şi un pahar de argint.

— Această ploscă,zise el,vine din fundul Litva- 
niii, am luat-o de la un kneaz litvan pe care l-am 
ucis în luptă cinstită. Paharul mi-a fost dăruit do 
stareţul unei mănăstiri de pe Rin, căruia am avut 
prilejul să-i scăp vdaţa, iar vinul din ploscă este 
bosioc de la Odobeştî. Mă prind că ai văzut mai 
puţini ani decât el, şi umplând paharul, îl dădu 
fetei care, deşi nedeprinsă să beie vin, il deşărtă 
cu plăcere.

Anton, după ce-şi strinse toate lucrurile fru
mos în desagi, zise Ilenei :

— Pănă la întoarcerea popei mai avem încă 
vr’o patru ciasuri. Te sfătuiesc să te intorci la 
culcuş şi să te încerci să mai tragi un somn, căci 
iar avem să fim pe drumuri noaptea întreagă.

Fata ascultă de sfat şi merse să s’întindă la 
umbră pe cergile care-i slujise drept pat, dar în 
zadar se căzni s’adoarmă ; somnul nu mai voi să 
s’apropie de ea. Toate întâmplările groaznice în 
mijlocul cărora trăise vreme de cinci zile şi mai 
bine îi treceau necontenit dinaintea ochilor, ca un 
vis rău care apăsa asupra pieptului ei, îi lua 
sufletul şi o ţinea scăldată în nişte sudori reci. 
Apăsarea, groaza şi neliniştea dispăreau numai

un
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cuiul îşi amintea ciasurile petrecute cu Mihu, d 
când se trezise din somn, în peşteră şi pănft în 
clipa nenorocită în care se întâlnise cu Bale. Viaţa 
ei dinainte, traiul ei liniştit la ţară lângă părin
tele ei, ii păreau lucruri dinţr’un trecut depărtat 
de tot. Cu atât mai apropiate i se arătau însă cele 
petrecute de la întâlnirea cu Bale încoace. Tru
pul întreg ii era cuprins de un fior de groază: 
nici robia la Tătari nu-i părea atât de înspăi
mântătoare ca aflarea ei în puterea Voevodului. 
Şi iarăşi icoana lui Miliu, trecându-i dinaintea o- 
chilor, îi liniştea tulburarea. O, ce dulci fusese 
clipele petrecute cu dânsul în pădure ! Sărutarea 
pusă pe piciorul ei o ardea ş’acuma sub ciubota 
cea grea care’l acoperea î Ce cântec de dragoste 
îi cântase ! Ce fericire de a fi iubită de dânsul ! 
Ce făcea el acuma? Şi iar o apucau fiori de groa
ză, şi iar pierdea sufletul, iar era cuprinsă de su
dori reci când se gândea că Miliu era închis, era 
poate în acea clipă supus la chinuri grozave şi 
că ea poate nu’l va mai vedea.

Glasul lui Stoian izgoni aceste vedenii de di
naintea ochilor ei.

— Veşti minunate 1 strigă el de departe. M’arn 
întors răpede ca să vi le dau. Ţărănimea din îm
prejurimile Bacăului s’o răsculat ieri dimineaţă 
când duceau pe Păunaşul Codrilor la caznă şi l’o 
scos din mânile oamenilor domneşti, mâcelărin- 
du-i pe toţi. Astă noapte Părintele Isaia o pus 
mâna pe Cetatea Neamţului : o prins pe amândoi 
Crijaţii, dar Bale o scăpat. Un călăreţ do ai Pă
rintelui o sosit în Piatra astăzi, la prânzul cel 
mare şi, în urma poroncilor aduse de dânsul, 
popa Gheorghe de la biserica cea mare o răscu
lat poporul care o ucis pe namestnicul Dărmă- 
nescu şi pe şoltuzul Şoarec, o măcelărit şi o izgo
nit pe slujitorii domneşti şi o făcut pe Cremene 
şoltuz. Ci-că toate satele au pornit astă noapte 
spre Neamţu ; iată pentru ce am văzut noi, din 
culmea Bălţăteştilor, atâtea focuri, şi Stoian se 
opri pentru o trage suflet.

La auzul acestor veşti neaşteptate, Anton şi cu 
-N ecu lai îşi făcură cruce, unul, fiind catolic, de la
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stânga la dreapta,iar celalalt,drept credincios, de 
la dreapta la stânga. Dar pentru Ileana se des
chisese porţile raiului ! Din toată povestirea lui, 
Stoian ea auzise, ea înţelesese un singur lucru : 
Mihu era scăpat ! In acea clipă Stoian îi paru 
frumos !

— De acuma, urmă acesta, nu mai avem ne
voie să umblăm prin păduri, putem să ne folo
sim de drumul mare, căci Bale este fugar şi nu 
mai are nici o putere ca să ne urmărească, nu 
mai avem pentru ce să ne ascundem. M’am gân
dit că nu mai este nici o trebuinţă ca kneghinasă 
mai poarte straie bărbăteşti, cu care nu este de
prinsă şi am adus un negustor cu haine femeieşti 
din care să poată alege.

Şi văzând că Anton şi cu Neculai se uită în 
spre dânsul miraţi căci nu vedeau pe 
el, Stoian urmă râzând :

— Aveţi puţină răbdare. Negustorul deşi mai 
subţirel decât mine, nu este deprins să se suie pe 
dealuri şi o rămas cam în urmă, dar iată-1.

Şi se văzu atunce ieşind din tufe o fiinţă naltă 
şi slabă. Faţa-i sârbădă, avea un nas lung şi co- 
roietic, o gură mare, cu buze groase, nişte ochi 
mici şi vioi, o barbă lungă roşcovană, amestecată 
cu fire albe şi lângă fiecare din urechile lungi şi 
late, spânzura câte un lung zuluf, întors în chip 
de şurub.

Purta o scufie de postav gaibăn, un lung halat 
de aceiaşi culoare, cu dungi încrucişetc, verzi şi 
roşii, un brâu negru de lână şi ciubote. In spi
nare ducea o legătură.

Neculai care de când era nu văzuse asemene 
arătare, se cruci din nou, dar Anton care trăise 
ani îndelungaţi în ţările nemţeşti şi leşeşti, zise, 
îndată cum zări pe noul venit:

— Un Jidov!
— Mângâie-te, Iţic, iată-te ajuns, zise Stoian 

când puse ochii pe’ dânsul.
Jidovul se trânti jos ; era fără suflet şi sudoarea 

curgea şivoaie de pe fruntea lui.
— Zău, pre legi a meii, zise el după ce se şterse 

pe obraz de mai multe ori, cu o petică ce o scoase

nimeni lângă
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din sun, dacii nu ar fi fost pentru Dumneta, Pă
rinte, m’aşi fi întors la Chiatră de o mio dc ori. 
Şi pentru un chiştig di nimichi să mă chinuiesc 
eu aşa !

— Lasă, lasă, că pănă la urmă îmi vei mulţămi 
că te am adus aice, zise Părintele. Dar ia adă marfa 

. ceia încoace ca să poată alege kneghina.
Ileana, bucuroasă să schimbe hainele bărbăteşti 

în care nu-i era do loc îndămăna, ieşise din tufele- 
undo era culcată. Iţic care se sculase dc jos şi 
s’apropiese de foc, rămase înmărmurit când o zări.

— Pre legi a meii ! strigă el şi era să mai adaoge 
Iar, dând cu ochii deStoian care se uita crunt 

la dânsul, tăcu şi duse legătura la picioarele Ile
nei, ţinând ochii aţintiţi asupra ei.

— Da deschide legătura, ce stai ca un prost? 
strigă Stoian cu glasul răstit.

Jidovul deslegă legătura.
— Jupuncasa să aleagă,zise el, am adus şi straie 

de kneirhină şi straie de ţărancă.
Ileana alese o cămeşă de in cu cusuturi albas

tre la mânecă şi la guler, o fustă do in albă, o- 
fotă de lână albastră cu dungi roşii, o păreche de 
bete la felin cu fota, o bontă do aba albastră cu flori 
roşii, o păreche de cisme femeieşti galbene care ve
neau până de asupra gleznelor şi o basma roşie de 
pus pe cap. Era să ieie aceste lucruri şi să le ducă 
în tufe când îşi aduse aminte că nu are nici un ban 
asupra ei.

— Dar, zise ea, eu n’am cu ce să plătesc stra
iele.

— Nu te îngriji, kneghină, zise Stoian, noi avem 
bani şi poroncă de la Jupăneasă Vidra să îngrijim 
de toate tiebuinţilo Dumitalo. Te vei socoti pe 
urmă cu dânsa.

In vremea în care Ileana îşi schimba hainele in 
tufe, Anton şi cu Stoian se sfătuiau asupra chi
pului în care urma să se facă rămăşiţa calatoriii. 
Stoian era do părere să meargă cu toţii la Piatra, 
să mâie în acel oraş, să tocmească un car cu cai 
si să s’întoarcă în Ciortolom pe drumul mare, oprin- 
clu-se în noaptea viitoare la Bacău.

Dar Anton nu s’impăca de loc cu acest chip de

ceva (
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îi călători. Ei pusese la cale cu Vidra ca călăto
ria să se facă noaptea, prin păduri, încunjurând 
oraşele şi drumurile mari. O urmărire din partea 
lui Bale nu mai era de temut intr’adevăr, dar, în 
schimb, călătoria ziua, pe drumul marc, cu o fată 
atât de frumoasă, era lucru primejdios într’o vreme 
de răscoală, când pe drumuri umblau nu numai 
ţărani răsculaţi dar şi tâlhari. Francezul zise lui 
Stoian că el este liotărît să nu călătorească decât 
noaptea şi că nu va lăsa fata pe mâna altora. Ne 
voind să înceapă o ceartă a cărui sfârşit nu se 
putea prevede, preotul fu silit să se plece voinţii 
lui Anton.

Când Ileana apăru In haine femeieşti, acelaşi 
strigăt de uimire ieşi din piepturile celor patru 
bărbaţi de faţă. Nici unul din ci nu văzuse încă 
atâta frumusetă şi atâta gingăşie. Jidovul mai cu 
seamă rămase cu gura călcată.

Târgul pentru haine fu făcut de Stoian cu I- 
ţic şi Jidovul pregătindu-se să plece, rugă pe 
Stoian să vie cu dânsul până In şesul Bistriţei, 
căci se temea să nu nemerească drumul. Stoian 
însă se hotărî să meargă pănă în Piatra spre a 
vedea dacă nu cumva soseşte şi Vidra acolo şi ca 
să mai audă veşti despre răscoală. De astă dată 
îşi luă calul cu dânsul şi spuse lui Anton că, la 
căderea nopţii, le va ieşi înainte la vadul Bistri
ţei din faţa dealului Prihodiştei.

Mirat ar fi fost Anton dacă ar fi auzit voroava 
care urmă între popă şi Jidov, îndată ce ei se de
părtară indestul spre a nu avea nevoie să se 
teamă că vor fi auziţi.

— Ei, măi Jidane, îţi place ? întrebă Stoian. Te 
mai căieşti că te am făcui să te caţări pe munţi.

— Di când trăiesc, n’am vuzut aşa minuni, răs
punse Iţic.

— Şi cât îmi dai pe dânsa, mai întrebă popa.
— O sută de zloţi, răspunse Jidovul fără a se 

uita la tovarăşul său.
— Şuguieşti, zise Stoian, o fată ca asta dusă 

Sultanului face cel puţin două mii de zloţi.
- Eu aşi fi bucuros să prind pe dânsa o mie, 

răspunse Jidovul, dar câte cheltuieli am să-am eu
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pănă ce o voi vedea la Brusa şi cât trebuie să 
mai împărţesc cu alţii.

— Fără de trei sute de zloţi te poţi şterge pe 
bot, zise Stoian, nu ţi-o dau.

— Atunce poţi s’o ţii, zise Iţic, după ce am de 
înfruntat o mulţime de primejdii nu mai pot să 
şi păgubesc.

— Bine, răspunse Stoian cu nepăsare, mâne 
voi lăsa fata pe sama Franţuzului ca s’o ducă in 
Ciortolom şi eu mă voi răpezi la Bacău ca să vor
besc cu prietenul meu, cu Panaite Argirofil ; cred că 
el îmi va da preţul ce’l cer.

Pomenirea numelui lui Argirofil displăcu lui Iţic.
— Dar ce zor ai să intri în tocmală cu el ; el 

este numai un Grec şiret şi parşiv carete va în- 
şăla cu bună seamă. Ce, numai dichit să-ţi dau 
preţul care’l ceri ? Vei lua o sutâ-cinci-zeci de 
zloţi şi pace !

- Trei sute de zloţi, nu las nici un ban mai jos. 
La urma urmei aşi şti să mă duc şi eu cu dânsa s’o 
vând Turcilor. Doară nu am nevoie s’o duc chiar 
la Brusa, oamenii Sultanului vin pănă la Man
galia după fete frumoase.

— Ei, să zicem două sute de zloţi, dar mai mult 
zic şi zău că nu pot să dau.

— la nu mai vorbi prostii, zise Stoian. Acuma 
mi-aduc aminte că am la Mesombria pe un prie
ten frâne care o trimes multe fete de preţ la 
Turci, plătind pe ele tot preţuri mari, câte patru 
şi cinci sute de zloţi, celor cari i le-au adus şi 
nici una dintr’înselo nu făcea cât acea pe care ai 
văzut-o.

Se vede că Stoian cunoştea bine negustoria de 
fete care se făcea în toate ţările dimprcjurul Mă
rii Negre, de când Turcii pusese stăpânire pe 
Asia Mică şi ştia care sunt locurile unde această 
marfă se desfăcea mai cu uşurinţă, căci Iţic zise :

— Bine, să-ţi dau trei sute de zloţi, dar Dum- 
neta să mi-o aduci la Bacău.

— Ba nu, zise Stoian, să vii Dumneta s’o iei 
pe samă la Borzeşti. De acolo mai poţi pleca 
prin Adjud, deadreptul la mare. Eu ţi-aşi da-o şi 
în astă seară, aice, dacă mi-ai mai da vro cinci-
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zeci do zloţi pentru plata oamenilor cari mi-ar a- 
juta s’o scot din manile Franţuzului.

— Nu, zise Iţic, nu se poate, că nici nu am unde 
s’o ţin închisă aice în Chiatră, şi nici nu sunt pre
gătit să plec îndată cu dânsa.

— Atunce când vii la Borze.şti s’o iei ? întrebă 
popa.

— Astă-zi avem Luni. zise Iţic, îmi vor trebui 
cel puţin cinci zile ca să fac pregătirile. Să mă 
aştepţi Duminica viitoare, voiu pleca din Chiatră 
Sâmbătă după aprinsul lumânărilor.

— Bine, zise Stoian, dar îmi vei da o arvonă de 
o sută de zloţi *?

— Nu dau nici o arvonă, zise Iţic, plătesc toţi 
banii pe sin la predarea mărfii.

— Dacă nu-mi dai o sută de zloţi arvonă, n’am 
făcut nimic şi prin urmare voiu intra în vorbă cu 
Panaite Argirolil ; iar de nu, voi pleca singur 
cu dânsa la Mesembria sau la Mangalia.

Iţic ţinea mult la târgul făcut şi nădăjduia să 
tragă folos mare din vânzarea Ilenei căci, după o 
scurtă tăcere zise :

— Fie după voia Dumitale, vină la mine şi-ţi 
voiu da o sută de zloţi. Dar ce mă fac cu dacă nu 
vei putea scoate pe fată din mâna acelei femei 
care zici că o scăpat-o din mâna lui Bale?

Stoian râse cu hohot.
— Ştii bine ca ai de a face cu un om care o 

împlinit lucruri mai grele. Dacă vrei îţi vând şi 
pe Vidra. Cât îmi dai pe dânsa? Ea este de o 
frumuseţă minunată.

— Aşa am auzit, zise Iţic, dar n’am cc face cu 
dânsa, nu-i destul de tânăra: numai fetele mari 
se caută de Turci.

— Ba, zise Stoian, de ar vedea-o Turcii, zău ca 
ar plaţi bani buni pe dânsa, numai mă tem că ar 
bate pe acel ce ar cumpăra-o, chiar de ar fi el în
suşi Sultanul.

Când ajunseră in Piatra, Iţic numără lui Sto
ian o sută de zloţi, iar acesta, după ce strinse 
bine banii în chimir, îşi luă ziua bună de la Ji
dov şi se duse la o crâşmă ca să se răcorească şi 
să afle noutăţi. Insă peste cele ce auzise de di-
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minoaţâ nu mai allă nimica.Ceva înainte de asfin
ţitul soarelui plecă şi la căderea nopţii găsi pe 
tovarăşii lui de drum asteptându-1 pe malul stâng 
al Bistriţei.

Apa era mică, o trecură prin vad .şi apucară la 
vale, pe malul drept, până la gura pârăulului 
Calu. De aice trecură peste dealurile Bălanului şi 
a Cuiului, încunjurară satul Bărleştii şi dădură in 
Valea Nechidului apoi in pârâul Kaşilci pe care îl 
urmară până la vărsarea Jui în Tazlău şi o luară 
pe urmă la vale, pe Tazlău. Când se crăpa de ziuă 
erau în dreptul Scorţcnilor ; aice părăsiră valea, 
apucară costişul şi popăsiră in pădure, între Scor- 
ţeni şi Nadişa. Călătorii fiind foarte trudiţi, som
nul lor ţinu pănă după amiază ; Anton avu «le 
muncă până izbuti să trezească pe Stoian. Acesta 
cumpărase la Piatra merindele trebuitoare, din 
care Anton le pregăti un prânz foarte gustos.Pe 
la toacă îşi reluarâ drumul spre ratcşul Ciorto- 
lomului.

In vremea ce o petrecuse pe dealul Prihodiştei 
după plecarea lui Stoian, Ileana care se simţea 
atrasă do firea deschisă a lui Anton, se apropiese 
de dânsul şi-i pusese mai multe întrebări in pri
vinţa Vidrei. Anton se grăbi să i spuie ca eă este 
o femeie de neam mare, care căzuse la mare ne
norocire şi nevoie din pricina nelegiuitului de Bale ; 
că ea, le la o vreme, trăia retrasă în rateşul din 
Ciortolom, dar că acuma, după învingerea şi iz
gonirea desăvârşită a lui Sas, un lucru despre 
meni nu se mai putea îndoi, Vidra va redobândi cu 
bună seamă marea avere părintească răpită de 
Voevod. El mai spuse fetei că Vidra este fru
moasă ca o ziuă, nună şi darnică, că el o cunoaşte 
de când era copilă şi este liotărît sa părăsească 
pe stăpânul pe care’l slujeşte acuma pentru a ră
mânea în slujba Vidrei până la moartea lui. Şi 
Ileana era plina de nerăbdare să s’întâlnească 
cu acea femeie tânără, bună şi frumoasă caro* nu 
se îndoia că-i va fi prietenă şi o va trimite fără 
zăbavă la tatăl ei. Caii lor fiind trudiţi de calea 
lungă şi grea ce o făcuse, mergeau încet, ajun-

care
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seră deci la rateş numai cu două ciasuri după a- 
prinsul lumânărilor.

Vidra nu sosise dar, în urma celor spuse de 
Stoian şi de Anton, Sanda primi pe Ileana cu 
mare dragoste, o găzdui în odaia lui Mihu şi îi 
dădu toate îngrijirile ce se cuveneau unei fete de 
starea ei. A doua zi trecu pentru Ileana întreagă 
în aşteptarea Vidrei.

Stoian plecase de dimineaţă la Borzeşti, zicând 
că trebuie să vadă ce-i fac poporanii şi Ilenei îi 
păru biue când află că a scăpat pentru câtăva 
vreme de faţa lui urâcioasă. Dar simţi o măhnire 
vie când, de amiază, văzu ca Anton voia să-şi ieie 
ziua bună delà dânsa. Intrebându-1 unde mergei 
buuul oştean îi răspunse că, în urma întâlnirii, 
lui cu Vidra, părăsise slujba stăpânului său fără 
a-i da de veste şi că acel stăpân fiind cavaler 
viteaz şi drept, se duce să-l caute spre a-i cere 
iertare şi a-i spune că nu mai poate sta în sluj
ba lui, de vreme ce a găsit pe copila care o cre
dea moartă a unui vechiu stăpân. Făgădui însă 
că se va întoarce îndată ce va fi împlinit aceia 
ce privea ca o datorie sfântă.

Noaptea venind fără ca să aducă pe Vidra, Ileana 
se culcase si adormise de mai bine de un cias, când 
fu trezită din somn prin deschiderea cu sgomot a 
uşii odăii ei. Ridicându-se pe un cot, plină de somn, 
zări, în faţă ei, cu o faclă în mână, o femeie tânără 
pe a cărei faţă, de o frumuseţă uimitoare, se vedeau 
semnele unei mânii cumplite : Sanda o urmă.

— Cum ai putut, strigă ea, să adăposteşti pe 
această nemernică aice ; ea este o fiinţă blăstămată, 
o hoaţă care mi-o furat lucrul cel mai de preţ ce’l 
aveam. Ie-o îndată şi o închide în una din chiliile 
de peste drum, numai decât, acuma.

De abie se dădu Ilenei vreme să arunce straiele 
pe dânsa, şi fără a o îngădui să vorbească, bătrâna 
o luă, străbătu sala cea mare din mijlocul rate- 
.şului în care se vedea acuma, în fund, un singur 
car şi o închise într’una din chiliuţile în care se 
adăposteau călătorii de rând şi und« se găsea 
un pat de scânduri acoperit cu o rogojină, o 
masă şchioapă şi un scăuieş cu trei picioare. Fata
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căzu pe pat uimită, crezând ca visează sau că este 
vro încurcătură, vro greşală la mijloc. Ii părea 
rău că tânăra femeie n’o lăsase să vorbească, căci 
nu se îndoia că de ar fi putut să spuie un cuvânt, 
totul s’ar fi lămurit şi n’ar fi avut parte de bat
jocura ce i se făcuse. Biata fată ! Ea nu ştia ce o 
aşteaptă din partea acelei tinere şi frumoase femei, 
chiar în acea noapte.

LIX
In care vedem un Domn fugar şi o femeie 

fără milă
Bale şi cu tovarăşii lui se urcară pe o potecă 

îngustă până în vârful Pleşului, la Bâtca. De aice 
apucară la dreapta, peste vârfurile Pietrişului, a 
Arşiţii şi a Târziii, se scoborîră în pârâul cu acelaşi 
nume, şi urmară o scursură până în vârful Dea
lului Groşilor. De acolo, luând altă scursură, se 
scoborîră în pârâul Dadişa, urcară dealul Boro- 
aii, dădură în şes şi, pe’ la prânzul cel mic, se 
aflau pe malul drept al Moldovei, la deal de satul 
Boroaia. In drumul lor nu întâlnise ţipenie de om. 
Dădură un cias de odihnă cailor, trecură apa 
care era mică şi, de amiază, erau în Baia.

Acest oraş era aproape cu desăvârşire locuit de 
Saşi, cu totul plecaţi cătră Voevod.’ Fugarii tra- 
seră la şoltuz care era bine cunoscut şi bine vă
zut de Bale.

resta, în puţine cuvinte, punându’l în cunoş 
tinţa c 1 r întâmplate, şoltuzul ii răspunse că de 
cu seară se văzuse câte trei focuri aprinse pe fie 
care din dealurile mai însemnate de prin împre
jurimi şi că primise, din zori de ziuă, veste cum că 
mai toţi ţăranii din satele învecinate se înarmase 
şi părăsise satele lor, îndreptându-se spre Neam
ţul.^ După părerea lui, acelaşi fapt trebuia să se 
întâmple şi spre Suciava, era deci primejdios pen
tru Bale să facă drumul la acel oraş fără a fi în
soţit de o putere îndestulătoare spre a ţine în 
depărtare cetele de ţărani, 

în urma unei scurte consfătuiri, se hotărî ca o-
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suta de Saşi din Baia sa se înarmeze numai de
cât şi să încalece ; cinci zeci aveau sâ însoţească 
pe Bale la Suciava, iar cincizeci să scoată pe So
mossy, prin munţi, pană în apropiere de Bistriţa. 
In cele două ciasuri care fură trebuii oare pentru 
adunarea şi înarmarea târgoveţilor, Bale şi cu 
Somossy avură vreme să guste ceva mâncare şi 
să se sfătuiască asupra lămuririlor ce avea să le 
deie Somossy la sosirea lui în Cluj, unde se afla 
atunce Vice-Voevodul Ardealului. Lumânările nu 
erau încă aprinse când Bale sosi în Suciava.

Găsi pe Sas şi pe toţi acei care stăteau împre
jurul lui foarte îngrijiţi ; din toate părţile le so
sise veşti cum că ţăranii s’au înarmat şi au ple
cat spre Neamţu, în urma unor focuri ce se vă • 
zuse arzând pe toate înălţimile. Veştile ce le a- 
ducea Bale nu surprinseră deci pe bătrânul Yoe- 
vod peste măsură. Ei, după ce se sfătuiră împre
ună, trimiseră poronci la toţi credincioşii lor de 
la ţară ca să ieio armele, să-şi adune oamenii şi să 
vie cât mai curând la Suciava. Cei din împreju
rimile Bacăului şi a Pietrei fură însă înştiinţaţi 
să meargă cu oamenii lor şi să se puie sub po- 
î’oucile namestnicilor acestor târguri, care primiră 
poroncă să apere acele oraşe pănăceadc pe urmă 
picătură de sânge. Orăşenii din Suciava primiră 
chiar în acea noapte poroncă să lie gata pentru 
-orice întâmplare.

Grija lui Bale era mare, toată puterea Dom
nească nu trecea de o mie trei sute de slujitori, 
•din care numai nouă sute erau de faţă în Suciava.

In acea noapte, cu toată oboseala, nu dormi 
mai de loc. Veştile rele începură să curgă a doua 
zi de la revărsatul zorilor. Sosiră întăiu câţiva slu
jitori scăpaţi din măcelul de la Bacău, care po
vestiră răscoala ţăranilor din împrejurimile acelui 
oraş şi scăparea Păunaşului Codrilor. Pe drum, 
•ei găsise toată ţara în picioare, mai ales în păr
ţile din ms : scăpase cu greu de urgia răsculaţi
lor, însă nu toţi, căci mai mulţi dintr’Snşii fusese 
ucişi.

In curând sosiră kneji şi juzi cu veste ca ţăra
nii din satele lor se răsculase, le arsese casele
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şi ucisese slugile lor cele mai credincioase. Spre a- 
miază se văzură venind mai mulţi din cei trimişi 
de cu seara cu poronci prin (ară : nu putuse să 
răsbată, căci pe drumuri şi pe poteci se aţineau 
ţărani caro măcelăreau orice om domnesc le ieşea 
în cale. Din veştile primite în cursul scrii, Sas 
şi cu Bale pricepură că ţara întreagă este răscu
lată şi vine asupia lor. Mic era ajutorul la care 
se puteau aştepta de la susţiitorii lor ; acei care 
veneau erau sau singuri sau întovărăşiţi numai 
de câte două saü trei slugi. Nu era de gândit sa se 
deie piept cu duşmanul. Două căi numai le remâ- 
neau deschise : să se închidă în Cetatea Sucevei 
şi să aştepte într’insa ajutor de la Craiul Ungariii 
sau să se retragă peste munţi. Bătrânul Sas şi fiii 
săi vitregi voiau să aleagîl pe cea dintăiu, dar 
Bale se rosti cu hotărîre pentru cea de a doua.

El le arătă că dacă s’închid în cetate şi ajuto
rul Craiului întârzie vreme îndelungată, foamea îi 
poate sili să se predeieşi, atunce, n’au de aştep
tat de la ura duşmanilor lor decât o moarte ru
şinoasă. Pe când, dacă părăsesc ţara, pot prin stă- 
ruinţile lor, să grăbească sosirea oştilor ungureşti 
însărcinate să aducă din nou pe Sas în scaun. După 
o lungă chibzuirc plecarea fu hotarltă.

In zori de ziuă tot neamul lui Vodă, cu slugile 
lui şi cu lucrurile de preţ, porniră. Sas călătorea 
într’un car cu opt cai, urmat de alte care în caro 
se aflau soţiile feciorilor domneşti şi copiii lor. 
Erau însoţiţi de cinci sute de slujitori unguri, toţi 
călări, două* sute de Ruşi, asemene călări şi două 
sute de Nemţi pedeştri, înarmaţi cu spezi şi cu su- 
liţi lungi. Cu knejii şi juzii care urmau pe Vodă, 
erau vro două sute de slugi înarmate.

Dar răsculaţii primise veste despre plecarea lui 
Vodă sau o ghicise. In ziua dintăiu găsiră dru
mul slobod : făcură popasul do seară in Câmpu
lung undo ajunsese noaptea târziu. Iusă a doua 
zi strajilo domneşti, In frumea cărora mergea 
Tatar, unul din fiii vitregi ai Voevodului, dădură, 
în valea Putnei, peste cete mari de răsculaţi şi 
fură puso pe fugă. Dar Bale cu Ruşii şi cu Nem
ţii, după o luptă Invierşuuată, în care dădu din
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nou dovezi de cea mai strălucită vitejie, izbuti 
să cureţe strâmtoarea de duşmani. Carele no mai 
putând înainta, Sas, femeile şi copiii fură puşi 
pe cai şi urmară astfeliu drumul înainte. Dar de 
abie trecuse când Românii năvăliră din nou, duşi 
de astă dată de Păuna şui Codrilor. Acea năvală 
fu oprită de Nemţii Voevodului care stăteau ne
clătiţi, ca nişte stânci, sub o ploaie de săgeţi şi 
de bolovani. Bale, văzând ca duşmanii se retrag, 
poronci Nemţilor să năvălească asupra lor, pu- 
nându-se în frunte. Românii se dădură întăiu îna
poi dinaintea acestei vijelii, dar Mihu izbuti să-i 
facă să steie şi Nemţii fură, la rândul lor, siliţi 
să îndărăpteze. In învălmăşala cumplită care ur
mă, Mihu se întâlni cu Bale. Voevodul îndreptă 
spre capul Păunaşului Codrilor o cumplită lovi
tură de paloş dar fierul lui întâlni fierul potrivni
cului şi lunecă pe dânsul. Iute ca fulgerul, palo
şul lui Mihu se abătu pe umărul drept al Voe
vodului şi, fără de platoşele de oţel care-1 acope
reau, ar fi desprins braţul de trunchiu. Greu ră
nit, Bale dădu un strigăt de durere şi ar fi căzut 
de pe cal dacă nu Par fi susţinut un Rus. Tot în 
clipa aceia, calul lui Mihu cădea jos, cu pântecele 
străpuns de suliţa unui Neamţ. Pe când Românii 
se răpezeau şi scoteau pe Căpitanul lor de sub 
cal, rândurile Nemţilor se deschideau spre a lăsa 
să treacă Voevodul rănit şi acei care-1 susţineau 
pe cal.

Mihu încălecase pe alt cal şi ducea pe ai lui la 
o nouă năvală. Nemţii se retraseră pas cu pas, 
pănă în fundul strâmtoarii şi aice se apărarăcia- 
suri întregi cu îndârjire. O parte din Români, în- 
cunjurând strâmtoarea ajunse deasupra lor şi 
făcu să curgă pe slujitori o ploaie de pietre şi de 
săgeţi. Văzând că au rămas numai jumătate din 
câţi erau de dimineaţă, se predară în urma făgă- 
duinţii dată de Mihu că viaţa le va fi cruţată. 
Dar jertfa lor nu fusese zadarnică : Voevodul era 
acuma pe şesul Bistriţei. Păunaşul Codrilor nu’l 
mai-putea ajunge, iar a doua zi Sas mânea la Rodna. 
Ţara era mântuită de el şi de fiii lui.

Mihu rămase în acea noapte pe locul luptei spre
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n îngriji pe răniţi şi a îngropa pe morţi. A dona 
zi plecă cu câţiva călăreţi spre Suciava apucând, 
de la Pojorita,’pe valea Moldovei. Seara mase în 
Baia. De oarece toată ţărănimea care ’1 însoţise, în 
număr de peste două mii, trebuia să ajungă pe 
a doua zi în Baia, chemă pe şoltuzla preotul ro
mân, unde trăsese în gazdă şi-i poronci să pregă
tească merindele trebuitoare pentru oamenii ce 
erau să vie precum şi adăposturi pentru răniţi. 
Reaua voinţă vădită ce i-o arătă şoltuzul făcu pe 
Mihu să se hotărască să rămâie şi a doua zi în 
Baia, spre a priveghea însuşi împlinirea poroncilor 
lui. Dar, a doua zi, şoltuzul care auzise despre în
vingerea şi fuga lui Sas, avuse vreme să se gân
dească şi să priceapă că, arătânduse dârj faţă de Ro
mânii învingători, departe de a căştigaceva, putea 
pierde mult, se arătă acuma plecat şi gata să înde
plinească toate câte le cerea Mihu. Acesta văzând 
că fiinţa lui nu mai este de trebuinţă în Baia şi 
dorind să se întâlnească cât mai curând cu Stroici 
şi cu Părintele Isaia care se aflau în Suciava, 
plecă pe la două după amiază spre acel oraş.

Mai mulţi din oamenii pe care-i trimisese în că
utarea Ilenei îl găsise în Baia şi-i adusese veste 
că nu putuse să deic de urma ei. Mihu, în culmea 
desnădăjduirii, era hotărît să plece singur în cău
tarea iubitei, dar nu-i era cu putinţă s’o facă înainte 
de a fi dat seamă de ceia ce făcuse lui Stroici şi 
Părintelui şi de a se fi sfătuit cu dânşii asupra 
măsurilor ce erau de luat pentru viitor.

Găsi pe călugăr şi pe Stroici cât să poate de 
m uităm iţi de mersul împrejurărilor: erau cu de
săvârşire stăpâni pe ţară.

Toţi knejii şi juzii mai însemnaţi din Moldova so
sise în Suciava şi cu toţii jurase credinţă lui Bogdan. 
Acei care până atunce ţinuse cu Sas, se lepădase 
de el sau fugise cu Curtea Domnească. Negusto- 
rimea română din Piatra, Rădăuţi şi Şiret, ajutată 
de ţăranii mărginaşi, izgonise pe namestnicii lui 
Sas pentru a pune ocârmuitori aleşi din rându
rile ei şi cu totul câştigaţi lui Bogdan. La Bacău, 
şoltuzul Meyer se retrăsese de bună voie cu toţi

35
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părgarii, iar în locul lor fusese ales Alexa abagerul 
cu doisprezece pârgari români.

Isaia şi cu Stroici alcătuise un sfat in care in
trară cei* doisprezece kneji mai de frunte din ţară 
şi menit să poarte toate trebile ocârmuirii. In 
gândul călugărului, Baloş era menit să lie pus în 
fruntea acestui sfat dar, in urmă, să văzu silit 
să-l înlocuiască prin altul căci bătrânul kncaz, 
când s’întorsese la Poiana, găsind casa lui arsă şi 
pe Ileana răpită de Tătari, fusese lovit de dambla 
şi nu mai putuse să se scoale din pat.

Dar grija lor de căpetenie fusese alcătuirea unei 
oştiri stătătoare, înarmarea ţărănimii şi împărţi
rea ei în cete, ci. căpetenii încercate in trebile răs- 
boiului şi de încredere, spre a răspinge încercă
rile ce, fără îndoială, erau să fie făcute de Unguri 
spre a aduce din nou, cu putere, pe Sas şi pe ai 
lui in scaun. Şi acuma banii adunaţi de Isaia fură 
de un folos nepreţuit. Dintrinşii se hotărîră lefi 
pentru treizeci de steaguri de*călăreţi şi tot atâ
tea de pedestraşi care urmau să lie ţinute sub 
steag pănă la izbânda desăvârşită, să se cumpere 
cai şi să se împrăştie bani la toţi fierarii din ţară 
pentru făurire de paloşe, suliţi, baltage, vârfuri 
de săgeţi, de coifuri, platoşe şi scuturi.

Ei mai hotariseca din ceata lui Miliu să alcătuia
scă o ceată aleasă, cuprinzând cinci sute de călăreţi 
şi o mic de arcaşi pedeştri,a căror însărcinare era să 
străjuiască necontenit înaintea oştirii româneşti. 
Petrea Cărăbuş, care sosise în ajun, se şi apucase de 
alegerea lor side punerea la cafea tuturor amănun
telor. Vestea că Petrea se află în Suciava bucură pe 
Miliu,căci el era cunoscut de vrednic,atât Părintelui 

•cât şi lui Ştefan şi-i era prin urmare mai uşor să 
.plece pe vro câteva zile.

A doua zi Miliu ieşise din Cetate, pe la prânzul 
• cel mare, cu Petrea Cărăbuş spre a merge să vadă 
o herghelie de cai care erau ele vânzare de vale, sub 
biserica Mirăuţii. Când ajunse la capra podului des
pre biserică, unul din străjări ii zise :

— Căpitane, iată un flăcău care chiar acum o pi
cat şi voieşte să vorbească cu Dumneta. Nu i-ain 
dat drumul căci te-am văzut venind spre noi, şi
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=arătă spre un flăcău voinic, (le vro douăzeci de 
ani, care sta lângă dânsul cu pălăria în mână.

— Ce treabă ai cu mine, băiete, II întrebă Mihu cu 
blândeţi.

— Dumneta eşti Pălmaşul Codrilor? întrebă 
flăcăul cu oare.şi-care sfială!

— Da. zise Mihu zâmbimd, eu sunt Păunaşui Co
drilor. Ai să-i zici ceva ?

Flăcăul tuşi şi zise :
— Ceia-ce am să-ţi spun nu se cade să fie au zit de

alţii.
Miliu făcu un semn: Petrea şi cu străjărul se dă

dură la o parte.
—Eu, zise atunce flăcăul, sunt Gheorghe a lui Ghi- 

ţă sin Iftime Creangă din Ilumuleşti. Lunea trecută, 
un moş al meu, Nichifor Vlajaşicu mine, am luat 
delà vădana Anioa Bunduc pe o jupâneasă cu pi
ciorul scrintit, căreia vădana îi zicea Vidra şi am 
(lus’o cu carul cu patru cai la un rateş care se află în 
Ciortolom, nu departe de satul Căpătă, de asupra 
Trotuşului. Jupâneasa era frumoasă dar hursuză 
rău: cât o ţinut călătoria noastră, două zile şi două 
nopţi, n’ain auzit zece cuvinte din gura ei.

Mihu crezând că flăcăul este trimis de Vidra, 
faţa i se posomori şi făcu un semn de nerăbdare.

— Spune ce ai de spus in puţine cuvinte, zise 
el scurt flăcăului, căci u’am vreme de pierdut as
cultând poveşti lungi.

Flăcăul, fără a părea mişcat de întrerupere, urmă.
— După ce am ajuns la rateş, noaptea 

am îngrijit do cai şi le-am dat drumul la 
am mâncat şi ne-aîn culcat, moşu meu afară, pe 
prispă şi eu’ in car. In rateş nu erau alţi călători 
decât noi. Carul nostru rămăsese tras chiar 
lângă poartă. Poate să fi fost miezul nopţii când 
m’am trezit, aşa, fără nici o pricină. Mă chinuiam 
ca să adorm iar când, într’una din chiliuţile în 
care se adăpostesc călătorii, am auzit sgomot de 
glasuri, lovituri şi plânsete ; mi s’o părut că cu
nosc glasul jupânesei Vidra. M’am dat binişor jos, 
m’am apropiat de locul din care pornea vuetul şi 
atunce am auzit cât se poate de lămurit glasul 
Jupânesei, certând pe cineva cu mânie lovituri şi 
bocete. Vuetul pornea de la chiliuţa do pe urmă,

târziu,
păscut;
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cea despre grajdiuri, prin crăpătura uşii se ve
dea lumină. Când m’amapropiet mai tare, am vă
zut lumină şi in pâretele despre grajdiu. M’am. 
lipit de acel părete caro este de bârne, tencuite şi 
văruite pe din întru şi pe din afară, dar se vede 
că într’un loc peretele fusese lovit de coarna unui. 
bou, căci tencuiala căzuse şi pe din intruşi pe din 
afară,iar o bârnă fusese ridicată, aşa ca punând o- 
chiul la borta din care ieşea lumina puteai să vezi 
tot ce se petrecea în chilie. Am văzut pe Jupâneasa 
Vidra în picioare,cu un biciu In mână, stând înain
tea unei fete care şedea tupilată pe colţul unui 
pat şi lovind-o din când in când cu biciul. Fata 
gemea şi plângea; fata fiindu-i acoperită cu manile 
nu puteam s’o văd. La uşa chilii! sta în picioare o 
femeie bătrâna, cu braţele încrucişete; auzeam ori 
ce cuvânt zicea jupâneasa Vidra. Ea mustră pe 
fâtăpentiu că-i furase inima Pălmaşului Codrilor 
şi umbla prin păduri singură cu dânsul, şi acuma 
Hăcăul se opri şi se uită in ochii lui Mihu.

Acesta se făcuse alb ca varul, un tremur ii a- 
pucase tot trupul lui de uricş dar. stăpânindu- 
se, zise băietului cu un glas înăduşit :

— Urmează.
— După lie care mustrare croia fetei vro câteva 

cu biciul şi o nemerea când pe cap, când pe umere, 
când pe braţe ; biata fată nu zicea nimica dar 
plângea şi gemea când loviturile erau mai puter
nice. Iţi era mai mare milă ! Şi Jupâneasa nu s’ar 
mai fi săturat să bată pe fată păna în ziuă de 
n’ar fi fost femeia cea bătrâna, care se apropie de 
dânsa şi-i zise să nu se tulbure atâta şi să meargă 
să se culce, că doar mai aro vreme să bată pe 
acea nevrednică şi în nopţile următoare. Jupâ
neasa o mai dat fetei vro câteva bice, apoi o 
ieşit cu bătrâna după ie o închis uşa cu cheia. Şi 
după ce o ieşit, trecând o bucată de vreme, am 
văzut faţa fetei, căci o ridicat ochii şi mânile la 
cer şi o strigat:

—"Dumnezeule, fie-ţi milă de mine şi mă stringe 
de pe acest pământ.

Când am văzut faţa ei, am crezut că văd faţa 
Maicii celei Prea Curate, atât era de frumoasă !.
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Insă n’am putut s'o privesc mult, căci bătrâna s’o 
întors, o deschis uşa şi o luat o lumânare pe can: 
o uitase aprinsă pe o mesişoaiă. Apoi, luând pe 
fată de braţ, o silit-o s’o urmeze în altă chilie, 
mai depărtată, având grija, înainte de a ieşi, să 
stingă lumânarea din acea în care fata fusese 
închisă. De ar li rămas acolo, m’aşi fi încercat 
să vorbesc cu dânsa prin borta din părete ; m’aşi 
fi încercat să găsesc chiar chilia unde era închisă 
acuma, dar în întuneric era greu şi mă temeam 
să fac zgomot şi acei din rateş m’ar fi putut 
aude. M’am dus iar să mă culc dar ii’am mai în
chis ochii. Am plecat Joi, când se crapa de ziuă 
şi cum ne-am depărtat de rateş, am şi spus mo
şului meu ce am văzut şi ce am auzit. Iar el, după 
<’:e s’o gândit, o deshămât pe prăştinaşul cel mai 
iute de la căruţă, mi-o dat un zlot din cinci care-i 
primise de la Jupâneasa şi mi-o spus să nu cruţ 
nici calul nici banii, să dau de Duraueta şi să-ţi 
povestesc toată întâmplarea.Am mers zi şi noapte, 
am schimbat calul de patru ori şi mai adinioarea 
am sosit aice.

Mihu chemă pe Cărăbuş care, grăbindu-sc să s’a- 
propic de căpitanul său, se spăimântă când îi văzu
faţa.

— Pentru numele lui Dumnezeu, Căpitane, ce ai 
•auzit de oşti atât de galbăn la faţă ?

— Alege şase din oamenii noştri cei mai de 
nădejde, cu caii cei mai buni, zise Mihu fără a răs
punde la întrebarea lui, găseşte un al şaptelea cal 
pentru acest flăcău, spune luiOnca să puie şălile 
pe caii mei, iar peste un şfert de cias totul să fie 
gata şi să se afle aice.

— Poţi să te întorci cu mine în Ciortolom ? mai 
întrebă Mihu pe flăcău.

— Cum nu, răspunse acesta, sunt gata ori-când.
— Hi ne, aşteaptă-mă aice, şi Păunaşul Codrilor 

se îndreptă răpede cătră cetate, unde găsind pe 
Părintele Isaia stând de vorbă cu mai mulţi kueji, 
îl rugi să’l urmeze într’altă odaie. Nu se ştie ce 
vorbe fură schimbate între ei, dar nu trecuse şfer- 
tul do cias h'otarit lui Cărăbuş pentru îndeplinirea
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poroncilor primite şi Mihu era la capra podului. 
Oamenii şi caii îl aşteptau. Fără a zice un cuvânt, 
sări pe cal şi se îndreptă spre Baia, urmat de O- 
nea şi de ceilalţi.

LX
In care negustoria lui Stoian se face rea

Povestirea ce o făcuse Gheorghe lui Mihu era 
foarte adevărată. Ileana aţipise pe patul de scân
duri din chilie când uşa se deschise şi Vidra, ti
min' un biciu cu şfară lungă şi cu mânerul scurt 
in mână, intră urmată de Sanda care dir:ea o lu
mânare. Când fata, trezită de lumină, sări în sus, 
Vidra începu prin a-i da felin de felin de porecle 
urâte, o învinovăţi că este ibovnica Paunaşului 
Codrilor sică i-a furat ei, Vidrei, inima lui.

— Nu este adevărat, strigă Ileana, nu sunt i- 
bovnica Păunaşului Codrilor, sunt logodnica lui, 
nu i-am furat inima, el de bună voia lui m’o ales !■

Atâta-i trebui! Biciul din mâna Vidrei se ridică 
sus şi cureaua împletită arse dureros umărul fe
tei care căzu pe pat acoperindu-şi faţa. Loviturile 
de biciu urmară vreme de aproape un sfert de nias,, 
întrerupte numai prin ocări, batjocuri şi ameninţări. 
Povestirea flăcăului Gheorghe ne-a arătat cum, la 
urmă, Ileana fusese dusă de Sanda în altă chilie, 
acea în care fusese bătută părându-so Vidrei că 
ar putea să deie fetei prilej de scăpare.

Vidra dormi puţin în acea noapte, năcăjită de 
dorinţa să găsească pentru Ileana o pedeapsă de 
soiu. Auzise povestiri despre multe fapte crude, 
cunoştea din auzite multe chipuri de caznă care 
astăzi ar face să steie vâlvoiu părul celui mai ne
simţitor din noi, dar păcatul era că toate chinu
rile despre care îşi aducea aminte erau cumplite 
şi nu ştia cum să se hotărască şi pe care să-l a- 
lcagă pentru aşi astâmpăra patima de răsbunare. 
Apoi se gândi că nu avea doară nici o grabă, 
putea s’aştepte, să mai întrebe, să afle ceva ne
cunoscut,* cu totul deosebit ; cu bună seamă că 
popa Stoian era in stare să-i deie, în această pri-
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vinţă, un sfat c;ît de bun. Adormi cu hotărîrea 
sa trimită des de dimineaţă după preot.

Se trezi târziu şi cea dintăiu veste ce-i aduse 
Sanda fu că părintele Stoian sosise şi îşi trecea 
de urât deşertând ulcioare de vin vechiu în crâş
mă. Viera se îmbrăcă răpedo şi trimise după 
Stoian.

Toată mândria ei pierise în faţa mâniii ce o 
simţea văzându-se părăsită pentru alta şi a doru
lui cumplit de răsbunare de care era muncită. Cu 
tot despreţul nemărginit ce-1 avea pentru preot, 
îi povesti necredinţa lui Mihu şi-i ceru s’o ajute 
să găsească o răsbunăre vrednică de batjocura ce-i 
ora făcută, înşirându-i pe acele care-i păreau mai 
de seamă.

Stoian îngălbeni la auzul acestui pomelnic. Ce 
se făceau cele două sute de zloţi care mai trebuiau 
să-i vie de la Iţic dacă Ileana era ucisă sau slu
ţită? Şi, mai ales, ce se făceau poftele lui ? Căci el 
era hotărit să puie mâna pe cei două sute de 
zloţi ai lui Iţic, dar să-i deio pe Ileana numai spre 
a o răpi în aceiaşi noapte, cu ajutorul unei cete 
de netrebnici supuşi poroncilor lui şi mai era 
hotărit că, după ce se va sătura de frumuseţa ei, 
s’o ducă el singur la mare ca s’o vândă Turcilor. 
Trebuia deci numai decât să deie gândurilor 
Vidrei altă îndreptare. Crierul lui Stoian era ager 
in alcătuire do ţesături : Vidra nu isprăvise cu 
inşirarea chinurilor la care putea li supusă Ileana 
şi Stoian ştia cum trebuie s’o apuce ca s’o aducă 
acolo undo voia.

— Jupâneasă Vidră, zise el când ea tăcu, iartă- 
mă dacă-ţi zic că apuci pe o cale cu totul gre
şită.

Vidra se uită la dânsul, mirată şi supărată.
— In zadar încrunţi sprincenile, te afli pe o 

cale greşită. Mi-ai spiis la început, că eşti pără
sită, lucru caro de feliu nu mă miră, căci ştii că 
eu m’am încercat de astă iarnă să-ţi deschid ochii 
şi Dumneta te-ai supărat. Dar ceia ce mă miră este 
că îmi ceri sfat spre a te răsbuna pe fată şi te căz
neşti să alegi chinul cel mai-grozav pentru a o 
pedepsi pe dânsa iar nu te gândeşti măcar o clipă
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să pedepseşti pe acel care te-o părăsit. Accastit 
împrejurare ma face să bănuiesc că dacă el nu te 
mai iubeşte, Dumneta tot îl iubeşti.

Vidra care pănă atunce se uita ţintă în faţa po- 
pei lăsă ochii in jos.

—Vezi că am ghicit,urmă Stoian,Dumneta urmezi 
a te usca după dânsul. Jupâneasă Vidra, cu ţi-am 
mai spus că prăpădeşti bunătate de dragoste după 
un om care nu-i vrednic de dânsa; stăruicsc şi a- 
cuma în părerea mea, dar văd că păcatul Dumitale 
este fără leac şi că toate câte ţi-se vor zice şi câte 
ţi se vor întâmpla nu te vor scoate din rătăcirea 
in care te afli. Dar dacă nu poţi să te lepezi de 
acea iubire, de ce te apuci să mai măreşti pră
pastia care este astăzi intre Dumneta şi Păunaşul 
Codrilor ?

Vidra se uită mirată la dânsul.
— Dumneta nu vrei să ucizi fata cu care se 

iubeşte Căpitanul fiind-că moartea ar pune prea 
de grabă capăt suferinţilor ei : văd că te porţi 
mai mult cu gândul s’o sluţeşti, să faci dintr’insa 
un lucru de groază, de la care orice bărbat să\şi în
toarcă privirile cu greaţă : vrei s’o vadă Căpita
nul in asemene stare. Oare cr zi Dumneta că oa- 
semene faptă ar mai deştepta intr insul dragostea de 
altă dată? Eu, după cât îl cunosc, cred că astfeliu 
ai putea numai să stârneşti in sânul lui mâ
nia şi ura. Poate să ai norocul si scăpi toafără clin 
furtună, dar cu bună seamă că nu l*ai mai vedea 
cât ai trăi. Nu. altfeliu trebuie s.1 urmezi dacă vrei 
să te şi răsbuni şi să ai sorţi să-l mai vezi odată 
lângă Dumneta. Trebuie ca fata să piară din ţară 
fără ca Căpitanul să poată bănui că ea o pierit 
prin faptul Dumitale şi, pe de altă parte, trebuie 
să ştii că soarta oi este atât de amară în cât să 
fii pe deplin răsbunată.

— Nu înţeleg ce vrei să spui, zise Vidra.
— Ai să înţelegi îndată, răspunse Stoian. Fata 

trebuie dată pe mâna Turcilor ca să slujească 
poftelor lor, iar Căpitanul să nu poată bănui nici 
odată că Dumitale se datoreşte pieirea ei din ţara

Vidra deschise ochii mari şi găsi că priceput 
om este Stoian. Să facă din potrivnica oi, din
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acea care cutezase să se lege cu Mihu pe viaţă, 
o unealtă de plăcerea păgânilor, iată o răsbunaro 
la care nu se gândise.

— Ai dreptate, zise ea după ce rămăsc câtva pe 
gânduri, răsturnare mai bună nu se poate închi
pui. Numai ea trebuie să ştie că de la mine i se 
trage.

— Ea poate să ştie, zise Stoian, dar Păunaşul 
Codrilor nu.

— Şi cine aş putea eu oare găsi care s’o vândă 
păgânilor, mai întrebă Vidra.

— Cred, zise Stoian, că ţi-aş putea da pe cine
va care să se însărcineze să te slujuscă, bine în
ţeles in schimbul unei simbrii, căci lucrul este 
primejdios şi cerc cheltuieli însemnate.

— (J, zise Vidra, nu m’aş uita de loc la bani. 
chiar dc ar trebui să dau o sută sau două de zloţi.

— Poate că va trebui ceva mai mult, zise Sto
ian. dar să vedem. Omul despre caie ţi-am vor
bit, este un Jidov.

— Un.Jidov, zise Vidra cu desgust, să vorbeşti 
Dumneta cu dânsul, eu nici nu vreu să’l văd. Iţi 
voiu încredinţa Dumitalo banii şi fata şi Dumneta 
vei face cu Jidovul ce vei şti.

— Bine, zise Stoian, te voiu sluji cum doreşti. 
Pentru ca Căpitanul să nu poată bănui nimica, 
fata va trebui să fie furată de aice, dar înainte do 
roate trebuie să vorbesc cu Jidovul. Cred că Du
minecă dimineaţă mă voiu întâlni cu dânsul şi 
spre seară îţi voi putea aduce răspunsul.

— Aşa de târziu ! zise Vidra, nu s’ar putea oare 
să’l aduci mai de vreme ?

— Nu, răspunse Stoian, el şede tocmai la Pia
tra şi trebuie să trimit după dânsul chiar azi. M’a.ş 
li dus singur, dar nu pot lipsi de-acasă căci mâne 
am o înmormântare şi poimâne un botez. Voiu veni 
însă să tc văd în lio-caro zi. Dar, adaosc el, Ju- 
pâneasă Vidră, pune să îngrijască de fată şi n’o 
mai bate, căci de va vedea-o Iţic slabă şi plină 
de vânătăi, îţi va cerc îndoit sau întreit pentru a 
te scăpa de dânsa şi poate chiar că n’a mai voi 
s’o ieie

Vidra îi făgădui că va da poroncă Sandei să iu-
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grijască île fată şi că nu va mai intra in chilia 
ei până in ciasul când va putea să-i facă parte 
de soarta care o aşteaptă.

— încă un lucru, zise Stoian înainte de a o pă
răsi, poţi s’o ţii in chilia in care se află cată vre
me nu este nici uu călător in rates dar, dacă ar 
veni cine-va, bine ai face s’o muţi in pivniţă.

Zilele de Vineri şi de Sâmbătă îi părură lungi, 
era nerăbdătoare să-şi vadă râsbunarea indepli- 
plinită. I se părea că dacă potrivnica ei s’ar de
părta de dânsa şi mai ales de Mihu, i-ar veni 
mai uşor să dobândească din nou diagostea lui.

Era hotărîtă să părăsească locul singuratec 
in care trăia şi să se ţie de acuma totdeauna în 
apropiere de acel pe care îl iubea. Pe Ileana n’o 
vedea nimeni decât Sand i care, de două ori pe zi, 
îi ducea mâncare. O găsea plângând necontenit ; 
la întrebările ci, fata nu răspundea, mâncările 
rămâneau neatinse. Sanda nu ascunse Vidrei teama 
ce are că fata să înebunească sau să moară de 
foame, iar Vidra dădu din umere fără a răspunde.

Stoian veni in fiecare seară şi, prin vorbele lui 
meşteşugite, ştiu să câştige încrederea Vidrei, s'o 
facă şi mai hotarită să se desfacă de Ileana in 
chipul propus de el. Călători nu cădeau de loc, 
căci nimeni nu îndrăznea să umble pe drumuri în 
urma izbucnirii răscoalei. In noaptea de Sâmbătă 
spre Duminecă se deslănţui o furtună cumplită, 
însoţită de un adevărat potop. Când se trezi Vidra, 
auzi că apele venise mari şi se îngriji temându-se 
ca Stoaian să nu poată trece Trotuşul, iar Jidovul 
să fie oprit de Bistriţă. Dar, pe la toacă, văzu pe 
popa sosind. El ii aducea veste că Iţic trecuse 
Bistriţa înainte de ploaie şi trimisese un om că
lare ca să-i spuie că la aprinsul lumânărilor il va 
aştepta la Piscul Fâutâniţii, la jumătate de cale 
intre rateş şi Răcăciuni, dar că din trei sute de 
zloţi nu lăsă* nici un ban. Stoian îi mai spuse ci, 
spre a depărta orice prepus, nefiind nici un că
lător Ja rateş, trebuia ca, sub deosebite cuvinte, 
să se depărteze pe un cias cu cele două slujnici 
şi cei doi argaţi. Sanda, in care putea să aibă de-
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plină încredere, putea să rămâi';. El, Stoian a- 
vea s’o lege frumos de mâni şi de picioare, sâ ieie 
fata pe cal şi s’o ducă la Jocul unde il aştepta 
Iţic. Iar, la întoarcerea Vidrei, Sanda avea să po
vestească că îndată după plecarea Vidrei năvălise 
in rates zece oameni înarmaţi care, după ce o 
legase, burduf, stricase uşa de la chilie şi răpise 
fata care era închisă într’însa. Dar, înainte de a 
pleca, trebuia ca Vidra sa-i numere cei trei sute 
de zloţi ce avea să-i deie lui Iţic.

Vidra dădu banii numai decât şi Stoian, vă
zând marea uşurinţă cu care îi căpătase, se căi 
că nu-i ceruse mai mult. Preotul 
du-se spre Trotuş. dar se opri în 
pădure. Argaţii fură trimişi călări, unul la Ruşi, 
pentru a aduce nişte pânză ţesută do o femeie de 
acolo pentru Vidra şi despre care primise veste 
că era gata, iar celalalt tocmai la Corbu, la o vie 
cumpărată de Vidra cu câte-va luni înainte, spre 
a-i aduce must dulce. Ii fu şi mai uşor să depăr
teze fetele : avea, la vre-o trei bătăi de arc de ra
tes, o văcărie unde mergea des cu slujnicile ca să 
privească la mulsul vacilor : le trimise înainte, 
poroncind'i-lc s’o aştepte. îndată ce se văzu sin
gură, chemă pe Sanda şi o puse în cunoştinţa ce
lor ce aveau să se întâmple, precum şi de ceia ce 
aştepta de la dânsa, apoi intră în chilia Ilenei.

Fata, c ând o zări, se spărie, temându-se că are 
s’o bată din nou sau poate s’o chinuiască şi mai 
rău ; ea se tupi în colţul cel mai depărtat al în
căperii.

— Am venit, zise Vidra, să-mi ieu ziua bună 
de la tine. Bucură-te, căci ai sâ pleci îndată şi ai 
să pleci departe, foarte departe de mine. După 
răul ce mi l’ai făcut, alta te-ar fi ucis în chinuri: 
eu te las să trăieşti. Şi, fiind-că-’ţi place să ai 
ibovnic, m’am îngrijit sâ nu fii lipsită nici odată 
de acest bine. Vei pleca în astă-seară spre Ţara Tur
cească ca să ţii pe păgâni de urât. Când te vei 
afla în braţele lor să-ţi aduci aminte că datoreşti 
acea fericire Vidrei, aceleia căreia i-ai furat ibov
nicul !

Biata Ileana asculta această cuvântare înmăr-

plecă îndreptân- 
dătă ce intră in
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murită şi cu ochii holbaţi de spaimă. Multe din 
vorbele Vidrei rămâneau neînţelese pentru ea, dar 
pricepea că Vidra , femeia care se lăudă că altă dată 
fusese iubită de Mihu, îi pregătise o soartă gro
zavă şi ruşinoasă, printre păgâni. Fără a aştepta 
vre-un răspuns de la Ileana, Vidra ieşi şi în
chise uşa cu cheia după dânsa.

Ileana nu avu mult de aşteptat pentru a vedea 
împlinindu-se ameninţările Vidrei. Deodată se au
ziră lovituri puternice în uşa chil iii. La a treia sau 
la a patra, scândurile care alcătuiau uşa se des- 
prinseră şi iu odaie intră Stoian care, fără a zice 
un cuvânt, înaintă asupra fetei, îi aruncă o ve- 
linţă grea pe cap, o luă în braţe, o duse afară şi. 
încălecând pe calul care’l aştepta la poartă, porni 
în fuga mare spre Răcăciuni, ţinând cu mâna 
dreaptă pe fată culcată de a curmezişul oblâncu- 
cului şălei. Când ajunse în vârful Fântâniţii, inop- 
tase bine. Stoian opri calul. Se auzi un şuier u- 
şor la care Stoian răspunse în acelaş chip. Dintre 
copaci ieşi o umbră.

— Cine-i ? strigă Stoian.
— Cine să fie ? Eu, Iţic, răspunse Jidovul care 

se apropie răpede de Stoian.
Acesta sări de pe cal cu fata in braţe şi scoase 

velinţa care-i acoperea capul.
— Iată fata, zise Stoian, apoi adăogi : dar 

cum ? Eşti singur?
— Ba nu, zise Iţi o zâmbind şi şuierând de 

două ori.
Opt umbre ieşiră dintre copaci şi veniră spre 

• dânşii. Erau oameni zdraveni, înarmaţi cu paloşe 
şi ghioage. Stoian se strimbă, credea’ că Jidanul 
ar fi venit cu tovarăşi mai puţini şi nu atât de 
zdraveni. Avea şi el opt oameni ascunşi de asu
pra obârsiii pârâului Vărăriii, ceva mai la vale, dar 
prevedea că lupta în loc de a fi uşoară are să fie 
•crâncenă.

— Unde sunt banii? întrebă el pe Iţic.
— Jatâ-i, zise acesta scoţând o pungă.
Stoian luă punga, lăsă pe Ileana, scoase un capăt 

de lumânare din sân, îl aprinse, făcu semn lui Iţic să 
:se puie jos, se aşeză lângă dânsul, puse lumânarea
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între genunchi şi numără galbenii unul câte unul..
Două sute, zise el sculându-se şi stingând lu

mânarea, nu lipseşte nici unul ; fata este a Du- 
mitale.

— Să plecăm, zise Iţic sculându-se cătră oame
nii lui, avem o bucată bună de drum pănă la Kă- 
căciuni şi trebuie să fim la Cozmeşti înainte de 
ziuă. Rămâi sănătos, Părinte.

— Am de gând să vin cu voi pănă la Răcă- 
ciuni, zise Stoian; am ceva treabă la preotul de- 
acolo care ’mi este cumnat, mă primeşti ca tova
răş de drum?

Lui Iţic, bănuitor ca ori care Jidan, nu’i prea 
venea la socoteală această însoţire a popei dar, 
bizuiudu-se pe cei opt tovarăşi care-i adusese cu 
dânsul şi neavând cum să’l împiedece să vie, răs
punse :

— Cum nu, sunt prea bucuros.
Iţic zise câte-va cuvinte unuia din oamenii lui 

care luă pe Ileana in braţe. Nemâncată de patru 
zile, îngiozită şi ameţită âe loviturile cumplite a 
soartei, nenorocita era acuma fără nici o voinţă : 
ea nu făcu nici o împotrivire.

— Să mergem, zise Iţic şi o luară la vale.
Stoian mergea lângă Jidov, ducând calul de frâu;

omul care purta pe Ileana şi alţi trei din tovarăşii 
lui Iţic mergeau înainte, ceilalţi patru veneau 
in urmă.

Când ajunseră în curmătura de deasupra pâră- 
ului Vărăriii, nişte umbre ieşiră fără de veste 
dintr’un liârtop prin care trecea drumul şi tâbă- 
rîră, cu securi şi ghioage, pe cei patru oameni ai 
Jidanului care mergeau înainte.

Cel .;are purta pe Ileana căzu jos, cel dintăiu, 
cu capul spart. Stoian, lăsând calul, dădu lui Iţic 
în obraz un pumn atât de puternic in cât Jidovul 
căzu joSjameţit, cu jumătate din dinţi scoşi din gură, 
apoi scoţând de sub haină o ghioagă năstrujită, pre
otul se năpusti asupra a !elor patru oameni care ve
neau în urmă. Invălmăşală era cumplită, loviturile 
curgeau şi codrul răsuna de sudălmi şi de blăs- 
tămuri. Patru din oamenii lui Iţic erau doboriţi la 
pământ, ceilalţi patru, încunjuraţi de un număra-
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proapc îndoit do duşmani, căutau loc ca s’o rupă 
de fugă, când s’auzi un tropot de copite şi un glas 
care acoperi tot sgomotul luptei, strigă :

— Ce bătălie este acolo? Staţi ca va liniştim noi!
La auzul acestui glas, Ileana care ieşise in mar

ginea drumului, strigă :
— Ajutor, scăpaţi-mă !
— O femeie strigă ajutor, zise acelaş glas care 

vorbise, pe dânşii măi !
Şi călăreţii, cu paloşul sus, se răpeziră asupra lui 

Stoian şi a oamenilor lui. Acei din tovarăşii Jido
vului care mai rămăsese în picioare se făcură ne
văzuţi. Dar Stoian văzând că călăreţii nu sunt mulţi 
strigă :

— Nu vă lăsaţi măi, sunt puţini, daţi de tot, şi 
preotul, cu ghioaga ridicată, se năpusti asupra că
lăreţului care mergea în frunte şi care, precum a 
ghicit cititorul fără îndoială, nu era altul decât 
Mihu. El neputând trece Bistriţa la Bacău, trecuse 
pe malul stâng al Siretiului care nu venise aşa de 
mare, la Radomireşti, îi urmase până în dreptul Ră- 
căciunilor, unde trecuse pe malul drept, pe podul 
umblător care se alia acolo.

intr’o clipală Stoian zăcea la pământ cu capul 
spart de paloşul lui Mihu şi acesta se răpezi înainte 
asupra celorlalţi. Paloşul Păunaşului Codrilor mai 
lovi de două ori şi doi din tovarăşii popei căzură ; 
din cei rămaşi, doi fură greu răniţi de acei caro 
urmau pe Mihu, unul fu prins de Onea, ceilalţi 
izbutiră să fugă.

— Dar oare unde-i femeia care striga ajutor ? 
întrebă Mihu când văzu că nu le mai stă nime 
împotrivă.

— Iat-o, zise Gheorghe, sărind de pe cal şi n- 
rătând, ceva mai la vale de dânşii, o umbră care 
sta neclintită şi tremurând iu marginea drumului. 
Nu era Jună dar cerul era senin şi se vedea bine.

— Maică Prea Curată, strigă flăcăul care s’a- 
propiese de umbră, ea este fata pe care am vă
zut-o în rateş.

Intr’o săritură Mihu fu lângă dânsa. Da ! ea era, 
Ileana !
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— Pentru numele lui Dumnezeu, strigă el, apu
când-o în braţe, cum de ai ajuns aice?

Dar fata nu răspunse nimica ci rămase leşinată în 
braţele lui.Miliu o întinse pe iarbă şi îi frecă manile; 
unuîdin oamenii lui aduse in pălărie, din pârău, apă 
cu care se scăldară tâmplele Ilenei, ('u încetul ea 
îşi reveni în lire şi deschise 
în genunchi dinaintea ei.

— Dumnezeu mi-o ascultat rugăciunea, zise ea 
încet şi iar închise ochii.

Spre a nu obosi pe cetitori cu amănunte lungi, mă 
voiu mulţumi să spun că, după un cias, Ileana şi cu 
Miliu erau în acela.ş loc dar, cu încetul, fata po
vestise iubitului ei tot ce i se întâmplase de când 
soarta îi despărţise pănă in acea seară.

Intru’ntăiu Mihu voia s’o ducă înapoi la rates şi, 
faţă cu dânsa, să deie Vidrei o răsplată cuvenită 
pentru purtarea ei neomenoasă. Dar Ileana îl rugă 
atât de mult să n’o mai puie în faţa acelei fe
mei, în cât Mihu se hotărî să s’înt)arcă la Răcă- 
ciuni, să mâie într’acea noapte acolo şi a doua zi să 
ducă pe. Ileana la Poiană, la părintele ei.

înainte de a pleca însă voi să vadă pe omul pe 
care îl prinsese tovarăşii lui şi se duse la locul 
unde stăteau, la vro zece stânjăni mai sus de 
dânsul şi de Ileana. Spre marea lui mirare, în loc 
de un prins, i-se aduseră doi : al doilea fiind Iţic 
care, după o bucată de vreme se trezise din a- 
meţeala pricinuită de pumnul lui Stoian. Celalalt 
era un ţăran din Borzeşli, argat al lui Stoian, care 
povesti că stăpânul său îi făg.idise lui şi altor şapte 
oameni din sat, câte un zlot pentru a sta la pândă 
în acel loc, pănă ce va trece el cu un Jidov şi 
alţi oameni, ducând cuci o fată. Trebuiau să nă
vălească asupra lor, să-i puie pe fugă şi pe fată 
s’o ducă chiar în acea noapte la Borzeşti la casa 
popei. Ei făcuse cum le fusese poroncit şi erau să 
iasă biruitori din luptă când sosirea neaşteptată 
a lui Mihu schimbase faţa lucrurilor.

Apoi Mihu întrebând pe Jidov ce căuta el acolo, 
acesta îi mărturisi toată împrejurarea. Câutându- 
se în hainele lui Stoian caro nu murise încă dar

ochii. Zări pe Mihu
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cire era gata să-şi deie sufletul, se găsiră cinci 
sute de zloţi.

Mihu poronci tovarăşilor lui să şi-i împartă, a- 
poi zise lui O nea :

— Eu voiu pleca spre Răcăciulii cu kneghina, cu 
Gheorghe şi cu Andrei Ursu. Tu, vei rămânea aice 
cu Neculai Roşu şi cu Ştefan Clopoţel. Îndată ce 
mă voiu fi depărtat, vei lua pe Jidov şi-l vei spânzura 
de acest crac de stejar, şi arătă spre un stejar 
gros lângă dânşii, din trunchiul căruia, la douăspre
zece palinode la faţa pământului, ieşea un crac pu
ternic, trecând de’ a curmezişul peste drum.

Jidovul se prăbuşi la pământ fără glas.
— Acestui mişel ii vei trage, adăogi Mihu arătând 

pe argatul lui Stoian, o sută de bice şi-i vei da 
drumul. Apoi trimite pe Neculai şi pe Stefan !a 
Răcăciuni, unde mă vor găsi la dascălul Mihăiţă 
şi tu, te vei duce la rates, lajupâneasa Vidra. De 
va fi dormind, vei trezi-o din somn şi-i vei povesti 
tot ce s’o întâmplat aice. Apoi ii vei zice : Căpi
tanul voia să vie la rates cu kneghina ca să te pe
depsească cum ţi se cade pentru cruzimea ce ai 
arătat-o kneghinei. Dar kneghina To făcut să te 
ierte şi el te-o iertat, dar îţi trimite răspuns prin 
mine că nici odată nu te va mai vedea, fiind-că 
te-ai purtat mişeleşte şi că, dacă vei cuteza să te 
apropii de dânsul sau de kneghină, va pune să te 
b itâ cu biciul. Ai înţeles ?

— Am înţeles, Căpitane, zise Onea.
— Ia mai zi odată ca să văd de ai priceput ? 

zise Mihu.
Onea rosti din cuvânt in cuvânt vorbele ce le 

zisese Mihu.
— Bine, zise Mihu, văd că ai înţeles. După ce 

ii vei fi spus acele cuvinte, te vei întoarce de-a 
dreptul la Suciava, unde mă vei găsi. Noi, să ple
căm, adaose el cătră Gheorghe şi câtră Andrei.

Ileana fu pusă pe calul lui Stoian. şi tus-patru 
se îndreptară la pas spre Răcăciuni.

— Adevărat o vorbit acea femeie când mi-o spus 
ca ai iubit-o? întrebă, după o bucată de vreme 
Ileana, care mergea lângă Mihu.
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— Adevărat o vorbit, răspunse Mihu, am iubit-o 
mult dar n’o mai iubesc de mult.

— Dar când m’ai cunoscut pe mine, o mai iu
beai? mai întrebă Ileana.

— Nu, zise Mihu, n’o mai iubeam.
— Atunce, purcese fata, nu i-am furat eu iubi

rea ta ?
— Nu i-ai furat nimica, răspunse Mihu, nu ţi-am 

zis ca n’o mai iubeam ?
— Dar oare, mai întrebă Ileana, nu mi se va 

întâmpla şi mie că, de 1st o bucată de vreme, nu 
mă vei mai iubi.

Las pe cetitor sa ghicească ce răspuns , dădu 
Mihu acestei întrebări.

LXI
Bogdan intră în Moldova

Un om de încredere al Părintelui Isaia, de loc 
din Bistriţa, plecase la Cuhnia cu veşti despre iz
bucnirea răscoalei un cias după ce Românii pusese 
stăpânire pe Cetatea Neamţului. El avea poroncă 
să călătorească zi şi noapte şi să nu cruţe banii 
pentru a întâlni pe Voevod cu o clipă mai curând. 
Miercuri pe inserate era în Cuhnia.

Veştile călugărului găsiră pe Bogdan numai pe 
jumătate pregătit. El se înţelese cu mare parte din 
kn jii maramureşeni ca, de Simedriu, să-şi stringă 
Românii şi turmele şi să treacă peste munţi câte
va zile după izbucnirea răscoalei î upotriva lui Sas. 
Knejii înţeleşi cu Bogdan se încredinţase de alta 
parte că ţăranii din satele lor erau gata să-i ur
meze, dar era nevoie de câte-va săptămâni pentru 
a stringe pânea de pe câmp şi a aduna turmele 
«le vite din care mare parte erau împrăştiete prin 
păşunile munţilor. Mulţi din ţărani încă nu aveau 
arme, iar alţii aveau împrăştiete in toată Transil
vania si în parte din Ungaria, rude plecate pen
tru dotânda lor, care erau să se întoarcă de Si
medriu şi fără de care le venea greu să plece.

Totuşi Voevodul trimise chiar în noaptea în care 
sosise trimisul călugărului :n toate părţile călăreţi

3G
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cerând knejilor sa fie gata a’l urma in zece zile 
şi atrăgându-le băgarea de seamă asupra împre
jurării că, mult peste două zile, Vice-Voevodul Tran
silvani» va afla că Românii din Moldova s’au răs
culat şi l’au ridicat pe dânsul Domn în locul lui 
Sas. Dacă întârziau, dădeau Vice-Voevodul ui vreme 
să trimită în Maramureş oşti spre a împiedeca 
ori-ce mişcare din partea lor.

Din toate părţile primi răspuns că dacă Bogdan 
nu va prelungi termenul plecării, numărul băjă- 
narilor va fi foarte scăzut şi Vocvodul se văzu silit 
să le prelungească sorocul până la jumătatea lui 
Octomvrie.

Dar de abio apucase să trimită acest al doilea 
rând de cărţi când, de la un prieten ce-1 avea la Cur
tea Vice Voevodului Transilvaniii, primi veste că 
în urma sosirii la Cluj a Iui Somossy cu amănunte 
asupra răscoalei,Ungurii luase măsuri pentru grab
nica adunare a une oşti de zece mii de călăreţi 
caro trebuia să plece de sârg în Maramureş spre 
a înăbuşi ori ce încercare de răscoală. I se făcea 
tot-o-dată cunoscut că Vice-Voevodul se înţele
sese cu fişpanul de Maramureş sică în locul lui 
fusese numit Voevod al Românilor din acel Comi
tat, vărul său, Ion, fiul lui iuga de la Giuleşti. 
Pe de dealtă parte, Bogdan află că la Cluj încă îna
inte de sosirea lui Somossy se destăinuise Unguri
lor că vărul său avea de gând să ridice pe Românii 
din Maramureş spre a întemeia în Moldova o Dom
nie de sine stătătoare.

Ţăranii din satele lui trierase pânea şi adu
sese vitele de la păşuni, în sate. Femeile, copiii, 
bătrânii şi neputincioşii, cu bucatele şi cu vitele, 
fură îndată porniţi spre Moldova. împrejurul lui 
Bogdan rămaseră slugile lui şi toţi acei ţărani 
care puteau să poarte acme, peste tot vro două 
mii de oameni.

Ion, îndată ce primi însărcinarea de Voevod, se 
grăbise să trimită la toţi knejii Comitatului oameni 
de a-i lui,spre a-i sfătui să rămâie pe loc şi1,să nu ur
meze pe Bogdan în urmărirea unor scopuri nebu
neşti. El le arăta oastea ungurească gata se intre in 
Comitat şi să pustiască satele acelor care se arătau
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potrivnici Coroanei ungureşti.Sfaturile lui prindeau 
pu lângă mulţi şi Bogdan pe fiecare zi auzea de pără
sirea cutărui sau cutărui kneaz. Spre a curma acea
stă mişcare, el căzu fără de veste asupra satelor lui 
Ion, Giuleşti şi Nireş si le pustii cu desăvârşire,apoi 
străbătu tot Comitatul îngrozind pe potrivnicii lui 
şi pe acei care’l părăsise, îmbărbătând pe acei mai 
tari de înger care-i rămăsese credincioşi. Când îşi 
făcu retragerea spre Cuhnia, era urmat de cinci mii 
de oşteni n loc de două cu care plecase, iar după oas
te veneau o mulţime de care încărcate cu femei, co
pii,bătrâni, cu pojijii de tot soiul şi urmate de turme 
nenumărate. La gura Taratului îl loviră străiileoas- 
tei Vice-Voedului care venea la Cluj. Insă Bogdan 
nu numai le puse pe fugă darie urmări pănă dincolo 
de Ilust unde dădu de grosul Ungurilor. DelaHust 
până la Marmaroş Siget el îndrăptă pas cu pas, în- 
torcându-se când duşmanul sc făcea prea îndrăzneţ 
pentru a răpezi cu furie asupra lui. La Marmaroş 
Siget se întări în unghiul dintre Tisa şi Iza şi ţinu 
pe Unguri patru zile în loc deşi oastea lor era acu
ma întreit mai mare decât acea a Românilor.

In această vreme mulţimea bejănarilor avuse 
vreme să intre în Moldova cu avutul lor. In noap
tea zilei a patra, Bogdan începu să străbată calea 
spre Moldova,îinpărţindu-şi oastea în două cete diu 
care cea mai mare urmă valea Vişăului iar cea mai 
mică, cu dânsul,pe acea allzei. Ungurii îl urmăriră 
dar cu molăciune.La Moiseşti amândouă cetele se în
truniră şi-şi urmară drumul pe Vişftu. Străbătură 
pasul Stiolulului, acoperit cu omăt şi scoborîră în 
valea Bistriţei. La mijlocul lui Octomvrie intrau 
în Moldova pe la Gârla Babei. Bogdan avea a- 
cuma cu dânsul peste patru mii de oşteni, cei mai 
mulţi pedcstri, pe soţia sa, Maria şi pe fiul lor, 
Laţcu, care era atunce un băieţel de zece ani. Un
guri nu-i mai urmărise de la Moiseşti.

La Gârla Babei ii ieşiră înainte Părintele Isaia 
cu Stroici şi cu întreg sfatul ţării, cu knejii şi 
juzii cei mai de seamă şi cu două mii de oşteni 
călări.

Părintele Isaia primi pe Bogdan cu crucea şi 
cu evanghelia in mână, iar Stroici şi cu boierii ple-
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cară genunchiul când Bogdan descălecă ; in aceiaşi 
zi îl recunoscură cu toţii de Domn al Moldovei 
şi-i jurară credinţă.

Bogdan dădu oştenilor săi o zi de odihnă la 
apoi plecă la Suciava unde se adu- 
de popor ca să-l primească.

A doua zi după sosire, trimise de ştire în toată 
ţara că dijmele nelegiuite, înfiinţate de Sas erau des
fiinţate şi că, pe viitor, avea să se ieie de stăpânire 
numai una, ca în trecut. Se făcu asemene cunoscut 
că toate dările nelegiuite şi angăriile cu care knejii 
şi juzii împilau pe săteni erau desfiinţate şi că 
de acum înainte, sătenii nu aveau nimica de dat 
peste obiceiul cel strămoşesc.

Părintele Isaia şi Stroici slobozise pe o mulţime 
de nenorociţi care’ zăceau pe nedrept iu beciurile 
Cetăţii Sucevei. Acuma Bogdan poronci ca toate 
averile răpite de Sas să se întoarcă acelora de la 
care fusese luate dacă aceştia erau in viaţă, iar 
dacă erau morţi, rudelor lor.

Diregătorii numiţi de Bogdan fură tot oameni a- 
Ieşi dintre knejii cei mai cinstiţi, care dăduse 
dovezi de destoinicie şi erau cunoscuţi pentru 
iubirea lor de dreptate. Poronci straşnice fură tri
mise juzii or pe la sate ca să judece pe oameni 
drept şi să nu-i mai jăfuiască cu cereri de plo
coane. Knejilor maramureşeni care venise cu dân
sul, le hărăzi locuri din pustiu de care erau foarte 
multe mai ales in partea de sus a ţării.

Oastea înfiinţată de Isaia şi de Stroici fu mărită 
cu cete de Maramureşeni. Această oaste era bine 
înzestrată cu arme şi avea căpitani şi hotnogi 
vrednici ; cei mulţi din ei slujise prin oşti străine 
şi cunoşteau bine rânduielile oşteneşti.

Dar nici Bogdan nici Părintele Isaia nu uitase 
că ajungerea in scaunul Moldovei nu era singurul 
ţel la care trebuiau s’ajungă. Ei nu scăpase din 
vedere nici macar pentru o clipă, pe celalalt ţel, 
cu multmai maro şi mai falnic: unirea tuturor 
ţărilor dintre munţi, Nistru şi Mare într’o singură 
şi puternică Domnie. In cursul iernii trimişi de 
la Hotin şi de la Iaşi venise la Suciava ca să se 
închine lui Bogdan şi* să-l roage să primească a le

Gârla Babei, 
naşe mulţime
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li Domn şi lor. De la Codreni venise Căpitanul 
Băncilă iar de la Lăpuşneni Bibire, pentru a în
cheia cu Bogdan legătura prin care şi unii şi alţii 
se îndatorau să deie ajutor desăvârşit şi grabnic â- 
celuia asupra căruia ar veni vre un duşman străin, 
ori care ar fi In asemene împrejurare povâţuirea oş
tirilor era să fie a lui Bogdan, ceilalţi’ legân- 
• lu-se să-l recunoască de Căpitan mai mare. Gheor- 
ghiţă nu venise cu ei, căci el pregătea tocmai a- 
tunce o năvălire împotriva Tătarilor.

De la Bârlad sosise veştilo cele mai îmbucură
toare. Târziul şi cu Coţofană nici nu se arătase 
la alegeri : Torna Alimoş, cu Ploscan şi ai săi fu
se aleşi, cel dintăiu Yoevod şi cel de ai doilea şol- 
tuz, cu învoirea tuturor celor de faţă. Se adeve
rise pe deplin că Basarab nu voia să puie nici o 
piedecă înfiinţării unei domnii puternice în Mol
dova.

Toma Alimoş bănuia că Târziul şi cu Coţofană 
se dăduse acuma în partea Ungurilor, dar lucra
rea lor fiind făcută cu mare taină, nu putuse să-şi 
sprijine bănuielile pe fapte. De ajutorul Bârlăde- 
nilor Bogdan nu se mai putea îndoi.

Venise acuma vara şi toată lumea avea de fur
că cu strinsul, căci roadă ca în acel an rar se 
mai văzuse.

De o dată se auzi veste că craiul Lajos s’o îq- 
tors din Italia şi vine cu oaste nenumărată asu
pra Moldovei, pentru ca să gonească pe Bogdan 
şi să aducă în locul lui pe Bale, căci Sas murise 
în Bistriţa la începutul iernii.

înainte ca Domnia să li avut vreme să-l cheme 
la arme. poporul întreg fu In picioare. Săriră cu 
toţii, cu mic cu mare, ca să apere moşia strămo- 
şască care, de când era ocârmuită cu dreptate, le 
părea şi mai dulce decât pănă atunce şi să păs
treze acel bun nepreţuit: un Dom vrednic, drept 
şi cu durere de ţară.

Răpegiunea cu care Ungurii năvăliră asupra 
Moldovei fu uimitoare. De abie se auzise veste 
despre întoarc rea Craiuiui şi despfe pregătirile 
lui, de abie avuse Bogdan vreme Să-şi adune oş- 
tile si să trimită scrisori «•« rând ajutoare de la
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Românii de pe împrejurimi, când se auzi, iu ac e
iaşi zi, că străjile ungureşti s’au ciocnit cu cetc-lc 
lui Mihu la Gârla Babei, că o oştire se apropie de 
trecătoarea Prisăcanilor, iar alta stă la Breţcu,gata 
să năvălească pe Oituz.

LXII

Cavalerul Căinţii

Când Mihu duse pe Ileana de la Ităcăciuni la 
Poiană, el avu grijă, pe drum, s’o pregătească la 
jalnica privelişte care s’infăţoşă înaintea ochilor 
ei. Intr’o casă ţărănească, una din cele puţine 
cruţate de foc, ea găsi pe tatăl ei în neputinţă de 
a mişca nici mână nici picior ; kneazul numai cu 
mare greu izbutea să rostească crâmpeie de cu
vinte. Mare fu jalea Ileanei, căci ea iubea mult 
pe părintele ei ; nu mai avu decât o singură grijă, 
o singură dorinţă : să-i îndulcească pe cât îi era 
cu putinţă zilele cele de pe urmă, să-i «aline su- 
ferinţile ţi să încunjure cu iubire patul lui de du
rere.

In asemenea împrejurări nu era de gândit la 
săvârşirea căsătoriii : Mihu trebui să se hotărască 
s’aştepte ca cerul să facă o minune sau ca knea
zul să-şi deie sfârşitul. Trebui să se mulţămească 
să vie numai din când în când să-şi umple ochii 
cu privirea iubitei şi să’şi desmierde urechii cu 
auzul glasului ei.

Prin îngrijirile vatamanului, curtea kneazului fu 
acoperită de cu toamnă şi se gătiră câteva odăi în 
care bolnavul putu să se mute. In primăvară insă, 
atât casa cu încăperile de pe împrejur cât şi satul 
îşi luase infăţoşarea de odinioară, numai starea 
kneazului rămăsese neschimbată.

Mare fu spaima Ilenei când văzu pe Mihu so
sind intr’o seară, pe neaşteptate şi vestind-o că a 
venit numai pe un cias, s’o îmbrăţoşeze şi să plece 
pe urmă la graniţă, spre a da piept cu furtuna 
care se deslănţuia asupra ţării. Cu o groază ne
spusă şi cu un dor nemărginit ascultă ea, după
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plecarea lui, tropotul din ce în ce mai slab al co
pitelor calului său.

Mihu avu cinstea să poarte cea dintăiu luptă pen
tru apărarea Moldovei. Două mii de prăştinaşi şi 
de arcaşi din Dalmaţia trecuse Bistriţa din sus 
de Gârla Babei, spre a apuca pe Români In coaste. 
Nişte ciobani români din Maramureş alergară şi 
dădură de veste lui Mihu care se afla la Gârla 
Babei cu vr’o două mii de oameni. Luând o mie 
cu dânsul, el aţinu calea Dalmaţianilor şi, lovin- 
du-i fără de veste, îi nimici cu desăvâişire. A doua 
zi sosi însuşi Bogdan cu zece mii de oameni. Şaşe 

păzeau la Măgura Calului unde din poronca 
lui Mihu se făcuse nişte adevărate cetăţi, alcătu
ite din copaci tăieţi. Ştefan Stroici cu alţi zece 
mii de oşteni era trimis la Prisăcani spre apă
rarea trecătoarei de acolo şi a văii Bistriţei, iar Oi- 
tuzul era păzit de două mii de oameni domneşti 
şi de ţăranii strinşi de pe Oituz, Trotuş şi 
Tazlăe.

In faţa oştii lui Bogdan se afla însuşi Craiul cu 
peste patru zeci de mii de oameni ; două-zeci de 
mii de Unguri veneau împotriva lui Stroici, alţi 
zeci mii năvăleau pe laBreţcu.

încercările Ungurilor să pătrundă în partea 
do sus a văii Bistriţei rămaseră dintăiu zadarnice şi 
fură respinse cu pierderi, atâtla Gârla Babei cât 
şi la Măgura Calului. Odată cu aceste izbânzi sosi 
vestea neaşteptată că oastea ungurească care pă
trunsese în valea Oituzului fusese lovită de Ro
mâni fără veste, sub Măgheruş şi că puţini din 
năvălitori izbutise să scăpe. Inimile Românilor 
cresculă.

Dar chiar a doua zi veni ştire că mai multe mii 
de Unguri trecuse prin munţii Maramureşului şi 
erau gata să se scoboare în valea Moldovei ; tot 
odată se află că alte cete de Unguri pătrunsese 
in ţară prin pârăul Neagra, între munţii Călimanul 
şi Pietrele Roşii.

Amândouă aripile Moldovenilor fiind astfel Incun- 
jurate, numai o retragere grabnică putu să scăpe 
de nimicire oastea lui Bogdan. In câteva ciasuri ea 
se afla strinsă întreagă învalea Moldovei, la Pojo-

mn
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rita. Dar numai o zi stătu aice. Ungurii folosindu-se 
de împrejurai ea că numărul lor întrecea cu mult 
pe acel al Românilor, încercase din nou să taie re
tragerea lui Bogdan. Domnul fu silit să îndărăpteze 
din nou. Se opri la Cornul Luncii unde se dădu 
o luptă cumplită şi Ungurii, la rândul lor, fură 
siliţi să deie înapoi. Bogdan primi aice două veşti 
rele : Stroici după o apărare învierşunată, văzând 
şi el aripele lui încunjurate, fusese silit să bată 
in retragere spre Piatra, iar ajutorul Ieşenilor 
şi a Hotinenilor nu se mai putea aştepta. Cra
iul Cazimir al Lehiii, în urma îndemnului nepotu
lui său, Lajos, trimisese asupra lor o oaste spre 
a-i supune şi ei aveau nevoie de toate puterile lor 
pentru a se apăra.

învingerea lui Stroici silea pe Bogdan să se sco- 
boare in jos pentru a se întruni cu puterile namest- 
nicului său şi a ţinea pe loc ostile ungureşti până 
la sosirea ajutoarelor din Bârlad şi din Codru. Tri 
mise deci poroncă lui Stroici să se retragă inspre 
Bacău, pornind înainte câte-va sute de oameni 
sub povăţuirea unui oştean vrednic, care să ridice 
întărituri şi să săpe şanţuri pe tăpşanul deasupra 
Săuceştilor şi pe şesurile care de la ac< st tapsan 
se întindeau spre Şiret şi spre Bistriţa. Apoi Dom
nul se indreptă cu toată oastea spre Smirodava, 
însărcinând cu acoperirea retragerii pe Miliu cu 
trei mii de oameni, pe jumătate călări şi pe jumă
tate pedestri.

In ziua aceasta nu se dădu nici o luptă, căci 
Ungurii prinsese de veste târziu că Românii se 
dau înapoi : numai în pre seară stiâjile lor se a- 
rătară iu depărtare.

Mihu îşi opri cetele pe la asfinţitul soarelui în 
dreptul Ciumuleştilor ; ele tăbăriră pe amândouă 
malurile Moldovei, iar otacul lui Mihu era aşezat 
pe malul stâng, lângă capra podului umblător.

Soarele asfinţise când se auzi o trâmbiţă sunând 
dincolo de Moldova şi se văzu, venind spre pod, 
la pas, o ceată de zece călăreţi, încunjuraţi de 
vro trei-zeci de Moldoveni. Când ajunseră la ma
lul apei, unul din călăreţi descălecă şi, însoţit do 
trei Români, trecu cu şaica pe malul-stâng, iar
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ajuns acolo, so îndrepta, spre Mihu care se afla cu 
Petrea Cărăbuş şi aştepta să i se aducă mâncarea.

Noul venit purta un coif a cărui vizieră închisă 
lăsa să i se zărească numai ochii şi nasul prin un 
fel de gratie, şi o cămeşă de zale acoperită pe piept, 
pe umere şi pe braţe, cu platoşe de oţel şi strinsă 
la cingătoare cu o curea groasă de piele, impodo- 
bită cu scoici de oţel. Partea de dinainte a coap
selor, genunchii, fluerile şi picioarele erau ase
mene acoperite cu platoşe de oţel ; la cingătoare 
era prinsă,în partea stângă, o spadă lungă şi lată,cu 
mânerul în chip de cruce, cu toacă de oţel,iar în 
partea dreaptă spânzură unjunghier, lung de două 
palme. La trei paşi de Mihu, Românii oprindu-se, 
se opri şi noul venit.

— Ce este? întrebă Mihu, şi cine-i oşteanul pe 
care îl văd cu voi.

— Căpitane, răspunse unul din Româui; mai di- 
nioarea eram împrejurul focului când am văzut 
venind pe drum, despre Neamţu, aceşti zece că
lăreţi. Nc-am pus de-acurmezişul şi le-am strigat 
să steie şi să spuie cine sunt. Dintre dânşii o ie
şit acest om şi mi’o vorbit într’o limbă străină 
dar din cuvintele : Căpitan Mihu, care le rostea 
necontenit, numai decât am înţeles că ne cerc 
să-l aducem la Dumneta, ceia ce am şi făcut.

— Cine sunteţi, zise atunce Mihu străinului, şi 
ce voiţi cu mine ?

Dar stiâinul ii răspunse ruseşte:
— Dumneta eşti Căpitanul Mihu?
Mihu care, in vremea cât stătuse la Liov, învă

ţase bine atât ruseşte cât şi leşeşte, răspunse ih 
aceiaşi limbă:

— Da, eu sunt, dar Dumneta cine eşti?
— Eu sunt Măhnitul, sluga credincioasă a Cava

lerului Căinţii care aşteaptă pe celalalt mal.
— Şicine’este Cavalerul Căinţii, de unde vine 

cl şi ce voieşte cu mine? întrebă Mihu inirat.
— Stăpânul meu, Cavalerul Căinţii, este iui tânăr 

leah de neam mare, care mergând în Ţara Fran
ţuzească a cucerit acolo slavă mare în răsboaîe şi 
a dobândit astfeliu pintenii de aur de la Ci aiul 
franţuzesc... Dar duşmanul omenirii împingându-1,
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el, intr’o clipii de rătăcire, a avut nenorocirea să 
jicnească adânc tocmai pe acea pe care o iubea 
peste tot. Rătăcirea lui însă n’a ţinut mult : re- 
cunoscându-şi vina a venit la dânsa şi i-a cerut 
iertare. Dar ea n’a vrut să-l ierte până ce stă
pânul meu nu-i va fi dovedit căinţa lui prin fapte. 
Atunce el s’a legat că va străbate toate ţările creş
tine, câte se întind din Ţara Franţuzească până la 
păgâni şi că în fiecare ţară va face câte o izbândă 
mare, apărând pe cel slab şi drept in potriva ce
lui tare şi nedrept. Apoi întorcându-se de la ho
tarul păgânilor pe alt drum, va urma in vremea 
întoarcerii la feliu ca la ducere, până ce va ajunge 
iar lânşă iubita lui. In acest răstimp el s’a jurat 
să nu destăinuiască numele său nimănui, luând 
pe acel de : Cavaler al Căinţii şi să nu schimbe 
măcar un cuvânt cu nimeni* decât cu mine fără 
neapărată trebuinţă şi, mai ales, să nu arăte faţa 
lui nimănui. Jumătate din jurământ este împlinit, 
am ajuns de astă primăvară la hotarul păgânilor 
şi acum ne întoarcem înapoi în Ţara Franţuzească. 
Auzind că Craiul unguresc a pornit cu oaste mare 
asupra voastră, spre a scoate pe Domnul vostru, 
Bogdan, care este lăudat de toţi ca vrednic şi 
drept şi a pune in locul lui pe altul, cunoscut 
prin fără de legile lui, stăpânul meu s’a hotărât 
să vă aducă ajutorul braţului său. El a întrebat 
pretutindeni care din fruntaşii moldoveni este mai 
slăvit prin faptele lui de vitejie şi de pretutindeni 
i s’a răspuns că mulţi viteji numără Ţara Moldo
vei printre fiii săi, dar că cel mai viteaz dintre 
toţi vitejii eşti Dumneta. Şi încredinţându-se stă
pânul meu că într’adevăr aşa este cum vorbeşte 
lumea, iată că a venit drept la Dumneta şi, el 
oprit fiind de jurământul său să vorbească cu Dum- 
neta, m’a trimis pe mine să-ţi zic aşa : Căpitane 
Mihule, primeşti Dumneta oare ca de acum îna
inte şi pănă la sfârşitul acestui râsboiu, Cavale
rul Căinţii să-şi aşeze cortul la otacul Dumitale 
şi să fie tovarăş cu Dumneta în lupta dreaptă ce 
o porţi spre a’ţi feri neamul şi ţara de ruşine şl 
de nedreptate?

Mihu ascultase mirat această lungă cuvântare..
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Din spusele lui Lăncii,din acclc ale soţiii acestuia şi- 
din cărţile care le cetise la el, avea cunoştinţă 
de jurămintele făcute altă dată de cătră cavalerii 
din Apus, pentru a ispăşi vre-un păcat sau spre a 
mişca inima iubitei, dar credea că asemene întâm
plări sunt lucruri ale trecutului, care nu se mai 
văd. Povestirea străinului găsi răsunet în simţi
rile lui cavalereşti şi în starea inimii lui. Dar î.şi 
zicea că dacă păcatul l’ar fi împins să greşască 
Ilenei, o pedeapsă ca acea ce şi-o impusese Ca
valerul Căinţii iar fi părut lui prea mică. Deci fără 
a sta la îndoială, el răspunse Măhnitului :

— Du-te şi spune Cavalerului Căinţii că primesc 
cu bucurie ca el să-şi aşeze cortul la otacul meu 
şi că voi fi mândru să lupt pentru o pricină sfântă 
lângă un viteaz ca el. L’aşi pofti la masa noastră 
ostenească, dar jurământul lui neiertându-i să-şi a- 
răte laţa, greu ar putea să mănânce având pe cap 
coiful inclus.

Măhnitul se închină şi ducând use la şaică, trecu 
iar dincolo. In curând Cavalerul Căinţii cu Măh
nitul, cu opt călăreţi înarmaţi şi cu doi cai purtând 
pojijia, se aflarâ pe;malul stâng al Moldovei. Ca
valerul Căinţii încă nu descălecase. El era îmbră
cat în fier de la cap pănă la picioare. Purta un- 
coif împodobit cu pene de păun văpsite in ne
gru, la care se vedea o singură deschizătură,în curm- 
zişul lui,la înălţimea ochilor. La cingătoare îi atârna 
o spadă lungă în partea stângă, un junghier 
în cea dreaptă ; braţul drept trecea prin cureaua 
unui scut de oţel în trei muchii, pe care se vedea 
zugrăvit un păun negru pe un câmp de argint.La căl- 
căii lui se vedeau pinteni de aur. Calul, marc şi 
puternic, era acoperit cu platoşe de oţel pe frunte, 
pe gât, pe şăle şi pe piept. De oblâncul de dina
inte a şălii era atârnat un buzdugan greu, pene 
de păun văpsite în negru împodobeau şaua. Cei 
opt călăreţi care urmau erau tot oameni zdraveni,, 
acoperiţi cu zale şi înarmaţi cu spezi, junghiere,. 
buzdugane şi suliţiy Unul clin ei ţinea in mână 
suliţa Cavalerului, lungă şi grea, având la vârf o 
flamură roşie care era cusută pe un câmp negru.

Cavalerul se opri la câţiva paşi de Mihur
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se «ladu jos de pe cal, înaintând spre el, şi-i în
tinse mâna fără însA a scoate, după obiceiu, mă
nuşa de oţel care o acoperea. Mihu, fără a se 
mira de această împrejurare, o strinse voiniceşte. 
Apoi străinul se închină uşor şi se întoarse 
spre oamenii lui. El era un om de statură mijlocie 
şi de făptura sprintenă,fierul care-1 acoperea nu-i 
îngreuia mersul de loc.

— Mă mir, Căpitane, că te-ai cam grăbit primin- 
du-i lângă noi, zise Petrea Cărăbuş, care înţele
gea şi el bine ruseşte şi ascultase toată cuvân
tarea Mâhnitului, cine ştie cine-i el, şi care sunt 
scopurile lui? Mie nu-mi prea sună adevărată po
vestea care ne-o făcut-o acel Rus.

— Nu-ţi sună adevărată fiind că nu cunoşti 
bine obiceiurile Apusului unde asemene jurăminte 
erau altă dată lucruri obicinuite, zise Mihu. 
Dacă ne-au minţit şi se poartă cu scopuri viclene, 
împrejurarea că-i avem lângă noi ne face su
pravegherea mai uşoară. Ş’apoi ce primejdie pot 
ii zece oameni în mijlocul unei oştiri întregi? La 
cel mai mic semn de vicleşug ii putem face fă- 
«rânri.

Petrea Cărăbuş nu mai răspunse nimica şi amân
doi tovarăşii se puseră la masă.

In această vreme, oamenii cei străini întinsese 
•un cort rotund şi îucăpător, sub care se retrase 
•Cavalerul Câinţii. Apoi Măhnitul cu ceilalţi care, 
după limba care o vorbeau, se cunoşteau a fi 
Ruşi, cu toţii aprinsese un foc şi începuse să pre
gătească mâncarea

Românii avură în curând prilej să se încredin
ţeze că Măhnitul vorbise numai adevărul când 
lăudase vitejia stăpânului său. Tabăra fu tre
zită în mijlocul nopţii prin sunete de trâmbiţi : 
călărimea ungurească năvălea de pe valea Şomu- 
zului. Otacul întreg' fu In picioare intr’o clipă şi ar
caşii lui Mihu ţintiră năvălitorii în loc. In curând 
călărimea moldovenească, cu Mihu în frunte, tre
cea Şomuziil şi cădea în coasta Ungurilor : îu văl- 
măşala fu cumplită. Mihu se văzu încurijuraţ,'fâră 
veste, de’duşmani. Paloşul lui, tăind şi împur.gând 
.în toate părţile, izbuti o bucată de vreme să facă
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«n gol împrejurul lui; de la o vreme îiisjI braţul' 
lui începuse a osteni şi cercul duşmanilor se tot 
stringea când, de o dată, în rândurile lor se văzu, 
la lumina lunei, dcschizându-se o uliţă şi in acea 
uliţă apăru Cavalerul Căinţii care îşi îndrepta 
calul numai cu genunchii, iar cu braţele amân
două învârtea cumplita-i spadă şi cu fiecare lovi
tură culca câte un duşman la pământ. După dân
sul venea Măhnitul cu Ruşii, urmaţi de oştenii lui 
Mihu. Ungurii o luară la fugă.

— Mulţămesc, Domnule Cavaler, zise Mihu pe 
ruseşte străinului care-şi oprise calul. M’ai făcut 
datornicul Dumitale, cred că in curând voiu avea 
prilej să-mi plătesc datoria, şi-i strînse mâna cu 
căldură.

Străinul insă s’inchină fără a răspunde. Nă
vala Ungurilor fiind răspinsă, Românii s’intoarst ră 
in tabără şi cei mulţi din ei îşi urmară somnul 
întrerupt.

In zori de ziuă, când se pregăteau de plecare, 
sosi de de vale, de la otacul domnesc, o veste îm
bucurătoare. Toma Alimoş făcea cunoscut că este 
gata să plece cu oastea Bârlădenilor şi aşteaptă din 
zi in zi sosirea lui Gheorghiţă cu Codrenii, ca să 
vie împreună. Bogdan ii trimisese răspuns să se 
îndrepte spre Bacău.

Grosul oastei ajunse a doua zi in dreptul Ba
căului şi, pe tăpşanul Săuceştilor, se întiuni cu 
Stroici care mai dispunea de opt mii de oameni. 
A treia zi sosi şi Mihu; el fusese silit în aceste trei 
zile să oprească de cinci ori năvala Ungurilor şi 
pierduse jumătate din oştenii lui. Cavalerul Că
inţii luase parte la toate luptele şi uimise pe 
toţi oştenii prin îndrăzneala iui şi prin iscusinţa cu 
care inânuia armele.

in dimineaţa zilei după întrunirea tuturor oş
tilor, sosi din Bârlad, de la Ploscan, o veste în
grozitoare: Toma Alimoş căzuse sub cuţitul lui 
Manea Fărtatul. Folosindu-se do această împreju
rare, Tăi ziul şi cu Coţofană trăsese poporul in 
partea Ungurilor şi erau gata să plece să aţie ca
lea Cod renilor, sp*re a-i împiedeca să vie în ajuto
rul lui Bogdan.
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LXIII
Bătălia de Ia Săiiceşti

Primejdia iu care se aflau Moldovenii era mare. 
•Ooasta ungurească de pe Bistriţă le închidea această 
vale cu desăvârşire, iar Bacăul căzuse prin trăda
rea negustorilor saşi şi unguri ; străjile oaştei care 
venea cu Craiul tăbărau în faţa cetei lui Miliu. 
La spinare era Şiretul venit mare, din mal in 
în mal, în urma unei ruperi de nouri la obârşia 
lui şi, pentru a trece pe malul stâng, era un sin
gur pod, la Hoit, îngust şi slab, ameninţat să fie 
luat de apă în fiecare cias.

Un sfat la care luară parte toate căpeteniile oş
tirii fu ţinut în grabă, în cortul lui Bogdan.

Domnul le propuse să se lepede de Domnie şi să 
se retragă singur dincolo de Şiret, pentru ca ţara 
să se poată închina mai uşor Craiului şi să ceară 
cruţare de la mărinimia lui* Insă la această propu
nere strigară cu toţii, într’un glas, că sunt hotărîţi 
să trăiască ca pribegi în ţări străine sau să moară 
bărbăteşte, cu arma in mână, apărând pe Domnul 
pe care l’au ales, dar că nici odată nu vor mai 
pleca capul sub jugul unguresc sau vor recunoaşte 
Domnia lui Bale.

Părintele Isaia, care se afla şi el în tabără, rosti 
un cuvânt în care zicea că ţara şi Bogdan alcătu
iesc o singură fiinţă ce nu poate’fi despărţită, că 
într’adevăr în grea cumpănă se afla oastea, dar 
că văzuse oştiri ieşind, prin vitejia lor şi ajutorul 
Atât Puternicului,din împrejurări şi mai’grele. Că
lugărul mai adăogi că veştile primite de la Bâr
lad sunau într’adevăr că Târziul voieşte să împie
dece venirea într’ajutorul lor a Cod renilor, dar ni
mic nu îndreptăţea presupunerea că această în
cercare avea să fie încununată de izbândă. Cre
dinţa lui era că Codrenii, cu vitejia lor cunos
cută, deprinşi să asculte orbeşte de poroncilo căpi
tanilor lor, nu puteau decât să iasă biruitori din- 
tr’o luptă cu Bârlădenii desbinaţi şi duşi la luptă 
•de Târziul, care nu făcuse încă nici o ispravă ca 
Voevod şi era urât de mare parte dintr’înşii. Co-
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drenii puteau să sosească in ajutorul lor (lin cias 
in cias.

Cuvintele Părintelui Isaia redeşteptară nădejdea 
în inimile celor mai mulţi : liotrărirea de a lupta 
cu învierşunare, până la moarte, fu luată cu pri
mirea tuturor. Se hotări ca duşmanul să fie hăr
ţuit necontenit despre Bacău şi Bistriţă, spre a’l 
sili să ţie în acea parte toată oastea venită pe 
Bistriţă. Dar puterea Moldovenilor trebuia mai ales 
să fie îndreptată asupra aripii stângi a Ungurilor, 
unde se afla însuşi Craiul, pentru a nu-i lăsa să 
pătrundă în valea Bistriţei ci a-i sili să îndărăp- 
teze pană pe Moldova în sus, pentru a-şi păstra 
slobod drumul spre Srairodava şi Iaşi.

In aefa zi avură loc numai câteva mici hărţu
ieli pe valea Bistriţei; Ungurii îşi adunau puterile, 
iar Moldovenii lucrau la întăririle începute de Stro- 
ici pe dealul Săuceştilor şi pe amândouă şesurile : 
la Spineni şi la Ârăraeşti. A doua zi însă, Un
gurii năvăliră din toate părţile înainte de ziuă : 
era vădit că voiau să grămădească pe Români în 
colţul dintre Şiret şi Bistriţă şi să-i arunce în apă 
sau să i silească să se închine. Lupta fu mai ales 
crâncenă pe tăpşanul Săuceştilor şi la Spineni, 
unde ţinu pănâ în seară. Românii in acea zi pier
dură oameni mulţi, dar nu dădură înapoi nici cu 
un palmac

Lupta reîucepu în dimineaţa următoare, cu toate 
că o ploaie cumplită începuse să cadă de cu 
noapte. Strunile de la arcurile Moldovenilor udân- 
du-se, minunaţii lor arcaşi nu le mai fură de nici 
un ajutor. Văzând că întăriturile de la Spineni 
vor fi pierdute în cursul zilei, Bogdan puse să 
se săpe in grabă un nou şanţ, mai la vale, între 
Săuceşti şi Costei şi îl umplu cu care răsturnate. 
La toacă Românii erau siliţi să se retragă de la 
Spineni la această nouă întăritură.

Mihu apăra tăpşanul Săuceştilor împotriva lui 
Bale şi izbuti să răspingă toate năvălirile duşma
nului. Cavalerul Căinţii arătă şi aice o vitejie fără 
seamăn, el era vecinie în frunte, se expunea cu 
o nepăsare uimitoare la loviturile duşmanului,
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dar rămânea neatins, viaţa lui părea ocrotită de 
un farmec.

Pe Bistriţă, întăriturile de la Şerbâneşti, cucerite 
de Unguri la amiază, erau recucerite de Stroici îna
inte de toacă. Ploaia care curgea acuma şivoaie 
şi întunericul puseră în sfârşit capăt luptei.

Ea reîncepu in ziuă. Cerul se răsbunase. Toată 
puterea ungurească se năpusti asupra tăpşanului 
Săuceştilor ; o năvală urmă celeilalte, cetele obo
site fiind necontenit schimbate prin altele proas
pete. Pe la amiază Moldovenii, a căror puteri e- 
rau sleite, se văzură siliţi să deie înapoi sub pu
terea atât de copleşitoare a duşmanului. Pas cu 
pas îndărăptarâ, intăiu pănă în muchia dealului, 
apoi se scoborîră pănă in şes. Aice Mihu izbuti să al
cătuiască o ceată de vro trei mii de oameni înar
maţi cu suliţi şi având stoluri de arcaşi îndreaptă 
şi in stânga. Ei opriră ast-felin înaintarea Ungu- 
gurilor mai bine de două ciasuri. Căldura era 
grozavă, iar oamenii nemâncaţi şi nebăuţi dc- di
mineaţă. De la o bucată de vreme insă, nu mai 
putură împiedeca înaintarea duşmanului .si prin
seră iar a se da încet înapoi.

Bătălia era pierdută, lui Bogdan nu-i mai ră
mânea altă uşă de scăpare decât fuga pe malul 
stâng al Siretiului, pe pudul dc la Hoit. Mai mulţi 
din sfetnicii lui îl rugau să nu mai piardă o 
clipă şi să treacă podul înainte ca giămadirea 
fugarilor pe dânsul să’l puie in primejdie.

De o dată, despre Săcuieni, se auziră nişte 
trâmbiţi sunând : Românii şi Ungurii încetară 
lupta pentru o clipă şi se uitară înspre locul de 
unde veneau sunetele.

O oaste de călăreţi se scobora pe coastă şi ve
nea spre Şiret; razele soarelui aproape de rasfin- 
ţit, căzând asupra iniilor de coifuri şi de suliţi, le 
făcea să semene cu unşivoiu de foc. Un urieş stri
găt de bucurie ieşi din piepturile Ungurilor.

— Bârladeniij Bârladenii cu Târziul,
Căci întradevăr se puteau cunoaşte acuma 

steagurile Bârlădenilor şi oştirile ungureşti fusese 
vestite de Tărziul că el vine cu ajutor înaintea 
Craiului,
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Orice nădejde pieri din inimelc Românilor, dar 
acele inimi erau prea îndârjite pentru a se muia 
în faţa pierii şi a face ca braţele lor să lo
vească în duşman cu mai puţină putere.

— Să murim cu răscumpărare ! fu strigătul care 
se auzi în toată oastea.

Românii se răpeziră cu turbare asupra vrăjma
şilor şi lupta reîncepu, mai crâncenă. Kneazul Ra 
domir, care era de pază la pod, luă grabnic măsuri 
spre a-1 apăra în potriva noului duşman ce se ivea 
pe malul stâng.

Dar noui sunete de trâmbiţi se auziră, tot de 
peste Şiret, dar de astă data, din jos, despre Bu- 
hociu şi se văzu ieşind din pârăul Sârbului şi 
înaintând în treapăd pe şesul Siretiului, altă oasle, 
tot călăreaţă. Mai la vale sute de ciobace se ve
deau trecând apa cu oamenii într’însele.

— Codrenii, Codrenii, fu strigătul de bucurie 
care ieşi din piepturile Românilor ce se aflau 
aproape* de mal şi acoperi sgomotul luptei. Se 
puteau vedea, fâlfâind mândre în vânt, steagurile 
voinicilor din Kigheciu. In fruntea lor mergea un 
călăreţ purtând pe cap un coif de argint suflat cu 
aur, încununat cu o pajură, iar pe piept un panţir, 
tot de argint. Era Glieorghiţa a Şalgăi.

Cum ajunse la malul Siretiului tulbure şi mâ
nios, scoase paloşul, îl ridică deasupra capului şi 
rosti o poroncă scurtă care răsună ca un bucium 
peste tropotul miilor de copite şi peste sgomotul 
undelor. Călăreţii se înşirară în rânduri de câte 
o sută şi Ghcorghiţă, punându-so în dreapta ce
lui dintăiu, ridică pentru a doua oară paloşul dea
supra capului, şi dădu pinteni calului care sări în 
apă ; oastea întreagă urmă pe căpitanul ei.

Puterea Siretiului fu învinsă de puterea întru
nită a miilor de oameni şi de cai : un şivoiu viu • 
trecu peste şivoiul de apă, pe celălalt mal rându
rile se tocmiră din nou pentru năvală. Radomir 
alergă la Gheorghiţă în fuga calului.

— Pentru Dumnezeu, strigă el, de ce n’ai ră
mas dincolo ? Ai fi putut să aţii calea Bârlădeni- 
lor şi să-i opreşti pe loc.

37
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— Sa aţin calea Bârlădenilor, întrebă Gheor- 
ghiţă mirat, dar pentru ce?

— Ca să nu cadă Târziul în spetele noastre, 
răspunse Radomir care nu mai putea de năcaz.

— O, zise Gheorghiţă, văd ca veştile ajung în
cet pe aice. Târziul este acuma fugar peste Du
năre, iar în fruntea Bârlădenilor merge Toma A- 
limoş, voinicul voinicilor şi cel mai credincios 
prieten al Domnului vostru.

— Cum? Toma Alimoş... începu Radomir.
— Toma Alimoş, deşi rănit de cuţitul unui u- 

cigaş, trăieşte si iată-1 că trece apa cum am tre
cut-o noi, zise (îheorghiţă arătând Siretiul negru 
de oameni şi de cai în faţa Costeiului, dar nu 
este vreme de vorbă acuma. înainte! La treapăd.

Şi cei şase mii de călăreţi codreni înaintea că
rora mergea Gheorghiţă, se îndreptară inspre locul 
unde Mihu şi ceata lui erau aproape încunjuraţi 
de mulţimea Ungurilor, dar cârnind ceva mai la 
stângă. Iar, când ajunse la două-sute de stânjăni 
de duşmani, dădu semnul năvălii.

Ungurii văzuse noul duman care venea în po
triva lor şi luase măsuri pentru a-i ţinea piept, 
dar avântul grozav al Codrenilor răsturnă, călcă 
în picioarele cailor tot ce întâlni ; într’o clipă a- 
junseră pănă sub tapşan. Tot ce rămăsese în pi
cioare din cetele opuse lor o rupsese de fugă. Sub 
tăpşan Gheorghiţă şi Bibire năvăliră asupra Unguri
lor care se luptau cu Mihu. Strînşi între doi duş
mani, ei se apărară bărbăteşte, dar fură măcelăriţi 
aproape până la unul.

Codrenii pedestri, in număr de două mii, trecuse 
Siretiul în ciobace aduse de ei în spinare şi ajun
sese răpede la întăritura care tăia şesul la Ară- 
meşti şi unde poroncea Stroici.Acesta, la sosirea 

• ajutorului neaşteptat, ieşi din întăriri şi se răpezi 
•cu Codrenii şi’cu. oamenii lui asupra duşmanilor. 
Aceştia văzând, după o luptă scurtă, că tovarăşii 
lor plec în risipă pe tapşan, pierdură inima şi o luară 
.asemenea la sănătoasa. Românii erau învingători la 
aripa dreaptă şi la mijloc.

La aripa stânga însă Ungurii luptau cu îndâr
jire. Toma Alimoş, îndată ce ieşi din Şiret, îşi
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tocmi rândurile călărimii spre a cădea în coasta 
duşmanilor. Dar ei avuse vreme să se pregă
tească pentru a întâmpina acea lovire. Şase mii 
de călăreţi din cetele Curţii Craieşti, cu stea
gul cel mare al Craiii, care nu intrase în lupta 
până atunce, fusese aduşi în treapădul cel mare 
şi ameninţau să ieie pe Bârlădeni în coastă. Toma 
Alimoş se văzu deci nevoit să oprească pe loc a- 
vântui oştenilor săi, să-şi schimbe întocmirea şi 
să-i ducă asupra acelei câlărimi care se apropia 
râpede. Bătrânul Voevod, drept pe calul lui, dar 
galbâu la faţă şi slăbit la trup, se ţinea la trei
zeci de stânjeni înaintea oştenilor şi din toţi câţi 
îl urmau nici unul nu se îndoia că-i duce la iz
bândă. Când depărtarea dintre amândouă călărimile 
scăzu la vre o trei sute de stânjăni, Toma Alimoş ri
dică paloşul.trimbiţile sunară şi caii o luară la goană; 
Ungurii veneau cu aceiaşi iuţeală. Groaznică fu cioc
nirea, cumplita învălmaşala. Atunce coada cetelor 
bârlădene se văzu carnind de o dată spre dreapta 
pentru a lovi, ca o vijelie de oţel, în coasta Un
gurilor. Ei se clătinarâ apoi, dând dosul, o luară 
la fugă pe şesul Siretiului. Bârlădenii îi urmăriră 
păna dincolo de Pcletuci unde Ungurii, dând de 
nişte cete de arcaşi a lui Toma Alimoş care trecuse 
Şiretul pe săici şi care începură să împroaşte în ei 
cu săgeţi, se risipiră în toate părţile. Bârlădenii 
se luau după dânşii când Voevodul, poroncind să 
sune adunarea, rândurile se întocmiră din nou. 
Steagul cel mare al Curţii rămăsese in manile 
Românilor.

Pogan şi alţi kneji care erau de faţă, văzând 
suferinţa scrisă pe faţa lui Toma, cu toate opin
telile lui de a se arăta nepăsător, îl rugară să 
ieie ceva odihnă, izbânda neputând sa mai fie în
doielnică. Dar Voevodul nu voi s’asculte nimica.

— O izbânda este desăvârşită, zise el, numai 
când duşmanul este pus pe fuşă pretutindeni. 
Ungurii mai ţin încă tăpşanul din faţa noastră, 
şi Voevodul arătă spre Săuceşti, care se întinde 
în oastea noastră ca un cuiu, trebuie să-i gonim 
de pe acel tăpşan şi numai atunce putea-vom să 
ne gândiri la odihnă. Ziua de astăzi este hotărî-
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toare pentru mărirea neamului românesc, s’o du
cem la bun sfârşit. Şi Voevodul poronci arcaşilor 
să înainteze asupra înălţimilor, urmând cu călă- 
rimea după dânşii.

Năvala Bârlădenilor şi fugărirea călărimii un
gureşti silise pe Ungurii care ţineau întăriturilc 
dintre Costei şi Săuceşti să le părăsească şi să 
se retragă pe tăpşan, deasupra acestui de pe 
urmă sat. Toată oastea ungurească era strinsă 
aice: Craiul se retrăsese mai în urmă, pe dealul 
numit al Podului.

Ungurii nu putură să mai susţie năvala dată din 
toate părţile de cătră Români ; ei părăsiră tăp
şanul, parte se retrase pe dealul Podului, iar cei
lalţi, năpustindu-se asupra cetelor lui Stroici, iz
butiră să-şi deschidă un drum pc valea Bistriţei. 
Românii obosiţi nu i urmăriră şi încetară de ;t 
mai năvăli asupra dealului Podului. Noaptea că
zuse cu totul, dar era lună şi se vedea ca ziua.

Mihu se întâlnise la sfârşitul bătăliii cu Gheor- 
ghiţă şi cu Bibire. Acuma tus-trei descălecase şi 
Gheorghiţft îi povestea întâmplările din Bârlad 
când Onea, venind din şes, aduse stăpânului 
veste că Cavalerul Albrecht este greu rănit şi do
reşte să-i vorbească.

Mihu, însoţit de cei doi prieteni, seduse îndată 
la locul unde zăcea bătrânul oştean, chiar sub pri
ponii care ducea la deal. Cavalerul căruia o lovitură 
de suliţă îi străpunsese maţele, zăcea lângă nişte 
tufe, capul ii era aşezat pe’ o manta învălătucită, 
lângă dânsul se vedeau, în genunchi, Cavalerul Ul
rich şi Conrad Muller, amândoi fără arme ; îm
prejurul lor un cerc do arcaşi români îi privea in 
tăcere.

Când Ulrich văzu că Mihu se apropie, else plecă 
asupra feţei rănitului şi-i zise căteva cuvinte nem
ţeşti. Bătrânul Cavaler încercându-se in zadar să 
ridice capul, Conrad se aşeză binişor lângă dân
sul şi-i ridică capul pe genunchii lui.

Mihu ingenunchiă lângă Crijat.
— Sunt rănit de moarte, zise acesta pe româneşte 

cu un glas stins, mai pot trăi puţine clipe. Team 
chemat fiind-că,din toţi duşmanii noştri, te ţin ca

seu
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cel mai viteaz şi cel mai mărinimos. Te rog să 
?i« i clin partea mea kneazului Ştefan Stroici că 
am însărcinat pe prietenul nostru, Cavalerul Ulrich, 
să spuie iubitei mele soţii, Mariii, că cea de pe 
urmă a mea dorinţă este ca ea să se căsătorească cât 
mai curând cu kneazul .Stroici, cu care a fost 
altă dată logodită; spune kneazului că am credinţa 
că el va şti s’o facă fericită. Glasul Cavalerului 
sv făcuse atât de slab în cât, pentru a-i pricepe 
cuvintele cele de pe urmă, Mihu se văzu silit să- 
şi lipească urechea de buzele lui.

Pâuna.şul Codrilor îi făgădui că va îndeplini cu 
slinţonie însărcinarea ce i-o dăduse şi rosti câte
va cuvinte de mângăiere.

Crijatul scutură capul.
— Moartea mea este acea care am dorit-o în 

toată viaţa mea, zise el; mor cum trebuie să moară 
un oştean şi un Cavaler. Dumnezeu să-mi fie mi
lostiv.

Şi peste puţin işi dădu sufletul.
Cavalerul Ulrich închise plângând ochii vechiu

lui său tovarăş, apoi zise o scurtă rugăciune care 
t'u ascultată de Români cu capetele descoperite.

Mihu poronci să se caule numai decât prin îm
prejuri ni un preot catolic care să vie a doua zi 
să i* ie trupul Cavalerului şi să’l ducă spre astru- 
care la o biserică de legea lui. Aflând de la ar
caşii de faţă că Cavalerul Ulrich se predase lor, 
le poronci să înapoiască armele şi calul atât lui 
cât şi lui Conrad şi le hotărî că sunt slobozi 
să meargă ori unde vor voi, dacă se leagă prin 
jurământ că nu vor mai purta armele împotriva 
lui Bogdan. Amândoi primiră bucuros şi făcură 
jurământul cerut de Miau. Râmaseră însă pe loc 
pentru a păzi trupul Cavalerului Albrecht şi a 
fi faţă la înmormântarea lui.

Mihu luându-şi noaptea bună de la Ulrich, îu- 
călecă cu prietenii lui şi se îndreptă spre satul 
Săuce.şti, unde era otacul lui Bogdan. Când ajun
gea în sat, un aprod domnesc, călare, îi ţinu calea:

— Căpitane, te caut de două ciasuri. Voevodul 
Bârlădenilor, Toma Alimoş, trage de moarte. El 
doreşte să te vadă numai decât ; s’au trimis oa-



5$2

meni în toate părţile ca să te găsească şi să to 
aducă la dânsul. Măria Sa Vodă este cu el, la 
casa preotului din sat.

Crud loviţi de această veste cumplită şi nea
şteptată, tustrei tinerii urmară în tăcere pe aprod 
înspre biserica din Sâuceşti.

LXIV
Moartea unui voinic

De la Simedriu Toma Alimoş era, pentru a şapte- 
sprezecea oară, ales Voevod al oştirilor bârlădene, 
iar Ploscan şoltuz al târgului. Toţi părgarii erau 
oameni de ai lor şi in sfatul cel mare al ţării ase
mene nu erau decât prieteni de ai Voevodului şi de 
ai şoltuzului. Târziul nici nu se arătase la alegeri 
iar Coţofană dusese o luptă numai de ochii lumii.

Tărziul trăia retras la ţară ; în cursul iernii luă 
de soţie pe Florica Vişin. Nunta se făcu la Vişi- 
neşti, nvntă pentru care se făcuse pregătiri mari, 
dar la care venise lume puţină, prietenii lui Târziul 
din Bârlad şi câţi-va Ieşeni ; din Lapu.şna prea pu
ţini iar din Codru nimica. Se vorbea că mireasa 
foarte se supărase când văzuse că căsătoria ei atrage 
lume atât ae puţină şi că luna de miere a nou
lui soţ nu fusese cu totul lipsită de amărăciune.

In primăvară, Târziul venind cu soţia lui în 
Bârl d, târgoveţii văzură cu mare mirare pe Manea 
Fărtatul printre slugile kneazului. Deatuncc el veni 
adesea în târg pentru treburile Târziului. Mirarea 
însă se schimbă în supărare când, după câteva 
săptămâni, se auzi întăiu că Mitrana lui Ploscan se 
făcuse nevăzută şi, apoi, că ea era la Târzii şi fu
sese furată de Manea cu voia ei. El avuse chiar 
îndrăzneala să-i trimită lui Ploscan răspuns că Mi 
trana este acuma ibovnica lui şi că se va căsători 
cu ea numai dacă-i va da o zestre de zece mii de 
zloţi. Ploscan era să înebunească de supărare şi 
răspunse că Mitrana, părăsind casa părintească pen
tru a se face ibovnica unui ticălos şi a unui înşe
lător ca Manea, rupsese ori-ce legătură între el 
şi dânsa şi, de acuma, era moartă pentru dânsul. 
Dar Manea de atunce se ferea să vie în Bârlad
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Tot cam pe acea vreme se zvoni ca Târziul şi 
cu Coţofana s’au dat in parte Ungurilor, că ei 
scriu şi primesc cărţi de peste munţi şi că la Târ
zii se string din când în când cei câţi-va kneji 
datornici şi prieteni Târziului, cu puţinii negus
tori care mai ţineau cu Coţofană. Se mai zvonea 
că Manea Fărtatul venea din când in când în Bâr
lad noaptea, pe furiş şi stringea la un han de 
mâna a patra negustoraşi mici, meseriaşi şi calfe. 
Se mai zicea că la aceste adunări se împărţesc bani, 
galbeni ungureşti cu chipul Craiului Laslău. Dar 
aceste lucruri nu se prea băgau în seamă căci ob- 
ştia era cu Voevodul şi cu şoltuzul oraşului şi a- 
poi dăduse Dumnezeu un an minunat, cu roadă 
multă de tot soiul şi cei de la ţară aveau treabă 
destulă cu strinsul iar negustorii aveau grijă să 
aducă marfă multă, căci ştiau că ţărănimea 'avea. 
să aibă bani la iarnă şi siî-şi aducă aminte că a- 
re nevoi de multe şi de tot soiul.

Când Toma Alimoş, la începutul lui August, pri
mi veste că Craiul Lajoş vine cu oaste asupra Mol 
dovei, ca să gonească pe Bogdan şi să puie pe Bale 
in scaun, el adună îndată sfatul cel mare. Sfatul 
hotărî într’un glas ca poporul bârlădean să deie 
ajutor Domnului Moldovei, a cărui pricină este a- 
cea a întregii Românimi. Toate drumurile fură 
împănate de Voevod cu călăreţi trimişi să cheme 
pe kneji şi pe popor la arme, hotărîndu-le că pănă 
într’o săptămână să se adune cu totii pe şesul 
dimprejurul oraşului, pentru a primi steaguri şi a 
le se orândui de cătră Voevod căpitani, hotnogi şi 
stegari.

Iar knejii şi poporul, la auzul acestor veşti, lă
sară strînsul şi trierul pe seama moşnegilor, a fe
meilor şi a copiilor şi se grăbiră să urmeze voioşi 
chemarea Voevodului iubit care-i dusese de atâtea 
ori la izbândă. Nu trecuse săptămâna şi se strin- 
sese pe malul Bârladului o tabără mân’dră de Ro
mâni verzi si voioşi, cei mai mulţi călări, purtând 
paloşe şi suliţi, iar ceilalţi pedestri, înarmaţi cu 
arcuri, cu suliţi şi cu baltage. S’îm păr ţise steaguri, 
să rânduise căpitani, hotnogi şi stegari şi la cău
tarea ce o făcuse Voevodul, se aflase do faţă şase
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mii dc călăreţi, călări pe cai buni, tot unul şi li
nul şi trei mii de oşteni pedestri. Nu venise Insă 
nici Târziul nici prietenii lui şi din negustori lip
seau acei cunoscuţi ca ţinându-se de Coţofană.

©e la Gheorghiţă venise veste că soseşte cel 
mult peste trei zile şi roagă pe Voevod să nu 
plece fără dânsul. Iar Toma răpezise chiar atunce 
spre tabăra lui Bogdan, doi călăreţi ca să-i deie 
de ştire că soseşte în curând cu Gheorghiţă.

In seara zilei când se făcuse căutarea, după as
finţitul soarelui, Voevodul se întorcea în târg, la 
gazdă, la Ploscan, însoţit numai de doi oameni ai 
lui. Era călare pe un armăsar tânăr, pe care îl 
învăţă acuma şi avea în mână un harapnic lung. 
Treceau pe o uliţă mai îngustă când, dintr’o crâşmă, 
ieşiră mai mulţi’meseriaşi beţi, care vâzându 1, în
cepură să şuiere numindu-1 :

— Călău al Bârladului.
Voevodul uimit, dădu pinteni calului, ii croi cu 

harapnicul şi beţivii o luară la fugă. Dar când era 
s’ajungă înaintea uşii crâşmei din care ei ieşise, 
iată că deodată iesă din casă şi serăpcdela dân
sul Mănea Fărtatul, ţinând în mână un lung jun- 
ghier pe care îl înfige în pântecele Voevod ului şi 
apoi o ie la fugă.

Toma Alimoş se clătină şi de nu s’ar fi apucat 
cu mâna de şea, ar fi căzut jos, dar slăbăciunea 
lui ţinu numai o clipă. Oamenii care îl urmau sco
sese paloşul din teacă şi se răpezise la dânsul 
ca să-l susţie, dar nu putură să’l ajungă, căci el 
dăduse pinteni calului şi, luându-se după Manea, 
în curînd îl ajunse. Ucigaşul voi să se aeie în lă
turi dar uriesul care-i urmărea toate mişcările, iz
buti să puie mâna stângă pe el. Apoi ridicându-1 
cu dreapta de brâu, îl întoarse odată de-asupra ca
pului şi îl asvârli împotriva unui zid, cu atâta 
putere în cât ţeasta capului îi fu sfărâmată şi bu
căţi din crierii lui rămaseră lipite pe zid. Voe- 
voâul in urma acestei opinteli, căzu jos de pe cal, 
fără cunoştinţă.

Fu luat In braţe de cele două slugi şi dus in 
casa lui Ploscan care era în apropiere şi cei mai 
buni vraci ai Bârladului fură chemaţi în grabă.
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Printre dânşii era un Venetian, aşezat de mai 
mulţi ani în Bârlad, meşter mare în meseria lui. 
El scoase junghierul rămas infipt în Voevod şi cu 
toţii cercetară rana. Era lungă şi se afla tocmai 
sub cingătoare. Vracii erau de părere că maţele 
nu sunt atinse şi că rănitul va scăpa cu zile. 
Rana fu spălată şi cusută şi vraciul Venetian ră
mase lângă patul Voevod ului care, spre mijlocul 
nopţii, îşi reveni în fire, ceru să i se deie de băut, 
iar după ce desărtă cu lăcomie paharul ce i se 
sulusea, dormi adânc. Nu avea fierbinţeală de loc 
şi Veneţianul spuse lui PJoscan că răspunde de 
viaţa Voavodului.

Din târg venise ştiri îngrijitoare. îndată cum 
se aflase că Voevodul este rănit de moarte, mai 
multe cete de oameni, alcătuite din meseriaşi, 
calfe şi mulţi venetici străini : Greci, Bulgari şi 
Ruşi, duşi de oameni de ai Târziului şi de ai lui 
Coţofană, pusese stăpânire pe oraş şi închisese 
porţile.

Ploscan strînses** în casă, pe lângă slugile şi 
calfele lui, care se ridicau la aproape cincizeci, 
vro două sute de negustori şi de meseriaşi voi
nici, pe credinţa cărora putea să se bizuie. Toţi 
fură înarmaţi şi stătură gata să răspingă ori-ce 
năvălire din partea potrivnicilor. Despre dimi
neaţă se răspândi vestia, care pe urmă să dovedi 
că nu este adevărată, că oastea strînsă împrejurul 
oraşului se dăduse îu partea Târziului şi se pre
gătea de plecare spre a aţinea calea Codrenilor. 
Atunce Ploscan făgădui o inulţămire mare aceluia 
care ar izbuti să se strecoare peste zidiuri şi, 
luând un cal de la un grajdiu co’l avea afară din 
oraş, să meargă să ducă lui Bogdan veste despre 
cele întâmplate.

Se şi găsi o calfă de fierar care se îndatori să 
ajung;! la Suciava într’o zi şi o noapte dacă i se 
dădeau bani destui spre a schimba caii îndată ce 
ar obosi. Ploscan îi puse la îndămână toate mij
loacele trebuitoare şîam văzut că fierarul îndrăz
neţ se ţinuse de cuvănt.In graba lui însă nu se gândi 
să s’abată pe la tabără, unde ar fi văzut că lucru* 
rile stăteau cu totul altfeliu de cât se auzise.
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Oştenii strinşi în tabăra văzuse cu uimire că 
porţile se închid şi că nime nu este îngăduit să 
intre in oraş. De dimineaţă se răspândi vestea că 
orăşenii s’au răsculat şi aii ucis pe Toma Alim ş. 
Căpitanii şi hotnogii se adunară îndată şi hotărîră 
să trimită trei dintr’inşii în oraş spre a vedea ce 
se petrece şi dacă într’adevăr Voevodul căzuse.

Cei trei trimişi fură trei kneji, tustrei prieteni 
credincioşi ai lui Toma Alimoş şi oameni cu mir?- 
t a întreagă,

Se încuviinţă intrarea lor in oraş, dar păzitorii 
nevoind să i lese să meaigă )a gazda lui Toma 
Alimoş şi stăruind spre a-i duce la Târziul, cei trei 
trimişi ai oştirii se hotărîră să s’intoarcă înapoi. 
In această vreme se prinsese mai mulţi oameni 
care, prin ademeniri şi daruri, a’ncercau să câştige 
pe oştenii de rând ; ei fură puşi in fiare.

Toţi căpitanii şi hotnogii adunându-se din nou, 
hotărîră să deie năvală porţilor şi să intre cu 
putere în târg. Un căpitan fu trimis la poarta 
cea mare şi strigă păzitorilor că dacă până de a- 
miază nu vor lăsa slobodă intiarea, oastea va da 
năvală in târg.

Târziul văzând că încercările lui pe lângă oş
teni nu se prind şi aflând că Toma Alimoş trăieşte 
şi este pe cale de însănătoşire, se hotărî să de
părteze cea de pe urmă piedeca din calea lui. 
Strîngând la o mie de oameni împrejurul lui, încercă 
să pătrundă cu de a-sila incasa lui Ploscan. Dar 
cei închişi în ograda şoltuzului o apărară cu atâta 
îndârjire in cât voinicii Târziului, după trei năvă
liri zadarnice,o luară la sănătoasa. In această vreme 
negustorii fruntaşi, care la auzul faptei din ajun 
se închisese în casele lor, începură a merge pe 
din dos, de la unul la altul şi a se sfătui între ei.Din 
aceste sfâtuiri ieşi hotărirea ca să se înarmeze şi să 
vie în ajutorul lui Ploscan. Când oamenii Târ
ziului o luară la fugă, dădură peste mai bine de o 
mie de negustori cu arme, cu calfele lor, care în 
dată cum îi zăriră căzură asupra lor cu paloşe şi 
cu baltage. Acea stfînsură se risipi in curând 
în toate părţile, iar negustorii, parte alergară la 
soltuz iar parte merseră de deschiseră porţile.



587

Târziul se făcuse nevăzut. Numai a doua zi sc- 
auzi că şezuse pănă în seara ascuns in pivniţa unui 
negustor şi că în vremea nopţii izbutise să se stre
coare afaiă din oraş, îndreptându-se spre Dunăre. 
Coţofană fusese prins când se pregătea să fugă 
şi pus la opreală.

Toma Aii moş se trezise din somn după amiază 
şi, simţindu-se bine de tot, stărui să se scoale din 
pat cu toată împotrivirea vraciului. Tot ce se putu 
dobândi de Ia dânsul fu numai făgăduinţa că va 
rămânea în casă. Fu pus în cunoştinţa celor în
tâmplate şi toţi căpitanii şi hotno’gii veniră să-l 
vadă şi să se bucure cu dânsul de minunata lui 
scăpare. Seara se culcă foarte obosit şi vraciul 
stărui mult pe lângă dânsul pentru ca în zilele ur
mătoare să nu părăsească patul.

Sfatul care se adunase în acea seară hotărî 
ca Coţofana să steie închis câtă vreme se va so
coti că este de cuviinţă. Veneticii care luară parte 
la răscoală fură snopiţi în bătăi şi goniţi afară 
din oraş, dar meseriaşii şi negustorii amestecaţi în 
răscoală scăpară cu pedepse uşoare.

Toma Alimoş deşi se simţise bine şi voios, 
rămase în pat a doua zi pănă după amiază, insă 
când află că se aud trâmbiţile Codrenilor şi se 
văd steagurile lor, nu mai fu cu putinţă lui Ploscan - 
şi vraciului să’l ţie macar în casă. Incălecă şi ieşi 
înaintea lui Gheorgheşi a lui Bibire, căci Băncilâ- 
fusese silit de boală să rămâie acasă. Cod renii cu 
Lăpuşnenii la un loc, alcătuiau o oaste de şase 
mii de călăreţi şi de două mii de arcaşi pedestri.

Cu un cias mai târziu sosi un trimes à lui Bog
dan care aduse veste despre retragerea Români
lor pe Moldova şi pe Bistriţa şi cerea ca Bârlăde-- 
nii şi Codrenii să grăbească plecarea lor spre a se 
împreuna cu Domnul în Bacău. Plecarea fu hotă- • 
rîtă pentru a doua zi. Cu toate stăruinţile puse 
pe lângă el, Toma Alimoş nu voi nici într’un chip • 
să rămâie în Bârlad şi să lese ca Bogdan să po- 
văţuiască oastea în îocul lui. In zadar îi spusere- 
vraciul că va plăti îndrăzneala lui cu viaţa.

Ciasul de faţă este hotărîtoi pentru neamul.
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'•nostru, răspunse liniştit Voevodul, trebuie să fiu 
la locul meu.

Plecarea se făcu chiar în acea noapte. Bârlă-
• denii apucară pe Tutova, urmând-o pănă în fundul 
său,iar de acolo pe la Plopana, străbătură dealurile 
dintre Bârlad şi Şiret şi ajunseră pe la toacă în 
Săcuieni. Toma Alimoş fu vecinie călare şi în 
fruntea oastei, dar toţi băgase de seamă cum în
gălbenea din cias în cias.

Gheorghiţă şi cu Bibire urmase calea Bârladu
lui pănă la gura Zeletinului şi urmase apoi valea 
acestui pârău pănă la Coloneşti. De aice străbă
tură cu anevoie dealurile înalte şi văile adânci 
carc-i despărţeau de Şiret. Mersul lor era îngre- 
uiet prin mulţimea cioobacelor luate de pedestri- 
me pentru trecerea Şiretului. Ara văzut cât de 
-folositoare fusese această îngrijire.

Toma Alimoş avuse fericirea să vadă oastea 
ungurească pornind în risipă pe tăpşanul Săuceş- 
tilor, dar atunce durerile cumplite care-1 chinuiau 
de două zile şi despre care nu zisese nici un cuvânt 

•nimărui, îl învinseră, puterile îl părăsiră şi Voe
vodul Bârlădenilor căzu de pe cal fără cunoştinţă.

Oştenii lui îl ridicară şi’l duseră pe braţe in 
casa preotului din Săuceşti. Din întâmplare stea 
gul cel mare al Curţii Crăeşti, cucerit de Bârlădeni, 
fusese adus acolo şi întins pe patar Voevodul cul
cat pe dânsul.

Bogdan şi cu Părintele Isaia, îndată ce fusese 
vestiţi, se grăbise să vie, aducând cu ei doi vraci.

o'rijirile acestora izbutiră să trezească pe Voe- 
vod din leşin dar ei, de !a început, spusese Dom
nului că nu era nici o nădejde de scăpare şi că 
moartea voinicului ora foarte apropietă.

Când Voedodul deschise ochii, văzu faţa lui Bog
dan plecată asupra lui. Un zâmbet îi înveseli o- 
brazulgălbăn ca ciara şi ochii lui stinsi reînce
pură a străluci.

— Să trăieşti, Măria Ta ! zise el cu un glas destui
• de puternic.

— Fără de ajutorul Dumitale mică ar fi acuma 
.Măria mea, zise Bogdan, stringând mâna rănitului.

—Izbânda de astăzi,zise acesta pune temelie trai-

In
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nică si desăvârşită atât Măriii Tale cât şi Măriii • 
neamului românesc.

— Dar, adaose el, aşi dori să vie de faţă căpitanii 
mei cei mai de seamă şi îndreptându-şi ochii că- 
tră Părintele Isaia, Pălmaşul Codrilor.

I se răspunse că cea mai mare parte din căpi
tani aşteptau in tindă sau pe prispă şi că după 
Păunaşul Codrilor se va trimite de sârg. Când că
peteniile Bârlădenilor intrară iu odaie, Voevodul 
făcu semn călugărului să-i ridice capul, apoi după 
ce i se împlini cererea şi’i se aşezaseră mai multe 
perine sub cap şi sub umeri, vorbi cu un glas des
luşit şi încă puternic:

— Fraţi boieri din ţara Bârladului şi tovarăşi 
de luptă. Izbânda noastră de astăzi este hotărî - 
toare pentru Românime, ea ne dă dovadă că stă 
înputinţa Românilor de aice, când ei sunt uniţi, 
să trăiască prin ei însuşi şi să înfrunte ori când 
puterea ungurească. Dar pierind unirea, piere şi 
puterea noastră. Lajoş, învins astăzi, va porni în 
curând asupra noastră cu îndoită urgie şi dacă 
puterile noastre vor li atunce răsleţe, se va vedea 
sfârşitul neamului românesc iar de vor fi unite 
izbânda din nou va încununa steagurile noastre

Glasul Voevodului slăbise, tăcu câtva, apoi urmă 
din nou.

— Moartea s’apropie răpede de mine, de astă 
dată ea mă va birui. Nu’mi pare rău căci am parte 
de sfârşitul cel mai frumos ce si l poate dori un oş
tean : mor intr’o zi de izbândă mare. Dar aş voi 
că acolo unde plec, la vecinicile lăcaşuri, să duc 
cu mine credinţa că neamul meu rămas pe acest 
pământ este in stare, prin unirea lui, să ţie piept 
ori-cărui duşman ce ar cuteza să vie asupră-i. Fraţi 
boieri din Ţara Bârladului, tovarăşi vechi de arme, 
copii ai celor căzuţi în luptă împrejurul meu, fa
ceţi ca bătrânul vostru Voevod să moară liniştit I 
Scoateţi paloşele şi juraţi pe ele că recunoaşteţi 
de Maro Căpitan al vostru pe Bogdan, Domnul 
Moldovei. Juraţi că, la chemarea lui, veţi alerga 
de ori unde vă veţi afla şi că veţi da poroncilor 
lui oşteneşti aceiaşi ascultare care aţi dat-o ace
lor primite de la mine.
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Toate paloşele zburară în sus, apoi se întinseră 
do-asupra căpătâiului voinicului, alcătuind o boltă 
strălucitoare de oţel, la vederea căreia ochii Voe- 
vodului, p 

kneazul 
ternie :

— Pe Dumnezeu

e jumătate păinjiniţi, invieră din nou. 
Pogan rosti cu glasul mişcat, dar pu-Şi

pe paloşe, pe cinste, jurăm 
că recunoaştem pe Jupan Bogdan, Domnul Mol
dovei, de Căpitan mai mare al nostru ; jurăm că 
vom alerga sub steag la cea dintăiu chemare a 
lui, jurăm că vom îndeplini cu sfinţenie,ca oşteni 
deplini, toate poroncile lui oşteneşti.

Şi când Pogan tăcu, un glas cât un tunet, al
cătuit din glasurile tuturor căpitanilor de fată răs
punse :

— Jurăm !
Toma Alimoş ridică braţul :
-— După cum veţi ţinea* acest jurământ aşa să 

vă ajute Dumnezeu.’
Apoi braţul îi căzu şi Voevodul rămase fără 

glas şi fără mişcare. Cei de faţă crezură că îşi 
dăduse sfârşitul ; mulţi din ei, oşteni bătrâni, cu 
mustfcţi albe ca zăpada, trecuţi prin sute de lupte 
şi mii de primejdii, plângeau. Dar vracii zisese 
că-i numai cuprins de slăbăciune în urma lungului 
cuvânt ce’l ţinuse sică sfârşitul, deşi este foarte 
aproape, încă n’a sosit.

Intr’adevăr, după puţină vreme Voevodul îşi re
veni in fire. Făcu cu ochii semn Părintelui Lsaia 
care se apropie de el.

— Spovăduieşte-mă, zise el.
Călugărul făcu un somn şi toţi cei de faţă ie

şiră, Bogdan cel dintăiu. Spovăduirea fu scurtă : în 
•curând Părintele lsaia îi chemă pe toţi în casă.

— Să ştiţi, le zise Toma Alimoş, că nea vând 
nici copii nici rude, las toate satele şi toate tur
mele mele Păunaşului Codrilor. Părintele lsaia ii 
va spune voinţa mea, dar numai duçà ce voiu muri. 
Când vă veţi întoarce acasă veţi li martori că ast- 
feliu o fost Voinţa mea.

Văzând că Mihu nu mai vine, Bogdan poronci 
-să se mai trimită oameni în căutarea lui. Voevo-
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•dul începuse să aiureze, călugărul rugă pe căpi
tani să părăsească odaia.

In sfârşit se auzi un tropot de copite care se o- 
pri la poartă, paşi răpezi se apropieră şi Mihu 
intră în odaie urinat de Gheorghiţă şi de Bibire. 
Călugărul îi făcu semn să s’apropic de pat. Pău
na şui Codrilor îngenunchiă lângă rănit care des
chise ochii, îl privi lung şi recunoscându-1, îşi re
veni în fire.

— Te-am chemat zise el cu un glas slab şi în- 
tretăiet, liind-că am de îndeplinit o datorie şi....
să-ţi fac o rugăminte. In tinereţe am făcut...........
cătră mama Dumitale
atunce două-zeci şi şase de ani........ rău căitu-
m’am de atunce şi pănă î:i ziua de astăzi. Sunt
acuma pe moarte.......
am făcut o mamei Dumitale care era un înger. Şi 
în semn de iertare 
Domnul şi cu Părintele, că îndată ce’mi voi li dat 
sufletul îmi vei închide ochii cu mâna Dumitale, 
şi Voevodul tăcu.

— Ori-ce vei fi greşit mamei, iertat să fii de 
mine, căci încredinţat sunt că ea te-o iertat de a- 
tunce, zise Mihu : îţi voi închide ochii cu mâna mea.

— Dumnezeu să’-ţi deie viaţă lungă, cinstită 
şi spornică pentru binele Domnului şi a nea 
inului nostru, rosti Toma Alimoş adunându-şi 
cele de pe urmă puteri.

Apoi un sughiţ îl cuprinse şi in curând îşi dădu 
sufletul. Bogdan, Părintele Isaia, Gheorghiţă, Bi
bi re, Mihu, vracii şi preotul satului plângeau cu 
toţii, iar Mihu închise ochii mortului şi, plecân- 
du-se, îi sărută mâna.

Era miezul nopţii când călugărul cu Mihu, 
cu Gheorghiţă, cu Bibire şi cu mai mulţi os 
teni părăsi odaia unde zăceau rămăşiţile acelui 
care fusese odinioară Toma Alimos, păzite de 
preot şi de patru slujitori cu suliţil 
Bogdan se retrăsese mai nainte sub cortul lui, 
aşezat intr’o livadă din apropierea bisericii.

Tinerii duceau pe călugăr la gazda ce ise pre
gătise. Trecuse dinaintea unei ogrăzi mari ; în care

o nedreptate. Sunt de

te rog iartă nedreptatea ce

făgăduieşte-mi faţă cu

e în mână.
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sg vedea adunată lume îuultă şi unde ardeau patru 
focuri, când auziră un glas chemând :

— Cuvioase, Cuvioase !
— Ce este, zise călugărul întorcîndu-se îndărăt, 

cine mă chiamă ?
— Eu, Cuvioase, Petrea a lui Serbau din Ghin- 

dăoani, răspunse un tânăr voinic care se luase 
după ei. Tatăl meu zace aice, rănit de moarte, cu 
pieptul deschis de o lovitură de suliţă. Auzind 
că ai trecut dinaintea acestei porţi, mi-o cerut să 
te rog să vii să-i dai binecuvântare şi deslegare 
de păcate. Părintele se grăbi să intre în ogradă, 
urmat de tovarăşii lui. întins pe nişte cergi, ză
cea Şerban plin de sânge, cu moartea scrisă pe 
faţă şi în ochi.

— Mulţămesc că ai venit, Părinte, zise el cu un 
glas slab. Fă-ţi o milă şi ’mi dă deslegare de pă
cate, căci n’air putere să mă mărturisesc.

Călugărul, îngenunchiând lângă el, ii împ 
rerea şi după ce-i zise câteva cuvinte <l<

lini ce- 
e mân

gâiere, voi să se ridice, dar Şerban puse mâna lui 
îngheţată pe mâna lui Isaia.

— Părinte, zise el, în lupta de astă-zi am căzut 
eu şi cu patru feciori ai mei, alţi doi sunt răniţi 
greu. Dar mie îmi pare rău numai de un lucru, 
că nu am încă zece vieţi şi două-zeci de feciori 
de jertfit pentru mântuirea şi slava neamului meu. 
Ca mine mulţi alţii perdut-au astă-zi viată şi rude. 
Noi ţăranii ne-am îndeplinit cu sfinţenie jurământul 
care Tain făcut lui Bogdan, căutaţi şi Dumneavoa
stră do vă ţineţi jurământul ce ne l’aţi făcut nouă.

Părintele Isaia îl încredinţa că Bogdan va urma 
calea pe care o apucase şi că poporul nu va avea 
să se căiască de jerftele făcute spre a’l ţinea in 
scaun. Apoi bine-cuvântând din nou pe rănit, ieşi 
din ogradă şi-’şi urmă drumul spre gazdă.

Iu aceiaşi noapte Bogdan era trezit din somn 
de slugile sale : un oştean sosise cu veşti din sus 
şi cerea să fio adus înaintea lui. Domnul poronci 
să fie lăsat să intre. Eralacşa, vătămanul de Turia. 
Venea într’o intinsoare, tocmai de la Nistru, cu 
ştire că oastea leşască, lovită de Români in co- 
urii Şepenişului, fusese biruită şi împrăştietă.



593

- LXV
Ispăşire

Când se crupă dc ziuă Românii în zadar cău- 
tară cu ochii pe potrivnici : nu se mai vedea urmă 
de Unguri, nici pe Dealul Podului nici pe şeşul 
Bistriţei. Grosul lor, cu Craiul, Începuse la miezul 
nopţii să se retragă pe şes, lăsând străji puter
nice pe dealurile de pe malul stâng spre a nu fi 
loviţi de Români în coaste. înainte de ziuă, per
deaua care făcea faţă oştilor lui Bogdan se retrase 
şi Lăpuşnenii, cu Bibire, fură trimişi să urmărească 
pe duşman şi să-l bărţuiască.

Bogdan, după ce luă măsurile trebuitoare pen
tru căutarea răniţilor şi îngroparea iniilor de morţi, 
stătu dc faţă la înmormântarea lui Toma Alimoş 
în biserica delà Săucoşti,cu toate căpeteniile oştirii. 
De abie se sfârşise slujba când veni răspuns delà 
Bibire că, la Gărlcni, o dat de Unguri care-i stau în 
potrivă cu îndârjire şi că fără pedestrime nu are ce 
să le facă. Bogdan încălecă îndată şi oastea în
treagă se puse în mişcare pe şesul Bistriţei. Mor- 
geau întaiu Bârlădenii, stând sub povăţuirea bătrâ
nului Pogan, pe care Bogdan îl făcuse namestnic 
al său peste ei; tpoi urmau oastea lui Stroici şi 
pe urmă acea care venise din sus, cu Bogdan. Ghe- 
orghiţă cu Cod renii şi Miliu cu cetele lui, scăzute 
vai ! la jumătate, aveau poroncă să urmeze dealu
rile de pe malul stâng, spre a împedeca călărimea 
duşmanului să bărţuiască coastele oştirii.

Ungurii se retrăgeau dar încet ; câte odată co
tele lor se opreau pe loc şi, făcând împrejur, nă
văleau cu turbare asupra Românilor.

In ziua aceia Românii tăbărîră între Costişa şî 
Cândeşti, pe amândouă malurile Bistriţei ; Ungu
rii erau la o depărtare de o mie cinci sute de 
stânjăni cel mult.

In ziua următoare duşmanii îndărăptară până la 
Piatra ; în spre seară Românii s’încercară să pă
trundă în oraş, dar fură răspinşi cu pierderi mari. 
Acele din cetele ungureşti care alcătuiau aripa 
dreaptă a oştirii Craiului, în număr de vro opt mii

38
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de călăreţi şi care fusese tăie te de valea Bistriţei, 
fură risipite în dealurile dintre Bistriţă şi Moldo
vă şi urmăriţi de Gheorghiţă cu parte din oştenii 
lui, hotăriţi să-i stârpească pănăla cel de pe urmă.

Cavalerul Căinţii, în aceste două zile, dăduse din 
nou dovezi de cea mai strălucită vitejie, el era 
vecinic]alăture de Mihu şi se vâra în în văl maşala 
cea mai cumplită.

A treia zi după bătălia de la Săuceşti se auzi 
că Bacăul se predase căpitanului lăsat de Bogdan 
cajsă ’1 împresoare şi că Mayer, cu alţi zece Saşi 
şi Unguri, plătise trădarea lor cu capul.

Câte-vamii de Unguri ţinură Piatra pănă înspre 
seară, dând astfeliu vreme Craiului şi grosului oşti
rii să se depărteze. Bogdan intră în oraş pe la 
asfinţitul soarelui.

Mihu a cărui cete luase o parte însemnată la 
luptele din acea zi, se întoarse de vreme cu Cără
buş şi cu Cavalerul Căinţii la Roznov, unde tăbă- 
rise în noaptea trecută. Corturile lor erau aşezate 
pe malul Cracăului, acel al Cavalerului fiind la 
oareşi-care depărtare de acele a lui Mihu şi a lui 
Cărăbuş, care fusese părăsite de Unguri în drum 
cu două zile înainte.

Inoptase şi ei isprăveau cina afară, înaintea cor
turilor, când le se dădu de ştire că un flăcău cere 
să fie adus înaintea Păunaşului Codrilor, având să-i 
împărtăşească lucruri de seamă. Mihu poroncind 
să’l aducă, în curând văzură înaintea lor un băiet 
de vro şaptesprezece ani, cu o faţă plăcută, îm
brăcat în port ţărănesc.

întrebat ce voieşte, el răspunse :
—Mă numesc Axinte Flutur şi sunt de loc din Bu- 

halniţa. Când au trecut Ungurii pe la noi, mergând 
înspre Bacău, m’o luat cu mai mulţi băieţi din 
sat pentru a mâna carele cu boi care’duceau me
rindele lor. tte purtau urât cu noi, ne bătoau cum
plit, şi ne dădeau mâncare puţină do tot. Când 
am ajuns în dreptul Bacăului,am fugit peste noapte 
şi, după ce am rătăcit pe dealuri şi prin păduri, 
am avut norocul a-seară să nemeresc la Preo
tul din Dăneşti.
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— La Părintele Ioniţă, zise Mihu, îl cunosc bine. 
Ai nemerit la un preot foarte de ispravă.

— Dumnezeu să-i deie sănătate, zise băietul, că 
m’o primit şi m’o nrftnit ca pe copilul lui. Din tot 
satul numai el rămăsese a-casă, bărbaţii sunt duşi 
la oaste, iar moşnegii cu femeile şi cu copiii au 
umplut codrul de pe malul drept al’Bistriţei. Atât 
eram de trudit în cât am dormit de a seară, de 
când o înoptat, pănă astăzi după amiază. După ce 
m’am trezit, am vrut să ies din căsoaia în care dor
meam, dar n’am putut, căci uşa era închisă cu cheia 
şi o trebuit să am răbdare, s’aştept să vie Părintele 
să-mi deschidă. Dar auzind în ogradă sgomot, 
zăngănit de paloşe şi de pinteni şi glasuri vorbind 
pe ungureşte, am înţeles c’au venit Unguri în sat 
si că părintele m’o închis pentru ca ei să nu mă 
găsească şi să nu-mi facă vre un rău. In căsoaia 
în care mă aflam era brânză bună şi pită şi un 
ulcior cu apă rece, astfeliu că aveam cu ce să-mi 
astâmpăr foamea şi setea. De la o bucată de vre
me făcându-se linişte, Păriuele o şi venit la mine 
şi mi-o spus să stau liniştit unde mă aflu, căci la 
dânsul au venit nişte oameni răi şi numai cu mare 
nevoie o scăpat de ei şi o dat la o casă pustie 
din apropiere. Mi-o mai spus că de mi-a mai fi 
foame, să mănănc din brânză şi din pită pănă mă 
voiu sătura şi iar s’o dus, închizând uşa cu cheia. 
Stat-am cât am stat când iată că aud glasul Părinte
lui vorbind cu alt om.

— Şi l’ai văzut bine? zicea Părintele.
— Cum să nu’l fi văzut, dacă o trecut la o pal

mă de mine.
— II cunoşti biue, ştii că el este Păunaşul Co

drilor ?
— Da cum să nu’l cunosc, Părinte, nu Pani 

văzut amândoi de atâtea ori.
— Şi spui că are de gând să mâie în Roznov ?
— Âm văzut cum i se pregătea mâncarea şi 

am văzut trei corturi întinse.
— Măi Stane, ie calul meu, trage o fugă pănă 

la Roznov şi spune Păunaşului pe cine avem aice.
— Nu pot, Părinte, m’am jurat că yoiu fi la noapte
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la Părintele Vasile, la Jirov şi mai am o bucată 
de drum zdravănă. Ce nu mergi singur?

— Dacă aş pleca de aice e^ ar bănui ceva şi 
ar pleca şi ei. Dar ce grabă mare ai să vezi pe 
părintele Vasile încă în astă scară ?

— Preuteasa trage de moarte, în pădure, la Calul? 
şi trebuie să-l aduc măne dimineaţă. Sărut măiia 
Părinte, rămâi sănătos.

— Mergi sănătos, Stane. Doamne, taro sunt nă
căjit să-i ţin în palme şi să nu pot da de ştire 
celor care ar putea să puie mâna pc ei şi astă 
noapte au să plece, şi Părintele ofta greu.

Mihu şi Cărăbuş, care la începutul povestirii 
flăcăului dăduse semne de nerăbdare, ascultau 
acuma cu o băgare de seamă vădită.

— Atunce, urmă flăcăul, mi-am zis că doară se 
putea să merg eu la Roznov să fac treaba dorită de 
Părinte, şi am început a bate în uşă. Părintele o 
intrat numai decât la mine şi i-am spus că sunt 
gata să merg la Roznov, să duc Păunaşului Co
drilor veştile cu care m’ar insăteina. Părintele 
tare s’o bucurat, o mers de o pus şaua pe cal şi 
mi-o arătat pe unde să ies din sat, fără ca să fiu 
văzut, care este drumul ducând la Roznov şi mi-o 
spus să ţi zic aşa:

— Părintele loniţă de la Dăncşti dă de ştire 
Păunaşului Codrilor că într’o casă* din satul Dă- 
neşti, care acuma este pustiu, stă ascuns de astă 
noapte Bale, fiul lui Sas, fostul Domn al Moldo
vei cu şase oşteni Unguri; iar alţi doi oşteni pă
zesc pe deal, deasupra bisericii. Păunaşul Codri
lor să trimită numai decât oameni voinici ca sft’l 
prindă,dar să se grăbească,căci la miezul nopţii Bale 
pleacă negreşit. Si Părintele mi-o arătat casa in 
care stă ascuns Sale, dâmbul pe care păzesc doi 
oşteni ai lui şi drumul pe care trebuie să vio oa
menii Păunaşului, spre a nu fi văzuţi de cei doi 
pândari. După ce mi o dat Părintele binecuvântare, 
am încălecat şi am venit într’o fugă.

îndată ce flăcăuaşul încetă să vorbească, Mihu 
strigă :

— Onea să puie şălele pe doi cai şi zece oameni 
să fie gata să mă însoţească.
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— Cum, ii zise Detrca, vroi să morgi acolo nu
mai cu zccc oameni ?

— Doi-spre-zece cu mine şi cu Onea, răspunse 
Miliu,nu ţi se pare destui pentru a pune mâna pe opt?

— Dar dacă este vre-un vicleşug la mijloc? Dacă 
sunt oameni mai mulţi ascunşi în sat?

Mihu dădu din umere, dar flăcăuaşul caro nu sc 
mişcaso din loc şi auzise vorbele lor, zise atunco :

- Cu voia Dumneavoastră boieri ! Am auzit 
bine zăngănit de arme când eram închis în po
iată, dar mi-aş pune capul că nu erau mai mult 
do şase sau şapte oameni, căci de ar fi fost mai 
mulţi as fi auzit sgomot mai mare.

— Uito-te în ochii lui, zise Mihu la urechea lui 
Petrea, si vezi dacă el vorbeşte alt ceva decât a- 
dc vărul.

Dar Cărăbuş urmă săstăruiască ca Mihusăioie 
cel puţin o sută de oameni cu dânsul. Pentru a 
linişti pe credinciosul lui tovarăş, Mihu consimţi 
să ieie cincizeci de oşteni, zicând că s’ar face de 
râs luând mai mulţi. Tot odată poronci ca copitele 
cailor să fie învălite in petece ca fă nu s’audă 
sgomotul lor. Cavalerul Căinţii auzind zarvă şi 
mişcare, trimisese pe Măhnitul să întrebe ce sc pe
trece şi când Mihu era gata s’încalece, se trezi cu 
Cavalerul Căinţii înarmat şi călare, urmat de Mă
hnitul şi de patru oameni de ai lui. Iar Mil
uitul îi spuse că stăpânul auzind de plecarea lui 
Mihu şi găsind noaptea frumoasă pentru o prim
blare, Va hotărît să’l însoţească. Mihu dădu din 
umere şi după ce incălecă şi băietul trimis do 
preotul lonită, plecară cu toţii.

Străbătură la treapăd parte din şesul Cracă ului; 
apoi părăsindu’l, încunjurară valea Rusului, se suiră 
în Dealul Dâneştilor de unde călăuza lor le arătă 
casa preotului şi, în apropiere, alta mai mare, în 
care era adăpostit Bale.

Amândouă aceste case erau in marginea satului; 
la fundul gardurilor lor începea imaşul acoperit cu 
tufe, care s’întindea până po dealul unde se aflau. 
Mihu trimise doisprezece oameni să s’înşire de a 
alungul gardurilor, spre a nu lăsa po nimesăscăpe 
din grădini pe imaş. Mai trimise câte zece oameni
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pe jos, sfts’înşire, câte un rând, de «-lungul gardu
lui casei preotului şi de alungul gardului celeilalte 
case din capătul de la imaş,pănă la uliţa satului unde 
dădeau poiţile lor. Lăsă trei voinici pentru paza 
cailor, şi urmat de cei lalţi cincisprezece, de Ca
valerul Căinţii, de Măhnitul, de Onea şi de cei 
patru Ruşi ai Cavalerului, se îndreptă fără nici un 
sgomot spre uliţa satului,do alungul gardului preo
tului. Când ajunse în dreptul porţii, Axinte care 
mergea îuainte scăpă un ţipet de spaimă.

In ogradă, la câţi-va paşi de ci, era înfipt în 
pământ un par, lung de doi stânjăni şi pe acel 
par se afla tras în tapă Preotul loniţă.

La strigătul de spaimă a lui Axinte răspunseră 
strigătele de mânie ale lui Mihu şi a oştenilor 
dar, înainte ca ei să fi avut vreme* să schimbe 
măcar o vorbă, se auziră strigăte selbatece şi, din 
toate livezile de pe împrejur, năvăliră asupra lor 
sute do Unguri. Mihu fiind înaintea tovarăşilor 
săi, ei se năpustiră mai ales asupra lui. Cei din- 
tăiu care se apropieră de el căzură în curând, do- 
boriţi la pământ de paloşul lui, care ştiu să facă 
împrejuri! i un gol în care nimic nu intra fără 
a simţi tăişul sau vârful lui. Dar un duşman, tâ- 
rându-se nevăzut pe brânci, ajunse sub calul voi
nicului şi-i vârâ o ţăpusă în pântece. Calul se răs
turnă pe coasta dreaptă lângă gardul preotului, 
prinzând sub povara lui piciorul întreg al lui 
Mihu, pănă la coapsă.

Duşmanii se răpeziră asupra-i cu paloşele şi ghi
oagele ridicate ca să’l lovească dar, cu toată ră- 
pegiunea lor, Cavalerul Căinţii fusese mai iute de 
cât ei. El sărise de pe cal şi’ se aşezase înaintea 
lui Mihu, învârtind spada lungă şi lată a cărei 
mâner îl ţinea cu amândouă mânilc : coi mai în
drăzneţi din năvălitori căzură sub loviturile ei.

Măhnitul şi cu cei patru Ruşi îşi făcuse drum 
pănă la dânsul şi, mânuind şi ei spezilo lor cu o a- 
trerime cumplită, golul se făcu înaintea acestor 
şase oameni căptuşiţi cu fier ; nu mai îndrăznea ni
meni să s’apropie de ei, ceilalţi Români zăceau 
morţi sau răniţi, puţin scăpară prin fugă. Mihu 
făcea încercări zadarnice ca să scoată piciorul de
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sub cal şi dinţii lui scrâşneau de turbare văzându-se 
adus la asemenea neputinţă.

Dar, la strigătele de mânie şi de ocară a căpe
teniilor lor, Ungurii se tocmise în două cete, al
cătuită fie-care in chip de măciucă năstrujită cu 
suliţi. Ei se aruncară din două părţi asupra ace
lor sase îndrăzneţi, rămaşi în picioare ca nişte stâlpi 
de fier. Loviturile lor cumplite secerau pe Un
gurii care năvăleau în frunte dar, la urmă, striviţi 
sub număr, Cavalerul Căinţii şi slugile lui fură do- 
borlţi la pământ. Un strigăt de bucurie izbucni 
din piepturile învingătorilor. Dar scurtă fu această 
bucurie.

Infierbineatla luptei nimeni nu auzise un tropot 
de copite care se apropia; strigătul de izbândă nu 
pierise încă, când s’auzi un glas răsunător strigând :

— Iată Ungurii ! Pe dânşii, băieţi, daţi de tot :
Şi Cărăbuş cu cinci sute de oşteni călări se ră- 

pczi ca fulgerul asupra Ungurilor care se credeau 
biruitori. Credinciosul tovarăş al lui Mihu, îndată 
ce văzuse pe Căpitanul lui depărtându-se cu mica 
ceată care îl întovărăşea, poronci la cinci sute de 
oameni^s’încalece şi plecase cu ei spre Dăneşti,având 
grijă să nu ajungă pe ceilalţi. Ajuns aproape de 
sat, aflase de la un fugar ce se petrecea şi venea 
în fuga mare.

împotrivirea Ungurilor surprinşi fu slabă, după 
cea dintăiu ciocnire o luară la fugă în toate păr
ţile, umplând pădurile şi dealurile, urmăriţi de Ro
mâni care măcelăreau fără milă pe toţi acei pe 
care puneau ochii. Cărăbuş cu un număr de oş
teni urmărise pe Unguri numai pănă în marginea 
satului, apoi descălecase şi aprinzând nişte facle, 
căuta pe Mihu intre morţi şi răniţi <ând se auzi 
glasul lui chemând pe Petroa.

Mihu, prins sub cal şi strins do gard, urmărise 
toată lupta fără ca să-i scăpe nimic din ceia-ce 
se petrecea. Văzuse pe Cavalerul Căinţii, lovit do 
mai multe suliţi, clătinăndu-se pe picioare şi piep
tul îi fusese stâlcit prin căderea peste dânsul a 
acestui trup învălit în fier, auzise strigătul de iz
bândă al ungurilor şi văzuse năvala lui Petrea : 
pricepu că biruinţa era a Românilor. Nu mai făcu
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hici o încercare pentru a se ridica, dar aştepta 
cu răbdare întoarcerea tovarăşilor. Cum văzu fa
clele, strigă pe Petrea care se grăbi să vie la el 
şi’l scoase de sub cal.

Mihu se temea să nu-i lie piciorul rupt. Dar î.şi 
dădu seamă că este numai stâlcit tare şi că, deşi 
cu greu, poate umbla.

— Ridicaţi pe Cavaler, fură intăielo cuvinte ce 
le rosti, el mi-o scăpat viaţa, oprind pe duşmani 
să mă ucidă când calul s’o răsturnat peste mine.

Cavalerul fu ridicat şi lungit pe iarba de lângă 
gard : sub cap i se puse o manta, el nu se mişca 
de loc.

— Scoateţi-icoiful răpede, poate că mai trăieşte.
Cărăbuş îngenunchiă, desprinse curelile care 

prindeau coiful, îl scoase din capul rănitului cu 
îngrijire şi, la lumina faclelor, Mihu rămase în
mărmurit când ochii lui dădură de faţa Vidrei.

Faţa era albă ca varul, ochii închişi, părul tăiet 
de la umere, dar astfeliu ea era mai frumoasă de
cât odinioară.

Ea era deci Cavalerul Căinţii, ei îi datoria Mihu 
viaţa. Pălmaşul Codrilor căzu in genunchi lângă 
trupul nemişcat al foastei iui iubite. In acea clipă 
ea deschise ochii, Întâlni privirea lui Mihu încarc 
jalea lupta cu uimirea, zâmbi, apoi cu un glas slab 
şi întretăiet zise :

— Mihule !... In sfârşit ne vedem iarăşi ! M’am 
purtat rau
ispăşit.... nu mi se cade despreţul tău... Mult te 
am iubit... Sunt fericită că... mor pentru tine— 
Nu mă uita de tot... Fii fericit...

Voia să mai vorbească, dar un fior o scutură, o 
spumă amestecată cu sânge îi acoperi buzele, dădu 
ochii peste cap şi s’înţăpeni : îşi dăduse sufletul.

Mihu îi închise ochii şi, plecându-se, o sărută pe 
fruunte. Pieptul ei era străpuns de opt lovituri 
de suliţă.

Onea şi cu Măhnitul fură găsiţi sub câte un 
morman de leşuri ungureşti, erau răniţi dar nu 
de moarte. Când se scoase trupul Măhnitului mai 
mulţi din oamenii de faţă, de loc din Ilumuleşti 
şi din Târgul Neamţului, recunoscură pe Anton

cu acea fată....... iartă-mă că am
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şi spusora lui Miliu că ol fusese sluga kncazului 
S troici. Nişte oşteni scoaseră acuma do sub un 
pod, sul» care şezuse ascuns în toată vremea luptei, 
pe Axinte, flăcăuaşul care fusese trimis de preot 
la Miliu. Tremura ca varga şi nu era în stare să 
rostească nici un cuvânt.

Petrea Cărăbuş bănuia că băietul fusese de rea 
credinţă şi plătit de Unguri pentru a aduce pe 
Miliu într’o adevărată capcană ; îi şi făgădui că, 
la ziuă, îl va spânzura de cel mai înalt copac din 
livada preotului. Dar unul din puţinii Unguri prinşi 
si lăsaţi în viaţă de Români lămuri împrejurările.

Iu noaptea de înainte venise în sat, după ce ră
tăcise o zi întreagă prin dealuri, nu Bale, dar frate 
său, Costea, care semănându-i mult,fusese luat de 
preot drept Bale. El era într’adevăr însoţit de opt 
tovarăşi, din care punea pe doi la pândă pe dâm
bul de asupra bisericii. Ei, de acolo, văzuse pe 
preot cum pusese şaua pe cal, după ce vorbise cu 
băietul pe care’l trimisese şi-l petrecuse pănă lân
gă poarta lui. Unul din aceşti doi pândari alergă 
la Costea şi’l vesti că sunt trădaţi de preot care 
a trimis un călăreţ să deie Românilor de ştire că 
sunt Unguri ascunşi în sat. Costea se pregătea să 
fugă, când în sat intrară două până la treisute de 
Unguri care scăpase do urmărirea lui Gheorghiţă 
şezănd ascunşi în codri şi rătăceau acuma fără 
a şti în cotro s’apuce, iar căpeteniile lor erau 
I »ri*e te ni cu Costea. Costea văzând că-i vine ajutor, 
iiotărîsc să-şi răsbune pe preot şi îl trăsese în ţapă. 
Trimisese pe Cracău în jos doi călăreţi spre a le 
da tie ştire dacă vor vedea că vin duşmanii. A- 
coştia văzănd ceata lui Mihu care, când ajunse 
aproape do dânşii, cânii pe Dealul Troiţii, venise 
să tlcic do ştire că vin Românii dar că sunt pu
ţini. Alunec se hotăriso să-i aştepte stând su
puşi prin livezi, să cadă asupra lor câud vor li 
intrat în sat şi să-i măcelărească pănă la cel de 
pe urmă. Am văzut cum prevederea lui Cărăbuş 
zădărnicise scopurile lor.
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LXVI

In care se verte sfârşitul acestei povestiri
Milm nu paraşi Băneştii pana ce nu va/u po 

Vidra înmormântata creştineşte lângă biserica din 
acel sat. Din pricina căderii lui sul» cal putea sâ 
se ţie călare numai cu greu. Fu dus cu carul la 
Piatra unde râmase pânâ la întoarcerea lui Bogdan 
în acel oraş, dupâ desăvârşita izgonire din ţară a 
oştirilor craiului Lajoş. Cu vro doua zile înainte 
de sosirea Vocvodului, primi vestea că kneazul 
Baloş murise cu două săptămâni înainte şi fusese 
astrucat în biserica din Poiană, lângă strămoşii lui. 
Ileana rămăsese acuma singură pe lume, nu mai 
era nici un temciu care putea să întârzie căsăto
ria ei cu Milm. Fa avu loc in Poiană : nuni fură 
Domnul şi Doamna Moldovei, iar Părintele Isa ia, 
preotul caro îi binecuvânta. N’am nevoie să mai 
spun că Ghcorgjiiţă, Bibire, Stroici şi Petrea Că
răbuş se aflau de faţă, cu o mulţime de kneji şi de 
oşteni. Din foştii cetaşi ai Pălmaşului Codrilor ră
maşi în viaţă nu lipsi nici unul.

Milm şi cu Ileana trăirâ împreună fericiţi până 
la adânci bătrâneţe şi avură norocul să vadă ri- 
dicăudu-so, din copiii copiilor lor, oşteni viteji si 
înţelepţi, neveste frumoase şi vrednice. Milm luă 
parte cu slavă la toate răsboaielc purtate de Bogdan 
împotriva Craiului Lajoş, care necontenit năvălea 
asupra Moldovei şi necontenit se întorcea înapoi 
cu ruşine şi cu pagubă. După moartea lui Laţcu, 
îşi legă soarta de acea a Muşătcştilor ; mai ales 
silinţelor sale datorca Petrea Musai, recunoaşterea 
lui de Domn de cătră Bârlâdeni.

Cavalerul Ulrich ţinu cuvântul dat Cavalerului 
Albrecht şi aduse Mariii cea de pe urmă dorinţă 
a bunului şi cinstitului oştean care îi fusese mai 
mult tată decât soţ. însoţită de Ulrich, de Conrad 
Müller şi de credincioasa Hcrtha, ca reveni în Mol
dova în vara care urină după întâmplările poves
tite mai sus. Nunta ei cu Stroici se făcu în Su- 
ciava : nuni fură iar Bogdan cu Doamna lui. Şi ei 
se bucurară de o fericire Îndelungată şi văzură pe
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copiii lor mari. Dupa moartea lui Laţeu, Ştefan nu 
primise Domnia Litvanului Iurg Coriatovici, ca 
si Milm el se dădu în partea Muşăteştilor şi găsi 
pe câmpul do luptă o moarte de căpitan viteaz. 
Maria, văduvă pentru a doua oară, se călugări şi 
fu cea dintăiu stariţă a mănăstirii Ilorodnicului. 
Ilertha se căsătorise cu Conrad Muller, amândoi 
rămaseră în slujba lui Ştefan şi a Mariii până la 
moartea lor.

Anton se întorsese la fostul lui stăpân. Ajuns la 
adânci bătrâneţe, el mai învăţă pe copiii lui Stroici 
cum să mânuiască suliţa şi paloşul. Ghcorghiţă se 
căsători după câţi-va ani cu frumoasa fată a kuca
zului Pogan. Credincios cătră Bogdan cât ţinu Dom
nia acestuia, păstră aceiaşi credinţă cătră Laţeu : 
luptă cu Muşătcstii împotriva lui Jurg. Rănit de 
moarte într’o luptă cu Tătarii, pe care după o nă
vălire în ţară îi urmărise peste Nistru, făcu pe 
Codreni să-i jure că vor recunoaşte pe Domnul 
Mol Iovei, caro era atuncc Roman Muşat, de stăpâ
nilor al lor. Bibiro muri burlac: în toată viaţa fu 
tovarăşul nedespărţit al lui Ghcorghiţă, atât în 
răsboaio cât şi în vreme do pace. Când Codrenii 
se închinată lui Roman, el făcu pe Lăpuşneni să 
urmeze această pildă.

I’otre Cărăbuş găsi o moarte cinstoşă dar foarte 
timpurie iu cursul celui de al doilea răsboiu pur
tat de Craiul Lajoş cu Bogdan. Sora lui, Stanca, 
muri în călugărie.

Kucazul Târziul izbuti să ademenească po Bâr- 
lădeni să-l ierte şi să îngăduie întoarcerea lui în 
ţară. Dar frumoasa Plorica îi otrăvi traiul : el muri 
în curând de dambla. Limbile rele ziceau că dam
blaua venise în urma descoperirii co făcuse că 
Plorica îl înşală. După moartea kncazului ca se 
căsători cu vatainanul lui caro o bătu pănă la moar
tea ei.

Dacă vein adăogi ca Ploscan muri in vremea lui 
Laţcu fiind tot sol tu/, al Bârladului şi lăsând toată 
averea lui Miliu, căci Mitrana murise nebună 
puţin după moartea lui Manea, cred că nu-mi va 
mai rămânea decât să-mi.icu ziua bună delà cetitor, 
mulţâniindii-I pentru răbdarea şi bunăvoinţă cu 
care a ascultat această lungă povestire.
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