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PREFAŢA LA EDIŢIA ÎN TÂIA

Isvoarele, de cari m'am slujii la studiul vieţii lui 
luncu JUimi şi a timpului său, sunt cele următoare: 
Aricescu, loan Ghika, Heliade Rădulescu, Hurmu- 
zaki, lonescu-Gion, lor ga, Poboran, (istoria oraşului 
Slatina), Tocilescu, Raniabe, Xenopol, Zallony 

Genealogia familiei Jianu, precum şi notife din 
vieaţa Haiducului, le datoresc amabilităţii d-hri Ion 
St. Cezianu, strănepotul eroului popular.

Material folclorsfic am cules din scrierile d-lui
Marian şi din cartea populară a d-lui N. D. Po- 

pesca despre lancu Jianu, în care se găsesc ctdu- 
nate, cu lăudabilă sârguintă, multe detaliuri şi 
ticularităti istorice şi culturale, 
tut găsi în altă parte, fiindcă 
acest fel nu există încă în România, 
main şi ţinut, în

par.
care nu le-aş fi pu-

opere culegătoare de
In liniile mari 

descrierea vieţii de Haiduc a hu
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Jiariii, de felul, cum a descris-o d-l N. I). Popescu, 
m'ain abătut insă acolo, unde istoria sau notiţele 
melc particulare, m’au luminat într’altfel.

Cele mai preţioase desluşiri, insă, istorice şi cul
turale mi le-a dat d-l Teodor Nica, care intr’un mod 
cu adevărat prietenesc, mi-a pus la dispoziţie tot 
tezaurul său încă nepublicat, de însemnări şi obser
vaţii, adunate de Domnia-sa in curs de mai mulţi 
ani, privitoare la obiceiurile şi la vi eat a poporului 
Rumănesc,

BUCURA DUMBRAVĂ.

Bucureşti. 1911.



PREFAŢĂ LA EDIŢiA A TREIA

Binevoitoarea primire, pe care a găsit-o editiu- 
nea întâia şi. a doua a traducerii de faţă, ne-a indent - 
nat să mai scoatem încă o cdiţiune.

Graba şi împrejurările, in care a trebuit să apară 
èditiunea I şi II, va servi de scuze pentru multe de
fecte.

La cditiunea aceasta am (imn seamă, cu multă 
' recunoştinţă, de toate criticele apărute, precum şi 

de toate observaţitmile prietenilor, şi, întrucât le-am 
găsii întemeiate, ne-am grăbit să facem îndreptările 
cuvenite.

TEODOR NICA.

Bucureşti, 1914.



PREFAŢA LA A PATRA EDIŢIE

Măgulitorul fapt că s'a sleit şi ediţiiinea a treia de 
trei mii de exemplare, ca şi celelalte două de nwi 
'tuante, ne-a determinat să scoatem şi a patra edi- 
tiunc — aproape neschimbată.

TEODOR NICA.

Bucureşti, Martie 1919.
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£3 in ciucurii florilor de tei se scutura o făinită 
aurie pe învelitoarea casei boiereşti. Cete de albine 
mişunau prin frunzişul copacilor, bâzâind împre
jurul garoafelor, muşcatelor şi micsandelor, care 
cu învăpăiată strălucire, împodobiau marginile 
pridvorului. La 'fiecare locuinţă Rumânească* fie o 
mică căscioară, fie un palat, pridvorul ccinstitueşte 
o parte arhitectonică caracteristică. El este o pre
lungire a îrwelitoarei, purtată de nişte bolti mici, 
rotunde de zidărie, aşezate pe stâlpuşori de lemn. 
Aceste arcuri deschise dau clădirei, fie mare sau 
mică, o înfăţişare plăcută şi pare că ar voi să ves
tească că stăpânii casei sunt primitori de oaspeţi- 

Cu cât înainta ziua mai mult spre seară, cu 
atâta mişcarea albinelor se înteţea şi aducătoarele 
de miere se repezeau cu mai mare zor asupra tran
dafirilor acătărăltori delà piciorul ciardacului şi 
dimprejurul uşei chelarului, aşa încât, din pricina 
zgomotului lor, cânele cenuşiu, cel mai bătrân al • 
curţii, care dormiâ pe pragul pivniţei, îşi ridică

îHaiducul.
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capul în sus şi, hăpamd împrejurul său, se întinse,- 
•căscând zgomotos, si ’şi scutiţ-ră sdravăn lătele.

Odată cu scăderea căldurei de peste zi începu 
şi în casă o mişcare mai vie. Slugile, şi slujnicele, 
toti ţiganii robi, alergau delà odăile de gospodărie 
spre casele boiereşti şi, lăsându-şi galentele clăpă- 
nitoare înaintea uşelor, intrau mimai în ciorapi'tu 
sala spre a nu face zgomot.

Inlăuntrul casei eră răcoare şi miroseà a ceară 
şi a mare curăţenie, iar când slugile deschiseră 

• obloanele delà ferestre, un miros dulce de flori de 
tei străbătu în odăile scunde, spoite ctt var.

De pe divanul, unde ’şi făcuse somnişorul de 
după amiazi. se ^culă atunci boierul Amza Jianu, 
un bărbat înalt, în vârstă ca de cincizeci de ani, cu 
fata osoasă şi serioasă. Mustăţile lui cărunte erau 
aşezate pe nişte buze cărnoase. întinse feciorului, 
îngenuclriat pe covor înaintea lui, .un picior şi apoi 
altul, ca să-i pună pantofii moi de safian roşu. Se 
sculă apoi drept în sus şi se întinse.

Eră îmbrăcat cu un anteriu lung de mătase văr
gată albastru şi cu galben, iar peste mijloc eră în
cins cu un şal de mare preţ. Ficiorul îi aduse apoi 
o giubea.de postav cenuşiu, care, deşi eră vară, eră 
îmblănită pe de mărgini .cu pacele de samur. Un 
fes civit îi acoperiă creştetul capului, şi părul lui 
eră tiins scurt.

Un al- doilea-slujitor sosi înaintea boierului, adu
când dulceaţă cu apă rece pe o tavă de argint.

Dar ca să mai soarbă şi din cafeaua, pe care i-o 
aducea un al treilea slujitor, rai mai avu vreme,
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fiindcă, pe neaşteptate, se auziră afară plesnituri 
de bice, bătaia câinilor şi chiotele prelungite ale 
surugiilor, care străbateau printre zăngănitul clo
poţeilor delà cai.

Boierul Amza ieşi In pridvor.
In curte sosiau „braşovence“ boiereşti, trăsuri 

de acele învelite, cum le făsceau Saşii din Ardeal 
pentru 1 ara Runiânească. De supt coviltirile lor 
iungăreţe, de piele neagră, şi care acoperiau în
treaga trăsură, scoborau acum fete, gătite cu rochi 
în fetele cele mai deschise, şi .purtând pe cap nişte 
mici tulpănaşe, împodobite cu flori, ieşiau apoi cu
coane tinere, îmbrăcate cu malotele de atlas, pre
cum şi boieri cu giubele de fete deosebite, şi pur
tând în cap işlice, care semănau cu nişte ciuperci 
uriaşe. IşlicuJ deşi era foarte mare, nu eră însă 
prea greu, făcut fiind din puf îmbrăcat cu postav 
foarte subţire, sau cu blănite de mieluşei nefătaţi. 
După rangul boierului, vârful işlicului eră o bucăţică 
dc postav cenuşie-albastră sau verde.

La o margine a pridvorului era făcută o deschi
zătură pătrată prin care duceă o scară jos în curte. 
Cine se urcă în sus pe această scară, apărea mai 
întâi numai cu capul deasupra podelei, şi era o pri
velişte foarte hazlie, să vezi, cum ieşiau la iveală, 
pe aci, unul după altul işlicurile cenuşii şi negri, 
clătinate pe capetele boierilor.

Boierul Ainza Jian.u primi pe musafirii săi, cum 
era obiceiul, în felul Turcesc, adică ridicând mâna 
dreaptă în cerc mare, întâiu la gură şi apoi la frunte. 
Soţia lui, copiii şi ceilalţi musafiri, veniţi'de mai
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mainte, îl înconjurau, şi pe când poştalioanele zgo
motoase se îndreptau spre grajduri în chiotele su
rugiilor*, sus în ipridvor se auziau încrucişându-se 
în mare veselie glasurile boierilor.

Putin mai în urmă cucoana Ca ti nea Jianu se re
trase împreună cu celelalte cucoane în odăile ei, 
unde li se aduseră dulceţuri şi cafele negre, şi se 
începiî vorba despre soţi şi copii, despre măritişuri, 
însurători şi dragoste.

Bărbaţii se adunară în odaia boierului, unde slu
gile le scoaseră îndată încăltămintele, spre a le pune 
în’picioare pantofi moi, fiindcă pe divanurile Tur
ceşti nu se putea şedeâ altfel, decât cu picioarele 
încrucişate sau lungit.

Fumau tutun aromatic din ciubucele de lemn mi
rositor, sau, .când nu fumau, se jucau1, ca să le 
treacă vremea mai uşor, cu boabele uriaşe ale mă- 
tăniilor de chihlibar, aliat sau de sidef, pe cari Ie 
purtau totdeauna la brâu. Eraui toţi boieri cu moşii 
mari, vecini şi rude de ale Jienilor, şi în curând se 
încinse vorba despre nădejdiile şi plângerile plu- 
gâriei.

— „Mie mi-a stricat gerul mai toată via", zise 
Dumitru Jianu, fratele mai mic al găzduitorului. 
„iarna trecută va rămâneâ de pomină41.

— „Să mulţumim lui Dumnezeu, că cel puţin 
avurăm parte de pace44, oftă un alt boier, apropiind 
de buze zarful cu cafea şi sorbind din băutura gus
toasă, cu mare mulţumire şi cu mare zgomot.

— „De pace şi de Vodă Caragea44, zise scurt 
Creţescu, un boier cu fată 'fină şi slabă.



— „Ori şade Caragea, ori Hangerliu, ori Ipsilant 
în scaunul Domnesc al Tării Rumâneşti**, zise Du- 
mitu, „tot acea e, tot din Fanar sunt cu toţii la urma 
urmelor*4.

— „la te uită ! “ zise Columbeanu, nil tânăr fru
mos, legat la cap cu uni taclit de mătase vărgat roşu 
cu vânăt, în felul cialmalelor. „D-ta vorbeşti ca fra
tele D-tale Iancu, duşmanul Grecilor !“

— „Asta ne-ar mai trebui !“* întrerupse gazda, 
care do altfel era scump la vorbă, uitându-se cu 
asprime la el. „Ajunge un cap sucit într'un neam“.

— „Nu face glume sarbede, prietene Columbene“, 
zise Mihai, al treilea dintre Jieni, punând mâna pe 
umărul lui Amza ca semn de îmbunare. „Nenea 
Amza are destulă supărare din pricina lui Iancu, şi 
împreună cu el şi noi ceştilalţi**.

'Foţi întrebară atunci deodată: „Da unde este 
frăţiorul D-voastră cel mic acuma? Tot ascuns 
şade la via lui din Drăgăşani ?“

Amza erâ acum aşa de supărat, încât lăsă pe 
fraţii lui mâi tineri să deâ răspuns prietenilor. Şe
dea cu picioarele încrucişate pe divan şi „bea tu- 
tun.“ din'nargliileaoa de pe covor, „beâ“ cu astfel 
de zor, încât se auziâ clocotind apa din carafă.

Mihai Jiami îşi dădu micul fes vânăt spre ceafă' 
şi scărpinându-se pe frunte zise: „‘De! Iancu a fost 
aşa de mult răsfăţat de părinţii noştri, Dumnezeu 
să-i odihnească, încât el n’a învăţat să-şi pună -nici 
un frâu» la gărgăunii lui şi la toate poftele**.

— „O inimă de înger**, adaogă Dumitru, „dar 
cu cap de drac“.



— 6 —

I — Numai cu urşii din pădure se simte In ale 
| sale4*, urmă Mihai. ,.Se înţelege, că urmând astfel 
I nimic nu se va alege din moşiele lui. Olăcaşii lui 

, : s‘au făcut cu toţii tâlhari44.
— ..Şi cu mintea Iui cea ageră ar fi putut să fie 

un minunat gospodar!44 oftă Dumitru.
— „Dar cine ar putea să-l înduplece la aşa 

ceva?44 zise Mihai.
— „Vre-o fată frumuşică44, răspunde zâmbind 

boierul cel bătrân, ,,ca, de o pildă, mititica Ileana 
Oolfineanu. Pre cinstea mea! când s’a scoborît adi
neaori cu mamă sa din trăsură, mi-a lăsat gura 
apă. cu toţi perii mei cei albi! Din opt copii, câţi au 
fost, a rămas ea singură în viaţă, şi prin urmare 
trebuie să aibă şi o zestrişoarâ fruinoasă44.

— „Dar tot iui ne-aţi spus4V începu iară vorba 
Creţescu, „dacă lancu e la Drăgăşani. sau aci, Ia 
moşia lui de lângă Caracal?44

— „Este aici44, răspunse Dumitru, „şi tocmai am 
trimis să-I aducă, am trimis chiar pe prietenul lui, 
pe Shigerul Tu dor Vlădimirescu, care a venit în 
treacăt, să cerceteze pe Amza“.

— „Cum, Tudor este aici?44 întrebară toţi musa
firii cu mare interes. .

Numai Columbeanu se scutură şi făcea par’că-i 
clânţăniau dinţii în gură: „Brr! Doamne, iartă-ină!4*

— „Ce va să zică asta?“ întrebă Dumitru Jianti 
mirat. „Eu credeam, că voi sunteţi prietenii cei mai 
btmi; nai dus tu zaherelele lui Vlădimirescu Ia 
Dunăre, în vremea răsboiului ?“



— „Ba da. — Tocmai. — Dar ce am văzut eu 
acolo, n’am; să mai uit nici în ceasul morţii".

Toţi tăbărîră atunci pe Columbeami; să Ie spună, 
ce-a văzut.

— „In toamna trecută". începîi el să povestească, 
..Kutuso.fr era, cum ştiti. înaintea Giurgiului, şi 
Vladimirescu cu pandurii lui eră cu el. Pe mine mă 
trimisese Bănui Bibescu cu douăzeci de care, în
cărcate cu zalierele ca să i le duc lui Tudor. Ruşilor 
le mergea rău, erau aproape nimiciţi după cinci 
ani de luptă cu Turcii, fiindcă întăririle nu sosiau 
niciodată la vreme. Marele Napoleon zăpăcise toată 
lumea şi o ţinea cu privirile aţintite asupra sa".

— „Slavă şi ■mulţumită lui Dumnezeu, că -însfârşit 
gerul, focul şi Ţarul Iau biruit şi pe acel Napoleon 
astă iarnă", zise un prieten al Ruşilor.

Columbeanit urmă: — „Tudor era atunci foarte 
amărât din pricina isbânzilor din urmă ale Ienice
rilor. Dumneavoastră îl cunoaşteţi. Pe acest om nu 
I'a văzut nimenea râzând, numai când pleacă la 
luptă. începe să cânte şi să joace. ‘De multă vreme 
Ruşii şi cu pandurii noştri n’avuseseră, decât o în
frângere după alta. Când am sosit cu însărcinarea 
mea. în tabără şi când întrebai, unde aş putea găsi 
pe Slugerul Tudor, mi se răspunse, că este de vale, 
la Dunăre, unde face judecată la patrusprezece 
Sârbi, cari treceau în fiecare noapte dincoace de 
Dunăre, ca să iscodească şi să facă furtişaguri, şi- 
pe cari, însfârşit. pusese mâna. Mă dusei devale la 
malul Dunării. Din dăpărtare încă văzui o mulţime 
de panduri şi auzii un glas înfiorător strigând: „Să



mori, câine, să mori, dihanie!“ Mă apropiai, siră- 
bătând prin mulţime, şi văzui înaintea mea pe Tu
dor Vladimirescu, cum ridică sabia asupra unui 
Sârb îngenuchiat cu mâimile legate la spate; o lo
vitură cu sabia, şi capul ras al Sârbului se rostogoli 
în nisip, iar trupul, despărţit de cap, căzii spre cea
laltă parte. Un şiroi de sânge mohorît curgea de 
vale spre Dunăre. Şi’.tot astfel Tudor tăiă capul la 
al doilea, la al treilea, la al patrulea, la al cincilea.

— „Peste putinţă !“ strigau unii din cei de faţă.
— „La al şaptelea Sârb!“ urmă'Columbeanu, lo

vind cu pumnul în divan. „Atunci n’am mai putut 
să privesc. L’am cuprins cu braţele pe la spate şi 
l’am rugat: „Iartă boierule, pe ceilalţi, iartă-i pen
tru sufletul părinţilor răposaţi !“ El îşi muşcă în 
buză de mânie şi muşcă aşă de aprig, încât începu 
să-i curgă sângele pe bărbie în jos, şi nu eră chip 
să se oprească, atât eră de înfierbântat. Toate câr
pele de in, care i se dădeau, să se şteargă, se în- 
roşiau una ca şi alta. Dădu sabia sa, încruntată de 
sânge,, unui pandur şi porunci, ca ceilalţi Sârbi să 
fie bătuti Ia tălpi. Apoi se duse în cortul său, fără 
să se uite măcar la mine. Abia a doua zi dimineaţa 
trimise să mă cheme şi-mi zise, — D-voastră ştiti 
cum vorbeşte el, scurt şi aspru: — „De nu erai 
omul lui Bibescu, te făceam bucăţi !“ Privirea, pe 
care mi-a aruncat-o zicându-mi aceste vorbe, încă 
n’am s’o uit niciodată! Pe când mă întorceam: că
lare Ia Craiova, mă scuturau frigurile de groaza 
celor ce văzusem14.

Mătăniile alunecau1, sunând, printre degetele fră-
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mâniate ale boierilor şi din ckibucuri se stinsese 
câte unul. Stăpânul casei bătu de trei ori în palme, 
şi o slugă veni cu grabă spre a pune cărbuni, din 
nou, la ciubucuri.

Creţescu care stă la fereastră, strigă de odată: 
„Mi se pare că vin!“

înconjuraţi de câini, cari îi lătran cu înverşunare, 
intrau în curte doi călăreţi. Unul purtă uniforma 
verde închisă de pandur şi eră călare pe un cal mic 
negru de Dobrogea, care împroşcă în toate părţile 
spumele albe dimprejurul zăbalei sale. Celălalt aveă 

. un cal alb, cu coama sburată în vânt, asemenea unei 
marame de mătase. Acest din urmă eră un tânăr 
subţire şi înalt, îmbrăcat în haine olteneşti. Cioa
recii lui strâmţi şi ilicul erau împodobite cu şireturi 
negre, cusături alcătuite după izvoade vechi şi rare. 
In cap ave o căciulită cu fundul rotund.

— „Iancu nu se poate lăsă cu nici un chip de 
portul ţărănesc44, zise Mihai dând din umeri.

— „Dar îl şi prinde bine de minune44, zise Co
lii mbeanu râzând.

La intrarea în casă a musafirilor celor noi, li se 
făcu o primire călduroasă şi veselă.

Creţescu îşi făcii semnul crucii: „Doamne Sfinte, 
„După cum aud, adicătelea, Dumneata ai pus de 
gând să te faci în curând pustnic?44

Iancu îşi aruncă, mândru, capul pe spate şi zise: 
„Codrul nu minte, codrul nu înşală, şi în codru ’şi 
pierde afurisitul de ban purtarea lui drăcească. De 
aceea'negreşit, codrul nu este loc căutat de oa- 
meni‘\



ro —
— „Dacă toti ar gândi astfel../* răspunse Crc- 

tescu -dând din cap.
•Dar Iancu îi scurtă vorba: „Atunc[ ar fi un soiu 

de gângănii mai puţin pe lumea asta. Şi crede-mă 
pe mine, nici un copac nu şi-ar smulge frunzele, şi 
s’ar boci. dacă s’ar prăpădi chiar toată omenirea**.

Creţescu îşi făcu.semnul crurii: „Doamne Sfinte, 
dar asemenea filosofie nu se învaţă nici chiar la 
şcoala Grecească dçla Sf. Sava, din Bucureşti !“

— „Negreşit că nu, căci dacă ar prinde rădăcini, 
în.scurtă vreme n’ar mai îi nici şcoli Greceşti, n*ar 
mai fi nici slujbaşi Greci de ai Visteriei, n’ar mai fi 
nici arendaşi Greci şi isprâvnicei, n’ar mai fi nici 
Bei Greceşti, sau cum îi chiamă pe toti acei pun
gaşi din Fanar, cari se răsfaţă la noi, se aşează pe 
tară ca muştele pe miere, o su'g şi apoi o spurcă44. 
Zâmbind urmă cu bătaie de joc: „Linişteşte-te şi 
nu te uită aşă de speriat împrejur. Rar se întâmplă, 
ca astăzi, să nu fie nici un cataon printre musafiri44.

Dumitru care auzise vorba batjocoritoare de „ca
taon44, se apropie de ei: „Ce ai, Iancule. iară cu 
Grecii? Mai lasă gărgăunii, băiete!44

— „Dacă un om, de treabă nu vrea să aibă atace 
cu potlogarii, ziceţi că are gărgăuni44, răspunse 
Iancu, ridicând umerii.

— „Destul este să fim noi cinstiţi44, zise Creţescu. 
„Pentru faptele altora n avem să răspundem înain
tea lui Dumnezeu44.

— „Şe vede ca ai fost la şcoala delà SI Sava!’4 
strigă Iancu. „Numai acolo ai putut să înveţi ase
menea întortocheri ale dreptei judecăţi. De! Fu, în
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neştiinţa mea, judec. altfel. Şi mai bine decât să 
vând grâul meu Ia samsarii greceşti, mai. bine îl 
dăruiesc ţăranilor. Dar să ştii, că nici nu mai calcă 
pui de caţaon ni. curtea mea! Ocolesc via mea pe 
departe, fiindcă ştiu', că este acolo un butoiu cu pă
cură şi că cel din urină caţaon, care a îndrăznit să 
intre in curtea mea să vorbiască de vreo daraveră, 
a ieşit, iute, afară şi în fugă turbată, negru ca 
dracu. 11 boise bine Alexe, feciorul meu“.

Apropiindu-se pe Ia spatele lor. Vladi mirescu- 
puse mânia pe umărul lui lancu şi-i zise: „Fă sa 
răsară fapte din mânia ta. Peste tot lumea se miş
că, oamenii visează de slobozenie şi de dreptate, 
numai noi, Rumânii, stăm amorţiţi şî ne lăsăm să 
fim înjugaţi ca nişte boi la plug !“ 

începură acum şi ceilalţi sâ fie băgători de seamă 
la ce se vorbiâ. Simţiau, că cei doi prieteni, lancu 
şi cu Tudor, sosiseră amândoi aprinşi şi trebuia 
prin urmare să fi avut pe drum vreo ceartă, sau 
cel puţin, să fi urmat între ei pătimaşe lămuriri. 
Furtuna abia potolită ameninţă acum să înceapă 
din nou.

Fi se uitau unul la altul ţintă In ochi.
Amândoi aveau feţe hotarlte bărbăteşti, însă deo

sebite cu desăvârşire, unul de celălalt. Faţa lui Tu
dor eră mai rotunjioară, roşie şi sănătoasă, cu. nişte 
sprâncene ameninţătoare; gura lui era serioasă ş: 
adumbrită de nişte mustăţi stufoase, scurte, cas
tanii. Părul ’lui Jianu era creţ, mustaţa lui subţire 

* si neagră ca pana corbului, iar în ochii lui, verzui, 
eră când ziuă şi când noapte. La fiecare simţire
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nouă li tremurau nările ca la ‘armăsarii de sânge, 
dar fata lui de fildeş rămânea neschimbată. Tu
dor erà de treizeci de ani, Iancu abià de douăzeci 
şi cinci.

— „Parucicule“, zise Iancu, „Domn.iata ai slujit 
cinci ani cu Ruşii. Invăţat-ai la ei, că se poate face 
ceva pe lumea asta fără putere covârşitoare?!4

— „Am învăţat, că nu este putere, dacă nu este 
un conducător. Tocmai de acea mi’am dus la Ruşi 
ca să învăţ cum se conduce44.

— „Dar pe cine vrei să conduci în: tara asta ?“ 
îi răspunse Iancu cu dispreţ, „pe ţăranii hămisiţi 
de foame? pe târgoveţii stricaţi? pe boierii, cărora 
otrava Grecească le-a pătruns suifletul şi i-a mo
lipsit de putreziciune? Şi mai ales pe boierii cei 
mari, cei din plămada nouă, ale căror,merite, is- 
vorîte din vreun butoi de scrumbii, de lângă vreo 
tijghea de căsăpie, sau de pe vreun scăunel de pan
tofar, sunt acuma răsplătite de Vodă Caragea, a- 
proape zilnic, cu caftane de boieri mari. Aceste le
pădături vrei Să Ie conduci? Apoi toată această 
leotă nu vreâ şi nici nu poate să fie slobodă !“

— „Boier!44 zise Tudor, cuvântând rar şi apăsat, 
„boier! din creştet până în tâlpi!“

— „Cine?44, zise Iancu aprins.
— „Tu44, răspunse Tudor, „fudul, fără răbdare 

şi uşuratic44.
Cu ochii învăpăiaţi se apropie Jianu de prietenul 

său, dar Tudor îşi încrucişă braţele 0e piept şi-i 
zise: „Eu am plecat, dimpotrivă, de jos, din sat, 
delà păşune. Am păzit oile tatei şi ani sgâriat bu-
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chile «. i. >»; -5
delà rădăcina neamului, pe Şl cărui |uj
ca tine, vâjâiţi,'ca mândrul frunziş ^pacului. 
Eu vin însă de jos. ştiu ce vieţueşte acolo, ce 
jeşte în acel pământ, ştiu ce bogăţie zace 
în acea rădăcină copleşită de vitrega soaite. IM 
înfigeti odată acolo plugul cel adevărat şi la vre
mea cuvenită, şi veţi vedea apoi ce minunat are sa 
încolţească, să crească şi să rodească".

— „Plugul dracului! da, acela ar trebui!" mârâi

mi- 
ascunsă

Ian cu.
Sburase veselia şi molateca sindrofie, ce dom

nise înainte de sosirea acestor doi musafiri cu ca
petele aprinse.

Se mai făcu multă politică, ca de obiceiu, în for
mă de plângeri bine alcătuite şi de pilde, spuse Tu
zeflemea şi cu mult haz. Dar pentru- o ceartă băr
bătească hotărîtă lipsiă şi puterea şi libertatea. A- 
fară de aceasta Amza eră foarte supărat, că băie- 
tanul Iancu, în.'drăsnise să vorbească astfel în de 
fata lui şi a celorlalţi boieri mlai bătrâni, şi dacă 
n’ar fi fost Slugerul Tudof, vestitul căpitan de 
duri, potrivnicul lui în vorbă, fără îndoială i 
porunct lui Iancu să tacă din gură.

Dar fiindcă eră la mijloc Slugerul Tudor Vladi- 
mireseii, pe care-1 deosebise marele Tar Alexandru, 
după sfârşitul rasboiului, cu ordinul Sfântul Vla- 
d.rmr ş, pe care nu puteâ să-l dojenească 
Iancu, şi de vreme ce el 
de vorbă serioasă

pan- 
i-ar îi

ca pc
găsise de cuviinţă să stea 

cu Iancu, eră peste putinţă pen- -
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ti u Arrrza, gazda casei., sa facă altceva, decât să-şi 
înghită supărarea.

Atunci Creţescu încercă să schimbe «mersul vor
bei zicând : „înţeleg acum. Slugerule Tudor, că 
poţi să înfierbânţi inimile pandurilor! Cuvintele fru
moase, pe care le-ai spus“.

Vladimirescu. îi curmă vorba cu asprime: „Eu 
nu spun cuvinte frumoase. Treaba asta o las cio
coilor. Eu spun adevărul.. dar ca să-l înţeleagă cine 
me ascultă, trebuie să nu fie surd. sau să se prefacă 
a fi surd!"

Creţescu. lăsând-o încurcată, dacă acest răspuns 
îl priviâ numai pe lancu sau şi pe ceilalţi, zise cir 
diplomaţie0: ,,‘D-ta ştii multe, fiindcă ai văzut 
multe în viata d-tale, şi.de aceea te şi ascultăm tot
deauna bucuroşi. Acuma însă, spunc-ne ce se pe
trece la-Bucureşti, de oarece vii de acolo. Ce se 
aude din lăuntru? Ce face împăratul Napoleon după 

. înfrângerea ce a suferit-o în Rusia ?
■Cam supărat răspunse Vladimirescu: „Napoleon 

îşi arată acum colţii Ruşilor şi Nemţilor chiar în 
Ţările Ghermaniceşti".

— „Iară!*1 zise Dumitru, „iar au mai fost bă
tălii ?“

— „Vodă Caragea încă nu primise delà Viena 
ştiri în această privinţă", zise Tudor.

— „Dar d-ta pentru ce ai fost acum la Bucu
reşti?" îl întrebă un alt boier.

Toţi urmară pilda lui Creţescu, îngrămădind pe 
Tudor cu întrebări, spre a-1 împiedica să urmeze 
cearta începută cu prietenul său.
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„Am o ju-decată", mormăi Tudor, „Visteria 
îmi datoreşte patruzeci de mii de Iei, pe care i-am 
cheltuit cu pâlcul meu de panduri".

— „Ei şi? Nui’ti se plătesc?4
— „Nu mi se plătesc".
— „Şi ce ai de gând să faci ?"
— „Am de gând să mă jeluesc Tarului".
— „Aşa dară stai rău cu Vodă Caragea?"
Tudor răspunde după o mică tăcere: „Poate. El

m’a chemat şi m’a firitisit pentru ordinul Sf-tutui 
Vladimir, pe care l'am primit".

— „Cât trebuie să se suciască şi să se învârtească 
un. Fanariot ca el", zise Cretescu zâmbind, „ca să-şi 
•potrivească treburile cu totii! De Sultanul el este 
deadreptul a turnător şi trebuie să se ferească de 
a-i pricinui vre-o supărare, dar. Doamne fereşte, 
nici Tarului, şi nici chiar atunci, când ar fi făcut 
răsboiu Sultanului".

— „Ei, Padişaliul s?a făcut pare că n’ar fi având 
ştiinţă de asemenea lucru", zise Dumitru, şi Ie-a dat 
amnistie la toti, câţi au luat parte la răsboiu.

— „Acuma cred, că Turcii nu vor mai avea ni
mica de tepiut din partea Ruşilor, cel puţin câtăva 
vreme", se amestecă Mihai Jianu în vorbă.

— „Şi noi nu vom avea nimic de nădăjduit", zise 
Tudor.

— „De nădăjduit?4* zise Cretescu deschizând 
ochii mari. „Prietene Tudor, mă mir de asemenea 
nădăjduiri! Mai bine de două sute de mii de oameni 
au fugit din ţară în timpul răsboiului din urmă, ca 
să scape de birurile grozave, pe care ni le-au pus
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Ruşii pe capul nostru. In Bucureşti şi-au închis opt- 
sute de negustori prăvăliile, spre a„scăpâ de stoar
cerile de bani şi au trebuit pe urmă să le deschiză 
iarăşi, fiindcă au fost ameninţaţi cu Siberia. Basa
rabia au luat-o delà Moldova, nouă ne-au cerut 
două milioane lei despăgubiri de răsboiu, precum 
şi patruzeci de mii de ţărani şi optzeci de mii de 
boi. Iar la plângerea obştească generalul Kutusoff: 
a răspuns, că li se vor lăsă Rumânilor totuşi ochiiJ 
ca să poată să plângă44.

— „Răsboiul e răsboiu44, răspunse Tudor scurt. 
„Toate acestea ni le-au făcuit Ruşii ca duşmani ai 
Turcilor44.

— „Tot astfel ne vor face şi altădată. Ruşii voesc 
ţara noastră şi nici prieteşugul nostru, nici binele 
nostru sau libertatea noastră44.

— „Şi sunt totuşi de aceiaşi lege cu noi44, stărui 
Parucicul.

— „Prietene Tudor, mult m’aşi mira, să n’ai 
vre-o socoteală încă de descurcat la milostivul nos
tru împărat — cu toată amnistia ce a dat-o el pen
tru toţi !“

— „Ca ostaş nu i-a jurat credinţă niciodată44, 
zise un alt boier cu aprindere, „noi Rumânii avem 
dreptul, să ne răsboim cu cine vrem şi pentru cine 
vrem. înalta Poartă n’are faţă cu noi, alt drept, de
cât acela să ne proteguiască44.

— „Şi acela să ne mănânce44, zise Greţescu, 
„Turcii dau Ţării noastre frumosul nume de „Keler 
al Devletului44, — hambarul împărăţiei Osmanilor,
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V dar numai Dumnezeul şi 1 ara Rumânească ştiu, 
consemnează asta şi cu cât se plăteşte44.

~T „De altmintrelea44, se amestecă Mihai în vor
bă. „stai foarte bine, Slugerule Tudor, cu câţiva din 
Grecii cei mari. Samurcaş, de-o pildă, acest mare 
învăţat, este prietenul D-tale, nu^i aşă?“

— „Acuma în urmă am şezut la el în Bucureşti1*, 
răspunse Vladimirescu.

— „Atunci, la o nevoie, te va sprijini la Tari- 
grad?4*

— „Poate44, zise Tudor scurt.
— „Samurcaş?4* întrebă Columbeanu, „dar cum 

mai merge tovărăşia lui cea de taină, Eteria, înso
ţirea grecească a prietenilor?**

— „Tot mai cântă ei cântece revoluţionare Gre
ceşti prim Bucureşti? Şi tot se mai închină la proo
rocul lor, poetul Rhigas? Tot mai visează o mare 
împărăţie liberă Elinicească cu comerţie liberă de 
lămâi?44 zise Creţescu în bătaie de joc.

— „Dacă doresc slobozenie în ţara lor, atunci li 
se cuvine toată cinstea4*, zise Tudor aspru.

Iancu care tăcuse până acum, se apucă eu amân
două mâinile de cap şi clătinându-se în dreapta şi 
în stânga zise: „Puternice Dumnezeule! Mai ai tu 
răbdare să priveşti la'această politică scârboasă? 
Ruşi, Turci, Greci, şi prnitre ei şi Rumâni de ai 
noştri vărsându-şi sângele ba pentru unii, ba pentru I 
alţii! Ingenuchiaţi şi călcaţi ca vai de ei, şi totuşi/ 
mai flecărind despre libertate! Mare Dumnezeule/ 
din ceruri! nu mă pedepsi, dacă, în asemenea vre-f

2Hftuluoul.
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muri, copacii mei din codru îmi suni din zi în ii 
m&î dragi !“

— „Ajunge !“ se răsti acum Amza Ia el. •
Dar Cretescu »se grăbi a bate pe lancu pe umăr 

zicând: „Filosof! Filosof fără cărţi! Mă făcuşi sâ- 
mj aduc aminte de un alt filosof, cu cărţi, a căruia 
poveste am păstrat-o anume, ca să v*o istorisesc 
a-stăzi44. $i întorcâudu-se spre Vladimirescu : 
„Poate că~o cunoşti? Afacerea cu Logofătul Nicola, 
grămăticul Marelui Spătar al Măriei Sale“.

Tudor răspunse că n'o cunoaşte, dând însă răs
punsul în felul Turcesc, adică ridicând capul spre 
«pate şi plesnind din limbă.

Cretescu îşi frecă mâinile, căci totdeauna simţi* 
o mare plăcere, când s’auziă singur pe sine vorbind, 
şi cu1 grabă începu să istorisească: „Când Măria 
Sa vodă a numit pe Banul Grigore Spătar Mare, 
acesta a chemat pe omul său credincios Nicola, cu 
care se îndeletniciseră împreună.la multe învăţături 
înalte şi i-a zis: „Logofete. de oarece am ajuns 
Mare Spătar, să aplici şi tu să lingi ceva din fagurii! 
milei Domneşti. Te fa'C polcovnic al poterii din ju
deţul Vlaşca“. Polcovnicul Nicola mulţumi înaltului 
său protiguitor printr’un logos bine alcătuit şi adu- 
nându-şi. smerit cu mâna stângă giubeaua la piept, 
apucă cu dreapta mâna Marelui Spătar şi-o aduse 
mtâiu la buze şi apoi la frunte.

•Abia se retrăsese în odaia sa, când premergătorul 
lui în slujbă se şi înfăţişă, cu adâncă plecăciune, 
şi-i vorbi astfel: „Arhon Polcovnice Nicola, precum 
poate îţi este cunoscut, înaintea Donmiei-tale ara
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Mareluifost eu Polcovnic în Vlaşca, pc vremea 
Spătar de mai înainte. Milostive ArhonPolcovn.ee 
Domn ia ta eşti un om învăţat! Iţi iubeşti cărţile şt-ţt 
place o viaţă retrasă. Vinde-mi 
nouă în care nu te aşteaptă decât* osteneală şi aler
gături, trebuie să fii zi şi ‘noapte tot calai e i>e van 
şi pe ploaie şi dacă ajungi odată în sfârşit acasă, 
atunci trebuie să mai stai de dimineaţă ş> până 

. să judeci pe tâlharii de Rumâni, să le dai pe-

mie slubja cea

seara
depse şi osânde. Eu îti dau pentru, slujba aceasta 
cincizeci de mii de lei pe an. N’ai decât să. îi bagi
în buzunar şi să stai liniştit acasă*4.

— „Bine*4, răspunse semeţ Nicola, căruia înce
puse să-i furnice prin vine numele ostăşesc de Pol
covnic. „avem să ne mai gândim, şi apoi te vom 
chema*4.

InoepCi să cugete: „Vezi! Cincizeci de mii de lei 
pe an! Ce binevoitor e stăpânul meu pentru mine! 
Nici naşi ii crezut!44

A doua zi. când se înfăţişă iară stăruitorul. Pol
covnicul îi dădu un răspuns respingător.

— „Bine“.
îndatorez. Arhonda!**

— „Negreşit, negreşit, eşti prea îndatoritor »“ 
zâmbind înţeleptul Nicola. $i mai şiret ca el

be duse apoi de-şi luă slujba în primire O casă 
"jaie in m.jloou! unei curţi largi, pridvorul şi curt-L 
<>l,ne de c.auşi şi de oamenii lor. Trecură zile şi st 
tamani. Ciauşii horcăiau nri 
lor prin

zise celălalt. „am von mimai să U

z i He

s ’ üaca n ar mcepuit iarăşi să se
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gândească Ioghiceşte: — „La dracu! Eu şed aici 
şi cheltuiesc banii -mei, dar de primit nu primesc 
nimic. Pentru ce va fi voit pehlivanul acela, care a 
fost mai înainte polcovnic aici, să-mi plătească mie 
cincizeci de inii de lei pe an? Trebuie s’o ştiu asta“. 
Bătu din palme şi porunci ciauşului, care se înfă
ţişă, să-i pună îndată şeaua pe cal şi porni drept 
la Bucureşti unde trimise să-i cheme pe fostul Pol
covnic.

— „Ştii ce m'am gândit?*4 îi zise, „tu mi-ai făgă
duit cincizeci de mii de lei pe an, — eu îţi cer numai 
douăzeci şi cinci de mii, dar să lucrăm împreună4*.

Celălalt mulţumi prea plecat. Se alcătui zapisul 
de tovărăşie şi amândoi plecară împreună la slujbă.

Când sosiră, fu bucurie mare la vederea Polcov
nicului de mai nainte: „Bine ai sosit, stăpâne!44 
strigau arnăuţii, „{Dumnezeu să-ti dea sănătate ! 
Eră să ÎTiebunim de vreme lungă! Neavând nici o 
treabă44.

— „Aşâ, ăştia sunt băieţii mei“, zise noul părtaş 
Ia tovărăşia poliţienească Iui Nicola filosoful. „Noi 
ne înţelegem bine unii cu alţii, deşi mai .gâdilam 
câteodată pe câte unul,-şi-l scărpinam mai aspri- 
şor. Aşa-i, Marine? Ce ziceţi voi, Stane, Ioane ?“

— „Numai sănătate să fie, boierule! Biciul stă
pânului îngraşă sluga44.

— „Aşâ dar acuma Ia treabă, băieţi! Vă sunt 
caii în bună stare şi armele? Să fiţi gata pe diseară 
cu toţii !“

Boierii se duseră apoi la masă. După masă îşi 
făcură obicinuitul sominişor şi se răcoriră apoi cu
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seară noul ajutor dedulceţi şi cu cafelute. Mai pe st~ - "vs; săi'-ni'n.Gî, care în ce sate
oamenii lor. , __

învăţatului Nicola i se păreau aceste porunci un 
fel de halima. El nu putea să înţeleagă ce noima
aveau. . .

A douazi însă sosiă un ciauş după altul, vestind 
că din satul cutare şi cutare s’au întors oamenii 

atâtea şi atâtea vite cornute sau de altfel. 
Polcovnicul cel de al doilea porunci apoi, .ca vi

tele să fie aduse -în alte sate. Pentru Nicola-asta 
era încă o halima !

Intr’aceea se umplea curtea cu ţărani cari veni au 
cu gentichiul plecat şi cu lacrimi fierbinţi să se je- 
luiască pentru pagubele ce suferiseră, iar înalta O- 
cârmuire făcea cuvenita însemnare amănunţită des
pre fiecare .plângere,- despre numărul şi felul vitelor 
furate.

Satul se umpluse acum de oameni şi cârciumarii 
aduceau laude lui Dumnezeu şi harnicului Pol
covnic !

Putină vreme (duipă aceea sosiră ciauşii cu oa- 
menii, lor aducând vitele ce se furase: boi, vaci 
viţei şi cai şi istorisind ce au pătimit în goanele fă
cute dupa tâlharii, cari la urmă toti 
fugă.

I aram» recunoşteau vitele, şi se făciî o mare lia 
rababura pană când'cel de al doilea Polcovn c 
runc la tot,, să tacă din gură, căci curtean 
ajuns un adevărat bâlciu.

săi cu

o rupseră la

po-
ar ti.
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— „Ai tăi sunt boii ăştia, Creştine?" întreba ci 
pe unul, ,.îi cunoşti tu, cu adevărat?"

— „Cum. să nu-i cunosc? Că n'am avut alţii, de
cât numai ăştia doi bouleni".

— „Aiunci să-ti trăiască! Vezi tu, băieţii mei ti 
i-au găsit. Frumoşi boi în adevăr! Fac cel puţin 
cinci sute de lei. A zecea parte ar ti prin urmare 
cincizeci de lei dijma lor. Desleagă-ţi băierile pun- 
-gnliţei, şi să găseşti acolo ceva şi pentru băieţi, 
căci. de, nici ei nu sunt slugile tale".

— „Aoleo! Săracul de mine, boierule! Zeu aşa! 
boii ăştia i-am cumpărat mimai Cu două sute de 
lei ,şi dacă aş stă să-i vând acuma nu mi-ar da ni
meni mai mult de o sută cincizeci de lei !"

—„Minţi, câine de Rumân ! ori plăteşti cincizeci 
de lei. ori scuturâ-ţi căciula-şi du-te dracului fără 
boi !"

Aşa veni au la rând, un ţăran după altul. Multe 
din vite, se înţelege, nu s’au mai găsit, ca de obiceiu 
tocmai cele mâi frumoase, fiindcă tâlharii apuca
seră cu ele drumul cunoscut spre Moldova.

In curs de două săptămâni se petreceau lucrurile 
astfel în fiecare zi. Dijma ce se aduna delà toate 
vitele furate făceâ pentru Polcovnicul cam o mie 
de lei pe zi.

La vederea acestor coţcării, Nicola, înţeleptul, 
oftă adânc. încăleca iarăşi calul, se duse înapoi !a 
Bucureşti, la proteguitorul sau, Marele Spătar, şi-i 
istorisi foarte mâhnit ce rost avea slujba, pe care 
i-o dăduse.

— „Eu sunt sărac, stăpâne", zise „şi cincizeci
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sont bani frumoşi, dar mai bine mă 
scuturând de două degete mar- 

„Vroiu să rămâiu sarao>- 
mea, unde am

de mii de lei 
lipsesc de ei !“ si 
ginea blănită a giubelei:
dar curat, cu cărţile mele, Ia biserica 5
cântat în strană antifoanele, când vu Milostîvttea 
ta ia liturghie. Şi voiu găsi oricând pe cat timp tt> 
va dărui Dumnezeu viaţă, Milostive, un codru ae- 

ta îmbelşugată, cum găsesc ataţiapâine în casa 
*lţii4\

Marele spătar, începu să rază cu poftă, şi-i arăta 
înţeleptului Nicola, cu deamăruntul, cât e de prost, 
fiindcă toată Oblăduirea Tării nu este aşezată pe 
altă temelie, decât pe aceasta: Vodă îşi cumpăra 
scaunul Domnesc penitrui câţiva ani delà Sui faillit.
adică nu inuniai delà Sultanul, ci şi delà Marele Vi
zir şi delà toţi ceilalţi Paşi. Delà Vodă apoi îşi cum
pără toţi veliţii boieri slujbele lor şi delà cei doi
sprezece mari boieri divaniţi îşi cumpără slujbaşi 
cei mai mici slujbele lor—şiaşă mai departe. Fireşte 
că fiecare mai întâiu trebuie sa-şi scoată banii daţi 
pentru slujbă, apoi trebuie să trăiască şi el şi să 
mai pună deoparte şi ceva bani albi pentru zile 
grc. De aceea Marele Spătar trebuie să 
mezat slujbele de polcovnici, ele se plătesc după
judeţe pana la o sută de mii de lei. Logofătul Ni 
cola, î-a căzut o

ne- 
pună ia

- ... . asemenea slujbă „ca o prună
coapta m gura . i-a fost dăruită din 
şug şi bunăvoinţă şi el îi-dă 
da, vorba Turcului:

curat priete- 
acum cu piciorul! Da, 

chiel, em fudul41 
calic şi tot e fudul. — Ei slavă nn e un

N'“la I0“ * «• '"'«cuit orÆtV^l
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nicie cu altcineva. Altfel ar fi, se înţelege, dacă el 
însuşi, Marele Spătar, şi-ar aruncă slujba la picioa- 
reje lui Vodă! Dar oare ar fi aceasta o faptă pa
triotică ?“

:— „Aferim", zise Iancu în bătae de joc, „se 
vede că Banul Grigore n'a învăţat degeaba loghica 
grecească".

— „Aceasta", zise Columbeanu, ridicând umerii, 
„este marele sistem de stat Fanariot al „Catahri- 
sisuîui".

— „Pe rumâneşte se chiamă al tâlhăriei", is- 
bucni Iancu.

— „Sfetarisirile! — Stoarcerile puterilor! — Ja- 
iu! ocârmuitorilor !" mai traduceau alţii.

— „De", zise Creţescu, ;,dar doate acestea, pe 
care le înşiraţi Domniilevoastre, tot nu spun de 
ajuns! Acea vorbă frumoasă, singură poate să cu
prindă, Ia un loc toate aceste lucruri folositoare". 
Şi ascuţindu-şi buzele, cum fac Grecii, cu accent 
simandicos zise cu glas înălţat şi eu un fel de pă
rere de rău politicoasă: „Catahrisis! Catahrisis!“

Toţi boierii începură să râză.
— „Dacă râdeţi Domniilevoastre", z-ise Tudor cu 

obicinuita lui seriozitate, „nici eu m’am de ce să 
plâng". Şi pe când spunea aceste vorbe, se uită 
aşa de amărît jur împrejur, încât privirile tuturor i 
se abateau din cale, numai ochii lui Iancu nu.

— „Eu nu râd", zise el, f,căci mi se întoarce rânza 
pe dos. Eu mu râd, eu plec la codru!"

— „Dă-1 dracului de codru!" strigă Tudor, pe 
care îndărătnicia sumeaţă a prietenului său> îl
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acuma din răbdări. „Nu cumivă ai hotărâtă 
să te întovărăşeşti cu Mereanu.

i<- mai cinstita, decar
scoase
te faci haiduc,

— „Şi încă ar fi o meserie* -
acea de Polcovnic44, zise Iancu. •

— „Deci, 'fiindcă nu-mai poate fi nici o mesene 
cinstită în Tara asta44, strigă Tudor cu glas detu- 
nător“, fiindcă Ia noi toate sunt de vânzare $1 po 
litica a ajuns o umblare prin mocirlă, de aceea tre
buie acum să ia lucrurile o schimbare. Altă îndrep
tare nu este ou putinţă decât să alungăm pe Fa
narioţi din scaunail Domnesc şi să aşezăm acolo 
iară Domnitori din sângele nostru, ca odinioară, 
când un Mihai şi un Matei Basarab domniau cu
cinste şi cu dreptate44.

Boierii se speriară la vorbele fiului de mazil din 
Vladimir.

Iancu, singurul, care îl înţelegea pe deplin, dar 
care avea un mare dispreţ de oameni, zise: „Da, aşa 
a fost odată, dar acuma nimeni nu are vreme să-şi 
rupă lanţurile, fiindcă pentru aceasta ar trebui să 
se lipsească de somnişoruJ de după masă, sau să i 
se stingă ciubucul. — şi Tara aceasta nu e vrednică 
de asemenea jertfe.

Cn o privire care lui Columbeanu îi aducea a- 
mmte de măcelărirea, pe care o văzuse la malul 
Dunarn, răspunse Tudor: „Bătaia de i 
armă grecească !“

Iancu scoase un gemet încet, iar ceilalţi tre 
murau de frică, nu cumvâ să se încăiere 
hărţagaşi. Se auzi .însă 
zâmbitoare năvăliră

joc este o

„ K~. . , ce* doio bataie la uşă, şi Cu feţele 
cucoanele, grămadă.

. *
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— „Dar mare gălăgie, faceţi, boieri Dumnea
voastră*4, zise veselă, cucoana Creţescului. „Dece 

^este vorba, mă rog?"
•— „De ce T>oate să fie?4, zise o altă cucoană 

glumeaţă, „negreşit de fete şi de temei! Unde sunt 
adunaţi bărbaţi tineri, iubito!../* şi ochii ei catifelaţi 
aruncau fulgere jur-împrejur.

— „Dar aici mai sunt şi oameni însuraţi printre 
D-lor“, ziseCreţea'sca. „Cât priveşte pe al meu, nă- 
dăjduesc, că nu cumva...44 şi ameninţă drăgălaş cu 
degetul ei, încărcat de inele.

— „Ce vrei, asemenea lucruri sunt molipsitoare44, 
stărui cealaltă cucoană, „aici sunt mulţi burlaci şi 
burlacii sunt primejdioşi !“

Cât erau de sfiicioase, pe atunci, şi de ruşinoase 
fetele tinere de boieri, cu atât mai Limbute se fă
ceau, după ce se măritau. Eră un fel de reacţie 
contra linei creşteri nepotrivite cu firea. Cu vremea 
obiceiurile Fanarioţilor şi vederile lor câştigaseră 
o Înrâurire asupra întregei creşteri. In viaţa femei
lor juca rolul principal partea sexuală. Ca fete, ele 
erau pe lume numai ca să fie frumoase şi să deş
tepte iubirea, iar ca femei, să se păstreze frumoase, 
ca să nu înceteze de a fi iubite.

Astăzi scânteile dm ochii lor aprindeau cu atât 
mai uşor, cu cât atmosfera din adunarea bărbaţilor 
ajuraseşe să fie năbuşitoare. Afară de Tudor toţi 
ceilalţi bărbaţi se grăbiră sa intre în sburdalnica 
harţă de vorbe.

— „0“, zise Creţeasca, „de boierul Iancu, nu 
jni-e frică deloc că-mi va ademeni pe bărbatul meu.
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Am auzit că dragostea Jui nu se întinde mai de
parte, decât până Ia unul din plopii aceia, cari stau 
acolo, Înaintea porţii4*.

— „întocmai ca regele Xerxes al Perşilor**, zise 
Cretescu. „Şi acela se îndrăgostise odată de un 
pal tin

— „Maică Sfântă! Dar cum putea el să-i dove
dească iubirea unui paltin?*4 chiliăi Cucoana Voi- 
chiţa.

— „Atârnându-i podoabe de aur pe crăci şi spu
nând la toţi, că în acel paltin trăieşte un suflet 
dumnezeiesc4*.

— „Şi nu avea nicidecum nedreptate", zise laneu.
— „Poftim!" zise Voichiţa râzând. „Halal să-ti 

fie dragostea, boierule Iancti! Să-ti trăiască plopul 
si să-ti crească înalt!"

la spune mai bine, Iaircule, fiul meu", se a- 
mestecă în vorbă un boier mai bătrân, „spune fără 
supărare, ai avea de zis ceva împotrivă, daca acel 
mlădios plop s’ar preface într-o mireasă cu două 
braţe molatice $i cu o guriţă roşie ca o fragă, cu 
doi ochi de căprioară, adumbriţi de sprâncene lungi, 
şi dacă ar avea şi o mamă bătrână cu avere mare?4*

—'„M'aş împotrivi, cucoane Alecule44. fu răspun
sul.

'Foţi râdeau, numai Amza se întunecase Ia faţă. 
fiindcă e! ar fi dorit, mai mult, să-l vază însurat pe 
fratele său cel mic, care tocmai astăzi se purta mai * 
nesăbuit ca oricând.

Cucoana. Creţescului însă nu slăbiâ din luptă : 
„Ţăranii sunt adunaţi, să începe jocul, fetele au şi
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ieşit în pridvor, ca să privească la horă. 'Dacă staţi 
închişi, aici, se înţelege, că inimile D-voastră n’au 
să se aprindă. Haide, mai bine veniţi afară !“

Eră praznicul lui Sân-Petru şi în curte se adula
seră ţăranii încet-încet; îmbrăcaţi în hainele lor de 
sărbătoare. Veniau în) cete pe potecuţe înverzite, 
înaintând ou paşi uşori şi liniştiţi, căci opinca nu 
îngreunează piciorul, şi piciorul Rumânului este în
gust, iar gleznele lui sunt subţiri. Ţăranul şi în 
deosebi Olteanul, ţine totdeauna capul în sus, chiar 
şi când stă cui căciula în mână, înaintea stăpânului 
său. Aceasta face ca înfăţişarea lui să fie plăcută 

.şi cu demnitate.
In curte stăteau bărbaţii şi femeile, în cete deo

sebite unii de alţii. Bărbaţii aveau cămăşi albe, 
lungi, strînse în cute împrejurul mijlocului cu brâne 
de lână roşii sau verzi. Marginile cămăşilor erau 
împodobite cu flori -meşteşugite, negre şi roşii. 
Femeile purtau vâlnice creţe, lipite de mijlocul lor, 
subţirel, ca al Tanagrenelor. Poalele iilor, albe ca 
zăpada, ajungeau până la glezne. Mijlocul îl strân
gea un brâideţ îngust de betelii roşii sau cu alesă- 
turi de fir. Mânecele creţe, care fâlfâiau uşor în 
vânt, erau cusute cu felurimi de flori în toate feţele, 
duipă isvoade vechi. In cap aveau, pe subt marame, 
un Tel de cauc, care le arătară cu o palmă mai înalte, 
iar maramele, albe sau gălbuie, aşezate pe cauc, 
erau aduse cu un căpătâiu pe subt bărbie, şi cu 
celait capăt lăsat să atârne în jos, pe spate până la 
genuchi. Fetele aveau flori în cosiţele, împletite 
strâns de tot.
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Toţi împreuna străLuciau ca nişte flori de câmp 
în lumina soarelui pe asfinţite.

fCând ieşiră boierii în pridvor, toţi oamenii din 
curte îşi îndreptară privirile în sus, unde printre 
stâlpişorii îmbrăcaţi în verdeaţă, străluciă bogăţia 
veştmintelor boiereşti şi frumuseţea feţelor albe 
ale cucoanelor.

Cât era de neastâmpărată mişcarea sus în prid
vor, cât de zgomotos se râdeâ acolo şi se vorbia, 
cn câtă lipsă de sfială se întorceau ochii cei fru
moşi şi plini de foc ai cucoanelor, tot atât de cum
pătată se înfăţişă lumea adunată în curte.

•Asemănat unor crăiese stau tărăncile, ţinând câte 
un copil în braţe sau de mână, sau având amân
două braţele încrucişate pe piept subt marama albă 
ca zăpada.

— „Bine aţi venit“, zise Arnza de sus din prid
vor. Bărbaţii ridicară căciulile şi răspunseră:

— „Să trăieşti, boierule, — bine te-ain găsit să
nătos !“

— „Unde sunt lăutarii?" întrebă Dumitru, „să 
zică pentru joc".

Trei ţigani, îmbrăcaţi în giubele lungi de feţe 
închise, ieşiră din curtea gospodăriei, foarte grăbiţi, 
şi după ce se închinară de nenumărate ori înaintea 
boierilor din pridvor, se aşezară în mijlocul curţii 
şi începură să cânte, unul din lăută, celait din c.;bzâ 
şi al treilea1 dini naiu.

Câţiva flăcăi înalţi şi chipoşi ieşiră atunci din 
cetele Oltenilor şi prinzându-se de mâini, începură 
să joace strămoşeasca horă. Lăutarii se aşezară în .
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mijlocul cercului, care. cu paşi măsuraţi, când se 
lărgea şi când se strângea spre mijloc. Era un cerc 
luminos de figuri 'bărbăteşti, în alb. împrejurul sâm
burelui întunecat al ţiganilor.

O fată se apropie de horă şi despărţirtd mâinile 
între doi flăcăi, se prinse între ei. Mişcarea horei 
incepù îndată să fie mai domoală. Nu se mai jucâ 
„bărbăteşte“, ci ca cu nevestele, se tăceau adică 
paşii mai mărunţei. 'După fata cea dintâiu urma a 
doua, apoi intrară şi femeile In horă şi se formă 
un şir bogat de feţe, toţi strânşi umăr ia umăr. iar 
paşii tuturor se legănau, cum leagănă vântul de 
seară lanurile de grâu.

După melodia undulată a.horei liniştite, urmă rit
mul săltăreţ şi scurt al brâului, la care cobză bâ- 
zâiă mereu ca un bondar turbat. Flăcăii jucau a- 
eiîm „voiniceşte*1. Săriau şi băteau din picioare, se 
plecau şi-şi înfigeau călcâiele în pământ, apoi se 
repeziau iar drepţi în sus, aruncându-şi pletele pe 
spate; fiecare muşchiu d'in trupul îor tresăr ia îm
preună cu tactul, sau mai bine zis in contra tac
tului, căci atât jocul cât şi -muzica merge în sincope, 
şi cine nu Ie simte pe aceste în tot trupul lui, din 
umeri până în talpe, acela nu po-ate să nimereas:ă 
niciodată ritmul unei hore sau al unui brâu. Şi cine 
nare muşchii oţeliţi, nu poate s’o ducă la jocurile 
Rumâneşti nici cinci minute.

Tudor stă Ia marginea pridvorului, privind în 
curte, şi când se apropiă Iancu de el îi zise: „Uita
te la ei, necredinciosule, — un popor care joacă 
aşa nu piere!“
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lăncii: nu răspunse nimic. Cad, de* *« ioc
cu amărăciune de starea desnadajdnita. 
ajunseseră lucrurile din I ara Iui, totuşi nu . ^ - 
să so împotrivească la rftrmi-I plin de viaţa m ro
curilor păstrate din bătrâni, care ii pătrundeau pana 

i m măduva oaselor şi îi fura inima. Nn piucă sa nu 
vadă, câtă putere şi câtă demnitate mai erau încă 
păstrate în jocurile acestui popo". după atâtea asu
priri şi suferinţe. In cântecele şi în jocurile unui 

plămădeşte, şi în ele trăieşţe sufletul Iui.

! care

•neam se
Vorbele Iui Tudor le auzise cucoana Grotescului

şi băgase de seamă, cum privirea Iui lancu din. ce 
în ce eră mai atint'ită Ia joc. Ea puse atutTbi mâna pc 
umărul drăgălaşei Ileana Goliineanu şf-i zise : 
„Du-te şi tu de joacă4*.

Şi pe când fata ale cărui picioruşe se mişcau încă 
demult, în tact. sub rochiţă, aruncă j privire în
trebătoare spre mama sa, înroşindu-se de bucurie, 
cucoana Grotescului se apropia de lancu şi-i zise 
zâmbind : „Aşa de frumos iui se leagănă nici un 
plop Ia suflarea vântului, cum se leagănă mica 
noastră Ileana, când joacă brâuieţul !“ 

îndată ce se prinsese fetica între flăcăi, unda jo- 
culm se potolise, iar cercul mise mai aruncă zbu
ciumat Ia dreapta şi Ia stânga, 
acuma ci pasul se făcea 

de oameni, se 
din când în când într*o

,,pe loc . aşa încât tot şirul 
mişca numai în ritm 
sau într’alta. parte

Una cate una se prinseră şi ţărancele în i 
Ileana juca întocmai e e ln 1
uând capul ridicat în

joc şi
ca si ele. foarte liniştită şi ti- 
sus. iar ochii plecaţi în jos.
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In pridvor se auziau numai vorbe de laudă, ceea- s 
ce facil şi pe alte cucoane tinere să scoboare, clii- 
hă'ind, în curte şi să se prindă în horă, ca să fie şi 
ele lăudate.

Când ridică însă Ileana încă odată ochii în sus, 
Ianicu nu mai priviă la horă, întorsese spatele spre 
curte şi vorbiă cu Tudor. Deodată se întoarse însă 
cii iuţeala acea năpraznică, Vijelioasă, care eră în 
toatë mişcările lui. Toţi câinii se repeziseră lătrând 
nebuneşte spre poartă, fiindcă o roată de călăreţi 
se opr'ise acolo.

Nările lui Iancu tremurau ca ale unui armăsar, 
când simte^o fiară sălbatică în. apropiere.

— „Cine este?“ întrebă el uitându-se cercetător, 
peste .capetele lamei din curte, spre drumul de afară.

— „E Cârc Sărdarul Pervanoglu“, zise Tudor. 
„Când trecui acuma prin Piteşti, el era acolo cu po
tera lui, urmărind pe haiducul Mereanu“.

Şi deocamdată jefuiâ Piteştii, aşa e!“ zise 
Jianu. In aceiaşi vreme sosi o slugă în pridvor şi 
vesti: Cârc Sărdarul Pervanoglu face întrebarea, 
dacă boerul Amza vrea să-l primească.

Stăpânul casei dădâ din cap cu demnitate: „Să 
poftească, îmi este bine...“

Iancu însă îi tăia vorba ca un fulger: „Nu vei în
gădui doară, ca acel nemernic să calce pragul casei 
Domnieitale !“

In obrajii lui Amza se vedeă urcându-se o văpaie 
de mânie, dar el se stăpâni şi de astădată, din cauza 
musafirilor şi zise, par'că ar fi vorbit un copil fără 
judecată: „Dar cum aş puteâ să fac una ca asta, 
chiar dacă aş dori să nu-1 primesc pe acest om?"
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— „Trimite-i vorbă că n’ai poftă să fii acasă“, 
zise Iancu cu ochii scânteietori.

Amza dădu numai din umeri şi porunci încă o- 
dată slugii, să poftească pe Cârc Sărdar înăuntru.

Iancu intră în casă, iar Mihai zise către musafirii 
dmprejur, oftând: „Cu băiatul ăsta Dumnezeu ne-a 
pedepsit pentru păcatele noastre4*.

Amza aştepta pe Cârc Sărdaruî, în capul scării.
Acesta intrase cu cei patruzeci de arnăuti ai lui 

în curte.
Soarele apuneâ, văzduhul era înroşit, şi pe cer se 

vedeau mieluşei roşiatici, semn că ziua de mâine va 
aduce furtună.

Lumea de jos din curte alcătuia o minunată 
icoană vie şi bogată în fel de fel de feţe, luminate de 
asfinţitul soarelui. Lefegii dim poteră aveau ghebe 
roşii peste şalvari creţi şi purtau fesuri roşii în cap. 
Puştile lor lungi le aveau atârnate de-a curmezişul 
peste spate. Cârc Sărdaruî eră muiat în aur. Avea 
ceacşiri verzi de mătase şi o cialma bogată cu îm
pletituri de aur învelea capul lui hâd şi respingător. 
Obrazul Iui eră pocit rău de vărsat.

Pomojnicul său, un căpitan cu faţa galbenă verde 
ca veninul, şi cu mişte mustăţi lungi negre, sărise de 
pe cal, ca să deâ ajutor lui Pervanoglu la descăli- 
cat. El ii ţinea scara, iar doi Arnăuţi stăteau la ca
pul calului şi un al treilea îngenuchiase, ca să-i slu- 
jiască Cârc Serdarului cu. spatele drept scăunel. Un 
al patrulea Arnăut, împreună cu veninosul Pomojnic 
îl sprijiniră pe Grecul burduhănos de subţiori, când 
fu în staie, în sfârşit, să steâ pe picioarele lui.

Gâfâind ajunse Pervanoglu1 sus în pridvor, dar
3Unidmcul.
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:ând Amza -I întâmpină cu „bun sosit ", el îi scurtă 
vorba repede şi piţigăiat.

— „De! daca Mata, tinstite boerule, ziţi ca-ţi 
pare bine pentru cam venito sa te tertetez, atimti 
negreşit trebuieste să te crez, deşi mi s’a parut, ca 
ai cam stato la îndoiala, daca sa rna primeşti sau sa 
nu ma primeşti. Sa nu tagaduesti, fiindcă la ocini 
mei nu scapa nimica nevăzuta. Pentru te sint io Kirk 
Sardar. La urma sa pote ca d-ta ai mitusito acuma, 
iute, — iute dinainte me pe atei talhar de Mereno. 
si sa poate sa fie ascunso chiar in haine femeeste 
acolo printre aţele fete 'frumuşele, care sa grama - 
desco ca nişte mieluşei. Nu ar fi re atesta ascun- 
zatore!“ Vorba Grecului vroia să fie glumeaţă, dar 
înţelesul ei eră o şiretenie. Haiducii fiind toti Ru
mâni, erau totdeauna ocrotiţi de pământeni, ori
când vroiau să se ascunza pe la ei, nici odată nu 
erau vânduţi.

— „Nu cred că faci bine‘V zise râzând Mihai, 
„dacă spui astfel de bănuieli isteţe în gura mare. 
Cârc Sărdarule, căci s’ar putea să faci pe cineva 
să se folosească de ele“.

Pervanoglu, ale cărui galeşe priviri se lipiseră dc 
grămăjoara fetelor frumuşele, se apropie şi mai 
mult de dânsele, şi, legănându-se răspunse: „Car- 
naxi, ai dreptate, boerule, as vra sa fio chiar io sin
gur acum atela, care sa ma rolosesco“.

Un slujitor vesti că este dat la masă pentru cină. 
Amza veni grăbit pe deoparte la Pervanoglu, iar 
Mihai de cealaltă, şi-l poftiră la masă, însoţindu-1 
până la sofragerie. In treacăt Amza zise aspru lui
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trebuie să steà laDumitru: „Să aduci pe lancu
masă cu noi“.

Tudor care' auzise
V'^A^ÏaSSàiicnit?/nâ„^^ 

cap al familiei, nu eră de înduplecat. La urma urmei 
voinţa lui trebuia să fie îndeplinită. w .

Sofragcria era scundă şi mai mult lunga decât 
lată. Pereţii erau spoiţi cu var alb. Pe masa ardeau 
multe lumânări de ceara în sfetnicile de argint. De**- 
vanoglu se purtă gălăgios şi bădarăneşte, spunând 
vrute şi nevrute, iar Mihai şi Gretescu îşi dădeau 
multă osteneală, să le acopere, vorbind şi ei cât se 
putea mai tare. Amza tăceâ ca de obiceiu. Cucoa
nele mai tinere râdeau câte odată de glumele prea

„Nuaceastă vorba, le zise.

Indrăsneţe ale Grecului. Cucoanei Catincai însă 
nu-i veneă în demână deloc. Fetele nu ridicau ochii 
din farfuriile lor. Cârc Sărdarul însă nu-şi mai lua 
ochii delà Ileana Golfineanu.

Dumitru se uita mereu la lancu, care nu mâncâ 
nimic, şi vedea, cum împrejurul buzelor lui se zărea 
câte odată o tresăltare, iar pe fruntea lui sudori' 

Acuma începu să-i pară rău Iui Dumitru, că-1 si
lise să vină la masă, văzându-1 cât sufere. „Şcoala" 
ii şopti el. ,,-Du-te de te plimbă putini afară"

Dar lancu n’auzeă, El şedeă

îF"“ zz&sz
se
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tul la aţeste... „U!“ ţipă el, pe jumătate lunecat, căci 
un pahar plin cu vin îi sburuase, glonţ, în faţă.

— „Afară !“ strigă Iancu sărind în sus, „ieşi a- 
fară !“

Toată lumea se ridicase, femeile sperioase fugiră 
din odaie, iar Tudor şi cu Dumitru îl apucară pe 
Iancu de umeiri, de amândouă părţi.

Pervanoglu, care rămăsese dintâiu amuţit de har- 
ţag, îşi regăsi iarăşi glasul şi ţipă înţeglat: „Căpi
tane Duţa! Sa-1 împusti pe aţesc chine, sa-1 împusti 
acom indata! Si tota aţasta ad.unatura de Rurmini 
ticăloşi !“

Dar cu mare grabă o rupse Grecu spre uşă ţi
pând piţigăiat de frică, când Iancu, scăpând din 
mâinile celor ce încercaseră să-l reţină, turbat de 
mânie şi cu pasul rar ca o fiară, se apropiâ de dân
sul. Pervanoglu, răsturnând toate scaunele din cale 
şi împingând la o parte pe toţi cei din prejur, ajunse 
afară strigând mereu : .

— „Caii! Caii! ^ .
Lucrurile se petrecuseră cu iuţeala fulgerului aşâ

încât boierii abia pe .urmă putură să-şi deâ seama 
Aumza, Dumitru şi Mihai alergară după Grec, dar 
degeaba fu osteneala lor să-l liniştească. El făceâ 
spume Ia gură şi tremură de frică, erâ şi beat şi 
turbat de mânie. Alergă nebun prin pridvor în sus şi 
în jos, până să-i sosească caii, şi înjurăturile lui nă- 
praznice se mai auziau încă şi când ieşise în dru
mul mare, însoţit de poteraşii săi.

Amza, stăpânul casei, erâ foarte amărît, şi nu ştia 
ce să facă. Niminea nu cuteză să-i vorbească. Din
tre cucoane nici una nu se miai arătâ, se zăvoriseră
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cu toate în odăile lor. Slugile înspăimântate vorbiau 
numai şoptind în sofragerie.

. Eră lună ca ziua şi Amza umblă în pridvor în sus 
şi în jos, ţinându-şi amândouă mâinile pe spate în
cleştate sub giubea. Alergă frământat, de-i sbură 
anteriul şi i se băteă de glezne.

—„Ne mai pomenit !“ ziceă el mereu. „Nu s’a mai 
văzut un asemenea lucru! Să îndrăznească el, să 
facă una ca asta în casa fratelui său celui mai 
mar^e !“

Deodată se opri liotărît şi porunci : „Să vină 
Iancu aici, acuma, îndată să vie !“

— „Te rog‘\ zise Creţescu, „lasă, nu tocmai 
acum, prea sânteţi întărâtaţi amândoi4*.

— „Nu! fără nici o întârziere! Să vie îndată 
Iancu aici !“ strigă Amza. „Ademenea faptă nu o 
pot lăsă nepedepsită! Ce îndrăzneală ! In casa- 
mea!“ — Nu mai găsiă alte vorbe şi repetă mereu 
tot astea.

Mihai voiă tocmai să intre în casă. când se în
tâlni cu Dumitru piept în piept.

— „Unde este Iancu? Ai fost la el?“
— „Am fost“, răspunse celălalt frate, ridicând 

din umeri: „De! Nu trebuiă să stăruiască, să vină 
la masă!

.— „Dar iartă-mă, frate, iartă-mă!“ răspunse 
Mihai „nici toate nazurile acestui băiat nu pot fr 
tirnite în seamă !“

— „Eu am dreptul să primesc în casa mea pe 
cine vreau eu !“ strigă Amza, bătând din picior. „Pe 
cine vreau eu! şi cum vreau eu!“

— „Da, da, negreşit, nene‘\ căuta Dumitru să-l
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liniştească, „D-ta eşti capul familiei noastre şi noi, 
Mihai şi cu mine, deşi oameni însuraţi şi cu copii, 
nu ieşim din vorba D-tale. Şi Iancu are cea mai 
bună voinţă, însă...“ el se scărpina pe frunte, „pri
cina aia cu Grecii îl face să-şi pearză sărita, şi în
dată îl prind un fel de friguri..

— „Dacă e nebun, atunci locul lui este la Mafa- 
moc, iar nu în casele noastre44, zise Mihai, iuţit-

— „Adu-I încoace44, porunci Amza iară.
După puţin timp se auziră paşii, iuţi şi uşori ai 

lui Iancu prin sală, îndreptându-se spre pridvor. 
Eră galben ca lumânarea de ceară, şi ochii lui 
aruncau scântei.

— „îmi pare foarte rău, nene Amza“, zise el, „că 
ti-.am pricinuit această supărare, dar la oricare alt 
prilej ca acesta, tot astfel are sa se întâmple. Eu nu 
le fac temenele acestor stârvuri din Fanar44.

— „Aşâ?“ strigă Amza, „adică tu-mi dai po
veţe? N’ai vreà ctimvâ să-mi spui, că o ţară poate 
să fie fără ocârmuire? Aceşti oameni sunt astăzi 
ccârmuirea noastră şi eu am trebuinţă de ei, fiindcă 
am nevastă şi copii, am casă şi moşie, şi n'am 
vreme să umblu, hoinar, prin păduri, după năluci!“

— „înţeleg44, răspunse Iancu, „dar a tunici na mă 
chema pe mine din pădure, să stau în faţa lor44.

— „Iţi jur, că n’am s’o mai fac!“ strigă Amza. 
„Rămâi acolo, unde este locul tău, cu lupii şi cu 
urşii. Te opresc să mai calci în casa mea! Ai în
ţeles?44

Dumitru ar fi vroit să zică ceva, dar Amza îi tăiă 
vorba: „Ţine-ţi gura! aici eu sunt stăpân! Sa se 
ducă! Să plece!“ Iancu plecă repede pe scară în jos.
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încet. 11 întrebă Mihai pe Tudor, cel’ scump la 
vorbă: „N’ai putut să-l faci să înţeleagă?“

— „N’are răbdare !“ fu răspunsul Iui, mânios, 
„vreâ să Ie ia toate ’n coarne*'-.

lancu se duse la grajd. iDouă felinare cu hrmânări 
de seu revărsau o lumină turbure în gra-jdul scund 
şi deşteptau pe ici, pe colo, câte o licărire, ca de 
oglindă, pe spinările cailor, înşiraţi la iesle. Nume
roşii. vizitii şi ţigani încetară îndată vorba, cu>m in
tră tânărul boier îiî grajd.

— „Galul meu!“ porunci Ianeu.
Cu mare zor se repezi o slugă între cai, dar tot 

atât de repaie se rostogoli înapoi, fiindcă armăsa
rul bălan, pe care voise să-l apuce de căpăstru, în
cepu să asvârle, nechezând.

— „Lasă-1 în pace, nătărăule", zise lancu şi se 
apropiă singur de nebunul sau de bălan.

In acelaş timp fu deslegat şi murgul de alături. 
Omul, care-1 deslegâ, fu recunoscut de agerul ochiu 
al lui lancu că era .unul din Arnăuti.

— „Tu ce mai cauţi aici?*6 strigă lancu la el. 
„Ori te-a lăsat stârvu ăla de Grec, ca iscoadă în 
urma Iui?“

— „Ba nu, stăpâne", încercară .unii din oamenii 
curţii să-l liniştească, „i se rupsese chinga delà şea 
şi a trebuit să. i-o coasa Dincă, curelarul nostru".

— „I s’a rupt chinga! Vorbă să fie..." mormăi 
lancu, aruncându-şi singur şeaua, cu dibăcie, pe 
spinarea îngustă a bălanului, — „Ticăloşie!"
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Iute şi «în tăcere, îşi încăpestii şi Arnăutul calul
său.

— „încotro a apucat afurisitul Iui de stăpân?*4 
întrebă Iancu.

— „Spre Caracal, boierule*4, răspunse vătaful 
grajdurilor.

Un ţigan sosi în fuga maire: „Trăsura cucoanei 
Maria Goîfineanu! Gonită vrea să se întoarcă la 
Caracal*4.

— „Ţine-ţi gura, dobitocule!** strigă Iancu la el. 
Ţiganul se r.ugă de iertare. Nu ştiuse, zicea, că

boierul eră acolo, căci n’ar fi îndrăznit să vorbească 
aşa de tare.

Intr’acea Arnăutul scoase calul său afară din 
grajd cu mare grabă.

*

Bătrâna cucoană Maria Goîfineanu, a căreia fată 
galbenă, cu ochii scufundaţi, era îmbrobodită cu o 
maramă neagră, în felul cum obicinuesc a purta 
călugăriţele, stăruiâ să plece din curte cat mai 
grabnic, căci după vijelia, care bânfuise casa lui 
Amza o coprinsese o nelinişte superstiţioasă, parcă 
ar fi fost dânsa pricina nenorocirei ce se întâm
plase.

— „Ileana şi cu mine am venit într’un ceas rău**, 
zise ea rudei şi prietenei sale Catinca Jianu, care 
însă n.u voia să împărtăşească această părere, şi 
care arunca toată vina pe cerbicia cumnatului său 
oelui mic.

— „Dumnealui, bărbatul meu, a făcut, după 
moartea părinţilor săi, tot ce a putut, ca să domes-
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ticească pe acest băiat sburdalnic, şi Ta lăsat, timp 
de trei ani de zile, în Craiova, la curtea banului 
Dumitru Bibescu, care este un bun prieten al casei 
noastre, pentru ca să înveţe acolo obiceiuri bune şi 
purtări frumoase, să se cioplească în mulţimea de 
oameni, cari umblă în casa unui boier aşa de mare. 
Djegeaba însă. Şi ce-a fost şi mai rău, el îi juca 
pe toţi pe degete, când voia să fie drăguţ, şi cu 
glasul Iui, — cântă minunat, — se furişa în inimile 
tuturor41.

Cucoana Maria oftă. La bătrâneţele ei amărâte 
ar fi fost o mare mângâiere, să poată face un ase
menea ginere.

Cucoana Ca ţinea îi gâcise gândul. „De, cine ştie, 
cum vor mai veni încă lucrurile!44 o mângâiă dânsa 
şt urmă: „Cearta de astăseară nu s’a iscat, crede- 
me, numai din pica, ce o are lancu pe Greci, ci s’a 
isoat mai ales penuru Ileana. Inebunise Cârc Săr- 
darul, uitându-se la fata D-tale, n’a'in văzut numai 
eu asta, oi au văzut’o toţi ceilalţi44.

Cucoana Maria oftă iarăşi.
Apoi îşi luă rămas bun şi mama cu fata plecară 

la Caracal, unde şedeau, şi care nu era departe. 
Inlănntrul trăsurei era întuneric, numai pe ferestre 
se vedaeu afară în lumina lunei, cum alergau parcă, 
unele după altele gardurile şi copacii. Ileana şedea 
puţin plecată înainte, pare c’ar fi voit sa iasă din 
cutia întunecoasă şi să se bucure de noaptea de 
vară. Ochii marnei erau pironiţi la profilul drăgălaş 
al fetei, pe care razele lunei par’că-1 desemnau cu 
uin condeiu de argint. Despre întâmplarea din casa 
lui Jianu nu se făcii nici vorbă. Tânăra fată în de-
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obşte nu îndrăsneâ să spună ceva, fără ca mama ei 
să fi deschis mai întâiu; vorba. Dar în sfârşit nu se 
mai putu stăpâni, şi cu mare sfială întrebă: „Mamă, 
de ce este boier.ul Iancu altfel, decum sunt fraţii 
săi ?“

— „Nu este treaba femeilor4*, îi răspunse mama, 
..să judece cum sunt bărbaţii44.

Şi Ileana trebui să se mulţuumească cu această 
maximă de supunere. Ea tăcu iarăşi îndelungat. 
Qându-rile ei însă sburau şi rătăciau pe departe, aşa 
departe, cum nu se mai avântaseră, de când eră ea 
pe lume. Zarea acestei vieţi de şeasesprezece ani 
se mărginise până acum numai la ulucile grădinii 
celei mari dimprejurul casei părinţilor săi, aşă pre
cum se cuvine pentru o fată de boier. Şi casa ei pă
rinteasca eră foarte retrasă..Pe tatăl său Ileana nici 
n.u-1 cunoscuse, fiindcă ea se născuse după înce
tarea lui din vieaţă. Frăţiorii şi surioarele ei se du
seseră pe rând, unul după altul, Ia peretele bisericii 
SI Treimi spre odihna de veci. Mama ei trăiâ numai 
•pentru pomenirea răposaţilor săi şi lăsase pe fata 
cea din urmă ce-i .mai rămăses, să crească de tot 
retrasă, până când se găsi deodată faţă *n faţă cu 
ea, ca înaintea unui piers-ic înflorit peste noapte. 
Atunci scrise verişoarei sale Catinca şi începù să 
lege iarăşi iţele de prieteşug, pe care le rupsese de 
■mulţi ani.

Acuma când abiâ încpuse Ileana să iasă şi dânsa 
îu „Iume“, — se- cutremură de ce văzuse. Şedea 
gânditoare şi-şi încorda toate minţile, ascultând

C2?
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Deodată zise: „Mamă, auzi parcă mi tropot dc 
cal ?“

— „Sunt caii noştri44, răspunse cucoana Maria 
Goîfmeanu.

Dar Ileana se plecă iar înainte, ascultând, tot 
câte putiiu mai mult înainte, ca să nu bage de seamă 
mania ei, şi când putu să scoată capul pe fereastra 
trăsurii, vazù Ia lumina lunci, prin norul de praf 
ce se ridică după trăsură, un călăreţ îmbrăcat în 
haine albe cu un cal bălan. Inima ei se sbuciumă 
deodată foaTte puternic, aproape dureros, şi apoi 
se opri de a mai bate. Ea se lăsă iar pe scaun îna
poi, încetişor — şi numai întrebă nimica.

Caracalul eră depărtare cale de un ceas delà 
moşia lui Amza. Pe atunci un oraş Rumânesc de 
provincie se deosibeă de un sat numai printr’a- 
ceea, că eră mai întins, aveà mai multe biserici şi 
vre-o câteva case boiereşti. De altmintrelea eră tot 
ca şi un sat, o grădină bogată de arbori, aşezată 
între holde şi livezi, printre ale căror spice şi flori 
se pierdeau casele de pe la margini. Uliţele erau 
scofâlcite şi brăzdate, şi, după vreme, pline de 
praf sau de no roi u.

Zăugănind din clopoţei, poştalionul cu cinci cai 
al cucoanei Maria intră în oraşul luminat de lună 
şi scufundat în somn, înaintând pana se opri la zi
dul văruit al unei curţi boiereşti. Cele trei slugi bine 
armate săriră de pe capră şi <Ie pe jilţul din dosul 
trăsurii şi începură să sgâlţâie la poartă. Trebuiră 
să strige cam multişor, fiindcă nu se aşteptase cu
coniţele pe astăseară, şi oamenii din casă dormiau 
duşi.

*. ‘
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In curte crescuse iarba mare, fiindcă rar se ieşiă 
şi se intră pe porţi. Casa albă boierească eră stră
juită de nişte tei înalţi.

Cucoanele se dădură jos din trăsură şi intrară 
în casă. Curând după aceea domniă iarăşi o linişte 
adâncă în curte. Dar călăreţul îmbrăcat în alb şi cu 
calul bălan, pe care-1 zărise Ileana la lumina lunei 
şi-l recunoscuse, se ţinea tot pe lângă poartă, în 
umbra copacilor. Păreă că ascultă la cevă, deşi nir 
se mişca nimica, nici măcar frunzişul copacilor.

Deodată se auzi din lăuntrul casei un ţipăt pă
trunzător, un ţipăt de femee. Păreă că-1 aşteptase 
sau îl presimţise călăreţul din afara. El îşi întoarse, 
cu o repede mişcare, bălanul în loc şi cu o singură 
opintire, sări peste zid, din mijlocul drumului, 
strângându-şi capul şi umerii la un Ioc şi străbă
tând printre crăci, drept în mijlocul curţii. Apoi se 
repezi în dosul caselor, dând peste o ceată de fe
mei, care, speriate, voiau să fugă de el: „Eu sunt . 
lancu Jiamu!“ strigă la ele. „Ce s’a întâmplat? Am 
auzit un ţipăt !“

— „Doamne, Dumnezeule! Milostive boierule41, 
începù una dintre femei să se bocească, „tâlharii 
ne-aul răpit pe cuconiţa noastră — din casă ! Tre
buie să fi fost ascunşi în odăi. Abiă se retrăseseră 
cucoanele la odihnă, când auzirăm şi noi strigătul. 
Am alergat ia iatacul cuconiţei Ileana, —■ fereastra 
eră dată în lături, zăbrelele erau rupte — odaia 
goală !“

— „Unde sunt oamenii? Slugile?4* strigă lancu 
cu asprime.
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— „In grădina de pom et, — într’acolo i-a văzut 
vizitiul pe tâlhari fugind44.

Jianu şi sărise de pe cal şi începuse să alerge 
spre grădina de pomet, când se întâlni faţă în faţă 
cu slugile — erau şase — care aduceau pe o altă 
slugă plină de sânge.

lancu află că vizitiul, care prinsese cel dintâiu de 
veste şi se luase după tâlhari, ajungându-i tocmai 
când se urcau pe o scară, ca să treacă zidul, iar 
când se apropiase de ei, cel din urmă îi înfipse un 
cuţit în piept. Până să sosiască celelalte slugi, tâl
harii se făcuseră nevăzuţi.

— „Unde?*4 strigă lancu bătând din picior. „N'a 
putut să sboare în cer? Nătărăilor! Ce este dincolo 
de grădină?44

— „Mai sunt alte grădini, boierule, — şi ziduri4*.
lancu şi încălecase din nou : „T)esch ide ţi-mi

poarta de grabă!44 ,le porunci el, şi ca o nălucă 
sbură afară.

Ca uin turbat străbătu prin ulicioarele sucite, 
printre grădinile caselor şi bordeielor, cufundate în 
somn. şi, înconjurând într’un cerc larg toate pro- 

• prietăţile dimprejnrul casei Ciolfinenilor, ajunse la 
marginea orăşelului, unde se afla cea din urmă câr
ciumă, o cocioabă de pământ, învelită cu. stuf ră- 
pănos. El smulse un par din umbrarul de alătur?, 
şi îiicepù să isbească cu el în uşă.

Supărat, dar grăbit, deschise uşa un om, îmbră
cat cu şalvari de abâ.

— „Ascultă, Bulgarule44, îi zise călăreţul, „tre
buie să fie trecut pe aici nişte Arnăuţi din poteră.
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cu o fată, pe care au răpit-o! încotro au apucat, 
spre Olt la vad?“

Cârciumarul, pe care-l amăgiă portul ţărănesc 
al lui Jianu, îi răspunse mojiceşte: „Da ce ştiu eu?4’

— „Trebuie să ştii!“ strigă lancu la el, cum nu
mai un boier ştie să strige, şi o pereche de palme 
zdravene răsunară pe obrazul Bulgarului, „Eu sunt 
lancu Jianu !“

îndată câzù cârciumarul în genunchi şi sărută 
vârful cismelor lui Jianu, zicând: „Da, milostive 
boierule, au trecut pe aici nişte Arnă-uţi din poteră, 
unul ţineâ în braţe, pe oblâncul şelei, o fiinţă onie- 
nească“’.

lancu îşi întoarse bălanul şi o luă, în goana mare, 
învelit în praful argintiu), în spre Olt. Calul parcă 
simţiă groaza sălbatică a stăpânului său, şi-l duse 
ca un fulger,"până la malul apei.

Un- cearcăn de aburi se aşezase împrejurul lunci, 
şi micşoră lumina ei. Zăduful creştea. Calul şi că
lăreţul erau scăldaţi în sudori. La coliba deia vad 
se opri lancu o clipă, căutând să zărească ce eră 
dincolo, la celait mal al râului. El zări, cum podiii 
plutitor tocmai ajungeă la mal şi cum o ceată de 
călăreţi ieşiau la ţărm. Dincolo aşteptă o butcă 
care, înconjurată de Arnâuţi, porni îndată înainte.

Ar fi trebuit cel puţin o jumătate de ceas, până 
•să se întoarcă podul înapoi. De aceea, fără'a mai 
stă pe gânduri, lancu îşi îndreptă calul în pânza de 
apă, lată şi strălucitoare, care se scurgeă la vale 
cu o domoală gorgăială. Bălanul înotă sforăind şi 
strănutând, îndreptat de stăpânul său prin strân
geri cu pulpeie sau din* căpăstru. Iancu-i ţinea ca-
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pul în sus şi se ridica în scări, urmând cu ochii lui 
de şoim drumul, pe care-1 luaseră Arnăuţii. Era 
drumul mare, care duce spre miazănoapte la Sla
tina.

Jianu ajunse Ia celălalt mal.
La stânga şi la dreapta se întindeau livezi largi, 

din care se înălţa în văzduh ţâriitul greerilor, acum 
crescând şi acum scăzând. Mii şi mii de flori îm
prăştiau un miros, aproape înnecător, în căldura 
nopţei, din ce în ce mai întunecoase.

Va fi alergat bălanul vre-o două ciasuri şi mai 
bine, şi acum răsufla greu prin nările lui largi, Iancu 
însă nu tinea seamă. O lumină slabă roşiatică stră
bătu deodată văzduhul. Un vânt începù să mâne 
înaintea sa un nor, bine mirositor, pe deasupra li
vezilor. Greerii încetară cântarea lor. La lumina 
fulgerului celui de al doilea, se văzură nişte nori 
negri ameninţători şi Ia al treilea fulger se cutre
mură văzduhul de tunete şi o vijelie îngrozitoare, 
însoţită de ploaie în şiroaie, se deslănţul pe toata 
\a'ea Oltului.

lancu se plecase, şi se lipise de gâtul calului, si- 
(indu-I mereu înainte sălbatic şi nebuneşte,' împo
triva vijeliei. Printre necontenitele tunete cădeau 
din cer puhoaie de apă, care la lumina 
părea văpsite trandafirii. Trosnituri îngrozitoare, 
asemănate cu acele ale unor ziduri, care se surpă, 
răsunau Ia urechile lui lancu. Dar el tot sileâ pe 
sărmanul său cal înainte. Deodată acesta căzii în 
gcnuchi de oboseală.

lancu sari jos, se plecă spre el, şi îl pipăi Ia

•1
'Ô v 4v w *
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mimă. Ea i:u se mai sbăteâ. Calul se lăsă într'o 
dungă şi-şi întinse picioarele.

Atunci Iaiicu! aruncă frâul pe coama credincio
sului animal, cu o înjurătură, şi începu să alerge 
înainte pe jos. Dar curând pierdiî drumul. Ajunse 
în nişte livezi cu iarbă mare, udă şi încâlcită, prin 
care puteâ să înainteze numai cu mare greutate. 
Umbletul lui era acuma ca acel al unui orn stăpânit 
de un vis greu şi curând înţelese Ian cu, că acest 
umblet eră fără de folos.

Se rnunceâ totuşi să înainteze, numai fiindcă nu 
putea sa se oprească. Vijelia dimprejurul lui n.u mai 
înceta, şi el nu mai puteâ să găsească drumul, 
înainte de ce se va lumină de ziuă.

După multă orbecare se lovi de un. gard. Pipăi 
cu mjâna dealungul gardului, găsî o portiţă: o 
deschise, şi văzu la lumina unui fulger, în curte, o 
căsuţă ţărănească. Bătiî în uşă, şi la întrebarea, ce 
i se făciî dinăuntru, el răspunse: „Un creştin, care 
s’a rătăcit*4. Atunci uşa se deschise.

In casă loti oamenii erau deştepţi şi se închinau 
prin întuneric. O îumânărică galbenă de ceară 11- 
căreâ'slab -prin odaie, ca un ochiu care se stinge. 
Eră lumânarea delà Sf. înviere, care se aprinde 
spre apărare când este vreme tare.

Iancu se aşeză* pe un scăunel, pe care îl îmbin 
gazda şi o femeie, îi zise punându-i mâna pe spate: 
„Nu vrei să desbraci hainele astea ude?“

— „Nu pot să stau, trebuie să merg înainte!“ răs
punse Iancu răguşit. ..Cum se chiamă satul vos
tru ?"
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— „Isvoru. Da uTide vrei să mergi pe asemenea 
vreme ?“

Iartcu nu răspunse nimica, ci, sprijinindu-şi ca
pul pe amândouă mâinile, gemu: „Isvorul!“ — A- 
cest sat erâ foarte .mult abătut din drumul, care du- 
ceâ la Slatina.

— „Aveţi un cal ?“
— „N’avem“, răspunse ţăranul.
— „Dar are altcineva în sat ?“
— „A fost strângătorii de biruri pe la noi“, zise 

ţăranul cu glas încet, „şi fiindcă n’am avut bani, 
ne-au luat caii şi boii“.

Tunetele se urmau, bubuind, şi ploaia vâjâiâ îm
prejurul bordeiului.

Până să se lumineze de ziuă, Ia-ncu trebuia să 
rămâe acum aici. Să mai rătăcească pe jos, pe 
vremea asta cumplită, n'aveâ înţeles. Şi de când 
se oprise din mişcare, şi nu mai putea să facă ni
mic alta, decât să şadă în întuneric şi să lasă să 
curgă şiroaiele de apă pe trupul său în jos, se a- 
prinseră toate flăcările Gheenei de mânie, care chi
nuia răsvrătitul lui suflet. Isbucnise acuma în el o 
simţire, care până acum nu o mai cunoscuse. Tea
ma pentru Ileana- deşteptase deodată ca prin nişto 
biciu-ri de foc, dragostea în inima lui mândră. Nu
mai după ce ochii spurcaţi ai Ini Pervanoglu se 
opriseră asupra acestei fete, numai atunci o văzuse 
el. Ştia că acest Cârc Sărdar nu cunoştea nici o 
altă lege. decât desfrânata lui poftă trupească. Din 
Fanar se adusese, cam de o sută de ani, de când 
erau Domni Greci, şi molima părerii josnice, că 
femeia este făcută pe lume numai pentru mulţu-
Haiducnl. 4
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•mirea poftelor bărbăteşti, şi ei nu i se dădea aba 
băgare de seamă, decât spre a i se cunoaşte far
mecele trupeşti şi a le gusta. De acî urma şi veş
nica neîncredere a bărbaţilor unul faţă de altul.

Spre apărarea cucoanelor de vre-o călcare, Iancu 
.Jianu însoţise, călare, trăsura Golîinencelor până 
la Caracal, având teamă, că Pervanoglu, chiar dacă 
ar fi fost numai din răzbunare pentru ruşinea ce o 
păţise, va încercă să pună mâna pe tânăra fată, la 
întoarcerea lor în noaptea aceea la Caracal. Ne
greşit că Arnăuiul care întârziase — învederat din 
porunca Grecului — în curtea Iui Amza, eră să-l 
vestească de plecarea lor. De aceea aşteptase lăn
cii, pe urmă, câtva timp la poarta Golfinencei, şi 
avusese dreptate să bănuiască. El scrâşniă acum 
din dinţi, de-i dureau fălcile. Pe când trecuse însă 
Oltul în înot, ceata blestemată ajungea ia caleaşca 
Grecului, care aşteptă pe celait mal şi-i aruncase 
prada în braţele lui. Iar ceace vedea acuma Ifcucu 
:a suiietul său, îl făcea aproape să înnebunească.

împrejurul bordeiului ploaia batea mereu. Ţă
ranii se închinau cu glasul pe jumătate. Erau doi 
bărbaţi şi două femei, şi când femeile, făcând mă
tănii atingeau cu fruntea lor lutul, cu care eră lipita 
casa pe jos, se auzea un zgomot tăşit.

Deodată se ridică un glas de copil dhrtr’un colţ :
— „Mi-e foame, maica!“ şi un al doilea copil în

cepu să plângă.
— «Tăceţi, drăguţii mâinii, acum se tace ziuă", 

le răspunse o femeie, dibuind prin întuneric pe 
lângă Iancu, spre a ajunge la coltul unde erau ghe
muiţi copilaşii.
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— ,-Da, şi apoi dimineaţa ne spui că vine acuşica 
seara, şi noi tot nu căpătăm nimica de mâncare44, 
se jelui copilul.

— ,£>a nici mama şi tata n’au ce să mănânce4*, 
îi mângâiă femeia.

— „O Doamne, mare Dumnezeule, fie-ţi milă de 
noi !“ zise o altă femeie, „şi strânge-ne de pe pa
matul ăsta !“

— „Taci din gură, babo!“ strigă unul din bărbaţi
ia ea,

— nu tac!“ răspunse femeia, „nu tac! Voi 
vă rugaţi la Dumnezeu pentru viaţa voastră! Dar, 
nici un câine n’ar dori să aibă o astfel de vieaţă ca 
a noastră !“

Lumina uniui fulger străbătu prin toate crăpă
turile uşei, şi pe deasupra casei se auzi un tunet 
asurzitor.

Bărbaţii, femeia cea tânără şi copiii îşi făcură 
cruce, speriaţi.

Baba însă urmă cu glas răguşit: „Te-am auzit, 
Doamne Dumnezeule! Ia trăsneşte casa blestema
tului de ciocoru, care ne suge măduva din oase! 
Di;: holda ce o muncim, nici un bob nu ne lasă să 
folosim. Copilaşii ne stau goi, fiindcă plătim, plă
tim, — plătim pentru casă, pentru fum, pentru al
bine, pentru păşiuuc, pentru oile fătate. Şi’ntr’o zi 
ne va cere plată şi pe aer şi pe soare; ba şi pentru 
ca să putem umblă în zdrenţe şi ca să putem muri 
de foame! Mai ştii, ne-o cere vamă şi la intrarea 
Raiului! Christoase Dumnezeule, tu, care ai zis, că 
cel care a fost mai -necăjit pe pământ, e ’n cer mai 
fericit, mai dă din cerul ăla şi ciocoiului şi dă-ne
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din aie pământului, şi la de alde noi! înfundă gura 
popii, mincinosului, cu bucuriile cereşti, şi dă-ne 
nouă, în schimb, o bucăţica de pâine! Ia-ţi şi cerul 
şi cuvântul, şi mai Iasă-ne pământul!4i

Aşa blestema baba necontenit prin întunericul 
nopţii vijelioase. Nimeni mimai cuteza să-i spună o 
vorbă de împotrivire, pe toţii îi cuprinsese groaza, 
văzând cearta babei cu. Dumnezeu şi cu Fiul lui.

Iancu zise atunci cu glas tare şi aspru: „De ce, 
voi bărbaţii, nu vă luaţi puştile voastre şi nu vă du
ceţi în codru ?“

Ţăranii tresărlră.
— „Dar cine eşti d-ta, boierule?*1 întrebă unul cu 

sfială.
Bătrâna deschise uşa.
In. slaba lumină a amurgului de dimineaţă, văzură 

atunci oamenii, şezând pe vatra lor, un om cu o fată 
galbenă ca ceara, croită îndrăsneaţă, cu nişte ochi 
aprigi şi scânteietori.

Câtăva vreme ei se .uitară la el în tăcere. Apoi 
ţăranul cel bătrân şi slăbănog zise: „Gândeam că 
eşti Mereanu*1.

Buza lui Jiauu se ridică deasupra colţilor, ca în- 
trun fel de zâmbet, şi el zise: „Încă nu!“—Apoi se 
sculă în. sus, îşi întinse mădularele înţepenite, scoa
se un ban de aur din chimir, pe care-1 dădu ţăra
nului celui mai bătrân, şi, păşind peste prag, se 
făcu nevăzut prin ceaţa ce pluteâ alburie, fărâmiţă, 
•pe deasupra livezilor.

Când răsări soarele, negurele se împrăştiară, şi 
câmpurile se vedeau în toată jalea, ce o 'înfăţişau
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acuma. Toate drumurile şi potecile erau acoperite 
cu un zmârc lipicios, şi Iancu în scurtă vreme eră 
stropit cil noroiul Jutos până la brâu. Sute de gân
duri se încrucişau prin capul lui: Slatina era încă 
departe, locurile erau pustii, cine ştie. dacă erâ să 
mai găsească un cal, în vre-un sat şi ce fel de cal? 
Aşa dar, mai bine înapoi la moşia delà Caracal. 
Dar ticălosul de Pervanoglu într’aceea ajungea tot 
mai departe şi câştiga tot mai multă vreme, spre a 
ascunde pe nenorocita fată în vre-un cuib retras ! 
Iancu gemu adânc şi porni iarăşi înainte.

Trebuia, înainte de toate, să deâ în drumul spre 
Slatina. Drept în fată, se vedea în depărtare o fâşie 
de negură rămasă, pe care soarele încă n’o biruise, 
acolo trebuia să fie Oltul. Apucă drept într'acolo 
peste ţarini şi peste gloduri. Uneori se cufundă până 
la glezne în pământul înmuiat. In sfârşit, iată ca 
dădu peste o fâşie lată de noroi: era drumul, pe 
care-I căutase şi pe drum zări, într’o mică depăr
tare, un ottb călare, care ducea şi un alt cal de 
căpăstru.

în- lumina argintie, prin care-şi revărsase dimi
neaţa farmecul său pe câmpiile Rumâniei, se par 
toate figurile mai mari decât sunt. Se văd foarte de 
departe şi astfel recunoscù Iancu îndată pc celălalt 
drumeţ, şi fu de asemenea recunoscut de el îndată. 
Călăreţul erâ ţiganul Alexe, sluga Ini credincioasă, 
care, îndată ce se apropia, descălică, şi luând mâna 
stăpânului său, o duse la buze şi la frunte.

— „Slavă Domnului ! că te-ani găsit, boierule!" 
zise el şi istorisi în grabă: „Am. fost eri la Caracal, 
stăpâne, ca să-ţi cumpăr pe şargul. Când pornii pe
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ia miezul nopţii, ca să ţi-1 aduc, precum ai poruncit, 
ia răsăritul soarelui, în curtea boierului Arnza, tre
cut pe lângă curtea cucoanei Maria Golfineanca. 
Acolo toate slugile alergau, jel-indu-se, în toate păr
ţile, şi aflaiu nenorocirea ce se întâmplase. Aflaiu 
ca d-ta, stăpâne, te-ai pus pe goana tâlharilor. Cău - 
taiu să-ţi dau de urmă. Bulgarul delà cârciuma din 
marginea oraşului te văzuse apucând spre Slatina. 
Dar nu putuiu să trec râul, decât după ce se mai 
aşeză vremea. Mulţumesc lui Dumnezeu şi Maicii 
prea curate, că însfârşit te-am găsit !“

Iancu dădii numai din cap, erâ obişnuit cu pă
trunderea şi cu iscusinţa lini Alexe.

— „Bălanul a rămas astă noapte lungit“, zise el, 
si această vorbă îi ajiiugeâ lui Alexe, ca să înţe
leagă mulţumirea stăpânului său. „Acum înainte 
spre Slatina!" Dădu pinteni calului şi porniră în 
goana mare.

Când se -înălţase soarele, cei doi călăreţi ajun
geau în Slatina,

Oraşul erâ aşezat pe dâmburi, acoperite de gră
dini, şi văgăunile de printre ele slujeau drept uliţe. 
Pe marginile grădinilor erau garduri, cele mai* 
multe gata să pornească de vale. Slatina înfăţişă a 
paragină, ca orice oraş, în care Turcii avuseseră 
conace.

Arşiţa soarelui de amiazi cocea ca un cuptor, 
prin ulicioarele verzi, acum pustii de orice suflare 
omenească.

Când cârmiră călăreţii la un colţ, ei se întâlniră 
cu un Arnăut, pe care Iancu îndată îl cunoscù că 
erâ acela, care rămăsese aseară înapoi, în curtea



— 55 —

lui Am», după Plecarea Cârc Sărdaruluj Cu iu- 
leala gândului aruncă Iancu frânele ca u ui 
peste mâinile Iui Alexe, aşa încât ti&anu a ia ' *• 
vreme să le apuce, înainte de ce s o rupă şargii a 
fugă, speriat de zimicitura pe care o primise.

Cum sări iancu de pe cal, făcu numai doi paşi, 
prinse furios pe Arnăut, înliăţându-1 de gâtlej, şi-* 
aruncă jos la pământ, înainte ca acesta să poată să 
se apere.

Pumându-i genunchiul în piept şi apucând cu 
mâna stânga, ca într’o ghiară, amândouă mâinile- 
Arnăutului, Jian.u trase, cu dreapta, cuti tul din brâu 
şi-l înfipse în umărul omului.

' — „Câine! câine spurcat*4, sbjeră la el, „unde
este fata, pe care a ti răpit-o ieri? Unde e?“ şi la 
flecare întrebare cuţitul Iui se înfigea din nou In 
trupul Amantului, culcat Ia pământ, „bihanie ze- 
mislită în Iad, spune ! Ori îti smulg limba din gură ! ‘

Amantul însă era pe jumătate mort de spaimă şi 
de dureri şi ochii îi eşiră din orbitele lor.

Alexe se apropia de Iancu, cu sfială, şi zise 
încet :

„Stăpâne, îl omori înainte de a-ti răspunde".
7,VD?\ai drCplate!“ lancu se sculă în sus si 

mai dând Arnautului lungit o lovitură cu piciorul în 
• coaste, îi strigă : „Spune, nemernicule, spune pent u : «. .ti am fa.»?" si w plec5i „,cniSJ

ceuele sălbatic. ,Pentru cine?“ Tină răsuflat 
să înţeleagă îngăimarea Arnautului? C*
sa traga de moarte.

— „...PervanogIu...“ 
i - „Tâlharule!“ tipa lancu îne

care începuse

cat, călcându-t cu
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picioarele. „Unde e acum acea dihanie spurcată?41 
Uar Arnăutul nu mai răspunse nimic — murise. 
Deodată pătrunse un vaiet lung de .muiere prin 

văzduhul liniştit: „Aoleo...o...o...o!“ şi apoi iarăşi: 
„AoIeo...o...o... !“

— „Stăpâne44, zise Alexe în taină, „ne-a văzut o 
femee de după gard. Auzi cum strigă?44

— „Aoleo...o...o!“ se auzi a treia oară, „Sărit» 
oameni buni! îl omoară! îl omoară! Ajutor!44

— „Haide, stăpâne, să plecăm44, zise Alexe zo
rind, „femeea aceea ridică mahalaua. Vino, stă
pâne, pentru numele lui Dumnezeu! Haidem! s’a 
•făcut ziua mare, şi dacă te vor prinde, n’ai folosit 
nimic !“

— „Să fie a dracului!4t scrâşni Iancu, sărind în 
şea, drept de jos, cum ’i erâ obiceiul, fără să între
buinţeze scările, cu o singură mişcare. Amândoi se 
făcură nevăzuţi, tocmai când o gloată de oameni 
sosea la cotitura uiiţei din dos.

— „Pe aici !“ strigă AJexe şi sări cu surul lui 
sprinten peste un gard înalt de cătuşmică şi ciritiş.

Jianu îl urmă printre grădinile de poame, până 
ajunseră în vârful dealului.

Când apucaseră sus pe coamă, se auzi în vale o 
împuşcătură.

— „Ne urmăresc!“ zise Alexe.
— „Pe cale greşită44, răspunse Iancu. „De aici 

însă trebuie să ne despărţim, urmele unui cal se 
găseşte mai greu, decât dacă sunt doi cai împreună. 
Tu s'o ieai de vale la podul umblător şi eu am să 
trec Oltul, în înnot, mai pe din sus“.

— „Cum porunceşti, stăpâne44, răspunse ţiganul,
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şi apucă, cu surul lud mărunţel, în buiestru, de vale 
la stânga, pe când Jianu o luă la dreapta.

La poalele şirului de dealuri era o pădurice d-; 
sălcii, pe la spatele cărora curgea Oltul, lucitor, în 
albia lui largă. Şi iară mai săvârşi lancă îndrăs- 
neata faptă, -pe care o făcuse cu o seară mai înainte, 
iară trecù Oltul de-a curmezişul, printre undele clo
cotitoare, ce curgeau cu repeziciune la vale, deşi 
tremura de frică calul cel nou, care nu cunoştea 
încă primejdioasele obiceiuri ale stăpânului său.

II

Pe şirul lung de dealuri, care se întinde delà Mia
zăzi spre Miazănoapte, pe malul drept al Oltului, 
şi Ia poalele cărora este aşezat orăşelul Drăgăşanii, 
creşteau şi se coceau strugurii în viile sădite şi lu- 

• erate aici în Oltenia de mai bine de o mie de ani. 
Cerul este aşă de blând, încât viile n’au nevoie să 
fie îngropate nicd iarna.

Colo sus, pe un vârf, eră o căsuţă mică, o cotcă 
albă, a căTei învelitoare neagră, de şindrilă, se sprţ,- 
jineă în faţă, pe nişte stâlpi subţiri, albi ca spuma 
laptelui. O pădurice de trandafiri, roşii ca focul şi 
foarte mirositori, creşteau îmbelşugaţi, împrejurul 
pridvorului şi 'împodobeau colţul casei spre Mia
zăzi.

Era locuinţa lui Iancu Jianu.
Casa, trandafirii, nucii .îmiprăştiaţi, ale căror cu

nuni rotunde se înălţau peste rândurile de viţe şi 
peste gardurile vii, toate zăceau, ca fermecate, de 
arşiţa grea a soarelui. Zărea şi lunca întinsă a Oltu-
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lui erau acoperite cu un zăbranic cenuşiu de ceaţă. 
Dulăul din curte, gălbuiu, se retrăsese în bârlogul 
lui, spre a se apără de dogoarea soarelui. Deodată 
însă se repezi afară, zârnăind lanţul. In aceaşi clipă 

^ sări şi Alexe din uşă, se aplecă spre câine şi-o po
runci să tacă. îşi îndreptă apoi privirea prin văz
duhul tremurat, spre intrarea viei, o portiţă de ştpci 
aşezată în gardul verde, la care se oprise un că
lăreţ.

Alexe se repezi spre întâmpinarea lui şi-i zise : 
„Vă sărutăm manile, boierule Dumitre !“

Dumitru J-ianu, — căci el eră — oftă: „Off! în- 
sfârşit am găsit drumul. Mor de căldură*4.

Şiroaie de sudori îi curgeau de pe tâmple în jos.
— „Mulţumesc lui Dumnezeu, că ad venit, boie- 

rule“, răsuiflă ţiganul, „eu mă topesc de frică pen
tru cuconul Iancu, aici, în singurătatea asta**.

— „Mi-ai trimis vorbă că e bolnav. E mai bine * 
acum ?“

— „Tocmai a aţipit“, răspnse Alexe, şi suspi
nând adânç: „of !“ zise, „de zece ori am crezut, în 
aceste două săptămâni, că-mi moare pe braţe! Şi 
acum, boierule, miilostiveşte-te şi descalică aici, în 
umbra nucului ăstuia. Boierul nostru are somnul 
foarte uşor, şi-mi e frică, că ne aude, dacă intrăm 
în casă“. Ţiganul dispârù şi se întoarse apoi în 
grabă, aducând câteva perind, pe cari le puse pe 
iatbă, o doniţă cu apă răcită şi un ştergar de pânză 
de in. Apoi ajută boierului să şe desbrace de hai
nele de pe deasupra, până rămase numai în că
maşă, li tuimă apă pe cap, pe gât şi pe mâini şi-i
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dàdù ştergarul, să se svânte. Apoi îi scoase imineii 
dint picioare şi-i puse pantofi uşori.

Toate acestea fură făcute liniştit şi cu mare în
demânare, cu acel smit de slujire, care ghiceşte do
rinţa şi trebuinţele înainte de a fi spuse, simt, pe 
care îl au Ţiganii într’un fel deosebit de desvoltat.

După ce se răcorise boierul Dumitru astfel pe 
din afară, i-aduse AJexe şi o dulceaţă cu apă rece, 
spre a se răcori pe din lăuntru. Apoi fratele mai 
mare al. lui lancu zise cu un suspin adânc de mul
ţumire trupească: „Of! Pe ferbinţcala asta să vie 
cineva călare în sus aici, nu e glumă! Trăsura am 
lăsat-o în Drăgăşani. Când iie-arn apropiat de oraş, 
am pus să scoată şi clopoţeii delà cai, ca să nu trag 
băgarea de seamă asupră-mi. Tu m’ai rugat să vin 
fără ca să se ştie. Da, da, îmi închipuesc pentru 
ce! Istoria din Slatina, am aflat’o şi noi!“ şi clă
tinând din cap: „Pare că nu ştiu ce duh necurat 
a intrat în lancu!“

— „O, Doamne sfinte!“ se văită Alexc încet, 
„numai de mi sar face sănătos! De două ori în 
douăzeci şi patru de ciasuri, aprins cum eră, cu 
sângele clocotind s’a aruncat în Olt şi Ta trecut 
înnot! Maica Dominuluâ ! cc mai călărit fuse şi 
acela! Când a sosit boierul lancu aici, îi clănţăneau 
dinţii din gură, — tot veninul i se revărşase în vine. 
II scuturau frigurile, şi trei nopţi de-a rândul s’a 
sbătut în aiurare!** Ţiganul se luă cu mânele de 
cap: „Groaznic lucru! Am aprins făclia delà Paşti, 
şi după ce Maica- Domnului şi ceilalţi Sfinţi mi-au 
ascultat rugăciunile mele fierbinţi, în sfârşit s’a 
mai liniştit boierul lancu. l-am răcorit mereu cit
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apă rece fruntea şi vinele cele mari delà mâini. 
Ardeâ ca un jăratec, boierule milostive! N’âvea 
■nici un pic de somn, şi nu vrea să ia nici o bucăţică, 
cât de mică, în gură. Of! of! of!“ —încheiă ţiganul 
povestirea sa. Deodată însă îşi întoarse capul as
cultând spre casă. Se repezi într’acolo şi intra 
în casă.

Dumitru îşi *facù de câteva ori cruce şi zise în
cet: „Doamne, Doamne! Frumoasă istorie mai fiî 
şi asta !“

Alexe se întoarse î-napoi şi, îngenuchind înaintea 
lui Dumitru, îi sărută picioarele rugându-1 încet : 
„Stăpâne milostive, iartă pe robul tău, fie-ţi milă 
de groaza lui şi să nu cumva, să-i spui boierului 
lancu, că te-am chemat eu aicia“.

— „Adică nu ţi-ar fi dat voie să mă chemi? Ce?“ 
îi tăiă Dumitru vorba. „Fii pe pace! N’am să-i spui 
nimica. Dar pot să-l văd acum?**

Alexe dădiî din cap, se repezi afară, de sub um
bra nucului, în văpaia soarelui, şi rupând o foaie 
uriaşă de brustur, adumbri cu ea capul cel tuns 
scurt al boierului Dumitru, pe tot drumul delà nuc 
şi până în casă.

■lancu zăceâ în pat şi când intră fratele său, se 
uită Ia el cu ochii mari şi aprinşi.

— „Alexe îmi spuune că D-ta ai venit din pricina 
întâmplării din Slatina?** zise el cu repeziciune, 
deşi glasul lui erâ încă slab şi fără putere. •

— „Aşâ este**, răspunse Dumitru, aplecându-se, 
după obiceiul de atunci, asupra fratelui său' mai 
mic şi 'sărutândubl pe frunte. Se înţelege, noi am 
jurat că nu se poate să fi fost tu. — Insă....**
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— „Ba eu am fost! Pufeti să spuneţi ori şi cui. 
Pe ticălosul acela de Arnăut l-am omorît, ziua nă- 
miaza-mare -în. dreptul caselor lui Costică Po- 
pescui“, răspunse Iancu. Un fior trecu printre sprân
cenele lui şi întrebă zorit: „Găsitu-s’a fata?“

Dumitru aruncă capul spre spate drept semn: 
că nu s’a găsit.

Iancu închise ochii. „Şi mamă sa? nu Pace ni
mic ?“

— „S’a stins, săraca, ca o făclie de ceară, în caro 
ai suflă44, fu răspunsul.

— „La dracii!4* strigă Iancu cu glas devenit a- 
cuirn deodată puternic. „Şi ce faceţi voi?“ Iar când 
zări pe Alexe, speriat, în uşă, strigă la el ridicân- 
-du-se repede în sus în pat: „Ce mutră faci? Crezi 
tu, că am să mai gogesc aici în lenevdre? Să nu zici 
o vorbă! Eu nu sunt muiere! „şi învingând ame

ţeala, ce-i v'eni după mişcarea aşa de zbuciumată, 
zise iarăşi fratelui său: „Va să zică nimenea nu 
cutează măcar să ridice u-n deget, dacă i-a venit 
poftă unui cataon, să ne răpească femeile noastre? 
Fireşte, pentru aceea .îi poftiţi la voi pe acei câini 
şi le deschideţi casele voastre !“ Puterile lui Iancu 
nu erau însă atât de mari, cât eră mânia lui. Se 
făcuse alb ca tibişirul, şi trebui să se lase înapoi pe 
capăt âiiL

— „Iubite frate!“ zise răbdătorul Dumitru apoi 
liniştit, „acuma ascultă-mă şi pe mine. Fata nu se 
ştie unde este. Mama ei a murit. Plângerea, pc 
care ar ri putut s’o facă cucoana Maria la Divan, 
noi n’avem cădere s’o facem, deşi suntem cevă rii- 
diţi mai pe departe. Şi plângere împotriva cui? Im-
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potriva unui desmer dat al Domini tor ulm, împotriva 
Cârc Sărdaruliîi 'Pervanoglu? Orce om cuminte, 
caTe ştie cum merg lucrurile la noi, trebuie să ii*- 
ţeleagă, că un asemenea pas ar fi o curată pierdere 
de vreine. Nu numai că n’ar avea nici o urmare 
asemenea plângere, ani de zile, dar încă ar face pe 
jeluitori neplăcuţi, ar ştirbi vaza şi trecerea lor, 
dacă n’ar primejdui chiar şi siguranţa lor. Şi toate 
acestea, ţi-o spun încă odată, fără nici o isbândâ. 
Chiar şi dacă am isbutî, ce ar mai însemnă aceasta 
în cazul de faţă? Draga Iancule, să spunem lucru
rile ritos, cum se cuvine între bărbaţi. Când stă în 
puterea ta s’o alegi de soţie pe Ileana Golfineanu, 
în frăgezimea şi curăţenia ei, n’ai preţuit-o, şi acum 
cân-d nu mai poate să fie soţia ta...“

Un fel de muget înnăbuşit străbătu printre dinţii 
încleştaţi ai lui Iancu întrerupând pe Dumitru. 
Mâna lui cea lungă şi slabă se adună încet, strân- 
gându-se în pumn pe cearceaful alb al patului. 
„Ajunge!" zise el, cu glas stins. „Ce înţelegi D-ta 
sub acest cuvânt drept şi dreptate şi ce înţeleg eu, 
sunt lucruri cu totul deosebite unul de altul, deo
sebite ca focul de apă. Despre aceste să nu mai 
vorbim".

A trebuit iubirea cea calda de frate a lui Dumitru 
şi cruţarea ce o datoră stărei, în care se găsea 
Iancu, pentru ca să se stăpânească. Dumitru, care 
erâ privit în tot judeţul, ba chiar în toată Olteana, 
ca o pildă de om drept, ale cărui vorbe şi poveţe 
erau primite de toţi cu supunere, tocmai el trebuia 
să sufere, ca un băiat tânăr ca Iancu', sa-i spună, 
că, la o adicătelea, el nu ştie ce este drept şi ce e
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dreptatea! Gum ar mai fi putut cinevà să iea în 
miime de rău lui Anuza, fratelui celui mare, care era 
înzestrat delà fire cu mai puţină răbdare, dacă se 
arătă aspru faţă de Iancu !

— „De vreme ce nu mai avem nimic de vorbit", 
zise Dumitru cu mândrie, „me voiu întoarce acasă".

Iancu nu făcu nici o mişcare.
— „Rămâi cu bine!“ zise Dumitru, şi din pragul 

uşei se mai uită încă odată înapoi: „Casa mea, se 
înţelege, că rămâne oricând deschisă pentru tine".

Afară Alexe se repezi cu ochii plini de lacrimi la 
•mâna lui şi-i zise şoptind: „Boierule, bunătatea 
D-tale este ca aurul cel mai curat! Vai, dar mare 
frică am pentru stăpânul meu“.

— „Îngrijeşte de el“, îi zise Dumitru cu stăruinţă, 
„şi să rănrâie liniştit aicea la vie. Cu cât mai as
cuns. cu atât mai bine! Noi vom încerâ toate chi
nurile, ca să-l împăcăm pe Cârc Sărdar şi să mi- 
tuşim nesăbuita fapta săvârşită la Slatina. Deocam
dată nu se poate vorbi nici o vorbă cuminte cu' stă
pânul tău. Trebuie ca vremea să-i aşeze mintea 
iarăşi înapoi în scaunul ei“.

A doua zi noaptea sosi argatul, care-1 chemase 
pe boierul Dumitru din Caracal şi care rămăsese 
apoi în Drăgăşani, după povaţa liw Alexe. ca să 
iscodească, daca nu cumva s’arată potera. El vesti 
cu rnaTe zor: că a sosit Căpitanul Duţii cu zece 
arnăuţi în orăşel.

Iancu sări din pat. Vestea aceasta îl făcu sănă-
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tos. De când se mai întremase, nu mai aveâ răb
dare să şeadă în pat şi trecerea vremii fără rost îl 
chjinuiâ, iar când Alexe începù să se roage cu sfială, 
să se păzească, ca să nu cază în mâna duşmanilor, 
îancu strigă Ia el: „Du-te la Dumitru, păcătosule, 
dacă ’ti e frică“.

Ţiganul începu să plângă din adâncul sufletului.
îancu îşi repezi pletele spre spate, şi lărgind piep

tul, zise, de astădată mat 'blând: „Ei, mă simt mai 
bine acuma! Haide să curăţim armele şi să le du
cem sus în foişor. Aici în casă nu putem să ră
mânem'. Aici ne pun la fum“.

Pe creasta dealului în apropiere de casă, eră un 
nuc bătrân de vre-o sută de ani. Intre ramurile lui, 
în -inima bogatului frunziş, aşezase Alexe un cuib 
de scânduri, pe care îancu îl numea foişorul lui. In 
această ascunzătoare de verdeaţă îi plăceă să se 
lungească, ascultând bâzâitul albinelor şi ciripitul 
păsărilor. Dîn când în când rupeâ câte o fruză lu
citoare şi frumos brăzdată din nuc şi o freca între 
degete spre a gusta mirosul ei aromatic şi răcoritor.

• Când se ridică pe* un genunche şi despărtiă cu 
mâna desişul crăngilor, avea o minunată privelişte 
înaintea ochilor săi. Se vedeau mai întâiu viile, pe 
coasta repede, cu gardurile lor zbârlite, alcătuite 
d'in tot felul de spini înfloritori, apoi mai la vale, un 
brâu de grădini cu pomi roditori şi, în dreapta, oră
şelul Drăgăşani, din a cărui bogăţie de.verdeată se 
înălţau trei-patru turnuri de biserici, învelite cu ti
nichea strălucitoare. Mai jos se îmtindeă, lin în 
lunca largă, Oltul străbătând-o din Miazănoapte 

* spre M-iazăzi. De cealaltă parte a râului se ridică



— 65 —
I

malul înalt şi încununat, pe creastă, cu întinse pă
duri.

Lui Iancu îi eră dragă această privelişte, pe care 
o cunoştea şi acoperită de zăpezile iernei, şi pre
sărată cu zăpada florilor de pomii, atât îmbrăcată 
în verdeaţa verei, cât şi învăluită în fetele de foc 
ale toamnei. Ii eraui deopotrivă dragi dealurile, ale 
căror coame şerp.uite pe marginea cerului, cât şi 
Oltul, care se întindea, strălucitor, în depărtare. El 
iubea pacea roditoare de jur împrejur, şi de multe 
ori, în nopţile cu lună, ziceă din fruniză, —iar A'Iexe, 
care-1 ascultă, eră fericit.

Astăzi însă se sfârşise cu liniştea boierului. El 
prefăcuse cuibul său într’o mică cetate. Puşti, pis
toale’, gloanţe şi coarne cu iarbă erau atârnate de 
crengile cele mari, din mijlocul nucului, spre a ii 
la îndemână.

In aceeaşi vreme Alexe se făcuse nevăzut într’un 
colţ al viei, prin mărăcinii, ce creşteau pe deasupra 
răzorului, puţin ridicat, care înconjoară fiecare vie.

Afară de Alexe, de stăpânul său şi de vier, nu 
ştiâ nimenea, că supt cocoaşa aceasta de pământ se 
află o hrubă, a cărei intrare eră ascunsă cu un ca
pac de scânduri, acoperite de tufe de zmeură şi de 
mărăcini.

Când se urcă Ţiganul iar în sus, în foişor, la stă
pânul său, Jianu îl întrebă: ..Toate bine? Toate 
gata ?“

— „Toate, stăpâne. — Am dat de mâncare şi la 
cai şi i am adăpat44.

— „Ai pus şi şelele pe ei ?“
— „Le-am pus. Nici dracu n’ar bănui că sunt

&Haiducul.
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acolo în beciu". Apoi adose: „Dar n’ai mâncat ni
mica astâzi, stăpâne, să-ti aduc ceva de gustat 
aice“.

— „Pe urmă", răspunse Iancu scurt.
— „Pe urmă?" întrebă Alexe.
'Dar Iancu nu-i mai răspunse nimic, pândiă aţintit 

şi nemişcat printre crengile, pe care le dăduse pu
ţin într’o parte cu degetele.

Nouă călăreţi se urcau la deal, prin văgăuna din
tre vii. Sosiţi la via lui J-ianu, se opriră şi descăli - 
cară. Unul rămase cu caii, iar ceilalţi opt pătrun
seră, printre spinii gardului, în vie. pe opt deose
bite locuri.

Cu băgare de seamă şi foarte iute, poter aş fi cân
tară întreaga vie. Unul dintre ei eră căpitanul Dutâ. 
cel cu fata galbenă ca veninul. El se îndreptă spre 
casă. -Du.pă scurtă vreme, veni iarăşi afară, şueră 
odată, şi câte-şi opt poteraşi ai lui se adunară din 
toate părţile lângă el, supt nuc.

— „Nimic?" li întrebă căpitanul.
— „Nimic", răspunseră ceilalţi. „Nicăeri nu se 

aude sunând pământul a gol. In tot cuprinsul viei 
nici o urmă, măcar de ascunzătoare pe supt pă
mânt".

— „Va să zi-ca“, hotărî atunci Căpitanul, scuipând 
cu dispreţ, „ne-a minţit Dobre astăzi, ca şi acum 
patru zile Ivancea, care ne-a dus la curtea Lui Iancu 
Jian.u de lângă Caracal, spunândiwie că vulpea este 
în vizuină, şi că n’avem decât să-i punem 'fum, s’o 
scoatem".

— „Zău, Căpitane!" sc apără Dobre, „fratele lui
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lancu Jiairu a fost astăzi aici Oamenii din Draga-

- Tfost tot aşa de chiori ca voi!“ se răsti Dvfc la e - 
„De două săptămâni ne pierdem vremea, şi pentru 
asta nu ne plăteşte Cârc-Sărdarul nimic. Abia daca 
ne plăteşte pentr.u isprăvile cele bune co-i le acem. 
Dintâiu am trebuit să-i fur pe cireşica cea dulce, 
iubita lui Jianu. Şi acum îmi cere capul cucona- 
şuhii! Pentru această ispravă, fireşte", adaose el 

zâmbet mulţumit, „voi fi răsplătit odată, cândcu un
stăpânul se va fi săturat de ea, şi nu-i va mai trebui, 
atunci îmi va da mde această pradă drăgălaşă".

Ortacii râdeau cu haz.
Deodată însă tună un glas, de sus din copac : 

..Răsplata să ţi-o primeşti acum îndată, dihanie!''
S’auzî o împuşcătură, şi Divţă căzii cu fata la • 

pământ. ~*
Răzbunătorul îl nimerise drept în inimă.
Zăpăciţi de spaimă, Arnăuţii se retraseră. Acea

stă clipă îi ajunse ţintaşului de sus din nuc, ca să 
descarce, cu amândowă mâinile, două pistoale de
odată şi să mai culce încă doui vrăjmaşi.

Acum însă trăzmiră cinci puşti, îndreptate în'sus 
spre copacul, care aruncase moartea în jos. Gloan
ţele şuerau, ferfeliţând foile zămoase, şi lovind cil 

sunet surd în partea de jos a cuibului şi în cră- 
ci.e nucului. Printre solzii verzi ai sculului de frun-

•"**cenusii * 
de iarba, şi lupta ţinu o jumătate de ceasCC loti AmSutii can culcaţi la SS ÎS - 
lancu, WWW iscusit, pu** s5.si aleag'j '.

un
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sale din apropiere, pe când năvălitorii nu vedeau 
nimic nici deasupra lor, nici în. faţa lor, nimica alta, 
decât frunzişul uriaş al nucului, în orăngile căruia 
erâ ascunsă, undeva, moartea şi ţinteâ de acolo 
în ei.

Când amuţi şi pistolul celui de al optulea Arnăut, 
atunci cel de al noulea de afară de vie, încalică şi 
rupse la vale spre oraş, trăgând după sine întreaga 
cireadă de cai.

Sprinten, ca o panteră, sări Jianu jos din copac. 
„Alexe !“ strigă el, oprindu-se înaintea grămezei 
de leşuri şi ridicând amândouă mâinile în sus, 
„Alexe! acuma mi-e bine! Insfârşit mă simt vinde
cat! Am gustat din răsbunare! Ura mea era groaz
nic de însetată! Cât pe aci eră să pier de văpaia ei. 
Acuma m’am răcorit, m’aim uşurat. Acuma nu voiu 
să mor de ură, ci vreu să trăiesc din ea!“

Se repeCî apoi în casă, strigând: „Haideţi, băieţi, 
să mâncăm !“

Alexe şi cu vierul, un Ţigan bătrân, veniră cu 
grabă şi Iancu le porunci: „Aduceţi pâine şi brânză, 
o bucăţică de pastramă şi o duşcă bună de ţuică! 
Mi-e foame acum!11

OaT când luă cea dintâiu bucăţică în gură, i se 
faeù greaţă, şi trebui să înghiţă în silă. Trebui să-şi 
sprijinească o clipă capul de perete. In urechi i se 
păreau mereu că aude împuşcături de puşti.

— „Stăpâne nu e bine niciodată, să începi lupta 
cu inima goală. Sluga ta credincioasă a cutezat să 
ţi-o spună totdeauna11, îi zise Alexe cu sfială. „Şi 
acunta trebuie mai întâiu să beai ceva şi apoi să 

* mănânci1*.
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Jianu îşi muşcă buzele.
— „Afurisita aia de boală, ea este de vină", zise 

el „ai haide, adu încoace!“ Şi apucând plosca, ce 
i-o întinse Alexe, trase o duşcă bună. îndată în- 
cepù să-i placă şi mâncarea.

Strânseră apoi rămăşiţele de merinde, şi le pu
seră în desagii de lână. Alexe aruncă desagii pe 

* umeri şi urmă pe stăpânul său, care rânji când trecù 
pe lângă mormanul d'e Arnăuti morţi sub n.uc. Iar 
Ţiganul îşi făceâ mereu* la cruci.

Bătrânului vier îi zise Iancu: „Tu vei rămâneâ 
aici. Hrăneşte-te din rodul viei. Şi să tu casa în 
bună stare!“

__ Apoi scoaseră caii din hrubă do sub răzor şi în- 
^calicând porniră, încărcaţi de arme. Pe spatele lui 

Alexe se .încrucişau două puşti lungi. Apucară spre 
Miazănoapte în sus la munte.

Şoimul şi cu Surul, caii neobosiţi ai Iancului şi ai 
lui Alexe, alergară toată ziulica, ba de vale, printre 
petrişuri mărunte, ba la deal spre coaste înalte, 
cum numai caii Rurriâneşti sunt obişnuiţi s’alerge.

Se făcuse noapte, o noapte mai răcoroasă decât 
în viile delà Drăgăşani, o noapte de munte, care 
vine repede, ca o pasăre uriaşă, bătând numîai din 
când în când din aripi.

Fugarii se opriră în mijlocul' prîundişuLui din 
matca' unui râuleţ, oe curgeâ murmurând uşurel, 
şi lăsară cair să 'bea. Apa era lucitoare ca un oţel 
ferecat, iar'frunzişul pădurilor înalte, care îmSrăcau 
malurile văilor, păreau mai întâiu fără nici o faţă,
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apoi se Întunecau din ce în ce -mari mult» până pă
reau negre.

Deodată Şoimul Lui Iancu ridică capul în sus şi 
începù să joace urechile.

Călăreţii începură să fie şi ei băgători de seamă.
— „Poate a simţit vre-o fiară“, şopti Alexe.
Jianu ascultă.
Nu putură insă să înţeleagă nimic altceva, decât 

şoaptele uşoare ale râuleţului ce trecea prin valea 
liniştită. Ştiind însă, că un cal însetat n,u se opreşte 
degeaba din băut, aşteptau ascultând.

«Din deal, de dincolo, se auzi un fel de zgomot ca 
frângerea unor crăci uscate, apoi o ţâncăneală u- 
şoară, ca loviturile unui fier de o piatră. Nu mai în- 
căpeă îndoială: eră un cal, care scoboră de vale pe 
acolo. Prin întuneric însă nu se putea vedea ce este.

In fundul văii se mai zăreă numai un fel de lumină 
cenuşie, care părea mai mult să vină din pietriş, 
decât de sus din cer, dar care ajungea pentru un 
ocliiu dibaoiu, ca să îi vază pe cei doi călăreţi de 
lângă apă.

Să le fi dat de urmă cineva, aşă de curând, nu 
puteau să creadă, de oarece ei apucaseră binişor 
înainte şi aveau şi cai buni. Afară de acestea ei apu
caseră deadreptul prin mijlocul pădurilor pustii, 
fără drumuri şi poteci, şi trecuseră prin multe ape, 
spre a urmă apoi cărările de pe coamele împădu
rite, despărţite în multe părţi, şi se scoborîseră iar 
în văi, pe care le trecuseră deacurmezişul.

Iară se auzi ţâncănitul de potcoavă, aouima însă 
chiar .printre piefcrile prundului. Trebuiâ să fie un 
călăreţ singuratic.
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. ian cu şi Alexe îşi Întoarseră caii în loc şi, după ce 
călătorul se apropia bine, Iancu îl întrebă cu glas 
tare: «Încotro ’ţi e drumul?*4

— „Jianul44 strigă celălalt.
— „Tu dor !“
Şi amândoi puseră iarăşi pistoalele înapoi Ia 

oblânc.
— „Unde re duci tu?“ întrebă Iancu.
— „Eu fug**.

Şi eu“.
— „Vrei să mai mergi înainte astăseară ?“
— „E prea întuneric4*.

„Acolo, drept înaintea noastră, se închide va
lea printr’un colt de munte, care vine deacurmeziş. 
Să poposim de noapte dincolo de acel colţ!4*

După aceste întrebări şi răspunsuri scurte ei îna
intară, urmând sfatul lui Tudor, tăcuţi pe vale în 
sus, trecând prin apa, care şopoteă deasupra les
pezilor netede şi peste pietrele mărunte, ce scâr- 
tâiau sub potcoavele cailor lor. După ce ocoliră col
tul, care strâmtorează valea, găsiră în dosul liai o 
branişte cu iarbă bogată. Acolo luară şelele de pe 
cai, deslegară desăgile şi le puseră la un loc apărat, 
itt marginea pădurii, reziinându-se de ele spre a 
şedea la masă.

— „Să nu faci foc!44 porunci Iancu, când cu ochiul 
tui ager, văziî pe Alexe, cu toată întunecimea, ple- 
eându-se spre a adună uscături.

— „Da, aşa e“, întări Tudor.
Ţiganul îşi luă şeaua şi traista- cu merindele lui 

şi se aşeză la depărtarea cuviincioasă de cei doi 
boieri.
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Pe fâşia de cer întunecat, deasupra văii, strălu- 
• ceau două stele curate ca rouă. Coastele de munţi 

se ridicau, jur împrejur, şi la poalele lor, murmurul 
pârâiaşului făcea să se simtă şi mai mult adânci
mea tăceroi dimprejur.

— „Eşti fugar?44 întrebă Tudor eu acea linişte a 
ţăranului rumân, care de veacuri a trăit îni mijlocul 
atâtor împrejurări înspăimântătoare, încât nu se 
mai minunează de nimica.

— „Da şi nu. Eu ’1 caut pe Mf;reanu“, răspunse 
Iancu amărît.

— „Pe Mereantu ?“
— „Da, voiu să mă fac haiduc4*.
— „Ce, ai nebunit?44
Iancu râse cu hohot: „Casa mea de lângă Cara

cal-mi-au prefăcut’o în cenuşă44, şi după un mic res- 
timp adaogă: „Şi pe Ileana Golifineanul au răpit’o!s‘

— „Ileana răpită — când s’a întâmplat asta?*4
— „Când?44 zise Iancu cu batjocură amară „n’ai 

aflat nimic la Amza?44
— „N’am: aflat44, răspunse Tudor. „Desv de dimi

neaţă după ce ai plecat tu din curte, am încălecat 
şi eu şi-am plecat la 'Cerneţi44.

Rămaseră apoi câtăva vreme în tăcere. Amândoi 
erau suflete răsvrătite şi de aceea nu puteau găsi 
vorbe de mângâiere unul pentru altul, dar ştiau 
bine, că fiecare împărtăşiâ simţirile celuilalt.

Iîi sfârşit-întrebă Tudor: „Dar de cine fugi tu?44
— „Am ucis nouă Arnăuţi44, răspunse Iancu, „pe 

unul la Caracal şi pe ceilalţi opt ia via mea din 
dealul Drăgăşanilor4*.

— „Bine ai făcut44, întări Tuduor scurt.
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— „Dar tu?“ întrebă apoi Jianu.
— „La mine la Gemeţi”, începu Tudor să poves

tească, „sosiră, sunt acum trei săptămâni, un Buluc 
Başa împreună cu trei Arnăuţi, cu o poruncă delà 
Vodă, prin care mă chema la Bucureşti. M’am îm
brăcat atunci cu uniforma rusească, am dat cheile 
caselor mele părintelui protopop Loniţă, şi am ple
cat cu o căruţă spre oraş. Dar boierul Samurcaş 
îmi trimise un om înainte, îmbrăcat ca cerşetor, 
care mă aşteptă tocmai la intrarea oraşului, lângă 
o cârciumă, şi care îmi şopti la ureche, să las pe 
însoţitorii mei să se îmbete bine. Făcui aşâ. Apoi 
luai hăţurile singur în mână, şi dusei căruţa, în
cărcată cu flăcăii, cari sforăiau, afară la câmp, unde 
o lăsaiu în marginea drumului şi mă duseiu pe jos la 
'boierul Sa-murcaş. Delà el aflaiu, că ar fi sosit un 
trimis din partea Sultanului cu porunca~să mă-dege 
şi să mă ducă la Ţarigrad”.

— „Să te prinză pe tine? Pentru ce?“ zise Iancu 
• tresărind.

— „Nu le-a plăcut, că în războiul din urmă am 
luptat de partea Ruşilor”, răspunse Tudor liniştit.

— „Dar Sultanul a dat amnistie!”, zise Iancu.
— „Fi şi?” răspunse Tudor, fără a se arătâ su

părat. „acuma fiindcă Rusul are de furcă cu împă
ratul Franţuzilor, Padişahul n’are trebuinţă să se 
mai gândçasca ia amnistie”.

— „Trăsni-l’ar Dumnezeu!” blestemă Iancu. „A- 
tâta preţ are o vorbă de împărat!”

— „Prietene”, răspunse Tudor, „de când eşti tu 
pe lume? O vorba dată în politică, se ţine numai
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atâta vreme, cât nu poate fi călcată fără primej
die !“

— „Ce spui?** zise Iancu batjocoritor, „şi tu ai 
vrea sa mă îndupleci să mă amestec şi eu în trebiJe 
obşteşti? Pune-ţi pofta în cuiu, frate!“

Vladimirescu nu răspunse nimic şi amândoui tă
cură mai multă vreme, fiindcă ştiau că vorbele ar
zătoare aie politicei aprindeau totdeauna între ei 
certuri înflăcărate. Şi aveau destule supărări şi 
destul venin în sufletele lor.

Şedeau prin urmare tăcuti în întunericul pădurei 
şi, sgriburind binişor de frig, se înveliră mai strâns 
în ghebele lor.

Intr’un târziu întrebă Iancu -iară, de astădată mai 
liniştit: „Ei şi ?4;

Tudor începù să urmeze povestirea de unde o 
Lăsase:^.,Se ştie ca din Ţari g rad nu se mai întoarce 
uşor cineva cu vieaţă. De aceea m’a povăţuit Sa- 
murcaş, să-mi schimb portul, sunt acuma îmbrăcat 
olteneşte, cum ai să mă vezi când se va face ziuă, 
— şi in’a mai povăţuit tot el, să pornesc îndată spre 
graniţa Austriei, dându-ini un paşaport şi câteva 
scrisori către nişte boieri mari din Viena. Am de 
gând să rămân acolo deocamdată4'.

— „Până xând?“
— „Până când voiţi puteâ să mă întorc fără pri

mejdie44.
— „Şi acum eşti pe drum spre graniţă, spre tre- 

cătoarea Vâlcan;uhii?“
— „Aşa e“.
— „Apuci de acî spre Miazănoapte?44
— „încă nu, mai întâiu trebuie să mă duc Iai
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Târgu-Jiului, la vechiul nostru prieten Vasilc 
Moangă. Prin mijlocirea lui voiu primi, în străină
tate, ştirile din Ţară şi lui voiu trimite veştile din 
lăuntru".

— „Atunci drumurile noastre se despart dimi
neaţă".

— „De ce ?"
— „Eu mă duc spre Miazănoapte. Voiu să-l gă

sesc pe Mereanu sus în munte".
Iară se făcu tăcere.
încetase şi caii să smulgă iarba şi so rumege în 

măsele. Osteniţii de cf, voiau să doarmă.
Tudor zise deodată — „Iancule".
Jiauu, care aţipise, lăsând bărbia în jos pe piept, 

îşi ridică repede capul : „Ce este?"
Dar Vladintirescu îi răspunse liniştit: „Voiam 

numai să te rog. să vii cu mine până la Târgu-Jiu- 
lui. Vasile Moangă a fost prietenul tatălui tău. Un 
sfat părintesc este totdeauna o binecuvântare".

Iancu era gata să se burzuluiască şi să un pri
mească propunerea, dar Tudor îi mai zise încă o- 
dată: „Te rog, Jiene! ascultă de mine".

Aşa de rar se întâmplă ca Tudor să roage pe 
cineva, încât Iancu nu putù să se mai împotrivească.

— „Să viu!" răspunse el.

Seara târziu, Iancu şi cu Tudor descălicară la 
casa Iui Vasile Moangă. Când intrară la el, boemi 
bătrân cu barba colilie, deschise largi braţele a- 
mândouă şi îi strânse pe amândoi tinerii la pieptul 
său. Apoi îi mângâie cu mâinile, netezindu-le părul
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şi zicând iarăşi şi iară: „Iancule! Tudore!! Bucuria 
ochilor mei! Luceferii mei! Orce împrejurare v’ar 
fi adus aici, Dumnezeu să binecuviimieze intrarea 
voastră în casa mea şi să vă dea spor la orice ati 
pus în gând să faceţi !“

— „Să te auză Dumnezeu.!“ zise Tudor cu evla
vie.

— „Dar acum, mai .întâiu de toate desbrăcaţi-vă. 
dragii mei!44 zise Moangă, a cărui faţă deşî de om 
bătrân erâ nimenă şi sănătoasă şi strălucea de mul
ţumirea ce o simţeâ uitându-se la musafirii săi.

El bătîi de câteva ori diii^ palme şi o slugă se 
arătă în uşă.

— „Ilie, pantofi pentru boieri, ciubuce şi vutcă. 
Să se facă degrabă cina şi să fie bună, să fie gata 
şi patyrile!44 Apoi se întoarse zorit iară la prieteni: 
„De ce nu puneţi jos armele voastre şi ghebele? Ei, 
Tudore, astăzi te-ai îmbrăcat şi tu olteneşte ca 
Iancu!“ apoi mai serios: „Nul cumva eşti fugar?44

— „Da, sunt fugar4, răspunse Vladimirescu. „Un 
Capugi-Başa a venit la Bucureşti, cerând să fiu 
trimis la Ţarigrad44.
» — „Am1 înţeles! Viteazul meu! Şi nu mă mir de
loc!44 zise bătrânul Moangă, cui ochii scânteietori. 
„Şi încotro ai plecat? Spre Ardeal?44 

Tudor îi povesti toate pe scurt.
— „Dumnezeu să te aibă supt scutul lui!“ zise 

bătrânul Moangă. „Pe mine poţi să te bizuieşti, 
câtă vreme îmi va mai dărui zile Cel de sus. Iţi 
voiu trimite scrisori prin oamenii mei, cari trec din
colo cu turmele de vite, ca să ştii ce se petrece în 
ţară şi ce vom fi putut face noi, prietenii tăi. De
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vre-o săptămână au fost şi Urdăreauu, Miu şi Co- 
lumbeanu pe la mine. Urdăreanu are un băiat, îti 
spun, picat din soare! Frumos ca un înger şi gata 
la luptă ca un tăurel! E de vre-o şaptesprezece ani. 
Tudore, Tara asta mu poate să piară, dacă vă veţi 
adună voi, tinerii, cu toţii într’un manuchiu!44

— „Dumnezeu să te auză, tată!4*
— „Amin! Dar Iancu? el unde merge?4* şi se în

toarse spre Jianu, care până atunci avusese treaba 
cu descinsul 'branhii său; încărcat de arme.

Cu mirare îl văzîi bătrânul, cum şedea pe jumă
tate rezemat pe divan şi adormise. Nările nasului 
său subţire se scufundaseră, şi împrejurul ochilor 
se însemna un cearcăn adânc de oboseală.

— „Lasă-I, tată44, şopti Tudor, „mai bine îţi po
vestesc eu, cum a fost toată întâmplarea, pe el îl 
prea oboseşte să ţi-o mai istorisească44.

Moangă deschise binişor uşa şi trecu cu Vladi- 
mirescu în odaia de alături, unde se puse masa. 
Aşezându-se pe câte uin scaun, Tudor povesti tot 
ce ştia despre Iancu şi ce-i mai spusese şi el singur 
astăzi, în timpul scurt, cât făcură popasul delà 
amiazi.

Moangă ascultă cu capul plecat adânc spre piept.. 
Apoi ridică ochii săi albaştri şi împreunând mâi
nile, zise rugător, dar cu stăruinţă: „Tudore! Tu
dore! Să vii curând înapoi! Noi nu mai trăim aici 
ca oamenii, nici măcar ca dobitoacele! Noi trăim 
în această Tară, de Dumnezeu binecuvântată şi 
■plină de belşug, trăim rău ca în Iad!“

— „Să nu mă părăsiţi, şi atunci mă întorc cu
rând la voi“, răspunse Tudor. „Şi boierule Vasilc,
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cât timp voiu -lipsi eu din Ţară, căutând să 
ne câştigăm simpatiile Puterilor din-lăuntru — şi 
am de gând să fac să pătrundă jeluirile noastre, 
daca-mi va ajuta Dumnezeu, până la treptele tro
nului Austriacesc, ca să auză suferinţele, ce le în
durăm noi supt jugul Grecilor, — pe cât timp, zic, 

•voiu lipsi din tară, te rog să-mi ţii prietenii mei 
laolaltă. Pélancu ţi l-am adus aci, boierule, ca să-l 
împedicăm de a se amestecă cu haiducii şi să a- 
jungă apoi, mai curând sau mai târziu, spânzurat 
de niscaiva furci de ale Stăpânirii. Puterea Iui s'o 
pună în slujba binelui obştesc şi pentru slobozirea 
poporului nostru14.

Moangă clătină din cap Îngrijorat şi răspunse 
dupăeâtăva vreme, umplând paharul lui Tudor: „Şi 
haiducii sunt iubitori de Ţară. Să nu-mi dispretueşîi 
pe aceşti voinici, care din desnădăjduire se înfră
ţesc cu codrul, străvechiul prieten al Rumânului.. 
Nici un ţăran nu-i duşman al haiducului, şi aceasta 
este un semn bun, poţi să fii încredinţat. Haiducul 
nu este un tâlhar, el este un răsbuînător. Fireşte că 
nu e un om de stat, sau un stratig. Pentru aceasta 
nare răbdare destulă. Dar trăieşte în el încă su
fletul cel vechiu războinic, şi mai presus de toate 
să nu uiţi, fiul meu, ca în el arde iubirea de drep 
tate, această scânteie tainică aşezată de Dumnezeu 
în sufletul omului! Haiducul nu vrea dreptate nu
mai pentru sine, o vrea şi pentru ceilalţi fraţi ai lui 
în suferinţă. El ia delà cel bogat ca să dea celui sa

la însă numai delà acela bogat, care este tot-rac.
odată şi un duşman al ţârei. Tudore, cei mai buni 
ostaş ai tăi, li vei găsi odată printre haiduci!“
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— „Tată44, stărui Via ci im ir eseu aspru .şi încăpă
ţânat, „Iancu e prea bun pentru...14

Un zgomot din odaia de alături ’i curmă vorba. 
Podelele scârţâiau, şi se auzi un fel de oftat adânc 
ca din pieptuJ unui om. care se deşteaptă dintrun 
sonm profund şi vede iară jalea 1 urnei. Putin în 
irmă se şi văzu figura mlădioasă a Iui Iancu în 
mijlocul uşei. Galben şi cu ochii obosiţi, priviâ Ia 
cci delà masă.

— ...N’am vroit să te deşteptăm, fiule!4* zise 
Moangă. ..Dar acuma vino, te rog, să mănânci ceva 
cu noi44.

Iancu se aşeză la masă, dar farfuria, pe care i-o 
puse bătrânul Înainte, el o dădu într’o parte, clă
tinând din cap.

— De ieri n'a îmbucat nimic ca lumea44, rnârâi 
Tudor.

— „Mi se par roate că au gust de cenuşe44, zise 
Jianu. frecându-şi ochii cu amândoi pumnii şi în
vingând un căscat. „Ieri la vie, da, îmi eră foame, 
după ce ucisesem Arnăutii44. Şi uitându-se Ia Moan- 
gă. ..Tudor îţi va fi spus, boierule Vasile?44 Moangă 
dădfi din cap. „Fireşte44 urmă Iancu „acuma a tre
cut beţia isbândei şi ura mea a înflămânzit iarăşi! 
Dar de mâncare n’am poftă44.

— „Un pahar de vin roşu însă iot ai să bei, în 
sănătatea lui Tudor, de rămas bun, căci până-* 
ziuă el are să treacă graniţa, schimbat în haine mo
căneşti printre ciobanii mei, apoi poţi să te duci să 
ic culci44, stărui Moangă cu hotărîre părintească.
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Peste Târgu-Jiului se vărsa zgomotos o ploaie 
rece de toamnă şi crăcile încărcate de apă se lo
vi au de ferestre.

Jianu nu se deşteptă decât a doua zi pe la amiazi.
El bătu în palme şi îndată se înfăţişă Alexe, care 

aştepta de mult, stârcit înaintea uşei stăpânului 
- său. întrebat, povesti cum boierul Tudor plecase, 

când se crăpâ de ziuă, îmbrăcat cu o sarică lăţoasă 
şi cu o căciulă albă de oaie în cap,' înaltă şi mare câr 
toate zilele.

Se auzi o bătaie (în uşă şi Moangă intră în odaie.
— „Ai odhinit bine?“ întrebă el vesel.
— „Mulţumesc, da, boierule Vasile“.
— „Laudă şi bar 'Domnului ! Alexe, iea dă fuga 

la bucătărie, şi spune să grăbească cu. mâncarea. 
Dar să nu vii înapoi în odaie, fiindcă avem să vor
bim Greceşte“.

Aceasta însemna : că au să vorbească boierii 
ceva, ce nu trebuia să auză nimeni. La masă se vor
bea adesea Greceşte, ca să nu poată înţelege slugile.

Ţiganul ieşi afară. Boierul Vasile se aşeză pe 
marginea divanului, unde dormise Iancu, şi îndrep
tând căldura blândă a ochilor săi în spre ochii lui 
Iancu: „Aşâ“, zise, „acum să vorbim".

Iancu tăciî.
— „Tu ştii, fiule, din păţaniile tale“, începù bă

trânul, „ce noiaini de ruşine şi de nedreptăţi s’a gră
mădit pe Ţara ta, şi cât de greu o apasă, de aceea 
îţi va fi milă de ea şi vei da ascultare glasului ei“.

— „Boierule Vasile", îl întrerupse Iancu mânios, 
sprijinindu-se pe palma dreaptă de divan, şi ridi
când cu stânga părul d'e pe frunte, „tocmai fiindcă
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îl înţeleg pe acel glas, de aceea îmi vine să înebu- 
nesc! Eu nu-1 aud ca <D-ta... şi ca Tudor şi ca cei
lalţi, cu răbdare şi cu nădejde, că are odată să fie 
mai bine în viitor, când vre-o minune mare se va 
întâmplă şi ne-ar sosi şi nouă oştiri nenumărate 
într’ajutor. Eu nu pot să-mi stăpânesc mânia în- 
tr’atâta. încât să mă duc ba la Ruşi, ba la Austriaci, 
să mă înveţe, cum să lupt, cum să duc pe alţii în 
luptă, cum să-i ocârmuiesc, şi ce rriai ştiu eu încă 
ce să învăţ delà ei. S’a săvârşit o nedreptate, care 
strigă la cer, şi eu doresc să vă'd' sânge!“ sbieră 
Iancu. „Sânge! înţelegi D-ta! Sânge! Numai sân
gele spală acele vedenii îngrozitoare, care mă chi- 
nuesc mereu zi şi noapte! Tată, încă n’am spus-o la 
nimeni, n’am putut 'să deschid gura către nimeni 
până acum, însă...“ şi el frământă mâinile aşă de 
tare, încât se vedeau oasele lor gălburii prin piele i 
arsă de soare, „eu văd necontenit trupul ei alb, care 
a rămas pentru mine o taină sfântă, şi pe care 
acea dihanie, acel pui de năpârcă... Ah!“ Un oftat 
groaznic îi înecă glasul. Şi încleştându-şi braţele 
împrejurul gâtului lui Moangă, ’şi ascunse faţa pe 
umerii lui.

Fiorii aceia, cari treceau prin trupul tânărului, îl 
sguduiau şi pe boierul cel bătrân.

— „Fiule...“ începu Moangă.
Iancu se ridică repede şi ’şi înfipse pumnii în 

tâmplele care-i svâcneau puternic: „Eu nu înţeleg, 
cum ar puteă fi cineva un bărbat, şi să nu înnebu
nească de un asemenea lucru! De-ar fi murit mă
car, ca mamă-sa! Dar gândeşte-te, auzi, ea slu
jeşte ba unuia, ba altuia, spre mulţumifea poftelor

AItftidnonl.
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lor! Iar en nam pe nimeni să mă ajute să o caut! 
Ar trebui să ,pot porni cu o sulă de oameni în cău
tarea ei. Fraţii mei nu vor, Doamne! Doamne!'1 
El încrucişa mâinile pc deasupra capului şi se îă- 
văiiâ între perinele divanului încolo şi încoace.

Bătrânul Moangă privea, mişcat. Ia această rur- 
timă sufletească.

Apoi deodată zise cu glas tare: „Tu eşti bărbatul, 
care va da Tării slobozenia !“

lancu se ridică în sus şi răspunse cu batjoocură: 
„Nu, nu cum credeţi voi, şi cum m'aţi povăţuit voi 
de alâtea ori! cu sfătiriri tainice, şi iar sfătuiri, şi 
nimica alta decât sfătuiri. cum aţi învăţat voi delà 
Greci! Vorbe, vorbe, vorbe! Numai minciuni goale! 
Tot aşteptând să vie ceasul cel bun! Orcare ceas e 
bun, boierule Vasile, ca să străbat cu o mână de 
haiduci, ca un fulger, în casele ticăloşilor acelora 
de asupritori! Răsbunare! Răsplată ! — fapte — 
•nu politică! Ii voi face eu să tremure, eu singur, eu, 
lancu Jiami! Dacă este un Dumnezeu în ceruri!“

— „Şi dacă vor trimite puteri covârşitoare îm
potriva ta! Şi dacă te vor prinde şi te vor spân
zură ?“ întrebă Moangă.

— „Pe mine?“ zise lancu râzând, — „pe mine? 
în codru? cu Şoimul meu? Tată, pe mine mă cu
noaşte cerul şi tot văzduhul Olteniei, mă cunosc 
copacii, toate rîurile şi toate drumurile. Nici unul nu 
fn’a vândut vreodată! Am crescut împreună cu vul
turii! Ca şi ei ştiu să mă reped la pradă, şi dacă 
simt urmărit, ştiu să mă ridic în sus, la munte! 
Haha! aşâ am pus de gând să mă lupt ai ei!“
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Şi un hohot de râs uşurător isbucni din pieptul 
hti cel lat.

Ochii albaştri ai bătrânului Moangă scântei au, 
când răspunse: „Zău, dacă n’aşi fi de şeaptezeci de 
ani, aş pleca şi eu cu tine, Căpitane!“

Vorba asta îi plăcii lui Iancu. El se mai linişti.
După vre-un ceas, şedeau împreună la masă, faţă 

'n faţă şi mâncau.
Alexc bărbierise pe stăpânul său cu mare băgare 

vde seamă şi-l îmbrăcase. De oarece hainele Iui 
Iancu aveau trebuinţă de o curăţenie zdravănăr 
Moangă îi împrumutase hu Iancu haine din ale sale. 
Pădureţul găsea, că-i şade ciudat cu anteriul de 
mătase, încins peste -mijloc cu un şal, şi cu ferme- 
neaua îmblănită. Moangă însă se uita la el cu mul
ţumire. Tot aşa de minunat, cum îl prindeâ portul 
ţărănesc de munte, iot atât de falnic arătâ^în hai
nele boiereşti.

— „Mă -mir, cum puteţi purta aceste poale floş- 
căitoare împrejurul genunchilor !“ zise Iancu.

— „Ei! ia călărit punem fuste mai scurte!44 răs
punse Moangă râzând, „ca să nu păţim ca Turcii, 
cari câteodată, în mijlocul luptei, îşi spintecau hai
nele de pe trup, fiindcă vântul le umflă ca pânzele 
unei corăbii44.

— „Ai văzut D-ta asta vreodată?41
— .JDa, am văzut-o, sunt acum câţiva ani, când 

Pasvantoglu, Paşa acela răsvrătit delà Vidin, îşi 
trimisese cetele lui sălbatice asupra Târgu-Jiului'4. 
Ochii bătrânului se întunecară. „Toată Oltenia se 
prefăcuse atunci într’o pustie. Craiovei noastre îi 
dădură foc din patru părţi, aşâ încât fumul întu-
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Tiecase soarele. Şi celor, cari scă-pau din flăcări, 
Turcii le tăiau nasurile şi urechile. Sultanul nu pu- 
teâ să facă altceva, decât să ameninţe, şi îndată pe 
urmă, să ierte iarăşi, — fiindcă Pasvantoglu eră 
foarte tare. Paşii din cetăţile de peste Dunăre, acei 
cari ar trebui să apere împărăţia, şed ca nişte spini 
otrăvitori, înfipţi în carnea împărăţiei ca şi într ă 
noastră4*.

— „Spinii, cari stau înfipţi în carnea noastră, 
simit aşă de mulţi, de nici nu se mai poate numără!44 
zise Iancui posomorându-se la faţă.

— „De aceea avem cleşti, ca să-i scoatem !44 răs
punse Moangă. „Da, uită-te la mine, fiule! Şi tu 
eşti un astfel de cleşte! Eu am credinţă în tine, eu, 
moşneagul de şaptezeci de ani, care am văzut în 
vieaţa mea nespus de ntulta jale, eu am încă cre
dinţă, şi fiindcă cunosc oameni ca tine, Iancule, ş> 
ca Tudôr! Ciocneşte paharul cui mine, Jiene, şi go- 
leşte-l întru îndeplinirea visurilor lui Moangă cel 
bătrân!44

Ei ciocniră paharele.
— ..Ascultă, Iancule44, zise apoi boierul şi spriji- 

nindu-se cu amândouă mâinile de masă, se aplecă 
spre musafirul său şi se uită cu ochii săi senini, 
drept îh fajţa lui îndrăsneaţă. „Tu ai pus de gând 
jSă/ cureţi] muftii, foarte mulţi din duşmanii Ţărei 
noastre. Oricât de mulţi vei puteâ curăţl tu, tui 
vornic singur şi qu o mână de haiduci !“

Iancu dădu din cap. „Dar eu vroiu Nsă găsesc 
fata!*' zise el printre dinţi.

— „Gine n’are însă puterea de partea lui, tre- 
bueşte să lucreze cu şiretenie".
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Sprâncenele lui Iancu se încruntară cu mânie.
Boierul bătrân îşi ridică atunci capul argintiu cu 

mândrie în sus şi zise: „Indrăsneala oarbă nu e 
. vitejie, ci mimai un 'fel de joc de copilandru, un e 

faptă săbuită de bărbat. Tu ai .ucis pe cei nouă Ar- 
năuţi. $i acum, când pleci în codrii, va trebui să-ţi 
pierzi vremea mai ales, ca să te aperi .împotriva 
poterei. Vine apoi şi iarna, când haiducul nici nu 
poate să iasă din bârlogul lui înzăpezit44.

— „Eu n’am vreme să aştept!44- îl întrerupse 
Ianicu, care-şi muşcâ buzele şi fără astâmpăr mişcâ 
din picioare, supt masă, în dreapta şi ’n stânga;

— „Nici nu trebuie să aibi“, zise Moangă. „Peste 
câtevâ săptămâni poţi să-ţi alegj jertfele tale şi încă 
să fii liniştit şi fără nici o teamă din partea oame
nilor Stăpânirii! Te rog să mă asculţi. Ca haiduc 
•liu ivei puiteâ face acuma în curs de câteva Luni, 
vre-o mare ispravă, şi eu nu cred că vei putea în
duplecă nici pe Mereanu, sau pe vre-un alt vătaf 
de ceată, să umble, în vreme de iarnă, adulmecând 
după Cârc Sărdarul. Aşâ fără minte nu supt oame
nii (aceştia. Când îşi punt vieaţa lor în joc, vor să 
aibă cel puţin nădejdea, că vor isbutî. Trebuie să 
aibă putinţa de a se ascunde în grabă, la primejdie, 
şi să se facă nevăzuţi. Iarna omul nu poate trăi în 
pădure, iar zăpada te vinde, blestemata, fiindcă 
păstrează urmele. Ca boierul Iancu Jianu, mai 
ales, im te vei puteà apropiâ de Pervanoglu şi de 
prada lui nefericită şi nici nu găseşti, precum sin
gur mi-ai spus, destui oameni, cari să fie în stare 
să te ajute cu isteţime şi cu credinţă. Stai mai bine 
locului !“ — se opri Moangă din poveţele sale stă-

's
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niitoare, şi aplicând, pe Iancu de braţul drept, a- 
dăogă cu blândeţe: „Eu nu vorbesc astfel, numai 
ca să te chinuesc, fiule. Dar voiesc să trag urmare 
ajungi, mai curând pe altă cale, nu ca haiduc, şi nici 
ca frate al Jienilor, şi. poţi să începi, de îndată, cer
cetările tale!“

— „Adică cum?“ întrebă Iancu.
— „Făcându-te însu-ţi slujbaş al Stapânirei“, 

.zise Moangă.
— „Vrei să faci glume !“ răspunse Iancu supărat.
— „Nu, fiule“, urmă Vasile, „Dumnezeu ’mi este 

martor,că nu! Nu cunoşti vorba aceea: „Fă-te frate 
cu’idracu, până ai trecut puntea?44 Eu te sfătuesc, 
să' te faci za-pciu, până va trece iarna. Ispravnicii, 
zapcii, şi Cârc Sărdarul sunt duşmanii cei mai mari 
>ri haiducilor. Să-i cunoşti şi tu, să cunoşti toate 
tertipurile lor. Urlă şi tu câtva timp cu lupii, ca să 
poţi să-i urmăreşti apoi cu atât mai aprig. învaţă 
să-i urăşti, nu numai ca pe duşmanii tăi, ci ca pe 
duşmanii Ţărei tale! Omul, a cărui ură este vie, 
nu-şi pierde nădejdea! Vezi, fiule, eu sunt sameş 
Ifa judeţul Gorj, şi de aceea nu scade sfânta mea 
ură, care face din mine un patriot iubitor de Ţară !“

Pe faţa lui Jianu începură să joace un fel de lu
mini, până când el isbucni Într’un rCs asupra pro- 
punerei înfocatului bătrân şi a mijlocului'ce-i arata, 
cum să rămâie bun patriot. „Aşa, bun şi frumos! 
Aşa dară am să mă fac slujbaş prea cinstit al stă- 
pânirei. Ce ochi mari au să facă fraţii mei! Ha, ha, , 
ha! Dar, cine are să mă numească, boierule Va
sile ?“

— „Va face-o prietenul meu şi vechiul tău proti-
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guitor, în casa caruia ai petrecut trei ani din copi
lăria ta, va face-o D urnit radie Biibescu, Banul Oi- 
teniei“.

— „Eşti sigur ?“
— „Sunt sigur de tot. Banul Dimiitrache este de 

■a$ Inoştrii. Om în toată puterea cuvântului. Poate 
să ti-o spună Tudor! Când Banul a fost pus la prin
soare de Turci, înainte de răsboiu, fiindcă îl pârî- 
seră duşmanii lui la Tarigrad, că ar fi unei ta Ru
şilor, şi când Vladimirescu i-a propus să fugă, Du- 
mitrache a răspuns: „Mai bine să piară un om. de
cât să fie arsă Craiova şi robită de Turci!“ Da, 
fiule, poţi să albi încredere în Banul Bibescu. Si el 
vrea învierea Tarei. 'Dar e bătrân şi nu poate, cum 
nu pot nici eu să facă alta, decât să aştepte şi să 
aibă nădejde*4.

— „In cine să aibă nădejde ?“ oftă lancu, adu- 
nând.u-şi sprâncenele posomorit.

— „In voi!** strigă Moangă cu putere.
Se sculară delà masă şi trecură în odaia de ală

turi, unde Moangă se aşeză îndată Ia masă. ca. să 
scrie Banului. In aceeaşi vreme lancu firmă şi se 
uitâ afară pe fereastră la ploaia, ce curgea în şiroae.

Boierul Vasile tinea ciubucul în mâna stângă, pt:- 
^ nandu-! jos din când în când, spre a sorbi din ceaşca 

cu cafea, iar cu mâna dreaptă purta, zorit, pana de 
gâscă, care scârtia uşor peste o mare foaie de 
hârtie gălbuie. Se înşirau, ou iuţeală, frumuşelele 
slove pe hârtie. Din când în când boierul aruncă 
câte o sprânceană pe deasupra, sau câte o codită 
pe dedesuptui rândului. Erâ meşter m scrierea .nu
mită ciocoiască. .
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Odată ridică capul în sus şi zise: ,.Scriu şi des
pre Tudor, şi că orice ar voî să-i aducă la cunoş
tinţă lui. să trimită la mine“.

III.

Câteva săptămâni mai în urmă, lancir Jianu îna- 
intă spre Craiova, ca zaipciu al plăşei Balta din ju
deţul Romanaţi, având pitacul de numire în bu
zunar.

După cele câteva zile de ploaie rece, ce se lăsase 
în jos delà munte, acum stralucià iară soarele, dar 
verdele de vară al pădurilor se schimbase, i:ute, în 
bogatul joc al feţelor de toamna. Toţi copacii pă
reau îmbrăcaţi în flăcări. Stejarii alcătuiau o cata- 
piteazmă aurită. Roşu închis străluceâ 'fagul, roşu 
trandafiriu se înfăţişa cornul. Unele din tufe păreau 
presărate cu flori stacojii. De pe ramurile săltăreţe 
ale mesteacăîiilor atârnau ’frunzuliţele gălbuie în
chise, ca nişte gălbinaşi, ţinuţi în toartă. Chiar prin 
amurgul serei străbăteâ, lucind, lumina feţelor, căci 
de jos se ridica o hirnină de jeratic delà frunzele, 
care se scuturaseră în cursul zilei.

Iancu înaintâ mereu. Printre vârfuirle înflăcărate 
ale copacilor, printre crăcile loV, se străvedeâ cerul 
de toamnă al RiUmâniei. albastru întunecat. Lu
mina puternică îi încălziâ sufletul, căci timpul, pe 
care-1 petrecuse la Vasile Moangă, la bătrânul cu 
inimă tânără, li fusese priincios, şi acuma era iarăşi 
înţelegător de frumuseţile naturêi. După suferinţele 
sufleteşti şi trupeşti, prin care trecuse, după setea 
învăpăiată de rasbunare, a căreia jertfă căzuseră
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cei nouă Arnăutj, după singurătatea cea groaznică, 
în care nu găsise nici un sprijin şi nici o stea. care 
să-l călăuzească, alta decât ura ce-i rodeă sufletul, 
venea acum reactiunea. Şi aceasta o datora prie
tenului din Târgui Jiului al părintelui său.

Ii reveniseră iară puterile şi se simţea iară stăpân 
pe ura sa. Acum vroiâ să o mânuiască ca pe o sabie 
ascuţită. Mâhnirea şi amărăciunea le ascunsese în 
fundul inimei sale, ca pe nişte fiare sălbatice într’un 
beciu adânc s:upt pământ, pentru ca Ia vremea po
trivită, să poată apoi să Ie asmute, ca să pustiască. 
Această dorinţă îi dădea liniştire, şi mulţumire pen
tru puternica lui fire. Numai trebuiă să-şi arate 
colţii ca un lup prigonit şi să muşte, chioreşte şi 
fără scop, jiUir împrejurul sau, ci avea de gând să 
purceadă după plan anumit, ducând în luptă ura 
sa stăpânită ca un stratig chibzuit. Ochii lui d'e vul
tur râdeau în lumina învăpăiată de toamnă.

Iu» ziua a treia, pe fa toacă, ajunse în Craiova care 
era înconjurată de bălti cu stufuri şaptitoare, dintre 
care se zise despre una, că s’ar fi cufundat într’însa 
o întreagă mahala. Capitala Olteniei se întindea 
îmbrăcată în jeraticul asfinţitului, şi părea că eră 
aşezată într’un aşternut de frunze profirii de 
toamnă.

Jianu cunoştea încă din copilărie toate uliţele în
câlcite ale Craiovei. Sigur unde vroiâ să ajungă, 
trecu prin ulicioarele sucite şi s'trâmbe ale oraşului, 
prin mulţimea de grădini şi peste maidanurile, pe 
cari creşteau bălării -înalte de statura unui om, trecù 
pe lângă bisericile înconjurate de mici cimitire, şi 
din ale căror clopotniţe se auzea la acest ceas, toaca
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de-vecernie, bătută cu mare dibăcie de paradisier, 
iar după toacă se trăgeau clopotele.

Fără nici o greutate găsi Jianu drumul la curtea 
Banului Dumitrache. Se vedea un foişor deasupra 
porţile boltite, deschisă .în zidul aib. ce împrejmuia 
curtea. Câţiva Arnăuţi de casă şedeau alene, la in
trarea în curte, îmbrăcaţi cu fustanele albe ca ză
pada, ale căror cute mărunţele se răsfirau în roată 
Împrejurul lor. Aveau în cap fesuri şi purtau iacale, 
cusute cu fir, având mânecile deschise până sus la 
umeri. Inlăimtru în mijlocul curţei era aşezată casa 
boierească, spoită cu var alb, având ziduri groase 
de şease cărămizi, iar în.velitoarea ei de şindrilă 
înegrită, eşeâ în afară împrejurul zidurilor cu mai 
mult de un metru, ca să apere feresterele de vis
coleai zăpezilor, de bătaia ploaei şi ce arşiţa soa
relui. Curtea cea larga erâ ocolită de alte clădiri, 
în care locuiau vre-o optzeci până la o sută de 
oameni de ranguri deosebite, cari, cu toţii, ţineau 
„de curtea“ Banului Dumitrache. Una din case eră 
însă goală, fiindcă boierul Dumitrache era acum în 
slujba Ţârei, Ban.al Olteniei, şi prin urmare ce! 
dintâiu dregător din Ţară du,pă Vodă. De aceea toţi 
oamenii lui erau împrăştiaţi prin judeţe ea isprav
nici şi ca zapcii, ca polcovnici şi ca sameşi. FI se 
întorceau numai după căderea proteguitorului lor, 
şi se puneau iarăşi supt scutul şi în leafa curţii lui.

Dacă erau închise uşile şi ferestrele locuinţelor 
pentru „ciocoii14 Banului Dumitrache, de cealaltă 
parte însă a curţii mişunau vizitii, rândaşii. Ţiganii 
de casă, preoţim şi copii şi câinii tuturor acestor 
slujitori. Pe deasupra sburau cete de porumbei din
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spre cirrtea gospodăriei, şi din dosul bucătăriei se 
auzea cântatid cocoşilor, lăbăiala gâştelor, croncă- 
nieala curcanilor şi din când în când, ciocănitul unui 
meşter fierar. Fiecare curte mare boierească era o 
mică domnie pentru sine, cu deosebiţi meşteşugari, 
aşa încât oamenii puteau trăi cu săptămânile fără 
să trebuiască sa cumpere ceva de a.faTă.

Dar nu eră îngrijire mimai pentru cele trupeşti* 
ci era şi pentru cele sufleteşti. In fund, lipit de casa 
boierească, m spre grădină în umbra nucilor, era 
şi un paraclis. Preotul şi cu cei dom dascăli locuiau 
în partea din mijloc a caselor celor mari, alături cu 
odăile pedagogului şi ale coco naşi lor.

Iar temelia acestei nemărginite bogăţii a boierilor 
celor mari, era scutirea lor de orce fel de biruri. 
Toate dările se plăteau numai de poporul de rând.

Când intră Jianu în curte, îndată săriră mai mulţi 
slujitori, de-i luară calul în primire şi vestiră pe 
Măria Sa, Banul Dumitrache, că a sosit zapciul plâ- 
şii Balta din judeţul Pomanaţi.

Banul şedea dimpreună cu doi prieteni ai săi în 
odaia de fumat, pe un divan, lungit între perinile de 
atlas roşu, cusute cu fireturi. Când intră Ian cu, Ba
nul se ridică puţin şi ?i întinse mâna. Aceasta era 
-> cinste deosebită din partea unui boier aşa de 
mare fata cu un slujbaş mai mic al său şi atât de 
tânăr încă.

Iancn însă nu se ameţi de această primire priete
nească. Se înţelege că, fiind mai tânăr, sărută mâna 
boierului celui bătrân, dar apoi se aşeza într’uu 
ielt de-a binelea, până în fundul Iui, deşi ţirimonia 
cerea, ca un boier de mâna a treia, în fata unui boier
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de mâna întâia, să se mulţumească numai de a se 
•sprijini pe marginea scaunului.

Prietenii Banului încruntară frunţile şi-’şi nete
zeau bărbiile moi ca mătasea, pe care aveau drep
tul să le poarte numai boierii cei mari.

Banul Dumitrache zise vesel: „Fiindcă te vaci. 
Ian cule, fiul mjeu, mai întineresc cu câţiva ani ! 
Acuma, după ce ai ajuns să fii za'pciu, pot să-ti 
aduc aminte de ştren-găriile tale din vremea, când 
te trimisese fratele tău Amza la curtea mea, şi prin 
care făceai pe chir' Evlogie, dascălul din casă să 
plesnească aproape de necaz, dar care mie, dim
potrivă, îmi făceau uneori mare plăcere!

La învăţătură mm era chip să te înduplece : 
„Aritmetiki 
„Ke grama tiki 
„Ke istoriki 
„Ap’edo ’peki ?“

— „Nici n’am avut vreodată trebuinţă de ea, Mă
ria Ta, ce eram să fac eu cu învăţătura?4* răspunse 
Ianou zâmbind.

Banul se lovi cu palma- pe genuche: „Da, da, aşa 
este el! N’a avut niciodată trebuinţă de nimic şi de 
nimenea ! Avea codrul de prieten, şi aceasta îi 
ajunge voinicului! Şi când mi se făcii odată dor de 
el, sunt acum câţiva ani, şi am voit să-l văd, am 
trebuit să trimet o poteră după el! Halia! Prietenii 
te-au adus atunci pe sus delà via ta din Drăgăşani. 
Iţi aduci aminte, zurbagiulè?44

Iancu zâmbi, şi boierii -încă zâmbiră cu toţii. 
Acum Înţeleseră pe Banul Dumitrache. Erau şi 2; 
patrioţi, adică duşmani ai Grecilor, fireşte însă de
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acel fel de râsvrătiti „cu răbdare* *, cari iăceau pe 
Iancu să înnebunească. Şi mai ştiau, că se pusese 
atuncea mari stăruinţe pe lângă răsletul sălbătăcit, 
când fusese adus din codru, cu sila, la o sfătuire 
patriotică cu Dumitru Bibescu, precum şi că el se 
întorsese iară fînapoi, după ce dăduse acest răs
puns scurt: „îndată ce veţi fi în staTe să alcătuiţi 
oştirea, am să vin şi eu, danii vorbei eu nu-1 am!*'

Acum însă năzdrăvăniile sale din urmă, cu po
tera, îl făcuseră să vină — ca zapciu*.

O potrivise bine Banul Bibescu, şi încă şi mai 
bine îi dăduse tânărului cu capul înflăcărat să.în
ţeleagă, cum stau lucrurile. Căci nici chiar ziua 
mare, în odaia de fumat, când putea cineva sa 
crează. că este numjai cu ai săi, nu se putea vorbi 
altfel decât în pilde, ou prefăcătorie şi cu diploma
ţie, fiindcă nu se putea şti, dacă pereţii n’aveau 
urechi !

Iancu Jianu înţelese noima şi fiindcă era în toane 
bune, găsiă această comedie hazlie, şi se hotărî s’o 
joace şi el.

— „Aşâ dară, a-rhonda....“ urmă Bibescu, — de
odată însă se opri şi se Iovi cu: palma peste fr.unte. 
„Dar, înainte de toate trebuie să-ţi împărtăşesc 
çevà foarte neplăcut pentru tine“, şi începù să-şi 
netezească barba, punând ochii .îni pământ şi ple
când puternicul său nas, coroiat, spre piept. „Ştii, 
iubite Iancule, că Luminatul Padişah dăduse po
runcă să i se aducă Slugerull Tudor Vladimirescu, 
legat în lanţuri, la Ţarigrad**.

— „Vasi-le Moangă nu ţi-a....“ începù Iancu.
Dar Banul ridică pleoa-pele sale greoaie, pentr'o
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clipa şi apoi urmă, fără să deă-băgare de seamă la 
întâmpinarea lui Iancu: „Vladimirescu eră Ia Cer- 
neţi şi a fugit înainte de sosirea lui Kapugi Basa şi 
a Arnăuţilor săi înspre Dunăre, unde însă îl ajun
seră, îl uciseră şi-i duseră capul la Paşa din Vidin. 
Paşă poate acum să arate Sultanului, că voinţa 
înaltei Porţi a -fost adusă la îndeplinire şi că acel 
cm hain ’şi-a primit pedeapsa41.

Câtăva vreme tăcută toţi boierii, plecând ochii în 
jos, fiindcă ştiau, că această istoric nu trebuia să 
fie crezută, aşa cum se spunea. Scrisoarea lui Va- 
siîe Moangă Ie adusese vestea despre fuga lui Tu
dor în Austria.

Ca-pugi Başa, pe care-l lăsase Vladimir eseu bent 
tun în căruţă, pe câmp lângă Bucureşti, se întorsese 
repede la Cerneti, dăduse foc la casa lui Tudor şi 
apoi tăia capul imui ţăran, pe care-l întâlni pe malul 
Dunării, şi-l duse Paşei drept capul lui Tudoi{, spre 
a-şi scăpâ căpăţâna sa, care ar fi sburat, fireşte, 
daca ar fi îndrăsnit să se întoarcă fără ispravă !a 
Constanţi nopal.

Patrioţii cunoşteau ţesătura şi Jianu încă o cam 
gâci. Patrioţii tăcură din prevedere, iar Iancu ră
suflă din adâncul pieptului şi aruncând capul pe 
spate zise: „Aşâ dar astfel afla cei mari adevărul! 
Mulţumesc lui Dumnezeu că m’am născut între cei 
mici !“

Banul se uită iar la el cu o privire ciudată şi ju
mătate zâmbind. Ridică apoi degetul arătător şi 
zise: „lancule, lan cule, vezi asta e cusurul tău, că 
te crezi totdeauna mai mate decât cei mari“.
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porni din ochii Ini Jianu şi obrajii ha 

, Măria Ta?“ întrebă cu mân-
Un fulger 

se rumeniră uşor.
— ..Ce vrei să zici

„Vreau să zic, că tu prea eşti gata să osândeşti 
unele împrejurări ale vieţii, prin care trebuie mai 
întâi să fi trecut cineva, ca să fie în stare sa judece 
desjrre ele. Fără îndoială multe minciuni se 
Sultanului. Dar oare ar putea să dureze o Impartie 
fără acest minţit ?“

— „De“, aruncă un boier o vorbă, ,.în Franţa s a 
făcut încercarea acum câţiva ani‘r.

— „Şi apoi iuto-iute s’au închinat iară, cu tot?i, 
omului celui mare, care s’a făcut împăratul lor41, 
zise Bibescu zâmbind.

— „Ce împărat?44 zise mormăind un alt boier cu 
barba albă, „am auzit că Napolion Bunăparte ar 
fi un om dc rând, cani de felul unui boier de mâna a 
treia. Cum a putut el să se facă împărat? Trebuia 
mai întâia să fi fost îmbrăcat de un Domnitor, mă
car cu caftan de boier de mâna întâia!44

Bibescu .începîi să râză din toată inima:
Napolean şi-a luat singur Împărăţia44.

„Atunci la Franţuji e ca 3a Turci4*, 
marca boierul cel bătrân, cu discret, „şi la Ţarigrad * 
poate să ajungă oarecare barcagiu, peste 
mare Vizir44.

spun

„Nu,

trase ur-

noapte,

— „'Dar cel puţin acolo Sultanul îi dă caftanul 
!UI“i zise Banul, vesel, făcând < 
ioilalti. Apoi întorcând u-se spre Jianu 
Cllrn ăr fi, iubitul 

ele un păstor44.

cu ochiul ce- 
urmă:

meu, turma are trebuinţă totdea-
„Or- v
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— „Turma, da“, întări Iancu, „însă vulturii s-bor
singuri !“

— „Bată-te norocul, să te bată, semeţule!44 zise 
Banul Duanitrache, râzând cu hohot. „Ei, eu iţi do
resc numai atâta, că în plasa ta Balta să poţi să plu
teşti pe deasupra tutulor minciunilor ! Atunci vei fi 
cu adevărat mare şi singur în felul tău, printre 
•slujbaşi !“

— „Aşa am de gând şi eu“, răspunse Jianu. „N’am 
să mă las să fiu minţit de nimenea !“

Banul se uită la el, cu înţeles, şi-i zise: „Atunci 
poţi să ne fii de mare folos !“

— „Aşa nădăjduesc şi eu“, răspunse Jianu scurt.
— „Mai mainte de toate44, urmă Bibescu liniştit 

„dă-ţi osteneală să faci ca drumurile să fie iară 
sigure. Cei cu chică lungă44, — aşă se numeaul hai
ducii, fiindcă purtau plete lungi — „ne-au dat mult 
de lucru44, şi adaose apoi şi mai blând: „Da, ce era 
să-ţi mai spuint! Cârc Sărdar pentru Oltenia s’a nu
mit Costachi Iamandi. Pervanoglu a cerut să iie 
mutat dincolo de Olt44.

Ia-ncu se schimbă la faţă, se sculă şi se duse la 
fereastră.

Bibescu le aruncă boierilor o privire piină de în- 
* ţeles şi apoi zise vesel: „Ajunge acuma vorba des

pre trebi! Mie ’mi-e foame! Nădăjduesc că ni se dă 
curând la masă. Astăzi am primit nişte icre delà 
Dunăre şi lărrfti de Messina! Am primit şi un bu
toiaş de măsline de Tesalia, mari şi moi ca pru
nele !“
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Taftul zapciului erà în satul Obârşia, 
lancu se întocmise binişor în casa cea încăpă

toare, cu acoperişul negru, ţuguiat, de şindrilă, care 
i se dăduse spre şedere.

In timpurile acele mobilele urnei locuinţe se alcă- 
. l’iiiau numai din lucrurile cele mai trebuitoare, spre 

a putea fi încărcate, cu iuţeală, când intrau duş
manii în Ţară. Giuvaericalele, hainele, blănile şi lu
crurile de preţ se puneau grabnic în care şi căruţe, 
uneori chiar pe samaruri de cai, spre a fi ascunse 
pe la mănăstiri, prin păduri şi prin munţi, sau spre 
a fi trecute peste hotar. Lucruirile de preţ se aşezau 
în lăzi de chiparos, tari şi mirositoare, care în aceaş 
vreme apărau blănile şi împotriva moliilor. Pentru 
lucrurile de preţ deosebit, diamanticale, şi hrisoave 
erau făcute, înăuntrul lăzilor nişte chichiţe tainice.

Dulapuri, mese, console sau paturi sculptate nu 
erau .pe atunci şi nici tablouri artistice pe pereţi. 
Cât pentru acestea ar fi lipsit mai ’nainte de toate 
artiştilor, în acele vremuri sbuciumate, chiar şi li
niştea trebuitoare, ca să facă ceva de seamă, — şi 
apoi era şi crezul, că nu e bine, să fie zugrăvit chi
pul cuiva, „să se ia umbra“. — Bogăţia unei case 
putea prin urmare, să stea numai în covoare şi pe- 
rini de divamiri. De acestea puse zapciul, să i se 
aducă, unele foarte frumoase, din oraşele turceşti 
de pe malul drept al Dunării.

Pe cei mai buni negustori îi recomandase cu o 
scrisoare fratele lui Mihai, care tocmai se afla cu 
nişte afaceri la Calafat, şi care se mai îmbiâ încă 
fratelui său celui mai mic, să-i vină în ajutor cu 
fapta- şi cu bani, dacă ar avea cumva trebuinţă.
Kaiiu«ul. "
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„Este o bucurie deosebita pentru întreaga noa
stră familie4*, scria el, „că Stăpânirea a împărtăşit 
pe .unul dintre ai noştri de asemenea cinste. Dacă 
aş fi ştiut, că te duci la Craiova, te-aşi fi rirgat să 
aşterni supunerea mea la picioarele Măriei Sale 
Banului Dumitrache. El ştie, că noi am fost totdea
una cu credinţă faţă de Stăpânire44.

lancu îşi muşcă buzele, şi lua însemnările de nu
mele negustorilor de covoare şi-i mulţumi pentru 
dragostea frăţească, pentru sfaturile şi de banii 
îmbiaţi, precum şi pentru încredinţarea sirpunerei 
sale către Stăpânire.

Putină vreme în urmă sosi în curtea zapciului si 
fratele său Amza, cu un poştalion de şease cai în
cărcaţi cu clopote şi cu clopoţei.

Obârşia eră în depărtare ca dc două ceasuri de 
Caracal.

Orice asprime dispăruse din purtarea lui Amza, 
când ajunse acuma fată iîii faţă cu lancu. Se uită cu 
bunătatea unui părinte la fratele său- cel mic şi-i 
zise: „Aşa îmi placi, iubite frate! Aşa eşti vrednic 
de tine însuţi. Acum arată-te vrednic şi de încre
derea, ce ţi-a dovedit-o Banul Dumitrachc, ca urnii 
Jian! Nici chiar răposatul părinte al nostru n’ar fi 
putut să urmeze cu mm mare înţelepciune şi cu, mai 
multă bunătate faţă de tine! Fă-ti dar de-acum 
înainte datoria şi îngrijeşte, ca şi supuşii tăi să şi-o 
îndeplinească pe a lor. Aceasta îţi va dă de lucru 
îndeajuns. Cât priveşte pe mai marii tăi, mi trebuie 
să te îngrijeştii. Purtarea lor s‘o laşi în grija Ior*\ 
In felul acesta vorbi Amza cam o jumătate de cias, 
precugetat şi serios, acoperind trecutul cit tăcere.
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Iancu primi poveţele , şi învăţăturile precum .şi 
încrederea, pe care i-o dădea şi îmbierea cu bani, 
cc-i făcea acum şi celait frate, Amza.

La Dumitru se duse să-l vază la moşia sa Corlă- 
ieşti, şi când acesta i se uită în ochi şi-i zise: „Abia 
îmi vine să cred...“, atiun'ci Iancu îi răspunse cu un 
râs scurt, cu vorbele bisericii: „Crede şi nu cer
cetă !“

După o noapte de toamnă, fără vânt, dar rece, se 
scuturase până-’n-ziuă toată frunza şi eră aşter
nută pe jos, huprejur.ui arborilor şi pe drumurui, 
pare-că erau întinse nişte covoare, cusute cu aur 
şi cu porfir. După alte două zile sosi şi iarna. Ea 
începù de vreme şi era foarte aspră, aşa cum fusese 
în toţi anii, de când domnia Vodă Caragea. Oa
menii au pomenit multă vreme „iernele lui Cara
gea*4.

Dar deosebit de nemiloasă fui această iarnă pen
tru fercheşul de Tache Leţu, pomojnicul zapciului 
Iancu Jianu. Acest domnişor trebuiă să însoţiască 
acum în toate zilele,.pe viscol şi ger, în sanie des
chisă, pe mai marele său, străbătând toată plasa. 
Si nu-i folosea nimica nici oftatul, nici mutra ce o 
făcea, nici tuşea care supt uriaşul guler de urs al 
şubei sale, îi scotea aproape sufletul, cum spunea el.

Harnicul zapciu cercetă fiecare din satele plăşiî 
sale şi în ochii Iui, verzui, păreau că se întipăresc 
toate lucrurile ce vedeâ — şi vedeă tot! — Dar nu 
se mulţumea numai cu văzutul. După ce aflâ nu
mărul caselor şi al vitelor, întorceă capul pe juma-
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t^ate spre pomojnicul său, îngropat în blană, şm zi
cea: „Cucoane Tache, însemnează !“

Şi euconu Tache trebuia să înmoaie condeiul în 
calimarele de alamă, cu coadă lungă, pe care le 
purtă Ia brâu, şi să aşterne pe o foaie de hârtie nu
mere şi însemnări, pe un ger de 15-20 de grade frig!

' Asemenea vieaţă.eră o vieaţă de câine pentru el.
Dar faţă cu această parte neagră a traiului, a- 

târnă de cealaltă parte în cumpănă: masa îmbel
şugată cC zapciului şi dărnicia lui. Eră în adevăr 
boier mare, n’av?ai ce să zici, unul dintre aceia, de 
care asculţi bucuros, fiindcă ştiu să poruncească. 
Oamenii ziceau, că dacă s’ar pierde uni ac într’o 
clae cu fân şi boierul lancu. ar arătă locul unde tre
buie să fie, s’ar găsi acul acolo. O poruncă dată cu 
siguranţă şi cu cunoştinţă de ţel, are o putere fer
mecătoare.

Tache Leţu oftă şi tuşeă, dar admiră pe mai-nia- 
rele său, şi începuse chiar sa se îndrăgostească de 
el, când într’o zi Jianu îi zise: „Acuma îmi cunosc 
plasa. Crapă ouăle corbilor de ger şi aceasta îi 
face pe oameni iubitori de pace. Hoţilor li e prea 
frig ca să umble după furtişaguri. Să începem a- 
cuma să mergem pe la boieri ca să-i cercetam!“

Cei şease telegari negri fură puşi Ia sanie, doi la 
oişte şi patru înainte. Aceştia trebuiaiu sa facă dru
mul prin zăpada cea mare. Curând ajunseră la çâm- 
puri învelite m haina moale a iernii, care păreă că 
se împreunează, colo în depărtare cu cerul, când 
treceă vre-un strat de nouri, încărcaţi cu fulgi de 
zăpada. Alteori Jianu cu pomojnicul său treceau, 
cu soare, prin pădurile de tufan, încărcate cu soiuri
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sclipitoare de ghiaţă, ca printr’o boltă de cristaluri 
pri/nj care se întrevedeă, din când !n când, cerul cel 
vânăt. Vântul tăiâ ca nişte cuţite şi apusul soarelui 
se înfăţişa roşu trandafiriu.

Ori unde-1 ducean pe zapciul telegarii săi spume- • 
gânzi, el eră primit cu deosebită dragoste. împre
jurul lui pluteau două farmece: prieteşugul Banu
lui D.umitrache, şi lupta voinicească cu Arnăuţii Ia 
•Drăgăşani, despre care aflase, încet-încet, toată 
lumea şi despre care pretutimdenea se vorbea, în 
şoapte, îndată ce se urca zapci-ul în sanie şi plecă 
în zăngănitul clopoţeilor.

Mai ales femeile se învăpăiau de dragoste pentru 
el, şi nici una n’ar fi vroit să lipsească delà ser
barea cea dintâiu, la care poftise lancu pe toţi pro
prietarii vecini şi slujbaşii din plasa Balta.

Mamelor le băteă inima pentru fetele lor de mă
ritat, şi femeilor tinere, care nu citeau pe atunci 
cărţi, şi prin urmare trebuiau să-şi născocească, 
ele singure, poveştile de dragoste, li se arătau ve
deniile celor mai mari plăceri închipuite.

Oare nu erâ acest zapciu un viteaz desăvârşit, 
despre care se putea face visuri? Bărbat frumos şi 
de neam, cu um trecut tainic, sosind, întocmai ca 
un craiti din poveşti, în pustiul iernei şi deşteptând 
din somn lumea de prin curţile răzleţite.

De aceea, la ziua hotărîtă, cu tot viscolul ce 
şuiera năprasnic, sosiau săniile una după alta în 
satul Obârşia.

In sala bine încălzită a taftului, îşi primea lancu 
oaspeţii. La spatele lui sta Floarea, durdulia lui 
jupâneasă de casă, legată la cap cu un tulpan* gal-
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ben, de su.pt care se zărea un colţ die parai ei ne
gru ca pana corbului. Ea poftea cu zâmbete, cit să 
rutări de mâini, şi mângâindu-le cu palma, pe cu
coanele ce soseau, rugându-Ie să treacă într’o odaie 
deosebită, spre a sedesbrăcâ de hainele cele groase 
de pe deasupra şi să-şi pună celelalte haine în sta
rea cuvenită.

Odaia avea trei terestre, împodobite cu muşcate 
roşii, şi îndată începu un ciripit, ca într'o colivie 
de păsări. De pe desuptul şubelor calde, pentru să
nii, eşiau acuma la iveală atlasuri, brocate şi cati
fele, în toate feţele, câte se cuprind în curcubeu. 
Blănile scumpe împodobeau scicrteicile, care. des
chise înainte, lăsau să se vadă rochile uşoare dc 
mătase, pe care Ie aduna câte tnru brâuleţ împre
jurul rriijlocului. Adevărate lucrări de măestrie bi
zantină, erau paftalele de aur şi de argint, împo
dobite cu pietre scumpe sau cu mărgean trandafiriu, 
împrejurul gâturilor frumoase ale cucoanelor atâr
nau mărgăritare şi sclipiau diamante. Printre ele 
atârnau smaragde mari, zamfire şi rubine, ca nişte 
uriaşe picături de rouă.

Cucoanele mai bătrâne purtau la cap tulpane dc 
feţe închise şi, pe dedesuptul lor, şuviţe de păr, fă
cute din mătase neagră, cele mai tinere îşi împo- 
dobiau părul cu mărgele, cu pietre scumpe şi cu 
flori.

Una dintre ele îşi pusese în cap, cam într’o parte, 
un fesulet alb, mic de tot, cu un ciucure lung de 
aur. Fesul erâ aşezat într’o cununiţă împletită cu 
mărgăritare. Din urechi îi atârnau nişte lacrime 
lungi de rubin pălit. Gâtul ei frumos nu purta nici
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o podoabă, dar Ia marginea răscroielii delà rochia, 
întreţesută cu fir de aur, erau prinse nişte flori de 
diamanturi mari, din care Ia orice mişcare a piep
tului molatic, la fiecare răsuflare, ieşiau sclipiri lu
minoase ca fulgerul. Scurteica de atlas cu marginile 
de samur, pe care o purta, străluciă ca o oglindă 
roşie.

îndată ce se arătă această frumuseţe, câteva cu
coane bătrâne începură, după obiceiul vechili de 
când e lumea, să se apropie, cap la cap, şi să o 
judece, vorbindu-şi la ureche. Iar după ce frumu
seţea se apropiă, cu pas legănat, de mănunchiul 
bătrânelor şi le sărută, — Ia toate, — mâinile în
gălbenite, una dintre ele şopti: „N’are cămaşe supt 
rochia de muT‘.

— „Ba are". răspunse alta, „dar o cămaşă stră
vezie".

In cele patru colţuri ale sofrageriei se înălţau 
nori de fumuri, frumos mirositoare din vasele de 
aramă, meşteşugit lucrate. împrejurul mesei strălu
ceau feţele musafirilor, Înveselite de vederea buca
telor. aşezate la mijloc. Toţi lăudau mezelurile, 
icrele de chefal în ceară, stacojii şi midiele mari
nate, plăcintele cu carne, sărmăluţele în foi de viţă 
cu iaurt, bobocii de raţă pe varză, purceii, fripţi 
întregi, şi curcanii mari cât nişte viţei, castraveţii 
.şi ardeii iuţi ca focul,"şi apoi cele trei sau-patru fe
luri de prăjituri, înecate în miere, dintre care unele 
miroseau a scorţişoară şi a vanilie, iar altele aveau 
miros de salcâm sau de flori de portocali.
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Vinul curgea în râuri. Obrajii tutulor se înroşiau 
şi limbile tutulor se deslegau,. afară de acele ale fe
telor, care, vre-o şease cu toatele, se adunaseră îm
prejurul celor două fiice aşezate ale lui Ainza, şi 
stau sfiicioase ca .un şir de păsărele, înşirate una 
lângă alta. Toate se uitau în farfuriile lor, şi se 
făceau pare-că n’ar auzi şi n’ar vedea nimic din 
cele ce petreceau în jurul lor.

Bărbaţii mâncaTă şi băură mai întâiu pe nemi
luite, iar după ce începură să se simtă sătui şi din
colo de sătui, se puseră să facă curtea cucoanelor, 
— şi cu mare foc, căci nu era obiceiu să se vor
bească în fata celuilalt secs de lucruri serioase. 
Prin urmare, trebuia să se vorbească numai de dra
goste, care, fireşte, nu se socoteşte între lucrurile 
serioase, până nu ţii-ai pierdut pentru dânsa ave
rea, cinstea şi vieaţa. Atunci numai se ia la înţele
sul tragic, şi se face observaţia pătrunzătoare, că 
iubirea, la urma urinelor, totuşi este cea mai mare 
putere a naturel.

Aşâ de departe însă nu ajunseră lucrurile la masa 
zapciului. Numai unele cucoane aveau presimţirea 
unei sorţi triste pentru tânărul găzduitor. Ele ve
deau primejdia, care-1 ameninţă din partea fru
moasei Caliopi, care necontenit îl urmărea cu oebii 
ei umezi şi scânteietori.

•Deşi, sau tocmai pentrucă, el nu se pricepea kt 
vorbe dulci, fiecare zâmbet al lui Iancu se întipărea 
mai mult la femei, decât zecimile de vorbe fru
moase ale celui mai încercat furator de inimi.

Ele vedeau în faţa şi în mişcările lui, în felul lui 
pătimaş, cum îşi aru/ncă capul pe spate, în tresă-
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rirea sprincenilor lui, în tremuratul nărilor, în stră
lucirea dinţilor lui, când rîdeà, în toate acestea ve
deau obiceiurile şi urmele vieţii lui de mai ’nainte, 
jumătate sălbatice. Ele simţeau plăcerea femeiască 
.în fata puterii bărbăteşti.

Simţirea de mulţumire, stârnită prin vin şi prin 
iubire, mai era încă sporită prin cântecele Ţiganilor, 
în ele se înfăţişa topirea şi sbuciu.mul unei inimi 
rănite printr’un „Ooof !“, — scos din adâncul piep
tului şi care părea că nu mai are sfârşit. La fiecare 
„of!“ boierii întorceau ochii, legănând capul şi as
cuţind buzele. Câte unu.1 dintre ei striga lăutarului: 
„Mai oftează odată pentru mine!14 Atunci tâlmaciul 

x simţirilor scotea un şir întreg de oftături, pe când 
boierul îndrăgostit aţintea ochii sei înduioşaţi la 
acea cucoană, care, în acel moment, eră stăpâna 
inimii Iui.

Iancu trimisese o singură dată, pe supt genele lui 
lungi, o privire zâmbitoare spre Caliopi. După 
masă însă, când ieşi spre a mai da unele porunci, 
cucoana cea frumoasă se strëci 
şi fără veste se aruncă cu tot trupul ei ^ 
latic asupra lui, şi, tremurând, îşi încleşta braţele' 
după gâtul lui.

Iancu aruncă o privire repede la uşa luminată a 
sofrageriei, care eră dată îndărăt, şi de unde se 
auzea zoruJ, cu care slugile îşi îndeplineau slujbele 
lor. Eî smulse pe cucoana Caliopi înlăuntrul 'iata
cului său de dormit. Acolo eră întuneric. Ea îşi 
apăsă buzele cu patimă pe gura Iui Jianu şi se alipi 
de pieptul lui.

Jianu rămase câtevă clipe nemişcat. Deodată

lupă el în sală, 
Lmo- *
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însă se smuncî -din braţele ei şi. murmurând ceva, 
ieşi pe uşă afară.

’Cu paşi grăbiţi trec* dealungul sălii, intră în so 
tragerie şi strigă hri Alexe: „Apă de spălat şi un 
-prosop! Repede !"

Alexe aduse un lighean de argint, un Arnăut a- 
duse un prosop de cele subţiri cu flori, cum era obi
ceiul să se întrebuinţeze după ce se sfârşiă masa, 
spre a spăla manele, fiindcă şi de ele se slujian mu
safirii în mod patriarhal, la mâncare. Un al treilea 
slujitor aduse un ibric de argint, spre a turnă boie
rului apă pe mâini într’o rază subţire. Dar abia 
udase Iancu vârful degetelor şi Ie duse la mustăţi, 
că strigă: „Apă rece, apă curată!-Nu bălăcealâ de- 
asta, cu uleiu de trandafiri !“ Şi când vroiau să 
ducă ibricul afară, Iancu bătu din picior: „Deschi
deţi ferestrele, aruncaţi apa acea afară ! Iţi vine să 
te înneci aici! Voi n’aveţi nasuri?“

Şi n aveau, căci nasurile simţitoare se găsesc nu
mai pe o treaptă foarte înaltă de cultură în socie
tatea omenească. Jianu alerga cu această pretenţie 
prea mult înaintea vremii, în'care se găsiâ. Dacă im 
supără pe boieri, mirosul greu din sofragerie, ames
tecat cu căldură, cărnuri afumate, aburi de varză, 
de vin şi altele, dara mi-te să supere pe slugi!

Când i se aduse lui Iancu apa cea curată, el îşi 
puse faţă în palme şi cerii să i se toarne multă apă 
pe cap. Apoi se svânta cu prosopul împodobit ai 
bibiluri, pe care-1 ţinuse, un alt Arnăut, întins pe 
amândouă braţele. Apoi trase sufletul adânc şi zise: 
„Off !“
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Fusese p’acî să se înece de sulima'nul şi de miro
surile cele frumoase ale cucoanei Caliopi!

iP'lecând; aruncă prosopul Arnautului, şi trecând 
prin odaia de fumat şi cea de jucat cărţi, de lângă 
sofragerie, intră iară în odaia cea măre de primire.

Aproape tot deodată cu el intră, pe altă uşă, şi 
cocoana Caliopi. Câteva matroane care şedeau pe 
o canapea galbenă de rips. o mobilă pe acele vre
muri neauzit de luxoasă, alcătuită într'un nenorocit 
fel de stil „Empire44, ziseră una către alta: „Mai 
încape acum y re-o îndoială? El vine din partea, 
stângă şi ea din partea dreaptă, au fost unul în bra
ţele celuilalt44.

Jianu treciî însă înainte prin lume şi, ajungând 
aproape de Caliopi, ?i şopti: „Iartă-mă, frumoaso! 
Eu mă cunosc pre mine. Primejdia era prea mare. 
Am trebuit să fug, fiindcă aci şi astăzi nu este 
locul!4...

Atunci se apropia de ei nevasta lui Ainza Jianu, 
găsind chipul să le facă la amândoi o întrebare cu 
glas tare, ca să audă toată lumea. Ea erâ virtutea 
însăşi şi voia să îi scape pe amândoi de clevete, şi 
îndeosebi pe tânărul său cumnat.

Amza Jianu zârnbiâ privind din depărtare, şi. 
mulţumit de cuviinţa şi de tactica soţiei sale, pre
cum şi de succesul ce avea în societate fratele său. 
de oarece cucoana Caliopi erâ înrudită mai pe de
parte cu familia Domnitorului.

După ce plecaseră cei din urmă musafiri. în a- 
murgul zilei, după o lungă petrecere cu dansuri şi 
cu joc de cărţi, Tache Leţu urmă, visător pe zapciu, 
şi intră în casă. — „Of“ zise el. „Ce ar fi vieaţa
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fără femei? Frumoasă, foarte frumoasă a fost pe
trecerea, boierule Iancu! Parfum de vin şi de fe
mei! Parcă plutea omul printre nori!**

— „Da“, — zise Iancu peste.umăr, „groaznic!“
Tache Leţu sărî «în sus ca o viperă, călcată pe

coadă, nu puteă să mai zică o vorbă şi se uită în
cremenit la zajpciu.

— „Da aşa e“, zise Iancu încă odată, „groaznică 
putoare. Eu nu pot să-mi trag sufletul acolo, unde 
atâţia oameni, înfierbântaţi, îmi şterpelesc tot 
aerul44.

— „Da însă...“ bâlbâi Tache Letu, pe care acest 
covârşitor fel de-a înţelege lucrurile altmintrelea, 
îl zăpăcea şi îi răsturnă toate ideile ce le avea des
pre poezie şi despre dragoste,, — „însă deşteaptă 
şi aprinde toate simţurile*4.

Ianoii îşi puse mâna la nas.
— „Deschideţi ferestrele!** strigă el, umblând 

prin toată casa.
Acest om, deosebit de alţii, oprise de a se lipi fe

restrele cu făşii de hârtie şi cu şuviţe de postav pe 
din lăuntru, cum era obiceiul, vechili şi înrădăcinai, 
îndată ce începeâ iarna. Ziceâ adeseori, că-i pare 
că se înneacă neputând să răsufle deajuns, iar 
Floarea, îngrijitoarea casei, trebuia să-şi mântu
iască florile sale, trecându-le dintr’o odaie întralta, 
când porunciâ boierul să se deschidă ferestrele, 
ca să intre aerul de afară, deşi erâ frig în casă.

Aerul şi pădurea îi lărgiseră plămânii şi-i oţeli- 
seră simţurile. Pe oamenii parfumaţi şi sulemeniţi, 
cu nervii lor într’un vecinie tremuriciu, el nu-i so-
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cotea de semenii săi şi, fată de ei. rămânea nepă
sător.

Cât timp pomii crăpau încă de ger, şi câtă vreme 
vitele se prăpădeau de irig, adăpostite rău în graj
durile râpâne ale ţăranilor şi din iipsă de aşternut. 
— Ia taftul zaipciului din plasa Balta petrecerile se 
ţineau lanţ.

îaneit dovedea talente deosebite de gazdă primi
toare, şi mâna lui cea dreaptă, Alexe, cu mlădierea 
obişnuită a neamului său, se preschimbase înfr’un 
adevărat vătaf de curte-mare boierească. La amân
doi nu Ie scăpă din vedere nici un unghiufet, nici o 
părticică a gospodăriei, şi sluga înţelegea pe stă- 
pâimiil său, fără să-i vorbească, — un dar, care-i 
făceă pe ceilalţi oameni din casă să se minuneze şi 
să le fie frică chiar, ca de un tainic legământ ne
înţeles.

Nimeni n.u se mai îndoia că Alexe eră singurul 
om de încredere al stăpânului său, în cele ale inimii, 
şi mai cu seamă acum, când îl trimisese Jianu dc 
mai multe ori undeva singur, — precum se bănuia 
Ia Soreni, la moşia frumoasei Caliopi.

De acolo veni întro zi un argat cu o scrisoare 
din partea boierului Iorgu Soreanu, prin care ves
tea pe prietenul său, zapciul, că s’a întâmplat un 
furt Ia grajdurile sale, că nişte boţi i-au furat o pe
reche de iepe minunate.

Iancu ieşi în pridvor şi zise către cei vre-o trei
zeci de ciauşi, cari erau adunaţi jos în curte şi cari 
îşi scoaseră căciulile, când văzură pe zapciu: „Bă-
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ieţî, se vede că a venit primăvara*4. — peste noapte 
se înmuiase vremea şi curgeau picături mari din 
sloiurile de ghiaţă, care atârnau, ca nişte ciucuri 
strălucitori, jur împrejurul straşinelor. — „Se race 
primăvară şi încep iar furtişagurile. De aci înainte 
trebuie să fiţi gata cu toţii de plecare, ziua şi noap
tea, să aveţi pregătiţi caii voştri şi armele voastre. 
Cine nu va aduce la îndeplinire întocmai, porunca 
ce i s’a dat, primeşte douăzeci şi cinci de bice, rar 
■cine va săvârşi vre-o faptă necinstită, sau vre-o 
mâşelie....*1 un semn făcut cu degetul mai întâia îm
prejurul gâtului şi apoi, ridicându-se de la ceafă în 
sus, sfârşi cuvântarea.

Ciauşilor li se părea, că simţiau frânghia împre
jurul gâtului şi răspunseră toţi întrun glas: „Sa 
irăeşti, stăpâne !“

— „Să trăiţi şi voi, — câtă vreme veţi fi vred
nici !*‘ răspunse Jianu.

Apoi încălică şi plecă dimpreună cu credinciosul 
său Alexe la Soreni.

După ce ieşiră din Obârşia şi după ce caii tre- 
*buiră sa mai slăbească din sforăit şi din joc, riihdca 
înaintau acuma mai cu greu prin zăpada cea marc 
şi moale, aşâ încât se ridicau aburi din coastele lor, 
— şi după ce ajunseră în câmpul, întins cât vedeai 
cu ochii, ne mai fiind nici o ureche de om, care să-i 
poată auzi, zise Iancu: „Acum la lucru!44

— „Ascult, stăpâne44, răspunse Alexe, îndreptând 
o privire scânteietoare la ochii Jianului.

— „La Soreni vom cere să ne desluşească bine 
despre semnele cailor. Apoi ne ducem în pădure la 
ascunzătoarea aceea bună şi eu rămân acolo, dacă
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va ii nevoie, chiar şi toată noaptea, iar tu te repezi 
Ia moşia mea Olteni şi-mi aduci pe frate-tău Dinu 
Buzatu“.

— „Curm porunceşti, boierule, aşa se va face“.
In curtea boiereasca din Soreni, pe care o prefă

cuse moina într’un mare smârc negru, se auzeau 
numai vaiete şi boceli, fiindcă boierul pusese a 
patra .parte din slugile sale să bată pe celelalte trei 
părţi. Când auzi însă, că a sosit Zapciul însuşi şi că 
s’a dus dea dreptul Ia tocul, un.de se săvârşise fapta, 
atunci lorgir Sorea nu, învelit îirtr’o blană mare, 
porni şi el, clătinându-se, spre grajduri, pe puntea 
de scânduri, care era aşezată peste marea de no- 
roiu. Din când în când puntea se lăsa supt povara 
grosului boier în jos şi plesnea în mocirlă.

Vânăt-roşu de mânie, Soream* făciî descrierea 
iepelor, şargi amândouă, şi chemă toată urgia ce
rului asupra hoţilor şi a slugilor sale netrebnice. 
Apoi pofti pe Zapciul, să rămâiç de masă la Soreni, 
acesta însă mâi primi.

— „Dacă vroiu să dau de urma hofilor, trebuie 
să mă zoresc44, zise el, şi îndată plecă cu-Alexe pe 
poartă afară.

Se întinsese o ceaţă groasă. Drumul ducea la 
marginea pădurii şi acolo, unde se lăsă la vale ca 
într’o albie. Ţiganul o cârmi la stânga şi intră în 
codru.

Fiindcă soarele era pe asfinţite, negurile cenuşii 
roşiatice se întindeau şi jucau prin reţeaua neagră 
a tufişurilor. Stratul de zăpadă, în care se cufundau 
caii până la piept, se urca, asemenea unor limbi



112 —

albe, lipite pe trunchiurile copacilor, în sus, în par
tea despre răsărit, de unde venise viscolul.

— „Cunoşti bine drumul?“ întrebă Iancu.
— „Popi să mă legi la ochi, stăpâne,, şi tot te 

due“, zise Ţiganul. „De şease ori am fost pe acl“.
•După vre-un ceas şi jumătate Alcxe se opri şi 

descălică. Eră aproape de tot întuneric. El încerca 
cu picioarele împrejur, prin tufişurile uscate, care 
trosniau îrângându-se, până ce piciorul lui se lovi 
de nişte lemne. Acolo sună a gol, eră o mică uşă. 
Se au-zî apoi o scăpărare din cremene, şi puţin în 
urmă se zări o slabă lumină rn gâtlejul unui bordeiu, 
făcut supt dâmbuşorul de pământ. Glasul lui Alexe 
se auzi strigând de acolo: „Aici înlăuntru. stă
pâne 1“

Jianu descălică şi ţinând calul de frâu, înainta 
într’un fel de beciu, făcut întocmai ca acela delà via 
Jui din Drăgăşani.

— „Bine!“ zise el scurt, „acuma pleacă îndărăt 
la 01teni“.

— „Acolo, în unghiu este o pătură de cai, stă
pâne. Fân s^u paie nam putut să găsesc pe aici, si 
nici cetina de brad nu e, că ţi-aşi fi făcut un aşter
nut. Şi nu ştiu, dacă ar fi cuminte sa facem foc. 
Deşi prin pădure nu se văd pârtii, până acum, to
tuşi: ce e bine, nu e râu. Fumul adesea a fost un 
blestemat vânzători1.

— „N’ai să mai taci din gură!“ se răsti Iancu la 
el, şi atingând cu .palma umărul slugei sale credin 
cioase, „crezi tu, :îi zise, că eu sunt, în adevăr, cu-.

. conaşul de Zapciui, care nu poate dormi decât în 
pufuri? — la porneşte mai curând !“
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Alexe plecă, rânjind -de bucurie. * •
Jianu închise uşa după el, se în-va ? 9

adormi în noaptea neagră a ascunzătoarei, pe^ v 
o înconjurau pădurile seculare ale Soreni or, rn m 
zându-se cale de mai multe poşti.

(După vre-o opt ceasuri bâtù cineva ia uşă. Jianu 
se sculă, trase zăvorul de lemn şi deschise.

O lumină argintie, a zorilor de dimineaţă, stiă- 
bătîi înlăuntru. Peste noapte negura se prefăcuse 
în chiţură. Cerul eră limpede şi pădurea eră albă. 
Dinaintea reţelei încărcate cu cristale de ghiată a 
tufişurilor, ieşiau şi mai mult în vedere figurile în
tunecate ale lui Alexe şi a fratelui său, precum şi 
formele cailor, din cari se ridicau aburi.

— „Sărutăm manile şi picioarele, boierule Iancu44, 
zise Dinu Buzatu, scoţându-şi din cap căciula nea
gră de miel.

— „Intraţi înăuntru.!44 le porunci Iancu.
Ţiganii intrară în beciu, aducând şi caii lor cu ei.
— „Ce ţi-a spus Alexe?44 întrebă Jianu.
— „Sărutăm dreapta, ^jtăpâne, ne-a spus, să ţi

nem doisprezece băieţi din ai noştri totdeauna* gata 
Ia poruncile boierului44.

— „Douisprezece băieţi harnici. De. aceia cari
fură oul de sub cloşcă-, fără să cârâiască. întelesn?" 

Dinu Buzatu rânji.
. - ”Nn m7ca dAe,râs aci !1 strigă Jianu la el. 
încreţind fruntea. „Alexe răspunde, cu capul lui
pentru tme, ş, tu răspunzi, ou capul tău, pentru cei 
douisprezece ba,eţi. Dacă îmi veţi aduce la înde 
plinire poruncile spre mulţumirea mea, are să vă
Haiducul.

8
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meargă bine. dacă mi, pui să vă spânzure. Ai în
ţeles ?"

Alexe dădea mereu din cap la fiecare vorbă a 
stăpânului său şi rostogolea ochii cu adâncă supu
nere, iar Dinu Buzatu se jura: că să dea Dumnezeu 
să-i putrezească carnea pe oase de viu, lui si co
piilor lui, dacă nu va mulţumi cu desăvârşire pe 
puternicul său stăpân.

— „Până-mâine-seară" zise Ian cu, „trebuie să fie 
găsite cele două iepe şargi, care au fost furate din 
grajdul boierului îorgu Soreanu şi să fie aduse în 
gropile de nisip delà Dobroteşii, unde am să trimit 
pe Alexe împreună cu cinci Amanţi să lc iea în pri
mire".

— „Aoleo! valeo! luminate stăpâne", începu Dinu 
să se vaite cu glas răguşit, din fundul gâtlejului. 
„Dobroteştii sunt departe, zăpada e încă mare; si 
cine ştie, dacă putem găsi iepile aşâ de grabă".

— „Cine ştie? Tu ştii", strigă .lianu, şi Ţiganul 
î$i apăra ochii, ridicând braţul, de privirea lui Iamca. 
pare car fi căzut un trftznet înaintea lui.

— „Laia ta ştie totdeauna, unde sunt lucrurile 
furate. Şi eu nu-ţi dau voie să stai la tocmeală cu 
mine. Iaca!" şi îi aruncă un pumn de bani în că
ciula. „Cine va fi ascultător, va fi răsplătit. Dar 
dacă nu vor fi iepile mâine seară în nisipăria delà 
Dobroteşti, atunci pomiâne dimineaţă atârni de 
sus !“

Dinu Buzatu căzii în genuchi, apucă tighelul delà 
haina lui lancu şi-'I apăsă pe buzele sale groase şi 
roşii.
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Prin pădurea, împodobită de cristaluri străluci
toare, Iancu se întoarse înapoi acasă.

In Obârşia toată lumea credea, că Zapciul pe
trecuse noaptea în Soreni şi Tache Leţu se tăvălea 
de râs — în taină însă — de boierul Iancu. care se 
aratase atât de sumet şi de aspru. Dar în ziua ur
mătoare rămase iarăşi uimit de hărnicia mai ma 
relui său, când Arnăutii trimişi cu Alexe, aduseră 
iepele cele galbene la taft 

La rândul lor Arnăutii spuneau şi ei, minuni de 
jpgerimea lui Alexe, conducătorul lor de acum. Cum 
adulmecă el, ca un câine de vânat, paşii vânatului 
şi cum găseşte, fără să se înşele, urmele tâlharilor.

.Când izbutea să pună mâna pe un făcător de • 
rele, atunci Zapciul nu ştiă de milă. Spânzurase 
chiar doi Arnăuţi pentru fapte necinstite.

In judeţe slujbaşii ocârmuirii aveau şi o parte din 
puterea judecătorească, mai ales fată cu poporul 
de rând. Tribunal era numai unul în Bucureşti. Dar 
Divanul nu puteâ să fie supărat cu crimele şi cu 
delictele poporului pe jos cu atât mai puţin, cu cât 
nimenea nai vroia să poarte cheltuielile, ce s’ar îi 
pricinuit cu aducerea făcătorilor de rele la Bucu
reşti şi cif trimiterea lor iarăş înapoi.

Aşa dar făceau ispravnicii şi zapcii judecăţi, chiar 
si Cârc Sard arul, .uneori şi pomojnicul polcovnicu
lui. în -mărginite, până unde ajungea puterea lor. 
Fiecare judeca, după cum îi tăiâ capul şi după cum 
îl iertuau împrejurările.
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Dealtminitrelea, în privinţa aceasta, de mii de ani 
nu s’a schimbat în lume altceva, decât forma. — 

Ian cu Jianu se pricepea însă la judecăţi aşa de 
bine, încât plasa lui, în scurtă vreme, ajunsese să fie 
socotită ca un fel de Raiu, cu privire la liniştea ob
ştească. Oamenii ziceau, că este ca în vremea lui 
Vlad Ţepeş Vodă, caTe -doi rină se cu atâta străşnicie, 
încât se istorisiâ, că puteai să laşi o pungă cu bani 
în mijlocul drumului mare şi nimeni nu cuteză să se 
atingă de ea.

Banul Dumitrache Bibescu eră foarte-mulţumit 
de vrednicia protiguitorului său: şi tot atât de mul
ţumit eră şi mai marele lui nemijlocit, Ispravnicul ' 
ATghir Mavrachi care avea patru fete şi pe care 
înţeleaptă lui soţie, cucoana Evsevia, îl îndemnă, 
sa mai treacă câte odată pela tânărul boier lâncu, 
să-l cerceteze prieteneşte, de oarece de ca tava vre
me nu se mai arătase pela D-lor şi nici nu mai fă
cea petreceri la taft.

Când Chir Arghir întră cu trăsura în curtea Zap- 
ciului, Jianu tocmai ieşiă în pridvor.

— „Ţe, iara cp ţismele de calarito? Iara gata sa 
■ pleţi?“ strigă Mavrachi cu glas ascuţit. „Negreşit 

ca primavara ţi-a aprinso siuidzele in vine. — Cum? 
Berzele zbora, rinduniţele zbora, si atunci zbora si 
flăcăul nostro şi faţe o raita pela fetele din ţara. Ţe, 
nu-i aşa ?“

Ispravnicul vorbeă o românească cu cel mai fru
mos accent grecesc de pe lume.

„Nu-mi arde nici de berze nici de rândunice!“ 
răspunse Iancu. „Birul cel nou- trebuie să fie împîi-
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nit. Aceasta o ştii ţD-ta, tot aşâ de bine ca .şi mine,. 
Arlion Ispravnice“.

—1 „Fireşte, fireşte ca stio“, zise Mavraclii,-pe 
când intrau Împreuna în odaie. „Ţine este mai si
litor cu versarea birurilor la Ispravniţie, dechit 
boemi Ian cu al nostro! Ma trebueste sa bâti. Dom- 
neata singur, drumurile aţele lundzi pentro sco
posul atesta ?“

— „Negreşit că trebuie, căci altfel n’aş putea sosi 
■la vreme cu dările cele multe, care se pot adună 
numai încet, cu. chiu şi cu vai“.

— „Ţe cliio, si te vaio?“ zise Chir Arghtr, care 
dulpă ce-i scosese o slugă imineii de .piele din pi
cioare, rămăsese în ciorapi albi de pâslă şi se aşe
zase turceşte pe divan. „Ţe chio si ţevaio, prietene 
Ziene! Poporul tel prosto si fara minte se zelueste 
totldeuna şi nu înteledzer trebuinţele mai înalte ale 
polititei“.

— „Adică, ce vrei să zici cu asta?“ întrebă lăncii,
— „Apoi de! cum sa zico!“ răspunse Mavraclii, 

scărpinându-se în cap supt tichia de postav civit,. 
pe care o purta pe supt căciulă de blană, pe care o 
pusese jos pe divan. ,.Fireşte ca tarani si negustori 
tipa chrnd se ţere delà ei biruri noui. Dara noi, 
boierii si sluzbasii, noi ştim pritina lucrului, nu-i 
aşa? Noi ne întrebam asa dara, te sa faca Vodă? 
El nu este stapum pe capul lui. înalta Porta tere, 
liaraţul la soroc, în fiecare an. Mai tere si dazdiele

. de primavara si de tomna, ca-zaherele, griu, faina, 
miere, unto, boii si oile; ţere şi groznite mulţime de 

’ cherestele, tere si leafa si hrana pentru Ianitari ; 
tere rusfeturi si plocoane la serbatoare lui Rama-
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zan-Bairam, Toate aţeste trebueste sa tie plătite, 
si sa mai de si plocon Ia fiecare Osmanii, care vine 
in Tara. Trebueste sa se verse o ploie intrega de 
■blanuri si de ţasornite, asupra Pasalelor, Efendilor 
si aţelor, cari li insoţesco, pana zos la sludzile lor 
delà grazdur. De multe ori mai ţere inca înalta 
Porta, se se iaca magazii de grine, in porturile delà 
Dunăre. Si ateste tote ar fi lucru puţin pe lingă ţe 
mai ţere inca înalta Porta in vreme de rezboi ! Cai. . 
bani si tota îndestulare pentru tote oştirile si tetele,' 
cu care potopeşte Ţara, fiind a iţe eh impui de lupta 
cu Roşia si vu Avstria. Si ţe mai ţere înalta Porta 
la fiecare schimbare de Domnie din Tara? Tre 
huesie sa fie plătite cheltuelile Iui Vodă, aţela care 
vine, precum si datoriele la atela, care se duţe. Si 
de unde să se iă bani? Vodă ià delà Ocârmuire şi 
Ocarmuire delà noi44.

— ,iŞi noi luăm, delà tărarii“, adăogă Iancu.
— ,,De undeva trebuieste sa vina la urma urinei !“ 

zise Grecul ridicând umerii. „Nitf eu, Ispravnic de 
Romanaţi, niţi Domneata ’Zapţiul plasei Balta, nu 
potem sa schimbam te va delà a testa sistema44, ur
mă el cu filozofia comodă a aceluia, care, el însuşi, 
nu şuieră de relele, care apasă pe aproapele său.

— „Nu. asta nu putem44, zise Iancu Jianu.
Chiar Mavrachi erâ încântat, ca a făcut din acest

Zapciu minunat un cirac al său.
— „Ei, de!“ zise el înfierbântat. „Vodă Caradza, 

adevărat, a intreito birurile. Ma, te eră sa faca? El 
a primito Ţara intr’o stare forte prosta. Eră datore 
Ia Ruşi inca mai mult de uit milion si zumatate, ca 
despagobire de rezboi, si in aţelas timp numărul
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biruiţilor scăzuse cu doo părţile din trei. Atita lume 
îuasera Ruşi cu sine, si alţi din oameni fudziseră 
peste hotar! Si apoi44, adaogă Grecul mai încet, 
prieteneşte şi bătând pe lancu pe umăr. „Si apoi, 
Psihi-mu, trebuieste sa traiasca si Vodă cu familia 
lui. Bunăvoinţă la înalta Porta este trecatore. sint 
mulţi doritori pentru Scaunul Domnesc, si intridzile 
lor sint iienumerate. Trebuestc ţineva sa se ingrid- 
zesca si sa se apere din vreme, ca sa nu adzunga 
tersetor sau surghiunit. împotriva la toate ateste 
nu este dc chit un singur mizloco de lupta, nu-i 
asâ? Banii! A, ma chiar si bano si preţo lui inca 
este supus la groazniţe schimbări! Toate felurile 
de monete din tota lume umbla in Ţările Rirmu- 
uesti: talerul olandezo cu leul, galbenul, talerul delà 
Maria Terezia, rubla, mahmudeua, dodecaro, îun- 
duco, nesfia, dirikli, si cum li mai ziţe la tote aţele 
turţestile! Si tot mai scumpi se iac banii, tot mai 
scumpi44.

lancu dâdù din cap.
— „Asa dara vezi!44 zise Chir Argliir, „si asa 

cum este cu Vodă, este si cu sluzbasi lui! Astezi 
sintem in sluzbe si Boieri, si inuinc, prin schimbare 
Domnului, sau a Banului, sau a unuia divanito 
boier, patern sa fim remasi pe podouri, cautind 
acolo puinea nostra. Avem insa familie, sintem soţi 
si părinţi! Da, da!“—şi faeù cu ochiul şireteşte, „şi 
Domnita Zapţiul meu, aţesta fudul, ai sa fii odata 
asa! Trebuieste sa fim prin urmare prevezatori!4t

— „Adevărat44, zise lancu scurt, aruncându-şi ca
pul înapoi şi privind la musafirul cu o căutătura
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luminoasă şi nepătrumsa. „Dar ce se alege de Ţară 
astfel ?“

Chir Arghir rămase o clipă mirai, dar faţa liniş
tită a Zapciului iîi dadù iarăşi încrederea.

— „Ţara?“ răspunse el şi clătinând din cap. 
pare-că Iancu ar îi pus întrebarea cea mai ciudată 
de pe lume; apoi râse în sine şi sorbi, spre a-şi 
pregăti răspunsul, a treia ceaşcă de cafea, pe care 
o adusese A'lexe. „Atit de puţin cunoşti Ţara Do- 
mitale? Pentru ţe, crezi, ca se rupo ţei din Fanar 
după tronurile din Moldova si din Ţara Rurmi- 
nesca? Pentru ca de aiţi numai este nimica de 
loat?“ — şi făcu o mică pauză ritoricească. Ridi
când apoi degetul arătător în sus, începu să-l dăs
călească- pe Iancu într’un ritm didactic, cum era 
obiceiul în şcoalele greceşti: „Ţara este o vaca bla
goslovita de Dumnezeo! Si ca sa nu perda laptele, 
trebuieste sa fie mulsă mereo! Apoi rîse cu hohot 
şi se lovi întâiu pe sine cu palma pe genuche apoi 
şi pe Iancu deasemenea, bucurându-se de frumoasa 
asemănare ce făcuse, şi mai zise încă odată: „De 
aţeea trebueste sa fie mulsă! Chit se muldze mai 
zdravun, cu atita laptele se faţe mai buno si mai 
groso. Trebueste sa fie mulsă, mulsă, boierule 
Iancu !“

Se scutură şi aproape se tăvăliă de râs.
Veselia lui ţinea mereu, până şi după ce se ur

case în trăsură şi poftise pe Jianu cu stăruinţă, să 
vina cât mai curând la Caracal. De pe jilţul din tră
sură, încă se mai întoarse odată Chir Arghir şi fă
când semn cu căciula sa de jder lui Jiamu, care stă
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în pridvor, îi mai strigă: „Trebueste sa fie mulsă» 
altfel pierde laptele!“

Primăvara năprasnică, cum vine ea în Rumâhia. 
spărsese ghiata de pe ape şi pornise la vale sloiu
rile, prefăcân'd- cele mai mici parafe, ale căror 
matcă, vara este numai un prundiş uscat, în groaz
nice puhoaie, care acum se revărsau peste satele şi 
câmpiile Olteniei.

Şi la fel cu aceste potoa-pe vendau şi birurile de 
primăvară ale lui Vodă Caragea. Fiecare Domnitor 
cerea biruri cum vroia, şi Vodă Caragea era un 
geniu în această privinţă.

Afară de dăjdiile, pe care le împlineau slujbaşii 
ocârmuirii de prin judeţe, mai erau şi o mulţime 
de altele, date tîn arendă la otcupcii Greci.

Odată cu ciocârlanii şi tot astfel, în grămezi ca 
ele, dădeau ocol prin Ţară arendaşii Visteriei.

Unul din cei mai temuti dintre ei era Chir Hris
tofor Cochin is, despre care aflase Iancu, că a sosit 
în partea de Miazăzi a Romanaţului.

Când ieşi Jianu într’o dimineaţă în curte, i se 
aruncă la picioarele lui un jidav de ţăran şi-i îmbrâ- 
ţişă genuchii. Iancu îl cunoştea, era Toaderi Prisă- 
carul din satul Studina.

— „Ce ti s’a întâmplat!“ îl întrebă Zapciul.
— „Boierule, boierule", oftă ţăranul, „Chir Hris

tofor a fost ieri pe Ia noi pentru împlinirea dărilor 
pe vite şi pe prisăci. ’I rămăsesem dator ceva din 
anul trecut, fiindcă anul a fost rău, şi -nani putut 
acoperi nici lipsa de anţărţ, dajdia fumărituiiri !
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Acum am dat coşul jos, o spun, boierule, în frica 
Iui 'Dumnezeu, n’am bani de loc şi nici vitişoare nu 
mai am, mi-au murit astă-iamă. Dar Chir Hristofor 
nu vreâ să mă crează. Doamne, mare Dumne
zeule !“ şi omul se lovi cu fruntea de pământ.

— „Şi pentru ce vii la mine?“ întrebă Iancu.
— „Viu la Dumneata, boierule, ca la bunul Dum

nezeu !“ zise Toaderi Prisăcarul. „V-iu pentrucă eşti 
drept şi ştiu că ai milă de lume. Ai împlinit şi D-ta 
dăjdii delà noi, darea de fiecare lună, zeciuiala, aju
torul de primăvară, birul pe capete — of! destul 
erau de grele toate, căci, boierule, eu n’am decât 
aceste două palme, săracele. — Mai ales birul ne 
capete este amar de tot, fiindcă jumătate din locui
torii satului Studina au dosit, şi nimenea nu vrea să 
ţie. seama de asta. Ni se face aruncul dării pe nu
mărul de case şi noi, cei -rămaşi iîn sat, trebuie să 
plătim şi pentru cocioabele părăsite de ceilalţi şi 
care stau pustii. Dar D-ta eşti drept, boierule, D-ta 
rru ceri delà noi mai mult decât este porunca delà 
Stăpânire şi ’ti este milă de popor. Insă acel bleste
mat de străin, ne cere şi sângele din vine, când nu
mai avem bani să-i dăm! Of! of!“

— „Şi ce vrei să: fac eu?“ întrebă IanciL
— „Fie-ti milă, boierule, vino cu mine, vorbeşte 

cu Chir Cochinis, spune-i că mi-au murit vitele, 
pune o vorbă bună pentru mine. Scapă-mă, -boie
rule, scapă-mă! 'Căci astăzi trebuie să plătesc, să 
plătesc şi pentru ce n’am!“

— „Scoală ’n sus“, zise Iancu.
Omul se sculă. Ochii iui negrii, erau: aţintiţi la 

fata Zapciului, căutând ajutor. Ca într’o cattiaşe
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de urzici erà băgat nenorocitul de ţăran în datoriile, 
ce -creşteau din an în an şi care-1 dădeau legat cu 
totul în mâna cămătarilor, cărora eră vândut. Toa- 
deri Prisăcarul înfăţişă, în acelaş timp, icoana jalei 
şi icoana puterii. Eră un tip din acel neam de oa
meni, care alcătuieşte ţărănimea Rumânească, 
neam caTe a suferit atât de multe, a trecut prin- 
Ir’atâtea nevoi şi totuşi a rămas neschimbat.

iancu se uită gânditor în zare, şi într’un sfârşit, 
îndreptâiidu-şi privirile spre Prisăcarul îi zise: „Am 
să viu“.

— „Dumnezeu să te răsplătească44, oftă ţăranul 
din adâncul sufletului.

Jianu chemă pe Alexe. „Calul meu ! porunci 
cJ, „şi un cal pentru Toaderi Prisăcarul44, — apoi 
mai dădu, încet. încă o poruncă credinciosului său.

Zapciul şi cu ţăranul trecură, -călări, prin lungul 
sat Obârşia. De pe casele învelite cu stuf, se auziau 
berzele to când din pliscuri, pare că se loviau nişte 
scân'durele .una de alta, iar ciripitul rândunelelor 
străbatea văzduhul împrimăvărat. Pe la porţile gar
durilor se înălţau sălcii bătrâne al căror frunziş, 
întinerit, flutura ca nişte zăbranice verzi împrejurul 
trunchi urilor negre, adânc brăzdate de vremuri. 
Copiii se jucau prin ţărână, sau se legănau pe mar
ginile sghiabtirilor îmbrăcate cu muşchiu ale puţu
rilor 'cu cumpene. Unde şi unde se vedeau în prid
voare femei reziimate de prispă, cu acea înfăţişare 
plăcută, pe care-o au când torc, ţinând 'furca ’n 
brâu, răsucind firul cu mâna stângă şi învârtind 
fusul cu degetele dreptei. Bărbaţii erau eşiţi cu plu
gurile la câmp.
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Afară, deasupra ţarinelor pluteâ aerul de primă
vară pe d’asupra brazdelor negre, care miroseau a 
rodnicie.

Toaderi Prisăcarul urmă călare pe Zapciul. Când 
însă după un drum de vre-un ceas, se zăTeâ Stu 
dina, care se întinde la vale cercuită de păduri, 
atunci ţăranul, uitând respectul ce datoră boierului, 
o apucă înainte pe lângă Iancu şi o ruipse în fuga 
mare spre sat.

Deasupra Studinei se vedeâ un nouraş Iungăreţ 
şi posomorât.

Ceva mai în urmă ajunsese şi Iancu în mijlocul 
colibelor, unde, cu totul altfel ca la Obârşia, oame
nii mişunau, uitându-se amărîţi unii la alţii, dar tă
ceau cu toţii. Dintr’o singură casă eşiau un fel de 
strigăte preulngite şi deasupra unei alte case, de 
alături, se ridică un nor de fum gălbui-u, străbătând 
prin stuful înnegrit a:l învelitoarei.

Dinaintea gardului câţiva oameni prinseră calul, 
de pe care sărise Toaderi Prisăcarul.

— „Ce s’a.întâmplat aici?“ întrebă Iancu.
Un ţăran bătrân cu pletele albe, ieşindu-i înainte, 

zise: „A fost Chir Hristofor pe aici cu douăzeci de 
Arnăuţi şi ne-a cerut iară dăjdiile pe vite şi pe pri
săci. Mitana, nevasta lui Toaderi, eră singură acasă. 
Arnăuţii au legat-o, pufiându-i căluşi în gură şi au 
atârnat-o în coşul casei, iar dedesupt, pe vatră, au 
aprins apoi gunoiu cu ardeiu. Acuma stă, sărmana, 
întinsă pe ma«ă“.

Iară se auziră vuietele ascuţite.
— „Dar acolo ce mai e?“ întrebă Iancu, arătând 

spre casa de alături.
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— „Acolo se jeleşte Stanca, nevasta Iui Mitro
fan", urină ţăranul cel bătrân, cu vorba rară. „Când 
a văzut Chir Hristofor, că nu găseşte nici bani, nici 
vitişoare la Toaderi, i-a afurisit albinele şi a trecut 
la vecinul său, punând să-l chinuiască pe acesta cu 

s cleştele roşite în foc, până ce a plătit, el, banii în 
locul lui Toaderi. Mitrofan e aproape mort de chi
nuri şi de aceea se boceşte Stanca nevastă-sa!“

Oamenii se deteră acum în lături.
Pe pragul casei sale se arătă Toaderi Prisăcaru.

Se părea că capul îi era prea greu, pieptul lui cei 
puternic se scufundase, şi umerii lui erau plecaţi 
înainte.

El întrebă cu glasul istovit: „Şi albinele ini Ie-a 
blestemat ?“

Tăcerea tutulor sluji drept răspuns.
Atunci Toaderi ridică pumnii în sus, aşa încât mâ

necile largi ale cămăşii îi căzură de pe braţele vân- • 
joase şi aruncându-şi capul înapoi, începu să râzâ. 
Era un râs rupt, care părea că-i sparge pieptul şi 
care se asemamà mai mult cu un lătrat puternic.

Albinele lui îi erau cea din urmă nădejde şi albi
nele, care au fost blestemate, nu mai roiesc, -lu
crează rău şi sunt supuse :1a toate stricăciunile, aşa 
că se prăpădesc negreşit în cursul anului.

Aceasta o ştia Chir Hristofor, precum cunoştea 
şi cele mai fioroase blesteme, deşi nu eră în staTe 
să vorbească limba Rijmânilor, decât într’un fel 
foarte pocit, şi cu toate că trăia de mulţi ani în ţară.

Toaderi Prisăcarul càzù grămadă pe pragul ca
sei sale şi avea înfăţişarea unui mort.
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•Bocetele Stancei încetaseră, fiindcă din beregata 
ei răguşită nu mai putea eşi nici un sunet.

O suflare uşoaTă de vânt depărtă norul cel poso- 
morît de pe deasupra caselor, pline de jaile.

Iancu sta cu capul plecait în jus spre piept şi calul 
Uri cel negru râcâiâ mereu pământul cu picioruşul 
îui subţir-e. •

Ţăranul cel bătrân se apropiă de Iancu şi scoţân- 
du-şi căciula îi zise: „Nevoia-i mare la noi, boie
rule, mâine vine poate chir Hristofor iară, la ceilalţi 
dintre noi şi n’avem bani, n’avem vitişoare, numai 
îmterrt nici să facem arăturile. Avem să murim de 
foame cu toţii şi cu copiii noştri. Dreptate, boierule, 
fă-ne dreptate!44

Jianu ridică capul In sus şi privi, ţintă, în ochii 
bătrânului. Acesta Ii răspunse şi el ou o altă privire, 
tot atât de deschisă şi de hotărltă.

— ..Dreptate, boierule!“ zise încă odată.
Iancu se ridică în scările şelei, şi, apăsând pe 

vorbe, zise: „Chir Hristofor Cochin is este Grec. Ei 
e simpatriotul Luminăţiei Sale, a! lui Vodă Caragea. 
Ce face el, eu nu pot să împiedic. Pot să vă dau 
numai sfatul grecesc: Lingeţi mâna, pe care n'o 
puteţi muşca14.

îşi întoarse calul şi plecă.
0 tăcere de mormânt urmă dupăsaceste vorbe ale 

. lui. Cu ochii înholbaţi de desnădăjduire stau oa
menii încremeniţi şi se uitau după el.
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Printre crăngile teiului, încă lipsire de frunze, 
-din curtea lui Toaderi Prisăcarui strălucea Craiul 
nou, îngust ca o seceră,

Toaderi şedea ghemuit pe scărişoara pridvorului 
şi-şi acoperise faţa cu palmele.

‘Deodată simţi o mână pe umărul său. Se uita în 
sus. Nu putu să vază în lumina nopţii, decât un stat 
de om, poate era vreun vecin.

Când acel om îi zise pe mume, Prisăcarui nu pu
tea să-i cunoască glasul şi cu atât mai puţin, cu cât 
străinul vorbea înnăbuşit.

— „Cine eşti tu şi ce vrei?“ întrebă Toaderi cu 
un glas răguşit.

— „Omj bun !“ fu. răspunsul. „Ştiu ce s’a petrecut 
aici în sat şi mai ştiu, că ai de gând, după ce vei fi 
îngropat pe Mitana, nevastă-ta, să treci ai cele trei 
văcuţe, cc mai ai şi cu cei şease bouleni peste gra
niţă în Austria**.

Prisăcarui se sculă încetişor în sus.
— „Dar cine eşti tu?“ mai întrebă el încă odată. 

„Cum ştii şi de unde ştii? Eu n’am nici o vitişoară!'*
— „Vitele tale sunt în pădurea delà Studina. fe

rite în Valea Hoţilor**.
Speriat se retrase Prisăcaru un pas înapoi, făcân- 

dit-şi cruce.
— „De unde ştii? — Eu n’am nici o vitişoară...'*
— „Nu mai spune-, Creştine4*, îi tăiă vorba necu

noscutul. „Crezi că şi eu sunt vreun cataon? Nu 
mă cunoşti după vorbă? Nu vezi, că suntem amân
doi de acelaş neam?**

Toaderi se încerca să pătrundă cu privirea prin 
întunecime, dar nu puiù să deosibească mai mult.
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decât umbra tainicului străin, care stă înaintea lui.
— „Ascultă44, urmă acesta, „cum a fost cu pu

tinţă ca voi, aţâţi, câţi eraţi astăzi din Studina, să 
nu-1 ucrdeţi pe acel de Dumnezeu blestemat Coclii- 
nis ?“

— „Avea prea mulţi Arnăuţi armaţi cu el“, răs
punse Todderi cu glas stins, „şi oamenii cei mai de 
frunte dini sat sunt trecuţi, de mult dincolo peste 
munţi44.

— „Vrei şi tu să faci ca ei ?“
— „Mi-au omorît pe Mitana, vetrişoara mea a 

rămas rece...“
— „Şi nu vrei să te răsbuni, pentru toate n- 

ceste ?“
Ţăranul tăcu. Sufletul lui eră obosit şi zdrobit.
— „Răzbunarea înfierbântă pe om tot aşa, ca şi 

dragostea44, urmă sfetnicul strein. „Ascultă-mă, o- 
muile. Ascunzătoarele, unde v’aţi dus voi vitişoa- 
rele, le cunoaştem bine, eu şi oamenii mei. Rămâi 
aici şi răsbună-te. Poţi aveă încredere în mine. Vi- 
tişoarele tale vor fi, de acî înainte, tot aşâ de apă
rate aici, în sat, ca şi în cea mai bună ascunzătoare 
din pădure. Am să te aiul eu şi cu ceva parale, dacă 
vă legaţi, tot satul, să ţineţi de aci înainte cu mine4.
. Toaderi Prisăcarufl începù să răsufle din gros.

— „Nu cumva eşti .un haiduc?44 întrebă el încet, 
şi în glasul lui se simţeă licărirea unei nădejdi.

— „Ba da, sunt“.
— „Cum te chiamă ?“
— „Căpitanul4*.
Amândoi tăcură apoi multă vreme şi stăteau ne-
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mişcaţi. Luna se scoborà clin ce în ce niai jos, as- 
cunzându-se supt perdeaua crengilor de teiii.

In. sfârşit, Toaderi Prisăcaru.l, răsuflând adânc 
din piept, zise: „Of! o singură dorinţa aş mai avea: 
să văd pe Chir Hristofor înaintea mea1, cum Tain 
văzut pe bietul Mitrofan de colo, din faţă, să-l văd 
plin de răni şi să-l au,d văitându-se. Nu mort, moar
tea este un chin prea scurt. Aş vrea să-l văd trăind, 
dar olog şi cu oasele sfărîmate — şi să trăiască 
spre a-şi aduce tot mereu aminte!“

Străinul se apropia atunci şi-l apucă de mână.
— „Aşa vezi! — Ei! Sămânţa răzbunării creşte 

repede ca şi aişorul, îndată ce cade pe pământ 
prielnic! Dacă doreşti tu, se poate împlini încă în 
noaptea asta. Vino cu mine! Dar pe viitor nouă 
haiducilor, trebuesc să ne fie deschise casele din 
tot satul vostru! Orcine ar veni în numele Căpita
nului, să găsească, oricând, adăpost şi ascultare. 
Te legi tu, pentru tine şi pentru toţi ceilalţi?“

— „Mă leg. Căpitane44 fu răspunsul, eşit din a- 
dâncimea unui suflet, greu rănit.

— „Bine, atunci haidem la lucru!44
Trecură prin satul, cufundat în tăcerea nopţii şi 

apucară spre pădurea, ce se ridică, .asemănat unui 
perete negru, spre cerul înstelat.

Cum ajunseră între copaci, Căpitanul scoase un 
şuierat, întocmai ca acel aii unui huhurez.

— „Aici44, răspunse un alt glas bărbătesc din 
apropiere.

— „Am nimerit locul44, zise Căpitanul mulţumit. 
„Caii. Si înainte !“
XairfntuL
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Haiducul care aşteptase în pădure, ţinea trei cai 
gata, de căpestre. Incălicară şi înaintară câtva timp 
spre miazănoapte. Toadcri Prisăcarul băgă îndată 
de seamă, că tăiau deacurmezişul limba de pădure, 
îa spatele căreia erau aşezate curţile lui Chir Hris- 
tofor Cocliinis. Răzbunarea începu să-i încălzească 
inima.

Pădurea se ridică uşor la deal şi se sfârşiă apoi, 
deodată, la marginea unei vai late şi adâncate, ca o 
albie. Jos în fundul văii se zăriau clădirile spoite cu 
var ale „conacului boieresc44.

Pe când Căpitanul iscodea valea, cu ochii lui de 
râs, cari păreau că văd tot aşa de bine noaptea ca 
şi ziua, celălalt haiduc îi dădu Pris acarului arme, o 
pălărie neagră şi un suman negru şi, scoţând apoi o 
bucată de cărbune din buzunar, îi ajută să-şi îne- 
grească faţa.

— „Gata?” întrebă în sfârşit Căpitanul.
— „Gata44.
Haiducul rămase cu caii, iar ceilalţi doui o rup - 

seră de vale, ca nişte năluci, mai negre chiar, decât 
noaptea însăşi. Deodată se oprî Căpitanul şi şopti 
Prisăcaruilui: „Dacă ţi-e frică, întoarce-te!“

— „Nu mă întorc!44 fu răspunsul. Eră glasul răz
bunării şi al acelei sălbatice plăceri, pe care o simte 
omul la goana de om. Ea inteţiâ acum inima pus
tiită a Prisăcarului.

Curtea lui Chir Cocliinis era cufundată îiitr’un 
somn adânc. Cei treizeci de Arnăuţi ai Iui dormiau 
şi ei, duşi.

Căpitanul se îndreptă spre grădina de poame, 
care se întindea în dosul caselor boiereşti.
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Când ajunseră la ulucile ţapene, Toaderi şopti . 
„Câinii**.

— „Eir nir mă duîc Ia locuri, pe cari nu Ie cunosc 
bine*4, fù răspunsul, tot şoptit, dar poruncitor.

Căpitanul se urcă pe umerii Iui Toaderi, şi încă- 
îică ulucile, pc vârful cărora eră aşezat un coperiş 
îngust de şindrilă în tot lungul lor. Prisăcarul se 
apucă de piciorul cel atârnat a'l Căpitanului şi, acă- 
tându-se cu vârful degetelor delà picioare de uluci, 
ajunse şi el sus. Să făcuse însă un mic zgomot de 
sgârâiere sau de lovire a scândurilor. Şi vre-o ure
che păzitoare a unui câine trebuie să fi simţit-o. căci 
o lătrătură străbătu liniştea nopţii.

Cei doui oameni începură a fugi. Lătratul venea 
acum dealuugul ulucilor. Şi dintr’un glas se făcuse 
doua. Deodată însă lătratul se prefăcu întrun hă
păi! cu mârâiala şi apoi amuţi.

Intr’acea haiducii ajunseseră aproape de casă şi 
Căpitanul, care într'a'devar cunoştea bine locurile, 
se urcă într'un nuc, ale cărui crăngi ajungeau până 
pc acoperământul casei. De pe nuc ei se lăsară în 
jomare băgare dc seamă, pe învelitoarea casei 
şi, printr’o răsuflătoare a podului, se strecurată cu 
grije, înlăuntrul podului, unde se opriră.

Gălăgia celor doui câini, deşi -încetase deodată, 
deşteptase însă pe ceilalţi lătrători ai casei. Şi so- 
siau acuma câte unul şi câte mai mulţi odată, din 
toate părţile cu-rţei celei mari, delà bucătării, delà 
grajduri, delà poartă, unde străjuiau Arnăuţii, şi la 
urmă alergă toată haita jur-împre jurul caselor, sfâ- 
şiind liniştea nopţei cu urlete asurzitoare.
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După ce se mai domoli vârtejul, se auziră şi paşi 
de oameni prin grădină.

— „Iok, nu e nimica!“ zise un om pe Turceşte, 
de supt nuc. „Dobitoace proaste".

Atunci se deschise zângăind o fereastră şi un 
glas ascuţit se auzi strigând Greceşte : „Te este 
acolo? Ticăloşilor! ţe ?“

Nu e nimica, Arhonda44, fu grăbitul răspuns, 
liniştitor. „Nimica, zău! nu e nimica. — Am căutat 
pe urma câinilor cu lumânări, cu felinare. Nu s’a 
văzut nimic nicăiri!44

— „Nimica!44 îngână glasul delà fereastră. „Pen
tru aţeea hrănesco eu acea leota de câini scumpi, 
ai? leneşilor! Dupa ţe nu sunteţi in stare sa păziţi 
singuri, apoi niţi când va deşteaptă câinii, tot nu 
vedeţi nimica! Curţi chiore, ce sunteţi !‘‘

— „Puternice stăpâne44, Încercă să-l liniştească 
un al doilea Arnăut cu glas gros, din piept, cum 
vorbesc Osmanlîii, „va fi trecut vreun epure prin 
curte, sau vre-o nevăstuică44.

Grecul de sus trânti fereastra şi-i ocări pe Tur
ceşte: „Ghider. ghider, deveveh ciuş der44, adică : 
„El merge, merge, şi-i zice cămilei: ciuş!44 ceeace 
dovedeşte o leneşe prostie, de oarece; precum se 
ştie, numai măgarul înţelege vorba înteţitoare. 
„ciuş44 care se întrebuinţează, la Turci, numai pen
tru el.

Arnăuţii trecură înainte. Erau obişnuiţi să se 
schimbe asenTenea vorbe, în cursul nopţii, cu Chir 
Hristofor.

Sus, în pod, Căpitanul şopti lui Toaderi Prisă- 
carul: „Acum au să adoarmă şi mai greu ca ’na-

•»



— 133 —

inte“. Pe când vorbea cu el, atinse umărul Prisăca- 
ruiui şi simţise că tremură. „Răbdare, omule“, îi „ 
zise, „într’o jumătate de cias. omorîtorul Mitanei 
va fi îm manele tale“.

Şi după o jumătate de cias, când nici în casă, 
nici afară nu se mai mişcă nimic, Căpitanul scoase 
un felinar de supt gliebă, scapără din cremene şi-l 
aprinse.

Apoi intrară cu multă băgare de seamă printre 
căprioreala prăfuită a podului, până ajunseră la o 
irşă, care eră încuiată. Căpitanul scoase o sticluţă 
cu untdelemn din buzunar, unse broasca cu o pană 
de gâscă, şi începu apoi să lucreze, încet şi dibaciu. 
cu im cârlig. Broasca se deschise.

Se strecurară înlăuntru şi scoborând o scară, a- 
junseră într’un gang strâmb şi sucit. Dintre uşile de 
acolo Căpitanul alese una. Erau acum în sala cea 
mare, care legă toate odăile între dânsele.

După asprimea aerului de Martie, de afară, îi 
împresură acum întunericul molatic al casei locuite. 
Iarăşi preumblă haiducul limba de lumină, fără 
raze, a felinăraşului său împrejur pe pereţi. Apoi 
se apucă să deschidă, eu. grije şi fără zgomot, cea 
din urmă uşă. Toadcri Prisăcarul îi lumină la mâini. 
Erau nişte mâini cu degetele lungi, subţire şi osoase 
şi de o formă aleasă. Degetele se mişcau cu aşa 
mare dibăcie, încât ar fi putut face cinste oricărui 
hirurg.

Prisăcarului i se sbăleă inima în piept.
Celălalt deschise broasca, fără.să se auză, şi un

dele de aer, încărcate cu .fum de tutun şi de miro
suri orientale, îl loviră în fată pe cei doi haiduci.
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In întunericul iatacului pâlpâia o candelă cu sticla 
rosie, iar în dosul ei străluceau icoanele îmbrăcate 
cu aur şi cucargint.

Toaderi ridică felinarul In sus, Căpitanul ajunse 
!a patul lui Chir Hristofor. Înainte de a se fi putut 
deştepta acesta cum se cade şi de a fi putut face 
vre-o mişcare.-îi şi pusese Căpitanul un căluş în 
gură, şi f\ legă Prisăcarul cu o frânghie de cânepă 
peste mâini şi peste picioare. In câteva clipe cei doi 
oameni, tari ca nişte uriaşi, isprăviseră această lu
crare. Din faţa, galbenă ca ceara a lui Cochinis 
ieşiau, sgâiţi, ochii tâmpiţi de spaimă.

Căpitanul aprinsese lumânările de pe masa', şi 
începù apoi foarte liniştit să pregătească răzbu
narea. Din buzunarele aproape fără fund, ale rpin- 
geli, care păreau că ascund în sine toate uneltele 
trebuitoare la meseria de haiduc, ieşi Ia iveală un- 
cleşte, care fu aşezat în j era tecul, ce mai rămăsese 
în sobă.

Şi pe când Prisăcarul îl mângâia pe Grecul cu 
aceste cleşte înroşite. Căpitanul scormoni şi găsi, 
prin lăzi şi prin dulapuri, mai multe săculeţe ş» 
pungi pline cu; pietre scumpe şi cu bani.

După un ceas haiducii părăsiră iarăşi casa, fără 
zgomot, cutn veniseră, şi tot pe aceeaşi cale. Se 
lăsară îte jos pe nuc şi apoi o rupseră la fugă spre 
uluci. Tocmai Jângă uluci Toalderi se împiedică de 
un tru!p moale. Erâ unul dintre cci doi câini, care se 
deşteptaseră mai Intâiu, şi cărora Căpitanul 'e a 
run case câteva bucăţi de carne otrăvită.

A doua zi dimineaţa, Toaderi Prisăcarul treceă, 
' mândru şi cu capul în sus, prin satul Studiua. fpin*-
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geana neagră o aruncase uşor pe umăr şi dedesup- 
tu'I ei ţineâ un sac în subţioară.

Când se întâlni cu ţăranul cel bătrân, care cu o 
zi mai ’nain.te ceruse ajutor delà Zapciu, îi zise:

— „Tată Marine, iacă aci dreptatea!*4 şi-i arătă 
o pungă. „Celui de sus i s'a făcut însfârşit milă de 
noi şi ne-a trimes pe Căpitanul de haiduci într’un 
ajutor !“

In aceeaşi dimineaţă se ’morceau, spre marea 
bucurie a lui Tache Letu, Zapciul şi cu Alexe înapoi 
la Obârşia, venind despre Soreni. Fără îndoială că 
boierul Iancu se abătuse delà Studina, peste noapte, 
pela Soreni.

Putin după aceea sosi şi uti lipcan, aducând o 
scrisoare delà Ispravnicul Arghir Mavrachi din Ca
racal. Ei poftea pe Jianu la o sindrofie în. acea 
seară, în cinstea Cârc Sărdarului Iamandi, fiindcă 
acesta făcuse o mare ispravă .atât pentru judeţ, 
cât şi pentru toată Oltenia, prinsese pe groaznicul 
tâlhar Merea-nu şi’l adusese legat la Caracal.

Curtea lui Chir Mavrache era mare, plina de 
gunoaie şi de mirosuri urîtc. Tot astfel erâ şi casa 
lui, înaintea căreia tocmai se aşezau douăsprezece 
hârdaie mari cu leandri, vopsite verde, ca spanacul, 
şi care se scosese acuma din pivniţă, unde ier
naseră.

Inlăuntru, în odaia de fumat, care nu fusese aeri
sită niciodată, găsi Iancu un cerc ales de boieri: pe 
fratele său Amza, pe lorgu Soreanu şi pe Cârc Săr- 
darul Iamandi, un Grec tânăr, frumos, cu mustaţă
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neagră, şi cu sprâncenele îmbinate deasupra unui 
nas subţire.

— „Ei, însfarsit a catadicsito si boerul Zapţiu se 
poftească pe la.n*oi“, zise gazda casei. „Dar fireşte, 
bre, bre!“ adăogă el, privindu-1 dintr’o parte. „Ca 
sa se faca ţineva asă de fercheş, trebuieste multă 
vreme! La sore te poţi uită, la boierul la-ncu, ba!“

Şi, In adevăr, Jianu se .îmbrăcase cu o deosebită 
îngrijire. Peste anteriul de mătase, vărgat alb cu 
galben încins la mijloc cu un brâu scump, ţesut cu 
fir de aur, cădeâ o giubeă cenuşiu-deschisă, îmblă
nită pe margini cu /pacele late de samur.

îndată ce găsi prilej, Arnza Jianu trase pe fratele 
său mai mic la o fereastră şi-i zise, lăsând să alu
nece o privire, mulţumită, peste toată înfăţişarea 
mândră a Zapciului: „Aşa e bine! Dovedeşte deş- 
tăptăciune din, partea ta. Dragul meu, când cineva 
este următor unei chemări, trebuieşte să se îm
brace cât mai bogat, prin aceasta linguşeşte pe os- 
pătătorul său. Şi apoi să scoţi pe protivnicul tău, 
scoate-1 afară de tot !“

— „Pe protivnicul meu?“ întrebă Ianeu.
— „Ei, nu te face!“ zise fratele mai mare cu 

bunăvoinţă. „Pare că noi n’am înţeles că Mavrachi 
a pus ochii pe tine pentru fata lui cea mai mare, 
dar fiindcă boierul Zapciu se lasă greu şi vrea să 
fie rugat, Chir Arghir a apucat prilejul de moţ şl 
vreâ să-i frece pe Cârc Sărdarul Iamandi pe supt 
nas. Să vezi îndată, ce halai are să-i facă pentru 
prinderea acelui tâlhar. Şi celuilalt, calicului de 
Cârc Sărdar, îi Iasă gura apă după pungile cu gal- 
beni ale Ispravnicului.
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— „Fiind patru fete poate să aibă şi el parte de 
una, zise Iancu nepăsător.

Se auzi atunci Mavraclie: „Boierule Amza, fara 
îndoiala ca istoriseşti fratelui Dumniitale fapta ţea 
mare a Chirc Sardarului nostro?44 

Da, tocmai .începusem4*.
— „Te credeţi Domniavostra? are sa se bucure 

Banul Dumitrache de vinatul aţesta minonato ?“ 
urmă Mavrache.

— „Foarte mult, negreşit44, zise Iancu şi, întor- . 
cându-se spre Iamandi: „Cum ai făcut isprava asta, 
Cucoane Costache ?“

Iamandi îşi netezi mustaţa spre a ascunde un 
surâs de mândrie şi zise: „Ieri nopte, eram pe Olt. 
din sus dje Dragasani, si după multa vreme pe urma 
tâlharului. Ciona nu erà usora. L’am asuns la Oit. 
tocmai când era sa treca în Romania mare. Apa 
venea forte mare44.

— „Evrica, Evrica!44 strigă Mavrache, bătând pe 
Cârc Sărdarul pe spate.

— „Mereanu erà singur?44 întrebă Iancu.
lorgu Soreau se amestecă şi el în vorbă râzând:

„Da da, era singur. Se zice, că are undeva o puică, 
îndrăcit de frumoasă, la care tocmai petrecuse 
câteva ceasuri de miere. Tovarăşii lui îl aşteptau 
dincolo de Olt, şi atunci Chir Costache, dimpreună 
cu venirea apelor, i-a tăiat drumul. Fireşte, dacă 
am avea slujbaşi tot -ca Cârc Sărdarul şi ca Zap- 
ciu'l nostru, atunci am trăi în Tara Rumânească ca 
în sânul lui Avram!44 $i-şi puse mâinile groase pe 
umerii lui Iancu, rânjindu-i în faţă.

Râdeau şi ceilalţi, cu toţii, afară de Amza; fiindcă

<
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în tot judeţul se credea, că Iancu era îndrăgostit de 
frumoasa cucoană a .lui Soreanu. Iancu însă făcea 
haz că lumea putea crede una ca asta. şi se uitâ, 
cu conştiinţa liniştită, în ochii lui lorgu. fiindcă sa- 
rutatul pe care i-1 furase pătimaşa CaliopiHa ser
barea delà Obârşia, nu fusese înapoiat niciodată 
din partea sa.

Amza Jiami începu să vorbească despre recoltele, 
ce se aşteptau. Dar boierul lorgu n’aveă poftă să 
lase să scape din mană cârma sindrofiei, şi începiî 
iarăşi să laude isprăvile Cârc Sardarului şi priete
nului său Iancu.

— „De ce n'am fete!“ zise el — şi urmă o noua 
izbucnire de râs. Soreanu, care se credea glumeţ, 
neîntrecut de altul, urină râzând grosolan: „Dar 
pentru ce are cineva prieteni, decât spre a lăsă lor * 
toate bunătăţile, pe -care el nu le poate avea însuşi. 
Iaca Chir Arghir şi boierul Amza. nişte părinţi fe
riciţi, cari...“

Amza îl întrerupse din nou, căutând să schimbe 
vorba, dar Soreanu ’şi înţepeni mâinile groase în 
şolduri şi-i răspunse: „Frate Amza, eşti ruşinos si 
sfiicios, pare că-ai fi o fată mare. Să ştii, că sfiala 
nu mai este acum la modă, cu ea nu mai ajungi de
parte. Acum se cer cu totul alte însuşiri. Am. să vă 
spun eu ce se cere astăzi. Tocmai de curând am 
auzit o istorie foarte frumoasă, care i s’a întâmplat 
vărului meu Ioan“.

— „Care văT loan, Arhonda?“ întrebă lamandi.
— „Ei, care văr să fie?44 răspunse Soreanu, dân- 

du-şi osteneală să ascundă lauda de sine şi să
j spună lucrurile întrun chip cât mai firesc, „loan,
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loan Caragea Vodă! Aam, Na, ha!4' şi toată fata 
lui se lumină. „Aşa dar. Vodă, cinstiţi boieri, a tri
mis să-l cheme pe un boier anume Nicu Teleagă../*

— „Ce? boier?“ întrerupse Amza ridicând sprin- 
cenile.

— „E, hehe!“ cucurigi lorgu. „Se înţelege, că 
dacă aş fi auzit şi eu că i se zice ăluia boier, aşi fi 
sbârcit şi eu din nas, înainte de a cunoaşte toată 
istoria, pe care am să v’o povestesc. Nicu Teleagă 
este un slujbaş mic, dar un mare hoţ, un hoţ aşa 
de mare, încât vărul meu loan» a dorit să-i făcu1 cu
noştinţa mai de aproape. Şi când s’a înfăţişat Ia 
Curte, i-a ţinut Măria Sa Vodă, vărul meu, un lo
gos. după care oricine aJtul ar fi trebuit să intre în 
pământ. Nicu Teleagă însă a rămas foarte liniştit, 
şi plecânidu-se, cu un surâs pe buze. răspunse : 
„Clepto, cleptis, cleşti! — Eu fur, tu furi, el îură!“

— „Ne mai pomenit !“ .strigă Amza. „Fără rn- 
doiaJă va fi primit pentru această obrăznicie delà 
ciohodar o seamă bunicică de lovituri cu toiagul 
cel roşu**.

— „Aşi! de unde? Nici măcar topazul vărului 
meu nu l’a gustat !“

Toiagul, îmbrăcat cu catifea roşie, slujeâ la pe
depsirea boierilor mai mici, iar boierii mari îi bă- 
t-eâ Vodă, singur cu topuzul.
% — „Staţi, aveţi răbdare!” urma Sorea-mi, râzând 
şi făcând el însuşi mare chef de povestea sa. „Măria 
Sa, vărul meu, a fost aşa de mirat, aşâ s’a înveselit 
de vorba ne mai pomenită, a lui Nicu Teleagă, în
cât... ia gâciţi ce-a făcut? i-a dat caftan de boier!“ 
gâfâi lorgu. „Caftanul de boier, cu tot şartul, cum
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se cuvine, adică Nicu Teleagă a încălecat dinaintea 
Beilicului pe calul de călărie al Măriei Sale şi, în
soţit de ciohodarii domneşti şi cu meterhanaua, a 
fost purtat prin tot oraşul Bucureşti. — Ha, ha, 
ha ! cu sfială ar fi ajuns vreodată la asemenea 
cinste? Ce?“

Mavrache şi Iamanţii stau să plesnească de râs.
Dar Aniza simţea o ruşine nespusă, căci deşi fă-, 

ceâ tot ce putea spre a se pune bine .cu stăpânirea, 
rămăsese totuşi încă un Jianu, şi grosolănia lipsită 
de tact şi de duh, cu care-şi băteă joc Soreanu de 
această înjosire a Rumânilor în faţa Grecilor, îi 
pricinuia durere. Tresări, când întâlni privirea fra
telui său cel mic, care în tot cursul povestirii se ui
tase, aţintit, numai la vârfurile imineilor săi galbeni.

Intr'aceea se făcuse vreme de masă şi o slugă 
murdara pofti pe boieri la mâncare. Acolo Costache 
Iamandi făceâ curte uscăţivei Evsevia. cu învede
rată dorinţă de a se face ginerele ei, iar Iancu pri
mea çjela grăsulia Caliopi priviri, când supărate, 
când ahtiat de galeşe.

Cele patru fete ale Ispravnicului şi cele două cu
coniţe Jience nu ridicau ochii de pe faţa mesii.

Un lătitaT din taraf făcea un cântec despre prin
derea lui Mereanu şi Iancu fu cel dintâi, care-i a- 
runcă m galben în gura cămăşii, cum eră deschisă 
Ia piept.

— ' „Aoleu !“ zise Soreanu, când văzu această 
aruncătură atât de dibace, „n’aş vreâ să stau în 
dreptul puştii D-tale, Jiene!“

Lăutarul urmă, cu foc sporit, să laude pe viteazul 
Cârc Sărdar şi pe Arnăuţii lui.



141

„Ei, uitasem41, zise Iancu, „dar nici Arnăuţilor 
viteazului Cârc Sărdar nu le-ar face rău câte o 
duşcă bună de băutura. — „Alexe!“ zise el slugei 
sale, care sta printre oamenii curţii, ce mişunau 
împrejurul mesii, „du-te şi du-le cevà dé băut şi 
băetilor, cari străjuesc pe Mereanu44.

•Dintre toti musafirii lui Mavrache, Iancu fu cel 
din urmă care părăsi curtea cu poştalionul său în
cărcat de clopoţei. El duse pe fratele său şi familia 
lui până la casa lor.

Amza era amărît, aşa de amărît, cum poate să 
fie numai un om ambiţios, după ce a avut de suferit 
jicniri din toate părţile societăţii. Eră supărat pe 
Cârc Sărdar, pe Soreanu şi pe Iancu, a căruia ne
păsare, când avea prilejul unei însurători aşa de 
strălucite, i se părea o bătaie de joc faţă de soarte.

- „Fereşte-te de acest Iamandi“, zise Amza lui 
Iancu.

— „Da pentru ce să mă feresc? Fiindcă şi-a în
deplinit bine datoria Iui? Tocmai aceasta îmi place 
la el!“ răspunse Iancu râzând.

Amza, care nu vroia să vorbească mai respicat în 
raţa fetelor lui, se stăpâni şi tăcu supărat. Tânărul 
unchiu, pentru care amândouă nepoatele aveau o 

% nemărginită admiraţie, le mai trimise, glumind, câ
teva sărutări cu mâna, pe când mama lor le mână 
înaintea sa pe scări în sus, ca pe nişte oiţe.

Clopoţeii delà poştalionul Zapciului se pierdeau 
în depărtare şi Caracalul se cufundă iară în somn 
şi în Jmişte.

Numai în curtea temniţei, înconjurate cu ziduri, 
eră mare chef şi bucurie din pricina cinstei cu bău-
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tura, ce făcuse Zăvoiul cel binevoitor. Un foc, făcut 
ni mijlocul curţii, lumină ceata de Arnăuţi, cu ipin- 
gelele lor roşii, puşi pe chef, iară' cealaltă parte a 
curţii, mai ales dealungul zidurilor, era rămasă î:.' 
întuneric. Din această beznă ieşi la iveală un flăcău 
mohorît, îmbrăcat şi el cu miri tea n roşu, împodobit 
cu ceaprazuri negre şi galbene şi care avea în cap 
un fes ci vit, al cărui ciucure îi atârnă pe frunte. YL\ 
intră în casă. Curând după aceea se înfăţişă la în
chisoarea lui Mereanu, spre a schimbă pe Arnăutul, 
ce rămăsese acolo de pază, bosumflat, şi care plecă 
acum zorit, ca să-şi primească, şi el, partea cuve
nită din vinul de Drăgăşani.

Paznicul cel nou zăvori uşa cu îngrijire, luă .feli
narul de pe podeala umedă şi lumină cu cl faţa în
temniţatului.

Acesta plecase, adânc spre piept, capul său cu 
chică lungă, cum o purtau haiducii, şi aveă dureri 
mari, fiindcă fusese bătut la tălpi.

Arnăutul se plecă într’irn genuche şi începu să-i 
desfacă obielele, pe care, după bătaie, i le puse
seră, sucit şi fără rost, împrejurul picioarelor.

— „Ce vrei să faci?4* mormăi sălbatec tâlharul.
— ,.Vroiu să-ţi spăl tălpile cu rachiu de furnică44, 

fu răspunsul.
Celălalt ridică atunci capul şi îpcercă să ghi

cească, în lumina slabă a închisorii, cine ar puteâ 
fi acest prieten neaşteptat ?

Avea nişte mâini subţiri, arse de soare, care lu
crau cu o nespusă dibăcie. După ce-şi isprăvi slujba 
de Samaritean, necunoscutul scoase o pilă de supt 
ipingea, şi tăia obezile delà-picioarele lui Mereanu.



143 —

Apoi îi zise încet, clar hotărît: „Intr'o jumătate 
de ceas ai să fii slobod. Am să taiu şi drugii delà 
fereastră. Mâine, satu poimâine poţi să fii la oamenii 
tăi, peste Olt. Să te întorci şi să calci grajdurile lui 
Hristofor Cochinis din marginea pădurii delà Stu- 
dina. Ieri noapte a fost chinuit şi jefuit. Acum să-i 
luaţi caii. El are zece cai aleşi, şease din ei sunt ai 
voştri, dar patru, cei pairu suri cu coamele albe. 
să-i aduceţi în sălcişul delà Iacul Dunării Poteli^. 
Ai înţeles?“

— „Am înţeles44, răspunse Mereanu, scuîându-se 
încet în sus. A*poi întrebă: „Da cine eşti tu ?"

— „Cineva, care vrea binele vostru, şi care are şi 
putere să vi-1 facă.

După puţină tăcere, în timpul căreia Mereanu 
sprijinindu-se de păreţi, căută să-şi găsească din 
nou cumpăna trupului pe picioarele sale, pline încă 
de răni, dar acum bine învelite, el zise: „Astăzi e 
Luni. Vineri, stăpâne, au să fie caii la sălciile de 
lângă lac“.

Vorba „Stăpâne44 îi scăpase haiducului fără voia 
lui. deşi nir eră obişnuit s’o întrebuinţeze.

Vineri se înfăţişă la Zapciul plăşii Balta, vătaful 
de curte al lui Chir Hristofor Cochinis cu jelanie, 
înştiinţând, că stăpânul seu a fost călcat de tâlhari 
de două ori în curs de trei zile, că a fost schingiuit 
grozav şi a fost jefuit.

Se milogea, rugându-se de Zapciu, să scape mă
car o parte din giuvaericale şi caii stăpânului său 
din ghiarele procleţilor de haiduci, căci boierul
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Iancu e singurul stâlp al dreptăţii în vremurile a- 
ceste de groază.

Boerul Iancu făgădui, că va face tot ce va sta în 
puterea Iui.

Puţin după aceea Cochinis primi câteva din giu- 
vaericalele date înapoi, precum şi doui din caii cei 
suri. Aceasta era, — îi trimise vorbă Zapciuî, cu pă
rere de rău, — tot ce s’a mai putut găsi în vână
toarea. ce o făcuse după tâlhari.

% Din toate părţile începu acum să se ceară ajutor 
Zapciului, căci se vedeă, că începuse „să lucreze41 
ceata Iui Mereanu, după scăparea lui din temniţa 
delà Caracal. în urma căreia Cârc Sărdarul la- 
mandi eră cât pe-acî să înnebunească de ciudă. 
Ceata lui Mereanu lucră împreună cu alte cete mai 
mici de tâlhari, cari bântuiau mai din ’nainte ju
deţele Olt şi Jiu. Numai plasa Balta din Romanaţi 
rămăsese scutită de ele toate.

Şi, ciudat lucru, se părea, că tâlharii ştiau tot
deauna foarte bine, unde eră potera şi caută să-i 
calce, şi atunci ei erau, totdeauna, alt undeva. Când 
li urmărea prin dealurile împădurite ale Olteniei de 
mijloc, atunci erau ascunşi în bălţile şi sălcişurile 
ostroavelor Dunării, iar când îi căutau la Olt, erau 
:pe la Jiu.

Cârciumarii Greci, arendaşii Greci, şi la urmă şi 
proprietari Greci, nu mai ştiau ce să facă.

Cea mai straşnică pază de Arnăuţi nu îi speria 
pe haiduci. Ei nu făceau omor decât foarte rar, şi 
numai atunci, când erau siliţi să-l facă, spre a se 
scăpă pe sine îr.işişi. Obişnuiau însă să le scrie, lif-
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telor, câte ui*răvaş, în carnea şi în oasele lor, spre 
aducere-aminte.

Nici un grajd nii mai era sigur de ei, şi fiindcă 
erau cei mai buni cunoscători de cai, căutau numai 
caii cei mai aleşi.

Pe când sburau însă caii tuturor Grecilor şi ai 
prietenilor lor, pe atunci se umplea un alt grajd cu 
cei mai buni cai de căJărie şi cu telegarii cei mai 
fălaşi, era grajdul Banului Dumitrache din Craiova. 
Se începuse cumpărările zorite, schimburile şi vân
zările dc cai ale Banului Bibescu odată cu sosirea 
unei perechi de cai suri, ale căror coame argintii 
dădeau ca o spumă în jos pe gâturile lor, mândru 
încordate. Şi în curând i se dădtî Banului Dumi
trache porecla: „Giambaşul“.

Dar toate firele acestor întâmplări se adunau 
într’o singură mână, a cărei putere eră aşa de 
•mare, fiindcă n’o bănuia nimenea. Iar conştiinţa 
puterii începu să umple sufletul aceluia, care sim- 
tiâ c’o are, cu un nou farmec, necunoscut lui până 
atunci.

Urmând sfatul bătrânului Moangă, Jianu se în
frăţise cu.dracu, şi în urma acestei cumetrii, pă
trunsese adânc în vrejile Ocârmuirii. Prin cele ce 
văzuse, se sporise setea lui de răzbunare personală 
şi ajunsese o sfântă furie pentru, dreptate şi pentru 
Ţara lui. Dreptatea însăşi luase în inima lui chipul 
•iubitei sale.

In. sufletul, ales şi mândru al acestui om, erâ în
rădăcinat un amestec de însuşiri moştenite delà 
Daci şi delà Romani: o vânjoasă putere de viată, 
împreunată cu o bogată înţelegere a rostului ei,

î#
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plină de gânduri înalte şi largi. In atletul lui. eră 
adânc sădită iubirea de dreptate. Că se călca drep
tatea în picioare în Ţara Româneasca şi că cei mai 
buni din Ţara. cum erau chiar fraţii Iui, lăsau să se 
facă aceasta, mulţiimindli-se să fie mimai ei singuri 
fără prihană, aceasta făcuse din tânărul Jiaiiu un 
dârz şi mândru dispreţuitor ai oamenilor, şi-l silise 
să caute singurătatea. Lovitura sortii, pe care o 
primise acuma în inima lui. îl hotărîse să caute 
răsbunare.

Dreptate! Această noţiune nu se găseşte nică-iri 
în natura primitivă. In lupta veşnică a puterilor 
între ele şi pentru înrâurirea lor una asupra alteia, 
nu există decât dreptul celui mai tare. Numai oa
menilor le-a trecut prin minte, că puterea poate să 
fie şi nedreaptă. De aceea şi luptele lor pentru drep
tate sunt atât de înverşunate şi, tot din această pri
cină, lupta e ,şi sfântă pentru acela, care, fără să se 
gândească la al seu folos, a scris „Dreptate*4 pe 
scutul seu. Şi pe câtă vreme nu-i scade mânia, pe 
atâta timp nu se stinge nici nădejdea lui.

Era cea ,mai înălţătoare bucurie pentru Iancu, că 
tjnea acuma în mână fulgerile resplătirii. Pedeapsa 
şi ajutorul, atributele Dumnezeirii, acuma le Im
parted şi el ! — Banii nu mai aveau nici o însemnare 
pentru dânsul. Putea să aibă, câţi ar fi dorit şi 
având conştiinţa, că-i întrebuinţează numai în folo- 

. sul altora, el îi luă ori unde-i găsiâ.
Astfel acele vremuri, în. care dreptatea era mai 

batjocorită şi mai înjosită, născuseră un Apostol al 
dreptăţei, însufleţit şi îndrăsnet, cum rar a mai stat 
altul.
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Deci lança se hotărî, înfcr’una- din zile, să atace o 
• autoritate, de care până atunci nu cutezase nimeni 
! să se atingă, să atace pe stareţul unei mănăstiri 

Greceşti.
Spre miazănoapte de Caracal, înir’o vale împă- 

1 durită, la marginea unui rîuleţ, eră aşezată mănăs
tirea Căluiu, una din moşiile cele mari mănăstireşti, 

- ale căror venituri erau „închinate44 chinovielor de 
călugări din-Palestina şi delà Sfântul Munte. Că- 
luiul cu pădurile sale, cu viile, cu morile şi cu satele, 
ţineau de Sfântul Mormânt din Ierusalim. Călugări 
nu mai erau în mănăstire, afară de igumenul, de 
diaconul, doui preoţi şi un paradisier. Erà un fel de 
bastion bisericesc al chinoviei delà Ierusalim, mai 
bine zis, un fel de conac negustoresc al călugărilor, 
un han pentru vechilii lor.

Astfel bogăţiile Ţarii, pc care nu le >nghiţeau 
Turcii, se duceau la bisericile cele depărtate.Şi fiind
că eră vorba de aur, străinii creştini îl stoice, u tot 
aşa de aprig, din blagoslovita Ţară Rumânească ca 
şi Mahomedanii !

Fiind însă creştini, şi îndă preoţi, i se păreâ lui 
lăncii, că ei sunt şi mai răi, decât Turcii.

Dar el eră atunci singurul care judecă astfel. Nici 
unul din oamenii epocei nu se gândea în telul a- 
cesta. Biserica -era sfânta şi prin urmare :nu eră 
nevoie de cercetare fata de faptele ei.

Iancu nici nu avea de gând, să stea la vorbă cu 
cineva asupra lucrurilor bisericeşti. Obiceiul lui erà 
să gândească singur şi apoi să prefacă în fapte roa
dele gândirilor sale.

De aceea, într’o dimineaţă, M porunci lui Alexe:
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„Vesteşte pe Dinu Buzatu, să fie mâine seară cu 
băeţii lui în pădurea Căluiului“.

— „In pădurea Călinului?*4 întrebă Alexe mirat.
— „Da“, urmă Jiarni, „când am fost deunăzi pof

tit la masă la acel câine de stareţ, mi-am eşit din 
răbdări. Pusese pe ţăranii mănăstirii să bată vre-o 
doui9prezece ţărani cu bicele, până le ţâşniă sân
gele şi apoi să-i încuie în beciu, fiindcă nu mai pu
teau plăti dările pentru mănăstire. Femeile şi copii 
acelor nenorociţi au trebuit să se robească, pe luni 
de zile, la un arendaş vecin, Grec, ca să răscum
pere pe bărbaţii şi pe părinţii lor dini ghiarele igu- 
menului. Şi acest drac împeliţat urmăreşte tot ce 
mai au oamenii, până şi pătura, cu care se învelesc 
şi căldarea de mămăligă. Spune dară lui Dinu, să 
fie mâine seară, negreşit, deasupra Căluiului.—Ei? 
ce stai cu gura căscată ?“

Pe faţa arămie a Ţiganului păreă c’ar fi căzut o 
subţire ninsoare de cenuşă.

— „Stăpâne../4 gângâî Alexe. „La mănăstire?..: 
Vrei...**

— „N’ai grijă, n’am de gând să mă călugăresc'4 
zise Iancu râzând şi prefăcându-se, că n’a înţeles 
bine gândul slugei ssţle credincioase.

Dar Ţiganului nu-i eră de glumă.
— „Stăpâne*4, se rugă -el cu mâinile ridicate, „nu 

te atinge de cele Sfinte!44
— „Fii pe pace*4, răspunse Iancu, „Igumenul ăla 

nu e sfânt de locf.
— „Dar este unsul Domnului !“
— „Mirul, cu care a fost uns el, mi se pare că nu 

s’a luat din Cer !“
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Ţiganului .evlavios i se făcu părul măciucă: „Stă
pâne, lucrul ăsta n'aré să se sfârşească bine44.

„Deci“, zise Iancu, „găseşti, că este drept, şi 
plăcut lui Dumnezeu, ca ţăranii din Căluiu să fie 
beliţi de vii ?

Ajexe, căruia ’i intrase până în carne şi’n oase 
morala haiducească de milă şi de compătimire pen
tru cei asupriţi, sta acum într’o grea cumpănă.

„Crezi tu“, urmă Iancu, dăscălindu-1 cu răb
dare, „că tălpile crăpate din bătaie, până curge 
sângele din ele, dor mai putii, fiindcă Prea Sfinţitul 
tău de stariţ a dat poruncă, să fie oamenii schin
giuiţi? Crezi tu că foamea îneârceştc mâi puţin mâ
ţele oamenilor, fiindcă, rodul muncii lor se mis- 
tueşte de Sfânta Mănăstire ? Crezi tu, că bunul 
Dumnezeu a poruncit slujitorilor săi de pe pământ, 
ca să asuprească pe ceilalţi oamenii sărmani?44

Bietul Alexe nu găseâ nici un răspuns. El ştia 
numai două lucruri: ştia că preoţii sunt sfinţi, şi că’ 
stăpânul său nu poate să greşească. Mintea lui în
cremenise în faţa luptei dintre aceste două lucruri, 
el putea numai să se vaiete iarăşi încet: „Milostive, 
aceasta nu poate să aibă un sfârşit bun“.

Ochii de vultur ai lui Iancu, începură atunci să
fulgere.

- „Ajunge!*4 zise el mânios. „Ştii că eu nu pot 
suferi prostia. Spune-i numai Iui frate-tău, ce-am
poruncit44.

Frica de păcat îi mai dădu lui Alexe, încăodată, 
îndrăzneala de a ,se împotrivi: „Stăpâne, până as
tăzi nici un haiduc nu s’a atins vreodată de vreun 
preot. Băieţii vor...44
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— „Dacă nu vor băieţii, du-te dracului cu ei cu 
■tot! Mă duc singur la CăluiiV1.

Vorba asta prinse.
- A d ou azi dimineaţa zapciul şi cu sluga lui ieşiau, 
călări, din curte. Boierul Iancu aveă de gând, să 
•mai facă un ocol prin partea de Miazănoapte a plă- 
şii sale şi seara se opriră la o cârciumă, care stă, 
singuratică, la marginea cea mai depărtată a plăşii.

Cârciumarul se grăbi să facă pentru cinstitul mu
safir un pat în pridvor, aşternând fân proaspăt şi 
punând pe .deasupra cele mai bune scoarţe şi pe- 
rini, care le avea. După cină Iancu se înveli în 
ipingeaua sâ şi se culca pe patul, frumos mirositor.

Alexe se culcase afară, pe o căpiţă de fân, din 
care mâncau caii.

In curând nu se mai auziâ nimic mişcând în ha
nul'singuratic. Pç deasupra dealurilor împădurite 
dimprejur, străluceau stelele pe cerul de primăvară, 
lipsit de lumina lunei, şi aerul de noapte era încăr
cat de mirosuri minima te.

După vreun ceas de vreme, Ţiganul scoase o le
gătură de zdrenţe de sub şeaua calului şi înveli cu 
ele copitele celor doi cai, cari păreau obişnuiţi cu 
asemenea încălţăminte.

Apoi trecù încetişor, de-a curmezişul curţii, sc 
urcă pe o putină de varză, care eră lângă pridvor, 
şi, băgând mâna printre şipci, trase pe zapciul de 
ipingea.

Acesta se deşteptă şi sărî fără zgomot peste mar
ginea pridvorului.

Cu paşii neauziţi de nimeni, călăreţii se îndrep
tară cu zor, spre poiana din pădure.
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După un alt cias Căpitanul de haiduci se opri 
împreună cu cei treizeci băeti ai lui la zidul ■mă
năstirii Căluiu, pe care-1 sări, la un loc bine cu
noscut de el.

Erau acum în curtea dinlăuntru, în mijlocul ei se 
vedeau, cam nedesluşite din pricina nopţii, formele 
bisericii. La stânga erâ stăritia, la dreapta un şir 
de chilii.

In liniştea adâncă a nopţii, se auzea numai mur
murul unei fântâni şi, de dincolo de ziduri, străbatea 
vâjâitul râuleţului Căluiul.

In liniştea aceasta însă se ridicau glasuri, cari 
nu se auziseră în cursul zilei, când curtea răsuna 
de vaietele şi de tânguirile ţăranilor schinguiţi. erau 
glasurile vitejilor de acum două sute de ani, ale Bu- 
zeştUor, credincioşii luptători ai lui Mihai Viteazul, 
cari odihneau acolo, supt o lespede largă de piatră, 
lângă zidul bisericii.

Cine ascultă, în tăcerea nopţii, cu sufletul curat, 
.pu'teà sà audă aceste tainice glasuri din curtea mă- 
năstirii'Căluiului. Se înţelege dacă erâ Rumân, căci 
glasurile erau din vremea acea când nu se vorbea 
încă greceşte în Tară, şi când cei trei fraţi: Radu, 
Stroe şi Preda Buzescu, „balauri în luptă“, —culm 
îi numeşte poporul în cântecele sale — slujeau cu 
credinţă oţelită pe'Domnul lor, strălucitîn războaie, 
luptând împotriva păgânei semiluni. Ei erau din 
vremea acelor opt ani de domnie ai lui Mihai Vi
teazul, în cursul cărora peptul lui de leu a stat, ne
clintit stăvilar, împotriva puhoiului de Turci, până 
când Mihai a căzut prin vânzare. Un an abiâ în
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urmă, la 1602, potopul Ienicerilor a ajuns să lo
vească'— zidurile Vienei.

Despre toate aceste lucruri, povesteau acele gla
suri măreţe, tainic, în liniştea nopţii. Iancu înţelegea 
ce spuneau, nu doară fiindcă cunoştea istoria Tării 
sale, — aceasta nimeni n’o cunoştea pe atunci, — 
ci fiindcă amintirea celor trei fraţi Buuzeşti, rămă
sese încă vie la ţăranii din partea locului şi delà ei 
învăţase şi Iancu s’o iubească.

Haiducii, cari trebuiră să se oprească deodată şi 
ei pe loc, la spatele Căpitanului lor, credeau, că el 
ascultă numai la chiliile de dincolo, dacă nu se 
mişcă cinevă.

Fiindcă Jianu stă pe loc, Alexe îndrăzni să-T în
trebe: „Auzi ceva, stăpâne ?“

— „Da, aud“, zise Jianu.
— „S’au deşteptat părinţeii cumva ?“
— „Nu, ci s’au deşteptat Buzeştii !“
Duipă acest răspuns, neînţeles pentru Alexe, Că

pitanul plecă iarăşi, cu grabă, înainte.
Uşile delà chilia stariţul-ui fură tăiate cu feres- 

trăuî, şi drugii de fier, cari erau aşezaţi pe dinlă
untru, deacurmezişul ca să le întărească, fură scoşi 
şi suciţi, cu o putere şi cu o îndemânare nemai 
auzită.

Tocmai înaintea iatacului, unde dormea staritul. 
felinarul Căpitanului descoperi încă o altă piedică: 

-eră un frate, care dormea acolo spre a păzi pe Prea 
Sfinţia Sa.

Haiducii se apropiară aşa de uşor pe ciorapii lor 
de lână, încât' fratele dinaintea uşei nici nu-i simţi,

»
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urmându-şi somnul înainte. Intr’o clipă îi puseră un 
căluş în gură şi-l legară fedeleş.

După ce intrară ân iatacul igumenului, Iancu po
runci fără să-şi mai stăpânească glasul prea mult, 
dar vorbind din gât, cum fac Ţiganii, să se aprinză 
lumânările. Alexe care găsise lumânări, le aprinse 
la rlăcăriţa candelei cil sticla verde, aşezată Intr’un 
pahar de argint.

Când se făcu lumină bine :în iatac, ei văzură pe 
părintele Atanasie, şezând îngenuchiat pe patul lui, 
încremenit, şi privind cu ochi sgâifi, Ia tâlharii, 
cari îi umpleau toată casa. Aveă înfăţişarea unui 
pitic răutăcios şi nevoiaş, îmbrăcat într’un halat 
cenuşiu vărgat cu roşu şi căptuşit .cu pene de puf.

— „Lăsati-mi vieata, dăruiţi-mi vieata, boierilor 
mari!“ bălbăiă el, tremurând din tot trupul, ca o 
vargă.

— „Aici44, zise căpitanul, „numai unul este inare“.
— „Atunci iartă, iartă-mă, Măria Ta“, miorlăiâ 

Prea Sfinţitul.
— „Şi adică la ce ’ţi mai trebuie tie viată?11 îi 

tăia vorba fiorosul haiduc cu barba neagră şi cu 
pletele lungi negre.

Dar igumenul n’aveâ poftă, să facă filozofic.
— „Luaţi tot, luaţi-mi tot!“ se văicăriă el.
— „Dacă singur vrei, vom face-o cu plăcere*4, 

răspunse Căpitanul* „Dă-ne încoace cheile!4*
Omuleţul se suci în pat şi scoase de supt căpă- 

tâiu o legătură de chei. Pe când se aplecă Căpitanul 
deasupra lui aşa de aproape, încât ,atmgeă cu ple
tele sale manile stareţului, acesta îi arătă cu dege
tele uscate cheile încâlcite, iar printre dinţii, cari n
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tremurau în gură zise: ,Aceasta e cheia delà lada 
supt patul meu... aceasta delà dulapul din zid, de 
colo, din colt... aceasta delà sicrinul cu ceie trei 
sărtare...“

— „Mulţumim Sfinţiei Tale", zise Căpitanul şi 
îiîtorcându-se către băieţi: „Puneţi-i căluş şi le- 
găţi-1 de piciorul patului41.

Acestea toate se făcură aşa de repede, încât sta
reţul, intrat în fiorii morţii, nu putiî nici să scoată 
vreun ţipăt.

Băieţii mai pierduseră încă o parte din evlavia 
lor pentru „cel uns“ al Domnului, când îl văzură, 
cât eră de ticălos în halatul de noapte, şi umil din 
ei zise celui de alături: „Ce mai stârpitură ne
voiaşe*'.

începură să le sclipească ochii la toţi şi cu marc 
zor ajutau Căpitanului, ca să scoată din lăzi şi de 
prin dulapuri banii şi lucrurile de preţ, argintăria şi 
guvaericalele pe cari le dăruiseră atâtea suflete 
credincioase. în copilăreasca lor nădejde, că se vor 
răscumpără, cu ele, de pedepsele faptelor ticăloase, 
ce le săvârşiseră în vieaţa lor.

- Crucile şi evangheliile, împodobite cu pietre 
scumpe, Ianeu nu le atinse. El nu era duşman al 
semnului şi al cuvântului lui Dumnezeu, eră duş
man numai al slujitorului Iui cel nemernic.

Atunci, in mijlocul lucrării de jaf, în mijlocul zgo
motului, ce se făceâ cu argintăria şi cu pungile de 
bani, în. mijlocul scârţâitului cheilor, ce se suciau î:i 
broaşte şi al sipetelor ce sc deschideau, — se auzi 
deodată un sunet limpede şi irscat, apoi încă unul $i 
un al treilea, în restimjpuri scurte, şi apoi bătaia
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mărunţică a toacei, purtată prin curte. Eră chema
rea la rugăciunea de miezul nopţii, la care trebuie 
să ia parte, în fiecare noapte, toţi călugării bine- 
c rediu ci oşi.

Haiducii se opriră, toţi în starea, cum tocmai se 
găsiau, aplecaţi peste vre-o ladă, sau îngenuchiaţi 
pe jos şi strângând vre-o legătură. Toţi îşi făcură 
cruce; câte un ochiu se rătăciă şi pe la nemernicul, 
care eră legat de pat şi atunci, în locul piticului pi
pernicit, vedea iarăşi pe igulnenul temut, care putea 
să arunce groaznice blesteme pe capetele oamenilor.

Această schimbare a simţului evlavios o scurtă 
lancu repede.

— „Tjrăbiţi-vă!“ le porunci. Şi împărţind legă- 
. iurile între ei, păstră pentru sine numai un ghiozdan

de safian roşu, în care erau hrisoavele, găsit între 
odoare. Puse apoi să stingă lumânările şi ’şi duse 
băieţii săi iarăşi înapoi la intrarea casei. Acolo le 
mai porunci iară şoptind, să se oprească toţi pe loc.

Prin pervazul uşei, tăiate, cum eră cu ferestrăuE 
se putea vedea bine afară în curtea întunecată.

Prin bezna nopţii înaintau acuma, după ce amu
ţise toaca şi începuse sunarea clopotului celui mic 
al mănăstirii, trei 'luminiţe «slabe, una după alta. Ele 
veniau din cealaltă parte, dinspre chilii, încetineli 
fără raze şi prea slabe, ca să arunce lumină de 
ajuns, plutind numai, ca nişte năsturei de aur, prin 
negrimea nopţii. Se vedeau apoi cunt se închinau 
lumânările din mânele părinţeilor, una către alta, 
şi cum purtătorii lor intrau’ în biserică.

— „Haideţi acum!“ zise Căpitanul.
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. A douazi dimineaţă, pe când Iancu Jianu mai 
dormiâ încă în .pridvorul cârciumei, unde-1 lăsase 
cârci.umarul de cu seară, sosi o slugă delà Mănăs
tirea Căluiu, în fuga mare, şi ceru să vorbiască în
dată cu cârciumarul.

Alexe îi eşî înainte dintrun şopron şi zise: „Mă 
omule, nu striga aşâ tare. Măria Sa, zapciul, doarme 
încă, colo sus“. .

— „Tocmai după el -m’au trimis, frate“, şopti 
zorit, argatul. „S’a auzit că este aici în cârciumă. 
Pe noi, la mânăstire, ne-au călcat haiducii astă- 
noapte“.

— „Ce spui !“
Fiind vorba de asemenea împrejurare, Alexe se 

învoi să deştepte pe boierul Iancu din somn. Boierul 
Iancu se milostivi, deşi Căluţul nu cădea în. plasa 
lui, să fie următor chemării şi să sară într’ajutorul 
Sfinţilor Părinţi.

In curtea Mănăstirii mişunau Ţiganii, slugile şi 
ţăranii, parcă era un viespar; iar înlăuntrul stăritiei 
*în iatacul lui, se văitâ şi ţipa părintele Atanase, po
vestind .părinţilor grozăviile ce» le suferise la căl
carea'de astănoapte.

„Zapciul ceru să i se istorisească, cu deamănuntul, 
toate cele întâmplate şi stărui să i se descrie tâl
harii, cum erau?

Răspunsul fui: că erau văpsiţi toti cu negru pe 
obraz, ca nişte draci. Cine ar fi în stare, să descrie 
asemenea Scaraoti ?

— „Şi ce s’a furat ?“
lunecat de zbuciumare şi răguşit de bocete, în- 

cepù staritul şă numere comorile, ce i se furaseră.
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— „Şi răul cel mai mare, cea mai mare pag aba “ 
* tipa el, „este că mi-air luat şi ghiozdanul cu hrisoa

vele Sfintei mănăstiri! Cine o să mi le mai facă la 
5 loc! Abia de că tava vreme Vodă a voit să supună 
^mănăstirile închinate Ia un bir, pentru întărirea hri- 
<soavelor lor! Ce credeţi, că are să ne ceară acuma, 
<ţând ne lipsesc hrisoavele cu totul!44 

) Apoi ridică amândouă braţele în sus, de-i fâlfâiau 
lyiânicile cele largi şi, ameninţând cu toiagul, ferecat 
c'n argint, semnul .cinului, înalta fata sa ofilită, în
conjurată de o barbă sură, zbârlită, şi începu să 
blesteme pe făcătorii de rele. Se părea, că acest 
omuleţ creştea din ce în ce mai mare, fiindcă acum 
se simţiă iarăşi tare şi în apele Iui.

Blestemul se întrebuinţa pe atunci cu mare tiri- 
monie, atât la biserică, cât şi la judecăţi. Nici un 
hrisov de danie sau ctitoricesc nu se făceâ, nici o 
danie sau diată, care să mu fi fost .„întărită şi omo
logată44 cu blestemele, cele mai îngrozitoare.

Erau mai multe feluri de legiuiri: „Pravila împă
rătească sau Vasilicalcle44, „Obiceiul Pământului44, 
„Pravila Bisericească44 şi apoi deosebitele porunci 
şi Hotărîri Domneşti, care mereu se schimbau.

Oamenii cu bună memorie puteau să găsiască 
rostul lor şi să iasă Ia un liman .din acest haos, dar 
nimenea nu eră îra stare, să aducă la conglăsuire o 
condică cu cealaltă. Oricare hotărîre judecătorea
scă se putea răsturnă, dacă eră privită din punctul 
de vedere al celeilalte legiuiri.

Nu eră deci mirare, că simţul de dreptate, de sta
tornicie şi de vecinicie, care este înnăscut omului, 
— fiindcă a vroi ceva din tot sufletul, vrea sa zică

i
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a vroî cevà .pentru totdeauna, — căută scăpare la i 
puterile supranaturale. Unde nu mai folosesc mij- ■ I 
toacele omeneşti, acolo se face apel la cele Dum
nezeieşti, şi fiindcă preoţii înfăţişau Dumnezeirea j) 
pe pământ, ei ajunseră, cu vremea, adevăraţi meş*/' 
teri în ale blestemului.

Părintele A ta nas ie ştia pe de rost toate afurisey- 
niile, care se găsiau fa sfârşitul hrisoavelor şi cUe . 
aceea încheia vorbirea sa cu cuvintele îngrozitoare,: 
„în sufletul lui, şi o groapă să-i fie săpată, ca pa 
„cază-în ea; casa lui să rămâie pustie, şi el să tfă- 
„mâie pribeag prin lume, numele lui să fie şters şl 
„cartea celor vii, şi să nu se poată găsi între cei 
„drepţi; vieaţă iui să fie lungă, şi fiecare zi spre 
„chin sa-i fie, şi la ziua Judecăţii-de-apoi să nu aibă 
„parte de a vedfeâ strălucita faţă a lui Dumnezeu, ci 
„foc şi cenuşe, vânt şi vifor să fie partea lui -dim
preună cu Iuda Iscarioteanu'I cel blestemat, şl cu 
„Arie, afurisitul, să steâ şi să se topească în flăcă
rile Ghenei! întreit blestem p£ capul lui în numele 
„Domnului nostru Isus Hristos şi al celor 308 sfinţi 
„părinţi delà Nichea! Amin! Amin! Amiri!“

Atât el cât şi ceilalţi doui preoţi, apucară apoi 
făcliile, pe care Ie aprinsese diaconul, cum era obi
ceiul Ta această înfricoşată ţirimonie, şi cu toţii în
toarseră lumânările cu flacărele ’n jos şi le stinseră. •

Apoi stariţul se rugă şi de zapciu să îi steâ în- 
tr’ajutor.

In momentul acesta intră căluigărul cel netot, care 
păzise pe igumenul şi care dimineaţa fusese găsit,

4
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încătuşat şi iară simţire dinaintea uşei stăpânu
lui său.

— „Prea Sfinte, Părinte Stariţe‘\ bâlbâl el, vân
turând manile sale cele mari. „Qhiozdanul... un 
om... ghiozdanul cel roşu../4

— „Ce?“ strigă igumenul, „s’a găsit?44
Fratele rânjiâ fericit, dând mereu din cap.
Tocmai atunci intră şi hangiul delà cârciuma,

unde, petrecuse lancu peste noapte. Se închină a- 
dânc, şi având conştiinţa, că pentru fapta şa bine 
chibzuită, şi pentru iuţeala, cu care o îndeplinise, 
va fj cel puţin lăudat de zapciul, îi zise: „Milostive 
boierule, acest ghiozdan l’am găsit supt căpătâiul 
Măriei Tale, în pridvor, şi pentru ca să nu-1 cauţi, 
am încalicat îndată şi am dat fuga cu el aici41.

Întocmai ca o pisică sălbatica, aşa sări igumenul 
în sus, şi apucând ghiozdanul de safian, începu-să 
ţipe cu glas piţigăiat: „Acesta e ghiozdanul meu !' 
— F. ghiozdanul meu44.

■Cârciumarui se uită întrebător la Jianu.
lancu se făcuse galben şi cu un glas stins zise : 

„Nu pot să-mi închipui esc cum a ajuns acest ghioz
dan supt căpătâiul meu44.

Alexe îi apucă atunci înainte: „Stăpâne, rai s’a 
părut astănoapte p are-c’aşi fi auzit nişte paşi prin 
curtea hanului. Poate a fost chiar unul din tâlhri 
care a pus ghiozdanul../4

— „Supt căpătâiul zapciti'lui?44 rânji părintele A- 
tanasie, vârîndu-şi obrazul lui răutăcios, de prico- 
liciu, până supt bărbia lui lancu. „He, he, dar bine 
trebuie să fi dormit D-ta, boierule, ca să nu simţi

*
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nimica. Trebuie să fi dormit mai bine decât mine 
în noaptea asta !“

— „Negreşit44, răspunse Iancu, aruncând capul 
pe spate, şi intorcându-se spre cârciumar : „Cine a 
mai fost prin curte, după ce am plecat eu?“

— „Nimenea, stăpâne44, Încredinţa hangiul, care 
nu putea să înţeleagă noima vorbei „nimenea4*. în
dată ce te-ai sculat, Milostive, eu rrfam dus să 
strâng patul, şi am găsit...44

— „Ajunge, ajunge!44 cârâi, batjocoritor, stariţui, 
privind cu desfătare la faţa galbenă şi Ia sprânce
nele încruntate ale zapciului, ale acestui „Vlahos44, 
cu care nu se puteâ vorbi „Romeica44, cum numeau 
pe atunci Grecii, încă neliberaţi, limba lor.

— „Ba n’ajunge44, zise Iancu, „căci Sfinţia Ta 
ştii tot aşa de puţin ca mine, cum a ajuns acest 
ghiozdan la cârciumă...44

— „He, he“, cucurigi igumenul. „De unde ştii 
D-ta că nici eu nu ştiu?44

Iancu porunci grăbit 'lui Alexe: „Să te duci îndată: 
la Obârşia şi să-mi aduci douăzeci de Arnăuţi. Să 
te găsim la cârciumă. De acolo trebue să luăm 
urma tâlharilor.

Alexe îşi îndreptă privirea, îngrijorată, spre pă
mânt, se închină şi eşi afară.

— „Şi eu“, strigă igumenul triumfător, lipind 
ghiozdanul de inima sa, „eu plec Ia Caracal la is- 
pravnicie, şi de acolo, dacă va fi trebuinţă, la Bu
cureşti44.
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Iancu Jianu ieşi călare din curtea Mânăstirei Că
linului, dar n'ajpucă nici spre conacul său din noap
tea trecută, nici spre Caracal, sau Obârşia. Cu ca
pul plecat în piept, apăsat de gânduri grele, el îşi 
întetiă calul, ca dc obiceiu, strângându-I în pulpe, 
şi înainta repede, tot mai fnlauntru în pădure, ia 
deal şi la vale, până când stufişurile, în care se bă
gase cu calul erau din ce în ce mai ’nalte şi i se 
ucăţau pintenii de ele, iar crăci Ie copacilor din 
desiş, î! loveau peste obraz şi peste ochi asemenea 
unor bice.

Atunci opri murgul, ridică capul în sus, şi, cu un 
oftat adânc, privi strălucirea de primăvară a co
drului bătrân de veacuri, carc-J înconjura. Odată 
cu ochiul, el simţi deschizându-i-sc şi urechea, care 
până atunci auzise numai furtuna gândurilor, care 
clocoteau în sufletul Iui.

Iancu începu să-şi dea seamă, că văzduhul se 
mişca şi tremura aproape de cântarea păsărilor.

\ Cale de multe poşti se -întindea codrul, şi tot afât 
dc departe se întindeau flueraşele privighetorilor, 
cântările scurte ale ciocârliilor, şi bătăile limpezi şi 
străbătătoare ale cintezilor. Uneori se topeau îm
preună cântările şi fluerările acestor mii şi sute de 
mii de guşulite şi de sufletele, împreunau du-se în- 
ir'o singură cântare de slăvire, căci, pare că erau 
înţelese între ele, toate cântau deodată şi din răs
puteri.

Dar Iancu gustă numai o clipa, farmecul aceste 
dc primăvară, apoi căzu iarăşi înapoi în vârtejul
Haid noul. II
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gândurilor sale, şi mu mai auzea şi nu mai vedea 
nimica de prin prejur.

iDescălica, slăbi chinga murgului şi se trânti pe 
pământul moale al pădurii.

Ruşinea şi mânia din pricina întâmplării cu ghioz
danul cel roşu îl munceau. Cum a putut să fie atât 
de prost! atât de uituc şi de nătâng! atât de stân
gacii! in faţa descoperirii, încât să primească, mă
car pe jumătate, acea minciună de scăpare dcia 
Alexe, că ghiozdanul ar fi fost strecurat supt că
pătâiul lui, pe când dorniiă?

Că a ieşit prost în fala igumenului, era pentru 
Jianu de o mie de ori mai dureros, decât că a iost 
descoperit ca haiduc. De ce îl părăsise de astâdată 
prevederea lui cea neadormită? — „Stăpâne, a- 
ceasta n’are să se sfârşească bine!'4 — vorba cre
dinciosului său Âlexe îi veni atunci în minte. In- 
cepii să blesteme'taTe: dacă Dumnezeirea ia supt 
scutul său o astfel de dihanie spurcată, un astfel de 
suflet potmolit în rele, ca acela al lui Atanasie, 
atunci un om cinstit într’adevăr, face mai bine sa 
se dea de partea Dracului!—Dar nu! - Dumnezeu nu 
poate sa iubească astfel de răsuciri. Răul trebuie 

/ să ramâie rău, (în orice haină s’ar înfăţişa. Sufletul 
fără teamă al lui lancu se împotrivea la şoaptele 
eresurilor, care domniau în lume ;pe vremea aceea. 
Ţinta cugetărilor lui fusese numai dreptatea, şi ase
menea dreaptă a fost fapta lui, când a vroit să pe
depsească pe acest lup în piele d.e oaie, pe acei 
preot prăparjet! Dar atunci pentru ce n’a isbutit?

Fiecare om -înţelege lu-mea şi vieaţa după sufletul 
său. Logica dreaptă, copilărească, a lui Jiânu nu
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cunoştea nici o fapta fără cauză, nici o greşeală 
fără pedeapsă, nici o faptă dreaptă şi bună, fără 
răsplata ei cu bune urmări. Că întâmplările, stâr
nite dc el întsuşi, îl aduseseră înfr’o stare atât de 
falşă, aceasta trebui à să aibă o'cauza adâncă. .Da! 
Eră starea falşă, »în care se pusese e! însuşi de 
atâta vreme, şi care ieşise !a iveală numai astăzi ! 
Minciuna, în caic trăise, urlatul, tovărăşia cu lupi, 
frăţia cu dracul, jocul de-a zapciul, fiind haiduc!

Mânia începu să clocotească în pieptui Iui. Eră 
sătul de această, vteaţă cu două fete, de atâta 
scârbă, cc trebuise să 'înghite, de răsvrătirea sugru
mată şi de dispreţul, ce trebuia să-l înnăbuşească, 
când slujbaşii Stăpânirii, tovarăşii fui, pare că ar 
fi fost şi el la fel cu ei, i se arătau în roată goliciunea 
ticăloşiei lor.

Toată suferinţa şi tot amarul, pe care-I închisese 
ei, silit, în fundul sufletului său, şi pc care-I osân
dise la tăcere, ca nu cumva să-i fure, fără veste, 
cumpătul şi judecata, — toate se deşteptau acuma 
cu jeluire năprasnica. Sc mai împrospătă, încă o- 
dată. în sufletul lui şl nespusa durere pentru fata 
ce fusese răpită, şi neputinţa lui, de a aduce ajutor 
împotriva groaznicei sorţi, care o ajunsese pe 
ileana, precum;şi mâhnirea, ce-i mai veniâ încă din 
partea fraţilor săi. Despre Ileana el nu putuse află 
nimica, cu toate cercetările, cc făcuse necontenit, 
atât ca Căpitan prin haiducii săi, cât şi ca zapciu 
prin prietenii şi credincioşii săi. Deşi Pervanoglu se 
întorsese după şase luni delà Ţarigrad, căci se 

. oprise la întoarcere pe Ia mai mulţi Paşi de prin ce
tăţile de pe malul Dunări, dincoace de.Olt nu cu-
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tezase, răpitorul fetei, să mai pună piciorul, şi Ileana 
nu mai era la el.

Nici o ură /însă nu este mai amară, decât o ură 
adunată, pe vremea până când mai dospeşte încă. 
Mânia care se poate revărsă îndată, se uită apoi 
curând, nu lasă drojdii. Dar mânia înfundată, ard£ 
şi coace sporinduse, ca puroaiele în carne, şi câş
tigă mereu în amărăciune. I se făcea scârbă lui 
Iancu, -numai când se gândiă, că ar putea să se 
descurce, spunând minciuni, din daravera cu ghioz
danul roşu şi să se multuniiască „şi de acî înainte, 
ca până acuma, cu rolul de „tainică providenţă4*. 
Destul le făcuse până acum pe voie lui Tudor Vla- 
dimirescui şi bătrânului Moangă. întâmplarea dc 
astăzi era un semn al Proniei Cereşti şi însemnă: 
Ajungă cu minciunea!

Deşi Iancu, ca mai toţi din vremea lui, nu cetise 
nici odată Sf. Scriptură, totuşi îşi închipuia, prin- 
tr’o alcătuire proprie a minţii sale, că Dumnezeu 
ar fi o fiinţă, căreia rni-i place nici un lucru pe ju
mătate, care „scuipă din gura sa pe cei sălcii”, şi 
care ieartă mai uşor unuii diavol, întreg, fărăde
legile lui, decât unui jumătate-4nger neîndeplinirca 
datoriilor sale. Puteâ acuma Dumnezeu să se uite, 
cât de adânc în sufletul lui, nu mai găsiâ nici un 
grăunte falş!

Iancu sări în sus, se întine şi puse degetele ară
tătoare delà amândouă mâinile supt limbă. Scoase 
un fluerat pătrunzător, un fluerat haiducesc, care 
tăiâ văzduhul până la mare depărtare.

Dar îl auzi numai murgul lui, care ridică capul şi 
ascuţi urechile. Pasările tăcură pentru o clipă, spre
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a începe apoi din nou corul lor puternic, de care se 
cutremura văzduhul.

Iancu isbucnî într’un. râs puternic. Gu ochii, lumi
noşi privi à codrul înverzit de primăvară. Căzu în 
genunchi cu amândouă braţele deschise, ca dinain
tea unei ibovnice. Codrul, codrul lu-i iubit, 11 avea 
iară! Se întorsese iarăşi în singurătatea lui, şi o gă
sise neschimbată. Ce le păsa copacilor de zbuciu- 
mările oamenilor de afară! Ei cresc şi înverzesc şi 
apoi. când mâna vijeliei le pleacă mândra frunte, 
se culcă, cu întreaga lor măreţie-spre odihnă .ve- 
cinică şi îşi însoţesc măduva lor mirositoare cu pă
mântul, şi mii de odrasle nouă răsar din nobilele 
lor trupuri.

Jur împrejurul lui Iancu răsărea o comoară de 
frumuseţi. La picioarele uriaşilor copaci şi pe trun
chiurile lor străluciau solzii cu cinci colturi de ie
deră, şi pe jos pare că eră aşternut un covor de 
viorele.

Iancu se aruncă iarăşi pe pământ, nu ca să se 
mai gândiască şi răsgândiască, ci spre a se bucură 
de mângâierele lui. îşi afundă fruntea în bogăţia 
de mirosuri tari şi curate, ale ierburilor dătătoare 
de vieată, şi nu putea să se mai sature, uitând u-sc 
în feţişoarele florilor şi la puterea uriaşă a bobo
cilor de viorele, care, în creşterea lor, străbateau, 
îndrăzneţi şi biruitori, frunzele ceJe mai tari şi mai 
uscate, căzute iln toamna trecută.

După ce şezuse îndeajuns, culcat pe fată, se în
toarse pe spate, îşi încrucişa braţele supt cap şi 
prinse a flueră ca păsările. Apoi băgând de seamă, 
că i se făcuse foame, se uită la înălţimea soarelui.
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Soarele erà pe asfinţite. Nu era mirare. El trăise 
încaodată, în gândul său. un întreg an din vieat« 
sa, zi cu zi, până se oprise la o hotărîre mântuitoare.

Se sculă, prinse murgul $i căută un isvor. din- 
care bău zdravăn. Trebuia să-şi înşele foamea. 
Apoi apucă spre Miază-zi.

Nu mai mişcă nici un vânt, eră zăduf. Păsările 
amuţiseră. Se întindea întunecimea. Se apropia o 
vreme tare. Norii, cari se grămădiseră deodată pe 
cer. începură acuma să-şi verse apele lor în jos 
asupra codrului împrimăvărat.

Atât de orbitoare erau fulgerile şi atât de aproape 
deasupra coastei, pe care scoboră acum Jianu, în
cât calul lui, speriat de luminele ce trăsneau tot 
mereu, vroia s’o rupă la fugă înapoi. Văzduhul se 
sguduiă de urletul tunetelor.

Iancu dădu capul pe spate şi începu să râză de 
bucurie. Totdeauna îi plăcuse vremea tare-, dar as
tăzi îndeosebi, vijelia minunată aveă asupra lui o 
înrâurire mântuitoare. 1 se părea că toţi nervii lui 
se destind, precum şi toţi muşchii, pare că ploaia, 
şi cu tunetele îi mângâiau mâdulărilc. Sufletul lui 
sc descătuşase şi se răsfătă acuma în lupta ele
mentelor, cu care el se simtèà înrudit. Vântul şi cu 
apa îl spălau de prefăcătorie, ce trebuise s’o îm
brace, şi de comedia, ce trebuise s’o joace.

Când sosi Jianu a doua zi seara la taftul din 
Obârşia, un strat gros .de lut se aşezase, ca o coaje, 

• pc picioarele subţirele ale murgului, precum şi pe 
cişmele călăreţului.
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Alexe eşî. ca o săgeată, delà grajd, şi urmând pe 
stăpânul său în casă, mgenuchiă cu. grabă înaintea 
tui, ca să-i scoată încălţămintea. Toate acestea lc 
făcea în tăcere şi aşteptând să înţeleagă. în ce fel 
de toane se găsiâ stăpânul său.

Şi astăzi se mai cutremură de blestemele, pe care 
le aruncase eri igumenul Călinului, şi se întrebă în 
grijorat, ce are de gând oare să mai facă acum stă
pânul său, după ce-1 yânduse ghiozdanul cel roşu?

Dar Jianu îi spuse, foarte liniştit, întinzându-se 
pe divan: „Acum voiu să dorm un ceas. Pe urmă 
să fnă deştepţi. E ceva nou p’aici?4*

Alexe ţincă într’o mână cişmele boierului, iar pe 
cealaltă mână eră aruncată gheba lui, împodobită 
ou minunate ciaprazuri negre, cum se poartă la Ol
teni. Deşî ploaia nu putuse să străbată prin abâ, 
adăogase rusă mult la greutatea ei.

Stând înaintea stăpânului său, ca un slujitor bine 
strunit, Ţiganul îşi făcu darea de seamă: „N’ani 
adus, cuconaşule, aseară pe'Arnăuţii din Obârşia, 
fiindcă Milostivirea ta ti-aî răsucit rmistata cu 
mâna dreaptă, când mi-ai dat porunca, şi aceasta 
însemnă că nu trebuie sa 'fie îndeplinită44.

— „Aşa-este44, întări Iancu. ,,Şi?“
— „M’am dus la băetii noştrii. Am cerut delà. 

Dinu, fratele ineu, să-mi dea toată prada, şi am 
dus-o, împreună cu el, la ascunzătoarea din pădu
rea delà Soremi. Trebuia să mai fi dat ceva'şilea 
înapoi ?“

— „Nu“. zise Iancu râzând, „nu mai dăm nimic 
înapoi44.

Şi când ochii cei scânteietori ai iui Alexe se des-
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•citiseră mari, vroind să facă o altă Întrebare, îancti 
adaose căscând: Lasă-mă acum să dorm mai în-

Tache Letu se miră, încă odată mai mult, de ne- 
pregetul zapciuJui, când acesta, după cină şi după 
ce mai lucrase câtva timp singur în cantilerie, se 
porni iară cu Alexe la drum. Arnăutii erau obici
nuiţi cu acest vino-dute al stăpânului lor Ia orice 
vreme, noaptea ca şi ziua. PârVu. cel mai vrednic 
dintre ei, puse şeaua şi căpăstrul Şoimului, cei mai 
iute cal al stăpânului său şi Alexe puse pistoalele 
cele grele în pungile delà oblânc.

După ce -încălică Jianu, îi zise lui Tache Letu, 
care stă în pridvor: „E răcoare acuma după vreme 
tare de ieri, să nu cumva să te răceşti! Sau vrei 
să vii cu noi?“

— „Doamne fereşte!“ strigă speriat pomojnicul, 
căruia 'i eră groază încă de vre-o poruncă pe ne
aşteptate din partea mai marelui său. ..Destul e de 
greu, să te însoţească cinevă pe D-ta călare ziua. 
dară-ini-te noaptea, când de a*lde noi suntem orbi, 
pe când D-ta se pare că tocmai atunci vezi mai 
bine“r

Boierul lancu. 'care eră acum în toate toanele cele 
mai bune îi răspunse: „Aşa am voit eu să mă obi- 
cinuesc. Nu ştie omul niciodată, la ce-i poate sluji 
orice însuşire. Căci cine e vreodată sigur de starea 
lui de mâine? Astăzi sunt zapciu, mâine poate hai
duc44. Şi râzând întoarse calul.

JRîdeă şi Tache Leţu. Dacă mai marele său făcea 
glunîe, eră datoria Iui să rîză, dar deodată i se opri 
rîsul în gât, căci se au*zî un şuierat pătrunzător.
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Amăutii şi ceilalţi slujitori alergară în curte şi 
coti câinii începură să latre răsvrătiţi.

Şueratul acela străbătător pare-că nu venea delà 
nici un animal, nici delà vre-o fiinţă omenească. 
Cine far fi auzit prea de aproape, poate că ar fi 
rămas surd. Ë1 străbatea mai puternic decât su
netul unui corn.

— „Cine a fluerat? — Ce fuse asta? — Un fluerat 
ca o plesnitură de bicin! — Un fluerat haiducesc!" 
ziceau oamenii.

Tache Letu spuse Floarei, celei durdulii, care 
sosiă cu mare grabă: „Boierul nostru-, zapciul, a 
fluerat aşa, când a eşit afară pe poartă. Vesel ca 
astăzi, nu Tarn mai văzut niciodată*'. Clătinând din 
cap el intră în casă. Sunetul acela năpraznic îi stâr
nise nevricalele.

Când înainta prin sală, băgă de seamă, că uşa 
delà cantilerie era deschisă, şi că acolo ardeau încă 
lumânările.

Iancu Jianu îşi strunise aşa de bine pe slujbaşii 
săi, încât silise şi pe aceşti oameni, obicinuiţi cu 
tembelâcul fanariot, şi cari, cu-chiu-eu-vai, înde
plineau abia pe sfert datoriile lor, să se gândească 
acum că trebuie să-şi îndeplinească întreaga da
torie, şi încă cu pricepere. Desvînovăţirile obici
nuite din vechi precum: „Eu am crezut, că boierul 
zapciu va face aceasta**, sau „am crezut, ca a fă- 

* cu t-o Stan sau Bran**, — asemenea apărări, mi se 
primiau deloc. Orice lipsă de socotinţă se pedepsiâ 
cu asprime, şi fără mila. De multe ori lăsâ Jianu, 
de bună voie, câte ceva nefăcut, spre a pune la în
cercare băgarea de seama a slujbaşilor săi şi ca
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sa vază, dacă sunt în stare să descopere ei gre
şeala.

Tache Letu bănuia şi acuma aşâ ceva. când. după 
ce intră în cantilene, găsi lumânările încă arzând 
în sfeşnicile de alamă pe masa de scris, şF când 
văzu lada de bani, această mobilă foarte primitivă 
de lemn, deschisă. Tache -Letu ridică capacul lăzii. 
Era goală! Pomojnicul ştia foarte bine, că fusese 
tina mie şapte sute şi patruzeci de taleri şi treizeci 
şi nouă bani în ladă. Mai deschise repede şi alte săr- 
tare. dar condicile erau toate la locul lor.

Tache Letu rămase încremenit. Asemenea idei nu 
mai avusese zapciul până acuma! Atunci îşi aduse 
aminte de vorba boierului Ian cir, şi de acel flucrat 
pătrunzător şi groaznic... la plecare. Un vârtej îi 
cuprinse capul.

Tot asemenea vârtej cuprinse şi mai tare mintea 
. boierului Amza Jian-u, când se lăţi vorba, că fratele 

său cel mic sfa făcut haiduc.
Vestea ajunse în curând ştiută de toţi, şi toată 

lumea aflase că zapciul se făcuse nevăzut din O- 
bârşia.

Când sosi chiar Arghir Mavrachi, găsi pe po
mojnicul într’o stare, care cu nimica nu erà mai pre 
jos de „istericalele greceşti“. Aşâ se chemă pe 
atunci hysteria, adusă, din Fanar.

Costache lamandi, Cârc Sărdarut. când află, 
sări în sus de pe divan, aproape până în tavan şi 
strigă „Acuma ştiu cine mi-a furat pe Mereanùr 
din temnită!“, şi se jură, că în cea mai scurtă vreme
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va trimete pe acest ipochimen, pe coconaşul Iancu, 
ferecat în fiare la Bucureşti.

Trecură însă săptămâni, şi cu toate că Iarnandi 
se pusese cu mare îmdrăsneală şi hotărîre pe mun
că, nu putiî să-şi aducă planul la îndeplinire.

Dimpotrivă. numele noului căpitan de haiduci 
creştea din zi în zi. Mergea vorba că are „iarba 
fiarelor**, acea buruiană fermecată, cu care se des
chid toate broaştele şi zăvoarele, fiindcă nici un 
conac boieresc, oricât de bine ar fi fost păzit, nu 
mai eră sigur şi scutit de călcările lui Iancu Jianu.

Se arătă deodată, pa o vedenie răzbunătoare, la 
locuinţa vreunui ticălos de Grec, sau vreunui slu- 
goiu al Grecilor, şi-l silea, să-şi plătească haraciul. 
Nici în timpul cât Iancu eră fată, nici pe urmă, nu 
cuteză încolţitul, să se apere, sau să facă gălăgie, 
fiindcă mb râul roşu, lat, care încingea mijlocul hai
ducului, străluciau pistoale şi cuţite. Dibăcia, cu 
care mâinile’lui subţiri împlântau moartea’, eră cu
noscută şi nu se ştiă, daca afară nu era întreaga lui 
ceată, gata să tragă focuri, şi să împresoare casa 

tdin toate părţile. Căpitanului îi plăceă acum să pă
trundă singur înlăuntru, şi pare-că voia să se des
păgubească de sila de a se preface, pe care o su
ferise atâta timp, cât a rost slujbaş, şi deaceea fă- 
ceă acum călcările fără mască, fără negreală, cu 
fata deschisă. Dacă erà cinevâ care nu-1 cunoştea, 
îşi spunea numele. „Eu sunt Iancu Jianu. Fii liniş- 
iit“. Această vestire găsea de obiceiu urmarea 
dorită.

Boierii din Oltenia. însă nu mai aveau viaţă 
ticnită.
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Ţăranii, dimpotrivă, binecuvântau pe „zapciui 
codrilor**, cum îi ziceau ei, şi în fiecare curte boie
rească haiducul avea prietenii, şi credincioşi săi 
printre slugi. Stăpânii bănuiau şi se temeau de un 
asemenea lucru, dar nu cutezau să pedepsească pe 
cineva, fiindcă urmă apoi îndată răzbunarea: curtea 
era jefuită a doua oară şi mai cumplit.

I! ajută pe Jianu mult cunoaşterea tuturor cona
celor boereşti, pe care şi-o câştigase cu prilejul cer
cetărilor sale ca slujbaş. Şi orice văzuse el odată, 
se întipăriă în ochiul Iui, ca în chiul unui pictor. Ar 
fi putut să ajungă maie artist, dar pe atunci nu eră 
Irehuinuţă de artişti în Rumânia. era trebuinţă de 
haiduci.

Începuse să vorbească lumea despre comorile lui 
Jianu şi se spuneau minuni despre ele, deşi nu le 
văzuse nimenea.

De aceea, într’o seara încântătoare prim mirosul 
dulci de liliac, isteaţa Ghira Evsevia zîse soţului ei: 
..Prost a fost acest Iancu Jianu, foarte prost**.

Boierul Mavrache cocoana lui şedeau, după ce 
luaseră masa, în pridvoT, şi cliir Arghir sugeă din 
vârful de chihlibar al unei narghilele.

— „De!“ răspunse ispravnicul, „fără îndoială a 
fost prost. Să fie cineva un Jian, să fie protiguit de 
Banul Dumiirache, să aibă o slujbă grasă de zapciu, 
să poată luă în căsătorie pe fata noastră cea mare... 
şi să se facă haiduc! De! pe cine vrea Dumnezeu 
să-I piarză, aceluia mai întâi îi ia minţile!44

— „Nu mă înţelegi44^ răspunse chira Evsevia cu 
un ton cam dispreţuitor, scuturând cu vârful dege-
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tuIui său mijlociu, tare afumat, cenuşea delà ţigară 
într’o farfurie de alamă.

— „Adică cum?“ în'trebă mirat chiar Arghir, care 
avea mare părere despre înţelepciunea soţiei sale 
şi o numea „Egheria sa**.

— „Cum?“ răspunse ea cu nerăbdare. „Se vede 
că te-ai prostit în Vlahia şi nu mai eşti în stare, să 
înţelegi lucrurile cele mai uşor de Jnţeles**.

—-. „Adică cumi?“ zise iară Mavrache, care eră 
acum aşa de curios, încât nu se supără de dojana 
soţiei sale.

După o mică tăcere, in care chira Evsevia sufla 
câţiva norişori albaştri de tutun înspre lumina lunei; 
ea răspunse: „Prietene, slugile noastre au ajuns să 
înţeleagă greceşte şi D-ta, cum se vede, ai ,uitat“.

A treia oară noi mai îndrăzniă Mavrache să în
trebe, ci zise cu zmerenie: „Cum crezi D-ta,, psihi- 
mu. cum crezi D-ta !“

Dar nici aşâ nu eră mulţumită cucoana Evsevia.
— „Cum cred eu!“ răspunse ea, iuţită. „Nu mai 

poate cineva să se înţeleagă cu D-ta. Mintea D-tale 
a asurzit. Un Jianu, un protiguit de Bibescu, un zap- 
ciu şi un viitor ginere al nostru, acestea toate ar fi 
putut să-i rămână... $i încă şi cealaltă!

— „Care cealaltă încă?“ întrebă Mavrache. „A, 
\ rei să zici... ?“

Chira Evsevia începu să-şi facă la cruci, cu iu
ţeala fulgerului, aşa încât se părea, că face numai 
roţi prin aer, iar nu cruci: „Vreau să zic că nu eră 
nimica mai uşor, decât să iasă curat din boducul 
cu igumenul delà Căluiul! Rogu^te, când are cineva 

• pe Banul Craiovei prieten de aproape şi pe fm-
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maasa Soreanea binevoitoare, şi mai este şi frate 
cu Jieni! — O! Doamne! aşi fi dorit din tot sufletul 
meu, ca fiica noastră cea mare să poată să stăpâ
nească toate acele comori, pe care le adună acum 
boierul Iancu, precum se spune !“

.Chir Argliir se uita cu mirare la buna mamă. Ca 
ghicise de multeori rostul lucrurilor. Ce mai în
semnă sistemul său de „muls44 fată cu planul, pe 
care-1 desvoltă dânsa acuma: Iancu Jianu să lă
mâie zapciu şi să fie şi haiduc, în folosul său şi a! 
familiei Mavrache! Da, ida. Egheria! Dar oftă a- 
dânc, fiindcă de astă dată înţelepciunea ei eră de 
prisos. De oarece Iancu nu primea sfaturi delà ni
meni, nu mai rămânea nimic de făcut, decât să te 
îndeletniceşti cu chibzuiri fiiozofieeşti.

1 veni însă un gând vesel: „Porumbito“, zise el, 
zâmbind către soţia sa smochinită, „fireşte că pen
tru noi nu iese nici un câştig din toată istoria asta, 
dar un lucru are mare haz, adică cum Amza Jianu 
îşi zmulge pârul. De o lună de zile nu mai cutează 
să iasă pe uliţuă, nici între oameni! Nu i se mai zise 
„boierul Amza*4, ci scurt „fratele haiducului4*. S 
ce însemnează acest lucru pentru acel îngâmfat de 
Vlah, mândru de virtuţile sale, haha, poţi să-ţi In- 
chipueşti!44

•.Cele ce putea să-şi Inchipuiască chira Evsevla, 
dacă vroia, le suferea (însă, cu adevărat, în fiecare 
ceas cucoana Catinca a Jianului dimpreună cu toată 
casa ei, zi cu zii. Eră un fel de piatră grea, care 
apăsa pe curtea boierului Amza. Slugile se feriaii 
a se Întâlni cu stăpânul lor, fiindcă la fiecare în
tâlnire se deslănţuiâ o furtună pe capul lor. în
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parte oratoricească şi iîu parte simţită pe spe
tele lor.

Fetele şedeau mute şi tremurând, plecate pe gher
ghefurile lor, înconjurate de slujnicele, care. stâr
cite pc podini. torceau şi coseau şi mr cutezau sa 
scoată o singură vorbă sau să mârâe ura cântecel, - 
cum erau obicinuite altădată.

Iar cucoana Catinca credea, că sc apropie ziua 
cea de apoi, când într'o noapte, după ce soţul său 
sărise din pat şi alerga fără preget prin odaie, în 
sus şi’n jos, îndrăznise să ridice, plângând, mâinile 
Împreunate, la icoane şi să ofteze: „Ah. Prea Sfântă 
Maică a Domnului! Ştiu! Aceasta este pedeapsa 
noastră, pcntrucă n’am sărit in ajutorul nevinovatei 
copile, sărmanei Ileana!“
. — ..Ce?“ sbieră boierul Amza, „ce vrei Dumneata 

să zici cu vorba asta? Ileana a murit! A murit! 
Auzi? Fa a murit odată cu mama sa! înţelegi, gură 
fiecăreaţa ce eşti !“ Şi apoi urmă o descărcare de 
ocări şi înfruntări pe capul sărmanei femei. In fie
care clipă ea se temea, cava fi sugrumată, fiindcă 
soţul ei o scutură de umeri, ca pe un prun cu roa
dele coapte, şi la urmă o aruncă afară din pa't şi 
din odaie, şi trebî, sărmana, să se ascundă, tre
murând. în odaia fiicelor sale.

A doua zi, în asfinţitui profiriu aii soarelui, şedea 
Stan, argatul boieresc, în umbra unui nuc şi se uita 
jinduit, la un cărucior, care se urcă 'hodorogind îa 
sus pe drumul Drăgăşanilor, învelit într’un nor de 
praf auriu. Stan avea să ducă un sac în spate, un
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sac greu,în care cucoana Catinca pusese mai multe 
ocale de lumânări de ceară, din cele mai bune, fă
cute chiar de dânsa şi mai multe borcane smăl
ţuite, verzi şi cafenii, pline cu miere şi cu dulceţuri. 
Aceste daruri aveau să le ducă departe spre Miază- 
Noapte, în munţi, la schitul de maici Surpa tele şi 
să le predea maicei stanţe Agapia, împreună cu o 
scrisoare. .Sfinţia Sa eră o rubedenie a Jienilor şi a 
Golfinenilor.

După ce căruţa se apropia mai bine. Stan văzu 
cu mirare, că în căruţă eră Bran, un alt argat al 
boierului A-mza.

— „Elelei!‘k strigă ei, când se opriră caii. „Toc
mai aveam de gând, să mă rog de creştinul, care 
vine în sus. să mă ieâ şi pe mine în curăţă, şi s’a 
nemerit foarte bine, să fii tocmai tu“.

— „Încotro ?“
— „M’a trimis boierul cu sacul ăsta greu la Sur- 

patele la mătuşă-sa, la stariţa Agapia. Dar tu unde 
mergi ?“

— „Pe mine m’a trimis cucoana cu alt sac greu 
tot la Surpatele, Ia maica Agapia“.

Stan se urcă în teleguţă şi plecară amândoi, fără 
a se prea zori. Ei ajunseră a treia zi spre seară la 
Surpatele.

Surpăturile din malul înalt de nisip galben al râu
leţului de munte Otăseul, dăduseră numele mânăs- 
tirei. Drumul etrâ pustiu, ducând printre dealuri 
chiele, şi în fund se zărea, spre Miazănoapte, vâr
furile munţilor înalţi, îmbrăcaţi cu păduri, pierzân- 
du-se în amurgul serei.

Stan şi cu Bran se opriră, în curtea mănăstirii,
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dinaintea maicei starité Agapia, tinându-şi căciulile 
în mână, şi-i predară scrisorile şi darurile ce le adu
seseră. Prea cuvioasa maică privi, sprijiniivdu-se 
pe toiagul său de starită, la cele două surori tinere, 
cum scoteau din desăgi darurile, învelite cu îngri
jire, în cârpe de in, şi cum le duceau apoi în casă 
In sălbătăcia de aci asemenea plocoane erau o în
tâmplare rară şi, pentru deosebite cuvinte, veniau 
celelalte douăzeci de maici, mânate de o copilă
rească curiozitate, în curte, să vază ce a sosit pen
tru maica starită. Erau nişte înfăţişări subţirele, 
în hainele negre, croite în linii drepte, şi purtând 
pe cap broboade negre, strânse împrejurul franţei 
şi a bărbiei, pe deasupra camilafcei, care era aşe
zată în vârful capului.

Se întuneca repede.
Maica Agapia porunci, să li se facă argaţilor 

boiereşti sălaşi de noapte, în casa slugilor mănăs
tirii, dinafara zidurilor curţii, şi apoi se retrase cu 
surorile în chilia sa. Aceasta era o odae prietenoasă 
şi luminoasă, cu pereţii văruiţi alb, împodobiţi cu 
icoane, îmbrăcate în* aur şi argint. Rodinele şi di- 
vanurile, cari nici aici nu lipseau, erau acoperite cu 
scoarţe ţesute în mănăstire.

Maica Agapia deschise scrisoarea boierului Atu- 
za. Ea glăsuiă astfel: „Prea cinstită Maică, — do
rim ca scrisoarea dc faţă să te găsească în cea mai 
bună sănătate. Primeşte darurile inele, şi anume: 
făină de porumb, unt şi miere. Şi să aprinzi făcliile, 
pe care ţi le trimit, în St. Biserică, pentru odihna 
sufletelor Măriei Golfineanu şi a fiicei sale Ileana, 
care, amândouă au. răposat acum un an.
Haictr.cn].‘ Vi
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Sunt al Sfinţiei Tale supus, Amza Jianu44.
.Iar cucoana Catinea scria :
— „Prea cinstita şi iubită Maică Agapia. — Mă 

închin cu plecăciune şi ati doresc tot binele. Află că 
noi suntem bine. Dar inima mea este foarte ama
ntă. Avem o mare supărare. Fratele nostru lancu 
care. eră zapciu, s’a făcut haiduc şi s’a dus la co
dru. Aceasta roade sufletul stăpânului şi cinstitului 
meu sot. Poate că este vre-o pedeapsă delà Dum
nezeu pentru noi. Aprinde lumânările la altar şi 
pune să se facă liturghii pentru odihna sufletului 
bietei' Ileana Golfineanu, despre care boierul Amza 
zice că a murit. Alţii spun că ar fi fost răpită. Eu 
nu ştiu. Dumnezeu singur ştie. Dulceaţa de caise 
verzi pe care ti-o trimit, a făcut-o fie-mea. Dum
nezeu să ne aibă In paza-lui şi sunt a Sf-tale su
pusă Catinea44.

Maica Agapia. a cărei iată eră încreţită şi uşor 
îngălbenită ca fildeşul învechit, rămase mult cu a- 
eeste două scrisori în mână şi nu se mişca. Abia se 
mira, căci dc multă vreme ea na se mai miră de ni
mic. de când fuseseră ucişi soţul ei dimpreună cu 
doui fii şi trei fete de cârdăşii lui Pasvantoglu.

Ea mulţumise atunci lui Dumnezeu, că fiicele sale 
înainte de a fi omonîte, nu suferiseră ceva şi mai 
rău, şi se retrăsese la mănăstirea Surpatele. De 
câte ori intra acolo în biserica răcoroasă, cu înve
chitul ei miros de tămâie, i se împrospăta credinţa, 

. că trebuie să fie un Raiu.
Aşa dar, iarăşi o fată răpită -sau ucisă, şi lancu 

în codri! Scrisorile nu o desluşiau destul, una era 
prea scurtă şi cealaltă jerâ încurcată, aşa încât
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maica Agapia nu putea să înţeleagă adevărata (în
lănţuire a întâmplărilor. Dar ea -ştia, că diavolul şi 
duhurile cele rele frământă lumea asta. De aceea 
nu se mai miră de nimica. Numai în cealaltă lume 
are să fie bine.

Printr’o portiţă din dosul curţii sale, ieşiă, seara 
târziu, Amza Jianu. Cu toate că în Caracal eră în
tuneric bezna şi eră pustiu de oameni, totuşi vVmza 
se fereà de a trece prin mijlocul uliţelor şi mergea 
pe lângă uluci şi garduri. La portiţa din dos a unei 
alte case, el se opri şi bată. Portiţa se deschise.şi 
Amza intră în. ocolul dintre ziduri şi casă, un ocol 
plin de bălării, dulceag mirositoare şi înalte cât 
omul.

— „D-ta eşti, boierule Costache?“ întrebă el pc 
omu! care-i deschisese. *

— „Eu sunt, cinstite boierule, precum- ai dorit şi 
precum mi-ai scris4', fu răspunsul prietenos.

— „Iţi mulţumesc din tot sufletul44, zise Amza.
— „Pofteşte iîn casă, re rog44.
— „în casă?" întrebă Amza cu sfială.
— „Da ce fel!’4 îl dojeni prieteneşte Cârc Sar

da r ul.
„Nu putem să stăm aici în umezeală. Şi te încre

dinţez că acolo sus vom fi tot atât de singuri, ca 
aici44. El conduse pe musafirul său printr’o portiţă 
strâmtă, deschisă în grosul zid al casei, şi, scobo- 
nînd o scăricică, trecură dea lungul unui gang scund, 
care mirosea a varză acră, apoi.se urcară iarăşi 
câteva scări în sus şi ajunseră într’u-n fel de sala.
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iar de aci intrară într’o odaie, unde ardeau nişte 
lumânări, şi unde sta caielele negre pregătite, pe o 
mescioară Turcească, dinaintea divanului.

— „Aici suntem nesupăraţi !“ zise lamandi. „Des- 
bracă-te, cinstite boierule, şi şezi. Cu ce-ti pot 
sluji?“ şi, zâmbind, priviâ în fata cea amăriîtă a lui 
Amza.

Prietenia prea mare a tânărului Grec mirosea a 
bătaie de joc. Amza strânse din măsele. Trebuia s*o 
mai înghiţă şi pe asta. Nu: mai aştepta nimica alta 
delà oameni.

— „Cârc Sărdarule'*, zise el răguşit. „Vrei să-mi 
stai într’ajutor? Numai ştiu încotro s’apuc. Numele 
meu a fost batjocorit44.

— „Aida-de!“ se împotrivi politicos Grecul.
Dar Amz«a jîşi încleşta pumnul pe genunche şi

urină: „S’a împlinit măsura. Astăzi am primit o 
scrisoare delà .frate-meu Mihai din Calafat. Fos- 
tul...“ îşi înghiţi vorba cu greu, „fostul z-apciu bân- 
tueşte mâini Dunării, delà Calafat până la Turnu- 
Severin!4* Aî>oi oftă adânc: „Of. Of, de ce a trebuit 
să trăiesc, — să mai văd şi asta! Ce am greşit eu, 
ca să cază pe mine asemenea pedeapsă? Numele 
nostru l’am moştenit curat, -din tată în fiu, şi acuma 
ruşinea asta! Nu mai pot să-mi spun numele, fiind
că lăutarii de prin cârciume fac cântece cu el. Nu 
mai este alt Jian acuma, decât haiducul Jianu!“

— „Hm, hm, hm!44 mormăi lamandi. în toate to
nurile părerii de rău, răsucindu-şi mustăcioara cea 
neagră.

Amândoi tăcură câtăva vreme.
In sfârşit Amza Jianu se opinti să facă această
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iîntrëbare: „Ge mă sfătueşti D-ta să îac, arhon Cârc 
Serdarule? D-ta eşti dibaciu şi îndrăsneţ. Te pri
cepi la...“ eră să zică: „la prinderea tâlharilor*44... 
dar nu putii să scoată această vorbă din gură.

•Iamandi începu să clatine din cap, gânditor.
— „N’ai vreà D-ta“, începù Amza din nou, „să-i 

predai... lui Ian cu o scrisoare din partea mea?4*
Qrecul aruncă o privire piezişe, pe supt sprân

cenele stu-îoase, ,1a boierul Amza şi mârâî cevă.
— „EI a avut totdeauna cea mai bună părere des

pre D-ta“, urmă Amza stăruind, „şi sunteţi tineri 
amândouă, de aceeaşi vârstă. Atunci se pricep oa-

* menii mai bine unul pe altul. Vreau să-i scriu, ca-
noi suntem gata să împlinim pentru el suina...
suma4*,—bietul Amza aproape se simţea istovit de 
durere şi -de ruşine, „suma, pe care o datoreşte Stă-

• pânirii, numai să înceapă iar o vieată cu rost, şi să 
cază în genunchi la Vodă, care-1 va iertă fără .în
doială. Doamne,’ Dumnezeule! Este fiu de oameni 
cum se cade! Trebuie să-şi vină în fire!**

— „Ei, de!“ răspunse lamandi, par’că se deş
teptă din adâncimea gândurilor sale. „Şi eu sunt 
de părerea D-ta Ie, boierule Amza. Dar ca să se 
apropie cinevă de Iancu Jiami, nu e lucru prea uşor. 
Să-ti mărturisesc adevărul, am încercat-o, fiindcă 
venise porunca delà Bucureşti, unde părintele sta
reţ delà Căluiu făcuse mare gălăgie. Dar tratele 
-D-tale are pe diavolul .în trupul lui, şi arc atâţia 
ţarini şi oameni de rând în punga sa, încât află tot* 
ce se alcătueşte împotriva lui“.

— „Dar de astădată44 — răspunse Amza, care la 
cuvântul „fratele D-tale“, pe care-1 apăsase cela-
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Sait într’adins, se retrăsese ca în fata unei lovituri, 
...de astădată D-ta vii ca sfătuitor, ca un crainic de 
pace, cu o scrisoare. Şi, vezi, sculmpe prietene, noi 
ne vom arătă foarte recunoscători, faţă de D-ta, 
atât de recunoscători, cât numai Tie vor îngădui 
mijloacele noastre14.

— .,Despre acestea putem vorbi mai pe urma4*, 
zise lamandi şi ei urmară apoi vorba înainte până 
târziu în noapte.

Nu departe de Craiova eră o cârciumă, într'o 
văgăună strâmtă. în mijlocul pădurilor. Acolo se 
îirtâiniau trei drumuri de ţară, adică nişte fâşii de 0 
lut. brăzdate adânc, care scoborau repede la vale.

Era des-de-dimineaţă, şi cumpăna lungă a pu
ţului din curte se ridică încetişor şi se lăsa în jos 
scârţâind. Un argat scotea apă cu găleata, îmbră
cată cu muşchiu. şi o vărsă în valuri sclipitoare, in 
jghiabul, de asemenea (înverzit de mâzgă, spre care 
Îşi îndreptă hangiul caii săi.

•Deodată se auzi deasupra cârciumei, o împuşcă
tură din dreptul unui drum din pădure. Troscotul 
trecu dintr’un dea'l în celait deal, până se pierdiî 
•încet cu totul în depărtare.

Cei doui oameni se puseră s'asculte.
Din grajd se auzi un glas: „Naee!‘*
Hangiul dădu fuga acolo. Se întoarse Insă re

pede înapoi şi porunci argatului: ,*Pune iute caii la 
adăpost, şi apoi vom vedeă, împreună, ce s’a în
tâmplat “.

Grăbiră spre locui, de unde se auzise împuşcă
tura.
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După o jumătate de ceas şi mai bine, în care timp
• hanul zăcuse în adâncă linişte, pare ear fi fost 

pustiu, intrau, încetişor, trei bărbaţi în curte. Han
giul şi cu un argat a'l lui sprijineau de subţiori pe un 
boier, care nu putea să înainteze decât şchiopătând 
şi eră plin de sânge în fată. 11 duseră în casă şi* 
dupăce-1 spălă hangiul, se văzu fata frumoasă, dar 
acum ciopârţită, a boierului Costache lamandi.

Blestemă groaznic şi în două limbi. Din bleste
mele lui se înţelegea, că-i căzuse calul, pe drumul 
din pădure, într’o afurisită de groapă, care eră aco
perită cu crăci şi că sărmanul‘dobitoc îşi rupsese 
amândouă picioarele dinainte, aşa încât a trebuit 
să-l împuşte.

El însuşi, Cârc Sărdarul, eră cât p’acî să-şi rupă. 
junghetura. Piciorul stâng îl durea grozav şi fata 
lui eră toată nuntai brazde, printre care se rostogo
leau ochii lui cei negri plini de mânie. Ocară gro- 
zaiv cârciuma” din pădure, numind-o cuib de hoţi şi 
conac al tâlharilor, cari ar fi aşezat jur împrejur, 
curse pentru oameni.

— „Nu pentru oameni. Milostive, este o singură 
cursă pentru urşi!“ încredinţa hangiul, „Măria Sa 
Banul Dumitrache, fiind proprietarul pădurii, a pus 
alaltăieri s’o sape...“

— „Minţi, câine! n’a pus el s’o facă deacUrine
zi şui drumului !“ ţipă boierul Costache, ca turbat. 
..Dacă mai spui o vorbă, ticăloşiile, va îi cea din 
urmă, pe care ai scos’o din gură!** şi scoase cu 
amândouă mâinile câte un pistol din brâul său

* de şal.
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Porunci apoi să pună caii şi să-l du.că la Calafat, 
^ctacă sunt de nădejde caii şi surugiul.

«— „Slavă Domnului! da, fană cusur şi cu totul 
la porunca D-tale, puternice boierule!"

Când ieşi Cârc Sărdarul, cu capul legat, in 
pridvor, poştalionul aşteptă, gata, în curte. Eră un 
•tel dc coş, împletit din nuiele groase de sălcii, pus 
de-a dreptul pe un scaun de lemn, aşezat fără ar
curi, pe osiile roţilor. In coş eră fân şi pe deasupra 
lui o pătură vărgată-. Lângă oişte erau înhămaţi 
doui cai şi dinaintea lor alţi trei, înnaintaşi.

— „Ce batjocură de trăsură e asta?“ isbucni Ia
ma ndi. „Şi mârţoagele alea jumătate crăpate! Dar 
maimuţoiul ăla bătrân, ,care şade încărligat pe calul 
dinainte, surugiu să fie? Cu ăla am să fac trei zile 
până la Calafat !“

Şi într’adevăr, pe calul înnaintaş, din stânga, eră 
cocoţată o fiinţă pipernicită, supt a cărei pălărie 
soioasă, se vedeau nişte plete sure şi o barbă zbâr
lită sălbatic.

Hangiul dădea însă iarăşi încredinţarea: „Milos
tive boierule. Ion ăsta, cum îl vezi, a dus pe Măria 
Sa Banul Dumitra che -delà Craiova la Calafat şi nu 
Sn zece ceasuri, cum îl duc surugii Măriei-Sale, ci 
numai în cinci ceasuri! Pentru aceasta Banul i-a 
dăruit o mână plină de galbeni!44

— „O mână de palme!44 strigă Iamandi. „Cârc 
Sărdarul trebuie să fie dus fără plată. Aţi înţeles? 
Vă cunosc eu pe voi, hoţilor şi mincinoşilor !“

In sfârşii şedeâ, sau mai bine, zăceâ Cârc Săr- 
•darul în coşul cărutii. Povaţa hangiului însă, ca să-l 
lege, cum eră obiceiul, cu o frânghie de marginile
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trăsuri, o respinse dispreţuitor. Nor să aibă doară 
pe dracul în trupul lor, nici moşneagul acela dc su
rugiu, nici somnoroasele lui gloabe!

Caii stătură locului până acuma ca nişte miei, şi 
numai din când în când mişcau urechile, de zăn
găni air încetişor clopoţeii, atârnaţi Ia gâtul lor.

•Deodată însă surugiu;! apăsă genunchii în coas
tele calului din ’nainte, irase un chiot ascuţit, şi 
poştalianul sbură afară din curtea hanului, pare 
că nu erau cai, ci zmei! Intr’un cerc scurt apucă 

1 poştalionul la stânga, însoţit de zăngăneaia clo
poţeilor, săltând peste gropile adânci de lut uscat, 
care brăzdau drUhuil prin» pădure. Căruţa ferme
cată sărea după caii, cari se lungi au pământului în 
goana mare. Se păreau că totul sboară peste bul
gării din drum, făriLşă-i atingă.

Bătrânul scoteâ chiote surugieşti ascuţite şi ieşite 
numai din berigată: „Iu, iu, iu, iu !“, care se ridicau 
până la un „Iiii!“ subţiat, ca un fir de ată, şi care 
isbiau urechile cailor ca nişte lovituri dc biciu. Pă- 
trurazându-Ie muşchii lor elastici, acest strigăt îi 
înteţia Ia o iuţeală nebună.

Ion, bătrânul surugiu cocoşat, păreâ că nu are 
numai un singur drac în trup, ci şapte! Părea că 
erâ crescut într'o bucata cu calul sau. Genunchii 
lui adunaţi în sus, un scările scurtate, după obiceiul 
ţărănesc, nu se deslipiau de coastele surului: nu
mai mânecile cămăşei albe şi largi, care ieşiau din 
cojocul împodobit cu cusături, se umflau Ia suflarea 
vântului.

Unui asemenea surugiu turbat se poate ca Banul 
Dumitrache să-i fi dat o mână de galbeni din reçu-
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noştinţă, ca nu lovise căruţa, în salturile nebune, -de 
vreun cirip şi n’o sfărJîmase.

Zadarnică fu încercarea Cârc Sărdarului, prin 
strigăte să mai potolească goana. Surugiul, încă- 
licat pe calul dinainte, sbierând mereu, nu putea să 
mai a uză nimic, din pricina zăngăni tu lui clopotelor 
si â ţâncănitului copitelor. Ar fi trebuit să tragă 
un pistol asupra lui. ca s'auză surugiul! Dar nici 
vorbă nu putea să fie de scosul unui pistol din brâu, 
fiindcă o mână nii-i ajungea lui Iamandi să se ţină 
în căruţă ; trebuia să-şi încleşteze amândouă ma
nile de marginile coşului, ca să nu fie aruncat afară. 
Pe deasupra încă îl mai durea $i piciorul cel rănit. 
Eră o călătorie de Iad.

Se înţelege, că maimuţoiul acela smintit din şea 
ţipă piţigăiat, la fiecare gaură mai adâncă, ce eră 
în drum, obişnuit: „Tine-te bine, boierule!** Dar 
boierului îi venea, la aceste ţipete de opintire, a- 
proape să leşine şi capul lui rănit începu acum să 
se răzvrătească. Sburau de aproape trei ceasuri, 
fără să se oprească. Locurile păreau, că se rosto
golesc, umil după altul, pe dinaintea ochilor boie
rului Costache. Pădurile, livezile, şesurile şi dâm
burile, un sat, două, şi apoi iară altele..., în sfârşit 
el închise ochii.

La fiecare văgaş sau scursură de apă se auzea 
iară darea de veste: „Ţine-te bine, boierule!44 Nu
mai o singura dată nu se auzi, tocmai acolo, unde 
se iasă drumul foarte repede la vale, prin malul 
aproape drept al râuleţului Dcsnăţuiul, în care se 
repezi au acuma caii în ios. ca nişte 'balauri de se

:
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ridicau apele, stropind în sus până la o mare înăl
ţime.

Şi într'adevăr, după amiazi, zbârniâ lin poştalion,, 
turbat, cu cinci cai, prin satul Calafat, drept spre 
curtea boierului Mihai Jianu, unde surugiul îndrăcit 
opri deodată caii, cu o singură smucire, şi îi fâ’cù 
să stea pe loc.

N?avù însă timpul să descalice. Surul de sub şea 
se ridică deodată drept în sus, ca o lumânare, des
chise gura mare, scoase un rânchezat desnădăjduit 
$i jeluitor, şi căzii apoi, grămadă, mort.

In clipa, când se prăbuşi calul, surugiul, uşor ca 
o pană sari de pe spinarea lui, şi când slugile aler
gară speriaţi, să-i deâ ajutor, el zise liniştit: „De- 
aceea i cal“.

Zâmbind treciî pe lângă căruţa fărîmată aproape 
de tot. In locul roţilor rânjiau numai câteva spite,, 
rămase împrejurul osiilor. Pe atunci nu se ferecau 
încă rotile şi se întâmplă adesea, să se rupă obe- 
zile, chiar la un umblet potrivit. Nu era dară mi
rare, că de astădată se fărâmaseră rotile cu totul.

In coşul cărucioarei însă, nu mai era nici fân, nici 
pătură, nici urmă de Cârc Sărdar !

— „Dar cu cine ai plecat tu în căruţă? Unde-ii 
este călătorul?44 întrebau oamenii.

— „Da ştiu eu?“ răspunse surugiul. „El ştie44, şi 
cu vorba asta se duse la fântână şi-şi aruncă jos 
pălăria prăfuită. Ce să vezi! Spre nemărginita mi- • 
rare a ceiledului întreg, sburaseră dimpreună cu pă
lăria şi părul cel cărunt, încâlcit, şi barba zbârlită 
o moşneagului, şi deodată se văzură nişte plete 
lungi, negre, împrejurul feţei tinere a surugiului. El
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bagă apoi mâna în spate pe supt cojoc şi scoase o 
tpernifă, care-i slujise drept cocoaşă, plecă trupul 
său subţire peste şipotul de apă şi-şi spălă obrazul, 
sirflând din buze cu mare plăcere.

O slugă veni din casă şi întrebă în numele boie
rului, ce fel de gălăgie şi ce zarvă este în curte? 1 
se arătară căruţa, calul căzut, al cărui rânchezat 
de sfârşire rămăsese încă în urechile tuturor, cei
lalţi patru. cai. care tremurau cit tot trupul, şi i se 
arătă şi acel ciudat de surugiu.

— „Unde e boierul Mihai?“ întrebă acesta.
— „Ce vrei cu D-lui?“ zise un slujitor.
— „Ce vreau, aceasta am să-i spun eu singur", % 

tu răspunsul.
Atât graiul cât şi privirea omului acestuia în 

haine ţărăneşti, erau aşa de poruncitoare, încât 
sluga ’1 lăsă să urce scările, pe sărite, şi să treacă 
•printre toţi dealungul ciardacului.

Ciardacul se sfârşiâ de cealaltă parte a casei în- 
ir'un pridvor, din care ochiul cuprindea tot largul 
măreţei Dunări, care strălucea acuma în lumina 
soarelui de amiazi, fiindcă curtea lui Mihail se află 
pe înălţimea malului, acoperit cu stufişuri dese, la 
ale cărui poale se strecurau tăcutele valuri ale ma
relui rîu.

Ciardacul eră îmbrăcat în trandafiri roşii deschişi 
şi galbeni aprinşi, ale căror vrâste atârnate, făceau 
un frumos pervaz la icoana posomorită a greoaiei 
cetăţi turceşti a Vidinului, care se ridică pe celă
lalt mal.

In pridvor erau adunaţi vre-o şease boieri, cu ca-
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Jele şi tutun. Din colţul unui divan întreba gazda 
casei, încreţind .fruntea: „Cine este?"

— „Cine să fie?“ răspunse cel sosit, „frăţiorul 
D-tale lancu**.

Toţi boierii începură să tremure ca frunzele de 
toamnă la suflarea unui vânt aspru.

•Cu toţii înholbau ochii la bărbatul minunat, a 
cărui „chică lungă", cum o purtau haiducii, cădea 
în jos pe cojocul alb, împodobit pe de mărgini cu 
fâşii de blăniţă neagră de miel, iar la mijloace în
frumuseţat prin cusături de cureluşe verzi rotite. 
Lui lancu orice haină îi şedea bine, cum îi şade bine 
unei pantere blana sa.

— „Aşă-i că nu in'ai aşteptat, frate Mihai?" în
trebă lancu.

— „Nu“, răspunse acesta cu glas şovăitor.
— „Nici mie nu-mi eră dor de tine. Dar fiindcă 

drumul meu mă ducea prin Calafat, am luat şi pe 
prietenul lui Amza, pe Cârc Sărdarul Costache Ia- 
mandi, cu mine şi am mânat eu caii. Când m’am 
oprit însă la tine în curte, nu l-am mai găsit în că-

• rută. Poate că i se va fi părut căldura prea nUare 
pe drum, şi va fi sărit <în Dăsnăţuiu. ca să se 
scalde**.

Boierii se uitau unul la altul, năuciţi.
Numai unul începu să râză cu mare haz şi zise: 

„Să trăieşti, nene lancuJe! Când îmi va veni, de 
act înainte poftă să mă scald, ani să te rog, să mă 
treci cu trăsura d-tale peste Dunăre**. .

Privirea lui lancu se îndreptă spre cel care vor
bise astfel. Eră un flăcău foarte tânăr, căruia abia
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îi mijea mustaţa, frumos ca ziua mare. cu părui 
auriu şi cu ochii aproape negri.

Iancu zâmbi şi-i zise: „Nu eşti tu fiul lui Alexan
dru Urdăreamr ?“

— ..Ba da, sunt Ion Urdăreanu4’.
— „Boierul Vasile Moangă mi-a vorbit dc tine“, 

răspunse Iancu prieteneşte. „Mi se parc că eşti un 
băiat cu inimă !“

— „Aşi vrea să fiu ca D-ta!“ răspunse tânărul.
— „Vino încoace44, îi zise Iancu, şi după ce se 

apropia băiatpl. foarte fericit, Iancu îi puse mâna 
pe umăr şi se uită în ochii lui, cari se ridicau scân
teietori, aţintiţi.asupra Jianului: „Cămine? Aceasta 
nu se poate. Ca mine poate fi numai unul. Ceilalţi 
trebuie să se mulţumească, să fie supuşi ca robii. 
Har tu se vede că nu eşti făcut să fii rob. Aşteaptă. 
Ioane, până vine Tudor Vladiinirescu44.

Apoi se iîntoarse iarăşi politicos spre Mihai: „Mi 
se pare, că am picat la un timp nepotrivit. Dc aceea 
nu vă voiu mai supără. De cumva ar veni Costache 
1:: mau di pe la tine. zilele acestea, spune-i sănătate 
din .partea mea !“

Făcu dreapta 'mprejur, de pe prag, unde rămă
sese până atunci, şi plecă din curtea lui Mihail, fără 
să fi cutezat cineva, să-i mai zică o vorba.

Boierii iară se uitau, toţi năuciţi, unul Ia altul, şi 
apoi tăbărâra pe Ion Urdăreanu, numindti-1 un băie- 
ţan obraznic. Mihai ţină un mare logos despre mâh
nirea, ce-i pricinueşte fratele său cel mic şi despre 
rătăcirile, la care este supusă mintea omenească.

Ion însă n’auziâ şi nu băgă în seamă nimica din 
toate vorbele aceste; ba îşi uitase chiar şi de dra-
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gas tea ce o aveà pentru încântătoarea Băl aşa, fiica 
cea mare a boierului Mihai, fiindcă acum se îndră
gostise de haiducui Iancu Jiami! Seara se duse, pe 
lună, în păduricea de -pe malul Dunării şi umblă in 
sus şi în jos. Privighetorile cântau de răsună până 
departe, dincolo de râu; iar el îşi închipuia : ce lucru 
minunat ar fi, dacă s’ar arătă, acuma deodată, 
iancu Jianu din tufişurile luminate de lună, şi i-ar 
face un semn tainic, chemâiidu-1 şi apoi să-i spună 
că trebuie să-l urmeze, fiindcă a găsit în el. Ion 
Crdăreanu. pe acel bărbat îndrăzneţ, pe care i’a 
căutat de mult! Că sun/t caii gata! Şi apoi să sboare 
amândoi, ca vântul, şi toată lumea să fie a lor, iar 
în fundul pădurii să-i aştepte ceata haiducilor, adu
naţi împrejurul focului.

Dar Iancu Jianu nu se mai întoarse.
Din potrivă se înfiinţa însă a doua zi Cârc Săr- 

darul Costache lamandi.
Şi acest diplomat desăvârşit şi srratig, găsi chi- 

' pul, să înceapă un şir de scrisori cu Căpitanul de 
haiduci, şi la urmă primi învoirea lui, ca să aibă în
tâlnirea, pe care o râvnise atât de mult. Această 
învoire era cuprinsa într’o scrisoare, care fu arun
cată, legată de o pietricică, în pridvorul, unde şe
deau boierii după masă, la lună şi fumau.

Ion se rugă să i se dea lui Pietricica. O puse ia 
•inimă, şi pizmuiă cu sufletul .înflăcărat, pe Cârc 
Sărdarul pentru norocul de a'aveă aface cu Iancu 
Jianu. A doua zi dimineaţă însă veni tata Urdărea- 
nului, şi-şi luă băiatul acasă, fiindcă ar fi şezut, 
acum. destul aici.
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Cu două condiţiuni dobândise Gostachi Iamandî 
Întâlnirea cu Iancu Jianu: cea dintâi ca să vină sin 
gur şi fără arme pe ostrovul din Dunăre din sus de 
Calafat, şi fără nici un Arnăut, — fiindcă se ştia, că 
chirigii, negustorii şi ţăranii cari sosiseră în zilele 
din urmă, unul câte unul, la Calafat, făceau .parte 
din poteră, — şi cea de a doua condiţie: că aceşti 
Arnăuţi să nu cuteze să iasă din sat, tot timpul, cât 
va ţine întrevederea. Altfel nici să nu se încerce, 
căci Iancu Jianu avea oameni în deajuns, ca să-i 
măcelărească, pe Cârc Sărdarul şi pe toţi Arnăuţii 
lui. Lui Iamandi nu-i lipsea îndrăzneala şi el primi 
condiţiuniie. ^

Ziua, locul şi ceasul întâlnirii îi fură hotănîte de 
aproape. In pădurea de pe malul Dunării, din sus 
dc Calafat, eră un drum, ce ducea la vale. Pe acelaş 
drum scoborî lam'andipâna jos, unde puternicul râu 
îşi rostogoliă greoaiele sale unde cenuşii-argintate. 
Si cerul eră tot cenuşiu, fiindcă pioase. Imbelşuga: 
tele tufe şi mărăcinii de pe malurile rîpoase res
pond iau un miros plăcut.

Când sosi boierul Costaclie la marginea râului, 
zări acolo Intro dscunzăloare, alcătuită de câţiva 
copaci plecaţi, luntrea cea neagră, care-! aşteptă. In 
barcă erâ un om, care se sculă, drept în picioare, 
şi-’şi scoase căciula din cap.

Cârc Sărdarul se urcă în luntre. La cârma ei eră 
aşternut un covor şi erau aşezate perini.

Luntrea se depărtă de mal, apucând deacurme- 
zişul, Ia vale spre largul Dunării. Apele se păreau 
aproape boltite. Acum se văzu, că cursul lor, care 
de pe mal se arată atât de liniştit şi lin, eră foarte
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repede, şi barca trecea prin vârteje. Numai pe ici 
pe colea, se vedeau locuri netede în suprafaţa, 
râului.

Dupâ mi sfert de ceas ajunse luntrea la mal, în 
capul despre Apus al ostrovului. Acesta se înfigea, 
ca unu colţ, înainte în rîu şi apele Dunării isbeau 
necontenit în rădăcinile copacilor de pe el, spălân- 
dîF-le şi surpându~le. Pe acest rădăciniş săltăreţ, 
s te tea Iancu Jianu, aşteptând pe musafirul său, cu 
braţul stâng acăţărat de un trunchiul şi cu braţul 
drept înfipt în şold. Când sosi Cârc Sărdarul, Iancu 
’! primi ca stăpânul acestui Ostrov singuratic.

— „Bine ai venit, cucoane Costache“, zise el aşa 
dc politicos, pare că ar fi fost încă lot boierul cei 
primitor, delà taftul din- Obârşia.

— „Mă bucur că te-am găsit sănătos, cucoane 
Iancule“, răspunse, nu mai puţin îndatoritor, Gre
cul şiret.

— „Doreşti, Cârc Sărdarule, să rămâie luntrea 
aici, sau să se întoarcă înapoi Ia malul celălalt şi 
să vină mai spre seară să ne ieâ?“ întrebă Iancu 
prevenitor.

Iamândi se gândea an vreme ce ochii lui, negri 
scânteietori, priviau drept în ochii verzui şi liniştiţi 
ai haiducului. Dacă luntrea rămâneâ. aici, aceasta 
însemna doi oameni împotriva unuia singur,’ tâlha
rii] acesta şi cu tovarăşul său împotriva boierului 

■ Costache. Dar de ce folos putea să fie îndepărtarea 
■mitrei? Ea putea să se întoarcă în fie ce moment, 
şi încărcată încă cu alţi oameni. Dincolo iîn pădu
ricea de pe mal, veghiau, fără îndoială, ortacii lui

î:UhîJug*].
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lia-nu. $i aşa şi altmintrelea, el tot în mâna lor 
cădea.

Prin urmare Cârc Sărdarul răspunse* „Cum pof
teşti D-ta, boierule lancu44.

— „Atunci să ţinem pe Toaderi aici. e mai uşor 
pentru cina noastră*4.

— „Ce te-ai gândit şi la cinăj?“ întrebă lamandi.
— „Dar pçntruce să murim de foame? In orice 

împrejurări ale vieţii s’ar afla omul, el are nevoie 
să mănânce*'.

Cârc Sărdarul nise. Toaderi Prisăcarir, căci el 
era, trase atunci luntrea la mal şi o ascunse într’o 
tufă, din care, speriate, se ridicau păsările de apă.

Apoi lancu apucă spre cealaltă parte a Ostrovului, 
care vineâ în faţa malului Turcesc. îşi făcură cale 
printre tufe şi prin pipirig. La un loc, într’im desiş, 
văzură atârnat un şarpe, împleticit ca o frânghie de 
oţel. împrejurul unor fire groase de trestie. Broaş
tele cântau, făcând un zgomot aproape asurzitor.

Se opriră Ia un luminiş. Sălciile bătrâne de vea
curi şi plopii formau un fel de perete în spre malul 
Rumânesc, iar în spre cel Turcesc marginea Ostro
vului era înconjurată de stuf, pe care se urcau din 
toate părţile zorele albe şi mari, în cea mai bogată 
floare a lor. Caii dracului sbârnâiau prin văzduh 
ca nişte săgeţi de sticlă albastră.

Spre acest cuib al Ielelor ameninţa, dc dincolo, 
Vidinul îngrozitor. Cetăţile Turceşti se înlănţuiau 
pe malul drept al Dunării delà Porţile de fier şi până 
la Marea Neagră, într’inni şir neîntrerupt şi aducător 
de peire. 'foaie grozăviile răsboiului, foc, ciuma, 
jaf şi moarte, porneau, iară şi iară, din aceste ce-
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taţi şi se revărsau asupra Rumâniei, care-şi pune 
câmpiile sale roditoare, fără nici o apărare, .In bra
ţele deschise ale puternicului rîu, fără apărare l 
Pare că nici un zid, nici un val n’a putut să dăi
nuiască vreodată pe pământul Rumâniei. Nici chiar 
cetăţile Romanilor, care în alte ţări, cucerite de stă- 
pânitorii lumei, au trăit peste veacuri, nici ele n’au 
fost suferite multă vreme d'e pământul Rumân esc. 
Oamenii, copacii şi florile le-au sfărîmat şi dărîmat, 
despicând pietrele lor. Sângele de păstori al stră
moşilor acestui popor, nu a voit să ştie de locuri 
împrejmuite cu ziduri întunecoase şi nepătrunse de 
aer şi de lumina soarelui.

— „Aprinde un foc! să ne apere în potriva ţân
ţarilor11, porunci lancu Prisăcarului „dar mai în- 
tâiu aşterne-ne covorul aici pe iarbă !“

Toaderi adusese covorul şi perinile din luntre.
— „Aşa11, zse Jianu. „Te rog, Arhon Cârc Săr- 

darule, aşeaza-te. Tutun şi cărbuni ţi se vor aduce 
îndată41, şi după ce-i dădu deamândouă, îl întrebă 
zâmbind: „Aşă dară?“

- — „Iaca1', răspunse politicos Costache Iamandi, 
scoţând o scrisoare din buzunarul delà piept şi 
dâiud-o lui lancu.

Ochii lor se întâlniră. Avusese dreptate Amza ! 
Erau tineri amândoi, «de aceea unul iertă celuilalt 
năzbâtiile sale, deşi suferise însuşi de urmările lor. 
Amândoi începură să râză cu veselie.

In sfârşit zise Jianu: „D-ta eşti om de duh, la- 
•mandi, şi brăzdările de pe fata D-tale s’au vin- 
decat“.

Cârc Sărdarul îl ameninţă cu degetul şi, întin-
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zândis-se i>e covor începu să fumeze ticnit. Pentru 
fuduli lui era o măgulire, să aibă aface, atât de a- 
■proape, cu Iancu Jiainu, haiducul. Eră inulţumit de 
sine însuşi şi se admiră singur.

Iancu ceti scrisoarea.
Apoi îl întrebă: „Negreşit, că ştii, ce-mi scrie fra

ţii mei ?“
Boierul Costache se ridică întrun cot: „Ştiu**.
Cu ţigara în! gură închise Iancu hârtia, bătiî cu 

degetul arătător pe ea, şi zişe: „Grozav de cum-se- 
cade este familia asta a Jienilor, ce? Ei vor să plă
tească datoria mea la Ocârmuire, cum o numesc ei. 
Este foarte înduioşetor. Poate că aşi fi în stare să 
le împrumut, eu Însumi, bani spre acest -scop fru
mos? Ce crezi ?4i

lamandi se lovi cu palma pc picior. „La drac a : 
Ei nau înţeles lucrul aşâ! Fireşte că D-ta poţi să 
plăteşti banii de zece ori mai uşor, decât fraţii 
d-tale! Pentru aceasta nu aveai trebuinţă de ei“.

— „Aşâ e. Dar eu iram trebuinţă de ei, nici în- 
tr'un- rel“, zise Jianu liniştit.

Atunci Cârc Sardartil, după ce apropierea lui 
Iancu îi dăduse un fel de siguranţă, vroi să mai facă 
încă un pas înainte spre scopul său. „Prietene41, în
cepu el, cu un ton dăscălitor, „mă îndreptez şi zic, 
că negreşit, D-ta n’ai trebuinţă de ei, pe câtă vreme 
îţi face plăcere, să trăieşti afară din lege. Dar eşti 
sigur că n’ai să-ţi schimbi odată părerea? Ar trebui 
să te gândeşti Ia retragere, să ţi-o...“

— „Taci din gurăl" se răsti Iancu la el. „Să-ţi 
pară bine, că ţi-am dat voie, să-ţi îndeplineşti în-
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sărcinarea ce ai luat asupră-ţi. Sfatisl D-tale r.u li 
I-am cerut“

Cârc Sărdarul tacii, fiindcă se găsiâ acum cu 
totul în mâna hii Ian cu.

Toadcri făcuse focul şi -Iancu, care se sculase, stă 
lângă el şi se uită, posomorât, cum aşeza în frigările 
de nuiele bucăţile de carne proaspătă, şi, printre 
ele. felii de ceapă şi bucăţele de slănină, spre a le 
frige apoi Ia cărbuni cu mare băgare de seamă.

Lui Iamandi îi/ rămăsese destulă vreme, să se în
credinţeze, că însărcinarea Iui dăduse greş cu de
săvârşire. Dar nu era felul Grecului fudul, să-şi 
piardă îndrăsneala numai după o singură trânteai ! 
primită:. Pe când fuma, aşteptând, ca boierul Iancu 
să sc întoarcă iarăşi Ia el, duhul lui născocitor literă 
la un alt plan.

Soarele înainta spre asfinţit. Cetatea Vidinului 
se vedeâ roşie. O lumină profirie străbatea despre 
Apus, printre nori argintii, şi se înfăţişă ca un je
ratic prin peretele de verziş, care înconjura lumi
nişul. Verzi închise păreau frunzele, şi împrejurul 
fiecărui vârf de copac se vedeau' linii, par’că ar fi 
fost scrise cu un condeiu de foc.

Jianu tăcuse în destul şi se aşeză acum, mai în
găduitor în faţa Cârc Sărdarul ui, la mâncare, fiind
că într’aceea se frăgezise friptura. Vinul, castra
veţii, pâinea şi brânza ieşiră pe rând la iveală.

Iamandi lăudă carnea, la care ceapa şi slănina ii 
dăduseră un gust plăcut şi când ospătătorul îl îmbla 
şi cu plosca, el trase o duşcă de însetat, şi zise: 
„Cocoane Iancule, Zeu aşă, iată o vieaţă minunată h 

, D-ta trăieşti mai bine ca itn împărat! Căci şi un
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Împărat 'iiu’şi poate împlini totdeauna voile *aJe, 
fiindcă pot să fie alţii mai puternici decât el, sau 
să fie o înţelegere a mai multora împotriva lui, şi 
la caTe apoi trebuie să se supună. Slobod, adevărat 
slobod, e numai haiducul! Numai el nu vrea să ştie 
de stăpân, şi nu se teme de altul mai puternic, nici 
măcar de un nevoiaş ca Cârc Sărdarul, care — 
vorba merge, — se tine pe urma Jianului spre a-1 
prinde! Haha!“

Boierul Ianou ţineâ în mâna stângă o frigăruşă 
şi împingea, cu vârful cuţitului, câte o bucăţică de 
carne zăinoasă în gură.

— „Hm!“ zise el liniştit, „nu cumva ai vreâ sa 
te faci şi d-ta haiduc? Aceasta nu se poate, iubite 
prietene. N’am poftă să fac tovărăşie negusto
rească. Urmăreşte-mă JD-ta înainte, poate prin a- 
ceasta să ajungi ceva în ochii Stăpânirei!“

— „Carnaxi!“ zise Grecul râzând, „cum pătrunzi 
îndată pe om. Vrut-am eu să spun aşa ceva ?“

— „Singur trebuie să ştii, ce ai vrut să spui**, răs
punse Rumânul cu linişte.

— „Eî, ce mai încolo-încoace!“ zise Cârc Sâr- 
darttl, siliiidu-se să pună în glasul său ceva dintr'o 
hotărâre sinceră. „Acum să-ţi spun adevărul! fiind
că pe D-ta, şi aşa, nu te poate înşelă cinevâ. M’am 
scârbit de slujba Ocârrrtuirii !“

— „Zeu? Ce spui?“ întrebă Iancu dând parecă 
răspuns numai ca să fie cuviincios.

— „Cucoane Iancule“, strigă Iamandi, „dacă mai 
urmezi astfel înainte am să mor dfe rîs! De plâns, 
iată plâng! Şi .uite-te, urmă el, ştergându-şi ochii, 
„nu sunt vesel deloc, căci lucrul dracului, în. slujba
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ocârmtiirii, orice vrednicie a omului nu foloseşte ni
mic. dimpoturivă îţi strică, dacă ai vremi duşman, 
care e mişel, dar iubit la locurile de sus!“

— ..Va să zică. ai şi D-ta un asemenea duşman'", 
zise Ian cu cu sânge rece.

„Da!“ strigă Cârc Sărdarul, cu ochii scânteie
tori. „Ticălosul acela mi se pune pretutindeni cur
meziş în cale! Orce 'înaintare, orce deosebire, ia 
care aş avea drept, ştie s’o zădărnicească, fiindcă 
protiguitorii mei sunt mai slabi decât al lui, care e 
însuşi Vodă! Şi ştii D-ta cum a pus mişeliiJ, mâna 
pe Vodă? Făcândn-i cele mai josnice slujbe. Măria 
Sa. precum se ştie. se află totdeauna în strâmtoare 
de bani. Din; pricina aceasta Aga din Bucureşti tri
mite din când în când pe slujbaşii săi, să prinză pe 
brutari şi pe măcelari ,,cu ocaua mică“. Aceasta o 
cu atât mai uşor. dacă însăşi cumpăna Agiei, e şi 
ea, mincinoasă. Dacă brutarul este prins cu lipsă la 
cântar, se ţintueşte ai urechia de oblonul prăvăliei, 
şi se înţelege că el tipa, cerând ajutor. Aleargă a- 
tunci isnaful să-l răscumpere cu o pungă groasă dc 
mahmudele. — Altădată Măria Sa porunceşte, ca 
fiecare om să-şi plătească toate datoriile, pe care le 
ar fi având unul la altul. Se înţelege aceasta poate 
să prăpădească pe câte unii. ai căror capital este 
munca lor şi mărfurile, pe care le au‘ îti prăvălie. 
Atunci iară sare bresla într'ajutor, pune banii delà 
mână-la-mână, şi trimite pe Starostca lor cu ei la 
Vodă. Ei vezi, la astfel de isprăvi prietenul meu 
este totdeauna gata. El însoţeşte pe oamenii Agiei 
şi îi înlocueşte, el, un Cârc Sărdar !“

— „Aşâ?“ zise Iancu tot nepăsător.
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Boemi Costache resuflà lung şi cu Ioc de mânie 
şi aruncă o privire chiondărâşă la Căpitanul de hai
duci. Apoi zise: „Ei iubitule! Şi pe acest duşman 
tot D-ta mi l-ai dăruit, căci pe timpul când erai zap- 
ciu, sc credea că noi amândoi suntem buni prieteni! 
Şi asta nu poate să mi-o ierte acel dobitoc !“

Jianul ridică capul în sus îndârjit şi întrebă scurt: 
„Cine ?"

Cu câtă dibăcie cârmuise lamandi vorba, ca să 
ajungă la această întrebare !

— „Cine să fie?" răspunse el, ridicând din umeri. 
„Se înţelege, Cârc Sărdarui Pervanoglu“.

Lui Jiairu i se umiflarà nările,,şi se facă galben. Ca 
urn- uliu, se repezi Ia Costache şi îşi înfipse degetele 
în umerii lui, aşâ, încât Cârc Sărdarui vedea scân
teie de foc înaintea ochilor. „Ascultă41, sbieră la el. 
„D-ta nu poţi să mă prinzi ca să scoţi prin vitejia 
asta pe spurcatul ăla delà Ocârmuire. Şi nici n’am 
nevoie de tine ca tovarăş la căpitănia mea. Daca 
vrei însă să-mi dai în mâna mea pe acea dihanie,. 
$i dacă vrei să-mi ajuţi numai de astă dată, atunci 
cere-mi orice: una, două, trei, zece pungi de bani! 
Ti le dau îndată!"

O pungă Însemnă pe atunci cinci sute de taleri, 
cusuţi într’o pelicică de iepure.

Lui chir Costache îi scânteiau o-chii, şi -nu numai 
de durere. Ce mai însemna mulţumirea fraţilor hai
ducului faţă cu această dărnicie împărătească! Şi 
că avea haiducul bogăţii mari, aceasta o ştia la- 
mandi. >De asemenea ştia, că Iancu se ţineâ tot
deauna de cuvânt. Muilte se credeau despre el, afară 
de una: că spune minciulni. Ochii lui scânteietori
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spuneau adevărul. Acum tremura omul acesta de 
ura şi de mânie, de-i clănţăneau dinţii în gură. Era 
îngrozitor să-l priveşti.

— „Vreau să-ţi fiu lîntr’ajutor44, zise Grecul, „dară 
te rog nu’mi zdrobi încheeturile umerilor*1.

Iancu rise scurt şi-l lăsă de umeri. Nu’şi dăduse 
singur seamă cc groaznică eră mâna lui când o în
figea cu mânie. Aşa dară cum? când? unde este 
acel ticălos ?

— „Are o vie şi nişte case frumoase în apropiere 
de Bucureşti, pe care i le-a dăruit Vodă. Acolo sc 
poate găsi. Insă../4

— „Nici un însă!44 strigă Jiânu. „Să mă duci drept 
acolo !“

— „Da, da. negreşit44, încercă să-l liniştească Ia- 
mandi. „Am vroit numai să zic, că trebuie să înce
pem treaba, fără să dăm bănuială, şi fără desvoltare 
mare de puterea haiducească44.

— „Numai tu singur şi cu mine44, îi scurtă vorba 
Iancu. „Tu să-mi iscodeşti ziua şi ceasul, când pu
tem să găsim pe acel blestemat acasă. Celelalte 
îasă-le pe seama mea“.

— „Bine, Căpitane44.
— „După zece zile, ne vom găsi dincolo, peste 

Olt. !a Piteşti. Am să vin, schimbat ca giambaş. 
Seara pornim spre Bucureşti44.

— „Bine, Căpitane44, zise Cârc Sărdarul, supu- 
nându-se şi de astădată la porunca Căpitanului.

O schimbare se petrecu atunci în fata Iui Jianu. 
Sprâncenele lui tresăriră, par’că de dureri, pe când 
buza lui de jos se înfigea între dinţi. El se uită, în
cremenit, drept înainte în jos.
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— „Iamandi44, zise el lunecat.
— „Poruncă?44 răspunse celălalt, gata la slujbă.
Eră învederat foarte greu pentru Iancu, să facă

întrebarea aceea, care-i stă, ca un jeratec, pe inimă 
şi pe care, fără îndoială, n’ar fi făcut-o niciodată 
Cârc Sărdar.ului, dacă sufletul lui nu s’ar ii găsit 
în acea groaznică stare de răzvrătire.

In sfârşit isbucni: „N’ai aflat D-ta unde şi-a as
cuns acea fiară blestemată prada? pe tânăra fată 
Ileana Golfineanu?44

Grecul dădu din cap: „Ba da, la Nicopoli44.
Jianu se lovî cu amândoi pumnii în cap. La Nico^ 

poli! De aceea au rămas zadarnice toate cercetările 
sale: adică dincolo de Dunăre, la Turci, acolo lăsase 
Pervanoglu pe nenorocita! '

Haiducul se întoarse repede: „Aşâ dară, vom 
merge mai^întâiu la Bucureşti!44 şi ochii îi scânteiau 
cu sălbătăcie.

Un cântec dulce, un vâjâit uşor se auzea prin la
nul cel întins de porumb, pe care-1 despărţeau un 
şanţ şi o pădurice de stejari de via Cârc Sărdarului. 
Un vânt de seară băteâ prin porumb şi ioile lui, ire- 
cându-se unele de altele, cu marginile lor ascuţite, 
făceau să se auză un amestec de sunete năbuşite, 
pare că ar fi fost mii de tainice lăute.

La Apus se stingea- raza cea din urmă a soarelui 
şi începeâ să se facă noapte.

Atunci se ridică un cap din buruienele încâlcite, 
care umpleau şanţul, şi un om se târî în sus până 
Ia marginea şanţului, unde se opri şi se aşeză.
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După el se urcă un al doilea, care se aşeza şi el, 
pitulit cevà mai jos. Cel din ‘sus, delà marginea la
nului de porumb legănat, ridică capul, din când în 
când şi asculta în toate părţile. După câtva timp de 
tăcere îl întrebă cel de jos. şoptind: „Auzi ceva, 
boierule lancu ?“

— „Aud numai cum cântă -porumbul1*, fu răs
punsul.

lamandi, căci el era, ridică din umeri, fără să 
priceapă înţelesul vorbei, şi apoi se pitulî iarăşi.

lancu‘se plecă spre el şi-i zise: „Este un fel dc 
cântec, vecii iu românesc, se chiamă doina, care 
zice de asuprire şi de nedreptate, de răpiri de fe-' 
mei şi de vânzare...**

Atunci înţelese Grecul, că haiducul mi1 mai avea 
încredere în el şi că va fi trebuinţă de toată ageri
mea minţii sale şi de multă în'drăsneală, ca să iasă 
cu bine din dandanaua, în care se băgase, fără să-şi 
fi dat seamă îndeajuns.

Cinci purcei, — li se zicea şi astfel la pungile de 
bani fiindcă adesea erau făcute şi din piele de pur
cel, — îi dăduse Jianu, iar pe ceilalţi trebuia să-i 
primească, după ce se va fi făcut călcarea lui Per
vanoglu.

Noaptea de astăzi o alesese Costache lam'andi. 
Şanţul dintre porumb şi păduricea de stejar trebuia 
să fie punctul de mânecare, fiindcă drumul pe supt 
pământ, pe care şi-l făcuse Pervanoglu, ducea din 
iatacul său pc supt toată viia, şi ieşiâ -în acel şanţ. 
Pe de altă parte, aşa încredinţa lamandi, nu erâ cu 
putinţă, să se apropie cineva de Pervanoglu. Vîia 
Iui era înţesată de Arnăuţi şi plină cu curse, toate
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ferestrele casei erau încărcate cu zăbrele de fier si 
dinaintea uşei iatacului, unde dormiă Pervanoglu, 
erau aşezate trei catane de ale Agiei, care veghiau 
toată noaptea.

— „Se cunoaşte bine pe sine însuşi41, zise Iancu, 
„ştie, cum trebuie să te aperi de făcători de rele“.

Iamandi făcuse duşmanului sau o vizită politi
coasă, şi găsise atunci chipul, să scoată, cu ceară, 
un tipar de pe gaura cheiei delà uşa hrubei de pe 
supt pământ.

Astăzi îi adusese lui Iancu cheia, tăcută întocmai 
după tipar, şi spre spaima lui, îi zise Iancu porun
citor: „Să vii cu mine, boierule Costache!44

Dacă n’ar fi fost următor, ar fi întărit bănuiala, 
care fulgeră în ochii haiducului şi pe loc ar fi fost 
ucis, căci Iancu Jianu eră pornit acum pe omor. 1 
se vţedeă pe fată, cum fierbeă ura lui în clocote şi 
cum îi făceă mâinele să tresalte. Cea mai mică im- 
potrivire ar fi putut să aibă de urmare o isbucnire 
turbată, care să se sfârşească cu moarte de om.

înnoptase de tot.
— „înainte!44 porunci Iancu.
Ci şezură chiar în fata ocnei, ascunse de tufişuri, 

prin care eră intrarea fin hrubă.
Iamandi se pregătiă să lase pe Iancu, sapuce el 

înainte, dar acesta îi zise: „Intră D-ta întâiu44.
Grecului îi veni o clipă gândul, sa se scape chiar 

aici, ,pe loc, şi -îndată, de tovarăşul său în răzbunare, 
dar el cunoştea puterea de uriaş, ce o avea Iancu. 
Nu se încumetă să se măsoare cu el într'o luptă de 
om-la-orrL

Plecă dară înainte, adică despărtind şi zdrobitul
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cu picioarele tufişul, se lăsă s’alunece înt jos în 
hrubă.

lancu aprinse un felinăraiş, pe care-l purtă ia 
brâu, şi urmă boierului Costache IamandL 

Prin gangul, sprijinit, unde şi unde, cu nişte schele' 
de lemn, omul putea să înainteze în picioare. După 
o vecinieie de vreme, căci aşa i se păreă lui laiicu. 
ei ajunseră la nişte trepte şi la o uşă ferecată.

Cheia eră unsă bine, broasca se deschise fără 
zgomot şi uşa se lovi de perete, în spre 'nlăuntrul 
hrubei.

lancu împinse pe Grecul subţirel în cutele unui 
covor care eră atârnat dinaintea uşei.

Intr’aceeaşi clipă însă covorul fu tras cu repezi
ciune într’o parte, şi ş(ease Arnăuti apucară pe boie
rul Costache din două părţi, iar în fundul iatacului 
sta Cârc Sărdarul Pervanoglu, înfăşurat în anteriul 
său cel verde, şi ţinând în mâna stângă un sfeşnic 
cu lumânare, ridicat în sus.

Iamandi scoase un tipăt desnădăjduit, nu pentru- 
că căzuse în ghiarele Arnăutilor, ci pentrucă tot în 
acelaş timp simţise un otel rece înfipt în spate.

Eră cuţitul lui Jianu.
Haiducul sări înapoi, pe scară în jos, şi trânti uşa 

după sine. Toate acestea se petrecuseră cu iuţeala 
fulgerului. lancu alergă în fuga mare prin toată lun
gimea hrubei, şi apoi se opri. Nu se ma mira deloc 
de cele întâmplate, chiar bănuise că este la mijloc o- 
vânzare din partea lui Iamandi, dar acum era prea 
târziu. A «fost o prostie, să crează, că o cioară are 
să scoată ochii la cealaltă! Tot asemenea prostie, 
era să-şi închipueasca că va putea să scape teafăr,
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din gangul de supt vie! Fireşte că-1 va aştepta şi 
sus în şanţ, lângă câmpul de porumb, o altă ceata 

- de poteraşi. Dar nu vroiâ sa se lase ucis ca un 
iepuraş, sau' să fie prins aici în gaură, cum s’ar 
prinde un dihor. Prin urmare hotărî să se întoarcă 
înapoi. Sări peste scări din nou în sus, şi bătu tare 
în uşe. Cheia căzuse jos, când trântise uşa ieşind.

Inlăuntru în odaie, era o harababura de glasuri 
amestecate.

Jianu pierdù răbdarea, şi bătiî cu pumnul în tă- 
bliele de stejar ale uşei.

Uşa se deschise. Covorul atârnat dinaintea ei era 
rupt, şi odaia erâ plină de Arnăuţi.

Jianu ţineâ pistolul pregătit. Trase, şi doui Ar- 
nauţi căzură. Focul al treilea dâdù greş, trecând 
peste toate capetele, de oarece braţul lui fusese îm
piedecat. Glonţul lui nimeri într’o oglindă, atârnată 
îii perete, şi o sfărâma praf.

Iamcu se găseâ acum în mijlocul cetei de cătane, 
cari răcneau mânioşi, şi se repeziau cu sălbăticie 
asupra lui, pe când alţii duceau afară pe cei doui 
soţi ai lor ucişi de haiduc.

Iar dinlăuntrul odăiei s’auzeâ glasul piţigăiat : 
„Aţi puso mina pe el? L’aţi prinso? L’aţi leg"ato?ik

— ,Da, boierule4*, strigă un Arnăut.
— „Nu mai pote sa se mişte? Nu mai pote sa 

împuşte ?“
— „I-am luat armele, stăpâne, I-am legat“, fii 

răspunsul.
— „Sa bagaţi forte bine dé seama, el ştie si din 

gura sa scuipe gloanţe!44 şi apoi, cu paşi largi, crăcit, 
cum îi era obiceiul, împingându-şi burta cea mare
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înainte, Înainta Cârc Sărdarul Pervanoglu şi trecu 
pragul iatacului său, stropit -de sânge.

Când văzu pe Jianu cu ocfiii aprinşi, (înconjurat 
strâns, de Arnăuti, îi zise cu un glas cârîitor: „Elfe! 
ţinstite boer.ule! Frumos din partea matele, te-ai 
in tor so inapoi ca se araţi ca nu despreţuiesti că
suţă me“.

Prin trupul lui Jianu treciVun fior, si acest fior era 
aşa de puternic, încât sg udn it ura lui iu simţită şi 
de to ti, cari-1 ţineau. Cu mânie şi cu dispreţ răs
punse: „Sperii ursul legat. Nu te duceai la el rn 
pădure !“

Pervanoglu începii să sbiere cu furie: „Duţeţi-i 
afara pë acest talhar obraznico! Duţeti-1 afara, tora, 
acuma, indata! La Tei;ega să-l diiţeţi, Ia ocna! Aiar 

• cu cliinele de Rumun!“
Iancu Jianu se ridică drept în sus: „Vroiai să fiu 

dus înaintea Divanului, la Bucureşti. Boierii cei mari 
să mă judece !“
Dar Grecul scoase o hârtie din brâu, o vântură prin 

aer şi strigă, fudul: „Dur bre! Firman!“ Cu aceste 
cuvinte se vesteâ, Ia Turci, o poruncă a Sultanului, 
un firman. EI ceruse şi primise delà Vodă Ca ragea 
o poruncă de oprelişte, îndată ce ’i împărtăşise la- 
mandi, că se apropie groaznicul haiduc îa Bucu
reşti.

Cu prilejul când cercetase odată pe Pervanoglu, 
văzuse chiar Costache, cât era de păzit şi cât de 
straşnic era întărit duşmanul său, şi avea mare în
doială, că va face vre-o ispravă prin călcare. Re
pede se cugetase însă, că având primite cele trei 
pungi, — atâţia bani câţi nu mai văzuse niciodată
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hi vieaţa lui, — şi că luând parte, ca făptuitor, la 
im omor neizbutit, aceasta puteâ să-i strice mai 
mult, decât toată duşmănia nesuferitului Pervano- 
glii, şi că pentru acel Rumân, el tot un străin urât 
va rămânea ca şi mai ’nainte, se hotărî să vânzâ 
plan-ul de călcare protig.uitului lui Vodă, şi-i făgă
dui, ca în schimbul altor trei pungi, să-i dea în 
mână pe haiducul.

Acum. adevărat că lamandi zăcea rănit în casa 
lui Pervanoglu, dar lamandi avea opt purcei de 
mahmudele şi-i mai rămânea. Iui singur, întreaga 
laudă, de a fi fost vrednic să înşele pe acest tigru 
sfâşietor, pe lăncii Jiatiii, si să-l fi culcat la pă
mânt, — el singur.

In paiele dintr’o căruţă, străjuit de trei Arnăuţi, 
zăcea lancu, căpitanul de haiduci, legat, şi căruţa 
nevoiaşă înainlâ zorită. Când ntt-şi mai puteâ ţine 
gâtul drept în sus, de ostenit, capul lui se lovea de 
marginea aspră a căruţei. Aproape fără întreru
pere se urmă drumul toată noaptea, şi încă şi în 
ziua următoare. Pretutindeni se schimbau caii de 
olac şi se mhămau alţii, cu mare grabă.

Ga larvele, trei Sârbi, care nu ştiau nici o vorbă 
Rumânească, şi vizitiul, care eră Bulgar, primiseră 
poruncă, să ocoliască Bucureşti în mare cerc şi sa 
nu poposiască în nici un orăşel, sau sat mai însem
nat. Nu li se spusese, pe cine duceau.

Numele lui lancu Jianu prea suna a slobozenie la 
„Raiaua credincioasă şi supusă a strălucitului Dev- 
ler. El nu puteâ să fie pomenit oricând, fără oareşi-
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care primejdie, şi aşa erau gata, totdeauna, la răs
coale aceşti credincioşi supuşi, ai „Luminatului Sul
tan". De aceea tocmai şi trimisese înalta Poartă, 
-,Ia care toti oamenii găsesc mântuire şi ocrotire", 
cum încredinţau scrisorile şi ofisele, în Scaunele 
Domneşti ale Tării Rumân eşti şi ale Moldovei, 
acum de una sută de ani şi mai bine, numai Greci 
din Fanar. Adevărat că toţi erau hoţi. dar c'îl puţin 
nu porni au îndată cu oştiri împotriva împărăţiei şi. 
a Islamului, ca pe vremurile lui Şaitanoglu, a Voi
vodului Mihai, despre care mersese vorba printre 
Musulmani, că ar fi dracul întrupat. Dimpotrivă 
înţelepţii Fanarioţi începuseră aîrnblăjinî, pe aceşti 
Ghiauri delà începutul stăpânirii lor prin aceea, că 
desfiinţaseră oştirea statornică! Rămăşiţele ei se 
mai găseau încă printre haiduci. Cetele acestea de 
tâlhari apărau totdeauna pe cei mici împotriva ce
lor mari, pe Rumâni împotriva „Romeilor". Dar 
sufletul haiducilor erâ Iancu Jianu. Era trebuinţă 
prin urmare, să fie aruncat în fundul ocnelor delà 
Telega, de unde nu mai ieşiâ nimenia. decât în si
criul bătut în cuie.

Când cu trei, când cu patru cai de olac căruţa 
înainta prin nemărginiţii nori de praf, prin păduri 
şi prin câmpii, trecând prin vadurile zgomotoase 
ale rîurilor, — şi se apropia tot mai mult de munte, 
Iancu nu mai puica să-şi dea seamă de nimica. O 
mânie nâpraznică, ameţitoare şi nebună, ca cea de 
aseară, după neisbntirea răzbunării, nu mai simţise 
în sufletul lui, decât atunci, când se răpise Ileana! 
Zdrobit şi încremenit zăceâ în căruţa într’un fel 
de somn.

utfaitluo»!.



210 —

Drumul erà unul clin cele mai bătute din Rumania 
Mare. Erà drumul de bejenie, drumul de împotri
vire, pe care-1 apucau boierii de nenumărate dată 
de când Fanarioţii luau în arendă Tara delà Sultan. 
Erà drumul prin frumoasa trecătoare a Predealului 
spre Ardeal, unde se scăpau boierii, la vremuri 
grele, supt protecţia Austriacă, în cetatea întărită 
a Saşilor. Braşovul.

Această părăsire a Tării se întâmplă după împre
jurări, uneori de frică şi alteori de îndârjire. Dacă 
cruzimile şi stoarcerile ajungeau prea nesuferite, ' 
atunci fugiâ lumiea la Braşov. Dacă boierimea eră 
nemulţumită cu Vodă, şi voiau să-l joace, fugiau ia 
Braşov, şi de acolo se trimeteâ arz-magzar, un fel 
de jeluire şi rugare la Marele Padişah, care apoi 
maziliâ pe Beiul neplăcut, sau ca s’o scurteze mai 
repede, trimeteâ um Capugi-Başa să-i taie capul. 
Îmbelşugatele ţări, Moldova şi Rumân ia, „Clieler.ul 
Dèvletului44, nu trebuiau să fie istovite şi sărăcite 
tocmai de tot; stoarse, da, mulse după sistemul lui 
chir Mavrache, da, dar prăpădite de tot, nu! Iar 
boierilor le venea mai îndăinână, să fugă la negus
torescul oraş înfloritor al Saşilor din Ardeal, decât 
să se împotrivească în vrednică luptă. Pe lângă o- 
trava, strecurată pe nesimţite, a luxului şi a des- 
frânărilor, pe care o introduceau Fanarioţii în nea
mul, cel mai înainte îndestulat cu puţin, al Rumâ
nilor, ei Ie mai luaseră încă şi armele din mână.

■ Ca urmare adese ori urcâ un şir lung, nesfârşit, 
de trăsuri drumul în sus spre Predeal, înaintând 
numai la pas, căci gloata erà inare şi printre ca- 

; jeştile şi braşovencele, cărora le urmau căruţile cu
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deale mâncării şi cu slugile, se strecura câte un că
lăreţ, jucuându-şi calul, câte un boier tânăr, îmbră
cat în haine scumpe, care torcea inai departe firul 
dragostei, pe lângă uşile trăsurilor, urmărit de ochii 
scânteietori ai cucoanelor. Seara se făceâ tabără 
şi se aprindeau focuri mari la mijloc.

Êrà frumos, dar nu era vitejesc lucru. Se vorbiâ 
o grecească foarte aleasă, şi se făceau citate din 
autori clasici, Elini.

Astăzi se puteâ înaintâ ceva mai repede pe dru
mul mai lipsit de gloată. Sub Vodă Caragea Ocâr- 
muirea era mulţumită. Spre a putea să fure, el sin
gur, în linişte, acest Domnitor lăsă pe toată lumea 
să fure. Oamenii-, cari încercau să facă vre-o plân
gere împotriva acestui fel de Ocârmuire, erau tur
burători ai liniştei obşteşti, şi locul lor eră ia Ocnă.

De două ceasuri, caii delà căruţa lui Jianu urcau 
cu greu la munte în sus, prin bezna nopţii. Drumul 
era foarte rău, pe dealul, înaintaş al Carpatilor, din 
spre Miazăzi, pe aşa numitele: „Oraţii41. O minune 
eră. că nu se prăvălise îri’ca căruţa în prăpăstiile 
Prahovei.

In sfârşit ea se opri.
Arnăutii îmboldiră pe Iancu să se scoale, dar e! 

înţepenise atât de tare, încât trebuiră să-l ajute, să 
se poată da jos din trăsură. Capul lui ostenit, auzea 
o harababură de glasuri, neputând să înţeleagă ni
mic. Raze de lumină îi izbeau fata.

Deodată strigă cinvâ: „Ce? Iancu Jianu?41
— „Iacă, aşâ este scris aici, în porunca de închi

soare44, răspunse un altul.

c.
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— ..Atunci grăbiţi-vă ! Lăsaţi-I iute în jos în 
ocnă!** zori, speriat, cel dintâiu.

— „Acum noaptea? S’ar putea întâmpla vre-o 
ncdibăcie şi să ne scape. Să lăsăm pe mâine dimi
neaţă scoborîrea în ocnă. deocamdată să-l ducem 
Intr'o chilie**.

— „Iorgule, tu răspunzi cu capul tău pentru acest 
tâlhar. Pune zece paznici la uşa lui“.

Oamenii se îmbulzeau împrejurul lui lancu, îm
pingând u-1 înainte. El se împiedică de un» prag şi se 
lovi cu fruntea de pervazul uşei celei scunde.

— „îlă!“ zise cineva, rlzând, „porţile pe aici nu 
sunt atât de înalte ca cele ale pădurilor**.

— „Ţine-ti gura!** se răsti la el un altul, şi îutor- 
cându-se spre lancu, îl sprijini de subţioara şi-i 
zise: „Mai pleacă-te, boierule, încăodată te rog, . 
aici este chilia, în care vei rămânea în astă noapte**.

lancu Jiaim fu acum aşezat întro colivie, adevă
rată colivie !

Făcătorii de rele cei mai primejdioşi se închi
deau, câte unul singur, şi se lăsau în jos în câte o 

-ocnă părăsită delà Telega.
Dacă din vre-o întâmplare se surpă bolta vreunei 

ocne, care se săpa în muntele de sare, fără nici o 
ştiinţă, şi fără de a se luă nici o măsură de preve
dere, atunci ocna se părăsea. Cadavrele lucrăto
rilor, periţi prin surpare se lăsau acolo, dacă scoa
terea eră prea anevoioasă, şi se puneau numai câ
teva trunchiuri groase.de copaci pe deasupra gher
lei. De obiceiu ocnele părăsite, se umpleau cu apă.
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Se atârna apoi, cu frânghii, în jos în ocnă. o co
livie alcătuită din şipci.

Se înţelege că eră peste putinţă sa scape cineva 
dintr’o asemenea închisoare.

Intrăm iioghiu al unei astfel de colivii şedeâ acum 
lancu Jianu, stârcit, şi ’şi apăra, cu mâna, creştetul 
capului împotriva soarelui de amiazi, care era toc
mai drept deasupra ocnei, prefăcând’o într'un cra
ter arzător. Printre şipcile, ce slujeau de podeală 
închisorii acesteia atârnate, în care tot atât de chin 
era să stai, cât să şezi. ori să zaci, se străvedeâ lu
cind lacul verde de sare. închegat jos, în adâncimea 
ocnei.

Jianului i se părea, că trebuie să înnebunească î 
Sângele îi fierbea. Creerii din cap îl dureau şi i se 
părea, că primeşte mereu lovituri cu ciocane roşite 
în foc. Ar fi j^roit să urle, să mugiască, dar uu pu
tea, decât să oftezi adânc, fiindcă gâtul lui nu vroia 
să-l mai slujească.

După ce trecu, în sfârşit, soarele dincolo de 
gherla ocnei şi când trupul osânditului începu să se 
mai răcorească, gândurile lui se limpeziră, dar chi
nurile suffetuLui său erau şi mai mari. îngropat dc 
viu şi pentru toata vieaţa! îngropat supt cerul des
chis! Bl iubea atât de mult soarele, şi acuma soa- 
soarele .îi trimeteă razele sale în aşa fel, că ele 
aproape îl omorau. El iubea vremea tare şi,acum 
ea putea să cază asupra lui şi să-l potopească, cum 
ar fi voit. Nici un viscol nu fusese vreodată prea 
groaznic pentru el şi acum piiteâ să ningă, toată 
iarna peste dânsul, ca asupra urnii bolovan. O ade-
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vârâtă bătae de joc faţă cu vieata lui slobodă de 
măi 'nainte.

lancu se ridică drept în sus, pe cât era cu pu
tinţă în colivie, şi apucând şipcile de amândouă la
turile. scutură cutia cu atâta putere, încât ea se 
porni cumpănindu-se la fiecare mişcare, şi ame
ninţa, în legănarea sa, să se isbească de pereţii 
bolţei de sarte. El băteă, vrăşmaş, cu picioarele în 
podele, o smunciă şi o scutură. Frânghiile şuerau 
si grinzile, ce purtau colivia, începură să geamă. 
Prin mişcarea aceasta sălbatică i se părea lui lancu* 
că i se mai uşurează greutatea de pe piept. Dintâiu 
gemîi de mai multe ori. apoi începît să răcnească 
şi să sbtere ca un turbat. Sbuciurnarea, pe care o 
începuse dintâi numai instinctiv, i se părea pe urmă. 
ea având un scop: el vroia sa s/fănîme colivia, şi 
apoi să se sdrobiască şi pre sine, cu ea cu tot, î« 
fundul ocnei !

După puţină vreme se arătară sus, la gura oc
nei, nişte fete dc oameni. Erau; doui Arnăuti, cari 
aruncau cu bulgări de sare şi cu pietre în colivia 
-legănată.

Dar desnădăjduitul din launtrul coliviei nu îi 
băgă în seamă.

Bucăţile de sare şi grindina de pietre cădeau, din 
ce în ce mai dese şi, străbătând printre şipci, că
deau jos în lac,, floşcăind, şi se pierdeau apoi în 
fundul lui.

Arnăutii ocărau şi -înjurau mereu, până îi veni 
unuia din ei să zică: „Da pentru ce să ne mai dăm 
noi atâta osteneală? Ce se poate lîntâmplă alta, 
decât să se rupă frânghiile şi să sboare, ticălosul,
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cu coteţul lui cu toi, în jos la adâncime, unde are 
să fie apoi şi mai bine păzit“. El rise, şi rîseră de 
asemenea şi tovarăşii lui. Apoi, ne mai găsind; plă
cere să privească Ia sbuciumările celui din colivie, 
îi. mai trimeseră câteva înjurături şi se. retraseră 
delà gura ocnei.

Se făcuse noapte. Se vedeau stelele deasupra pu
ţului de sare.

Sleit de puteri, după o turbare, care ţinuse atâtea 
ceasuri, Iancu şedeă acuma, lungit, în colivie. Ei 
aruncaseră în el cu pietre, ca într’un câine turbat! 
Trupul şi sufletul lui fuseseră sângerate, şi erau 
zdrobite. Prin mintea lui ostenită treceau, numai 
din când în când, fiori pentru ziua de mâine şi în
trebarea: „Cum aşi face, să mor mai curând?“

Deodată se auzi, prin- tăcerea adâncă a riopţeu 
un glas de bărbat, — eră un fel de cântec sălbatic,, 
cu vorbe apăsate şi cu ritm pătimaş : —

tiH.„Ciocoiul dacă te-asupreşte, 
Şi din vatră te goneşte, 
Ciuma dacă pustieşte.

Ha. Hala.

? Turcul dacă năvăleşte, 
Pe neveste le răpeşte, 
Dumnezeu dacă mijeşte, 

11a, Hala,

Chiamă, frate, pe Jianu. 
Pe Haiducu, Căpitanu,
Să ne scape de ciocoi,
De hoţii şi de nevoi !

Ba, Hala-haha L”
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Cântarea se sfârşi cu un râs puternic, batjoco
ritor, şi îndată i urmă un pohoiu de înjurături din 
partea Arnăuţilor.

Tot atât de isbitoare ca pietrele de mai 'nainte, 
căzură şi vorbele cântecului îndârjit, în colivia lui 
lancu, dar efectul lor fu cu desăvârşire altul. Cu
vintele aceste nu-l ameţfea, -ci-1 deşteptau! Numai 
un tovarăş de suferinţe putea să cânte astfel din 
vre-o ocnă învecinată.

•Din rărunchii pământului strămoşesc veneau a- 
ceste jeluiri ale neamului sau, ca să-l deştepte. De 
oarece Dumnezeu nu voise să le dea ascultare, che
mau acum pe Jiami în ajutor! Era credinţă în pu
terea lui, chiar şi acum, când e! zăcea, vestejin- 
dii-se. în ocnă. Pe el, pe Jianul cel scoborît în ocnă, 
tl priviâ cântecul. Nevăzutul cântăreţ îi trimesese 
fiecare silabă asemenea unei săgeţi, bine tintite.

Un simt de mulţumire începu să curgă prin toate 
vinele lui Jianu>I'l străbatea acea înnăltătoare sim
ţire a puterniciei, care face pe om să i se pară ca-i 
cresc un fel dc aripi. Să moară? - - El? 
gând de aci înnainte! Avea altceva mai bun de fă
cut! Sau să rămâe în ocnă toată vieaţa? Nici asta* 
nu se putea, tocmai fiindcă avea altceva mai măreţ 
de făptuit !

Dar zilele lui tot numai în chinuri se scurgeau. 
Odară pe săptămână, li se împărţea ocnaşilor câte 
o pâine. Tainul de apă de băut erâ, şi el, foarte mic, 
iar aerul sărat făcea sete. Jianu simţea cum riiădis- 
lările îi înţepeneau, din ce în c£ mai mult. 11 mai 
ţineâ numai strigătul de ajutor: „Scapă-ne de ne
voi!*4 Dat câtă vreme va mai fi oare încă în stare

Nici
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să-I audă şi pe acel strigai, şi să-l înţeleagă, c-u- 
prinzându-1 pe deplin cu tot sufletul său ?

In cursul săptămânei celei de a doua sosi po
runca doi a O cârmuiri, că Ian cu Jiaiui să nu mai 
fie ţinut ca un ocnaş de rând. Se pusese Banul Du- 
mitrache Bibescu Ia mijloc pentru ei.

Haiducul fit închis într'o temniţa „mai bu-nă",. 
care nu eră atârnată cu fringhii, ci erâ aşezată, sta
tornică, în peretele de sare al unei ocne mai mari. 
asemenea unui cuib de rând unele, supt rămăşiţele 
unei bolţi surpate. Eră chiar şi im fel de pătuc în 
ea. Mâncarea începu de asemenea să fie mai bu-.mcica.

Acest al doilea ajutor, material, ce-i veneâ în 
desnădăjduirea sa, — cântecul fusese cel dintâhu 
moral, - îl ridică pe lancu acum cu desăvârşire.

lorgu, omul însărcinat cu paza lui, n.u-şi mai cu- 
noşteâ pe păzitui său! In locul năbădăiosului, şi apoi 
amorţitului, din zilele de mai ’nainte, găsea acum 
un tânăr prietenos, care primea, cu vorbă glumeaţă,, 
coşul de pâinie di ir vârful prăjinei, pe care îl întin
dea lorgu în colivie.

Bin toata adunătura de oameni, cari alcătuiau 
ceata păzitorilor şi slujitorilor delà ocnele din Te
lega, lorgu eră singurul Rumân, şi mai erâ încă şi 
Oltean. Ca pe oricare adevărat fiu al Tărei sale, 
nimicttu-l atingea aşâ la suflet, ca vorba frumoasă.

lancu se furişă în inima păzitorului său binişor, 
prin vorbe bune, şi-l înmuiâ cu câte un zâmbet şi 
cu câte o glumă. Incet-încet, el ajunse, să-i aducă." 
lorgu o lumânărică, un cremene, o bucată de săpau 
turcesc, un ştergar, un hârb de oglindă şi un briciu.
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Când le văzu lancu adunate toate aceste mărun 
ţişuri nevinovate, îi crescu inima de bucurie. Trebui 
însă să se stăpânească şi să-şi ascundă mulţumirea, 
ca să nu se deştepte, prin vrc-im cântec sau fl aerat 
de veselie, băgarea de seamă a Arnăuţilor.

Toamna era caldă şi secetoasă. Până în luna lui 
Noemvrie nu căzuse. încă zăpada. Iorgu îi spunea 
Jianului că se văd crăpături adânci în pământ, ca 
în luna lui August. Şi, ca să nu sufere protegiuitul 
său de răcoarea nopţilor, îi strecură şi un toi de 
acelea băţoase, din car'e îşi fac ciobanii saricile: 
Haiducul mai găsise şi el un mijloc şi mai bun încă, 
să nu-i fie frig peste noapte, şi anume: se puse pe 
un fel de muncă încordată.

Cum vedea, după înălţimea stelelor, că ceasurile 
simt douăsprezece, începea cu briciul şi cu pila, pe 
care o ceruse, supt cuvânt că-i trebuie să-şi ascufiî 
briciul, începiî să scormonească peretele de sare, 
în care erâ aşezată colivia. Nădejdea lui nu se sfă
râma de înnălţimea muntelui, pfe care vroia să-l 
străpungă cu mâinile sale şi cu acele scule şubrede. 
Pe lângă fireasca nisuintă, ce are fiecare om ţinut 
la închisoare, să scape, se mai adăogă la îancu 
Jianu şi conştiinţa puterei sale. Puterea, ce i-o hă
răzise ‘Dumnezeu, care nu voia s’o lase să se piardă • 
intr’o groapă de sare! Niciodată, până acum, nu fu
sese atât de bun patriot, cum erâ, de când H’trime- 
seseră Grecii la Telega surghiuni'. Răzbunarea lui 
personală începea să fie adumbrită de grija pentru 

^Tară. Căci strigătul care-1 cèreà ajutor venise din 
chiar*rărunchii pământului: „Scapă-ne de nevoi!"

Deşi de atunci nu se mai auzise acel glas, aflase
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însă delà paznicul său, că omul care a doua zi după 
sosirea boierului Iancu, zisese acel viers îndrăzneţ, 
era im haiduc cu numele Gruia, că nişte Arnăuti 
vorbiseră, cu glas tare, Ia gura ocnei, în care se afla 
Gruia despre zbuciumările lui Iancu, şi că astfel 
aflase numele tovarăşului nou sosit în prinsoare.

— „Spune-i din parte-mi sănătate44, zise Iancu. 
Dar Iorgu plesni din limbă şj dădiî capiiü pe

spate: „Eu nu vorbesc cu el!44
— „De ce nu? Dacă vorbeşti cu mine44.
— „Cu Milostivirea ta e altceva44, răspunse pă

zitorul cu mândrie.
Jianu trebui să rază. îşi aduse aminte de vorba 

Iui Tudor când (îl măsurase de sus până jos, în casa 
Iui Amza. şi-i zise cu un fel de imputare: „Boier ! 
Boier din creştet până’n tălpi!44 Apoi da, cine e 

Wărat boier, tot boier rămâne, chiar şi când est*- 
haiduc şi aruncat în ocnele delà Telega!

’Până Ia mijlocul lunei Decemvrie înaintase bi
nişor gaura, pe care o săpa Iancu. Fărămiturile de 
sare le aruncă printre şipcile coliviei, în jos în balta 
verde din fundul ocnei. Dăduse acum de un strat 
de hit.

Intr’una din nopţi, pe când sfredeleâ mereu îna
inte, îndepii să-i alunece pământul pe supt mâini. 
Porniră apoi şi nişte petre începând să piftească 
apă. Lumânarea de seu, pe care o lipise Iancu într'o 
gaură, se rostogoli şi ea, şi se stinse. Se auzi un lei 

• de gâlgâială surdă şi Jianu se grăbi să scoboare, 
de-a buşile, simţind atât pe mâinile întinse .înainte, 
cât şi supt genuchi, un fel de umezeală rece şi lipi
cioasă. Abià mai avu timp să ajungă în colivie şi

o /
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să se arunce pe pătuc, când o puternică undă de 
apă isbucnl din. peretele de sare. Ea urmă să curgă 
itiereu, în spume, prin colivie în jos. toată noaptea 
până a doua zi dimineaţa.

Când vtenî Iorgu şi văzâ şiroiul de apă, ce curgea 
în .spume, alergă la cantilene, spre a vesti, că râul 
d*n. apropiere a pătruns iară într’ima din ocnele cele 
vechi. Iar chir Cos tache Crisorora. sameşul ocne
lor, se batù pe burta grasă si zise: .,De, tocmai blue 
se nimereşte*1.

E! porunci paznicului ocnei, sa scoată, îndată, pc 
lancu Jianu din colivie, şi să-l ducă în chilia de ală
turi cu locuinţa sa. Dfe vreme ce ieri dormise acolo 
boierul Dumitru Jianu, fratele boierului lancu, tre
buia să fie odaia destul de bună de locuit.

Iorgu sbură, pare că eră trimis să desgroape o 
comoară. .

lancu, care eră udat până la piele şi ribegit dc 
frig, nu-şi credea ochilor, când se văzîi, pe neaştep
tate, într'o odaie (încălzită, şi în care i se mai adu
sese încă şro albie, pr'ecum şi apă caldă, săpun şi 
ştergare. Se iriai înfăţişă şi un slujitor şi-i dădu 
haine, îmbiându-se să şi rază pe boierul.

De când începuseră nopţile să se înăsprească, 
lancu îşi lăsase barba să crească. Acuma-i părea 
bine, că nu put|eâ fi bănuit Iorgu, că l’ar fi prea răs
făţat pan'acum.

Slujitorul întrebă, cum să-i tundă părul boieru
lui? Ia nou adţrâiă sprâncenele, umflă nările şi zise 
apoi: „Să mă tunzi scurt**. Chica- haiducului căzu ! 
Abiadsprăvî lancu şă se cureţe şi să se îmbrace, şi 
îndată se trânti pe divan, şi. moleşit de căldură, de
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care fusese jinduit în adâncimea ocnei, adormi uşă 
de greu, încât, chiar la amiazi, în zadar se încer
cară să-l deştepte.

Câteva ceasuri mai în urmă însă îJ deşteptă foa
mea.

Fu chemat la chir Constantin.
Gând intră Jianu, sameşul ocnei eră pe aci să se 

scoale de pe sofa, cum eră obiceiul când se primea 
un musafir de seamă, atât de mult îl surprinsese în
făţişarea lui Iancu. Adică acesta era groaznicul Că
pitan de tâlhari? Acest boier ales, cu faţa albă? 
Cefe cinci luni, petrecute în umbra ocnei, pălise 
miijt faţa lui Iancu, mai înainte arsă de soare.

Cu toată liniştea Rumânului adevărat, care r.u-şi 
pierde niciodată şi nici într’o împrejurare demni
tatea lui înnăscuta, aşteptă Iancu, ca să înceapă 
sam’eşul vorba, dar Grecul istericos nu găsi nici-o 
altă vorbă decât: „Cum sameni cu fratele D-tale!“

Iorgu, paznicul, îi spusese tancului, că a fost bo
ierul Dumitru Jianu pb aici, precum şi că s’a desu- 
părţit foarte prieteneşte de chir Constantin.

Haiducul se închină uşor.
— „Poftim şezi“. zise Crisorora. jucând zgomo- • 

tos printre degete, mătănii le sale de ahat.
Jianu înaintă câţiva paşi şi se aşeză pe un scaun. 

Zărnăiala lanţurilor delà picioare însoţiă fiecare 
mişcare a lui, d'eş.î nu se vedeau, -fiindcă ’l învăţase 
forgu, cu duioasă îngrijire, cum le putea ascunde 
supt haine.

Crisorora clătină din cap, şi’şi' chinuia mereu 
înătăniilc în degete. In sfârşit zise: „Fratele D-ta ie. 
bunul D-tale frate Dumitru, îţi trimete sănătate, şi
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•ma însărcinat să-ţi spun, ca datoria D-taie către 
Vistierie a fost plătită de el şi de ceilalţi fraţi....4fc 
Urma o pauză artistică şi o privire aşteptătoare 
din ochii Iui, mici si negri, aşezaţi Intr’o faţă ro
tunjoară.

Ianc-u îşi adună sprâncenele, fiindcă-i veiriâ să 
rază. ;JDatoria lui către Vistierie!“ El făcea haz de 
această numire eu înconjur a celei dintâi fapte de 
haiduc făcută de ei, pe faţă. Spre a-şi ascunde rî- 
sul, propti amândouă coatele pe genuchi şi-’şi as
cunse capul în paime.

Crisorora mârâi ceva, ca un. fel de părere de rău: 
„Hm, la dracu! Să vorbim p,e faţă. D-ta erai încă 
tânăr şi cu sângele aprins. De! Tot astfel i-am spus 
şi boierului Dumitru, Faci bine şi o faptă frumoasă, 
i-am zis, dacă te îngrijeşti de sângele D-tale, fiindcă 
lin frate tot frate rămâne!“

Lui chir Constantin i se păruse această faptă cu 
atât mai frumoasă, cu cât îi adusese şi Iui o giubea, 
căptuşită cu singeapuri şi pe de mărgini cu samur, 
precum şi o şea turcească, împodobită cu cusături 
de fir peu catifea roşie, şi o punga cu tutun de cel 
mai bun. Fiindcă chir Constantin, atunci când nu 
fura, erâ un om simţitor şi cu fantazie, găsiâ o plă
cere deosebită, să ia acum un fel de rol de părinte 
îndreptător faţă cu acest vestit haiduc, asupra că
ruia se părea, că vorbele sale aveau o binefăcătoare 
înrâurire.

— „Pe boierul Dumitră* urină el, „îl durjeâ în 
fundul sufletului, să te ştie în ocnă. De aceea, tinere 
prietene, te-am scos chiar astăzi afară. Linişteşte-te 
acuma! Noi, cu toţii, vroim numai binele D-taJe.
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Fiecare om poate să greşiască, dar poate să*şi gă- 
sîască şi iertare. Vezi bine, ce mare lucru este, să 
aibă cineva rude credincioase şi cu multă trecere4'.

Iancu îşi înghiţi rîsul. El nu putea să facă, în 
împrejurările acestea, nimic mai bun, decât să se 
arate mişcat cfe poveţele lui chir Crisorora şi gâta 
să se pocăiască. Linguşindu-1 astfel, câştigă pe sa- 
mcşul ocnelor pentru sine.

Crisorora ;îl pofti să rămâie la masă. Se bucura, 
să se poată fuduli apoi faţă cu slujbaşii săi, că a fost 
■în stare să domesticească pe Iancu Jian.u, groaza 
Olteniei. Fiinţa de faţă a ocnaşului în mijlocul lor, 
o tălmăciă, rîzând, cu cuvintele: „Boier tot boier 
rămâne!44 Aceasta înveseli mult pe unii din sluj
başii lui, caTe ştiau, că chir Constantin Crisorora. 
cu puţini ani mai înainte, încins cu un şorţ alb ca 
zăpada, purtase prin ulliţele Giurgiului spre vân
zare, pe o tavă de lemn., rahat şi acadele şi într’altă 
mână o doniţă cu limonată.

Telega se află într’unul din muscelele Carpaţilor. 
Afară de câteva căscioare mici ţărăneşti, împrăş
tiate prin valea Doftanei, mai erau şi vre-o şease 
case cu pereţii albi şi cu învelitorile negre, în care 
locuiau slujbaşii ocnelor.

Acest sălaş de osândă se înfăţişă pacinic, precum 
pacinic este orice alt sătuc retras de lume. In a- 
murgul serilor de iarnă se ridicau suluri, albastre 
de fum1 din aco,perişurife caselor spre ceruL gălbuiu, 
apoi se zăreau mici Lumânări pe supt. spirneenile 
pridvoarelor. Primăvara căsuţele sè pierdeau în
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spufna florilor de pruni, şi <lc pe toate dâmburile 
răsunau cântecele inertelor. Pe la cârciume erau, 
Humineca şi în bilele de Sărbători, lăutari şi jocuri.
Le cei •întemniţaţi nu se auziă nimica, ei erau în
gropaţi, dimpreună cu aurarul lor, adânc supt pă
mânt. Rămâneau în ocne până mur iau. Rar se în
tâmplă, ca să fie •vreunul Iertat din mila lui Vodă 
şi, dacă după ani de zile, ieşiă la lumina soarelui, 
el orbiâ... Cei mai primejdioşi dintre osândiţi erau 
atârnaţi, în colivii, prin ocnele cele părăsite.

Gând crivatul urla în toiul nopţei, şi acele de 
ghiaţă sc Ioviau de ferestrele, bine zăbrălite cu 
fiare, din odaia lui Jianu, — căci adevărata iarnă 
nu fusese încă în acel an, ci numai frig pătrunză
tor, — atunci se gândiâ Iancu, curii eră culcat în 
pat şi mi dormiâ, la cei închişi în ocnă şi se în
trebă: care jale e mai mare? jalea acelor cari stan 
în întunericul ocnelor, sau acelor închişi în colivii?
Erà mai rău. ca un om cu ochii setoşi de lumină, să 
stai cufundat în noaptea nesfârşită şi să nu poţi 
vedea mai departe, decât până unde ajungle lumina 
albăstrie a păpaiţului, făcut dintr’un hârb umplut 
cu răşină şi cu o feştilă de lână, sau erà mai rău să 
simţi, cum îţi înţepenesc măduiările voiniceşti în 
strâmtoarea coliviei, şi să stai,'încremenit, în sin
gurătate ucigătoare? Alegerea era grea, şi Iancu i 
îşi încleşta punyfii.

Cei cari intrau -însă dimineaţa la el, îl găseau 
prietenos şi chiar vesel. La masa sameşului, tânărul 
rătăcit, dar acuma întors la căile cele bune, ajunse
se un musafir plăcut, de care aproape nu se mai pu
teau lipsi. Niciodată nu le trecuse slujbaşilor iarna
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atât de uşor în- pustietatea delà Telega, fiin’dcă 
Jianu ştia să povestească lucruri cu haz, să facă 
glume şi să cânte foarte frumos. Grecii, iubitori de 
sindrofii, ştiau să preţuiască asemfenea daruri.

Cămăraşul scrisese prietenului său, Dumitru 
Jianu, şi-i împărtăşise minunata pocăinţă a Căpi
tanului de haiduci, pocăinţa care, dacă te pricepeai 
să citeşti scrisorile, Ja înţelesul lor adevărat, nu se 
datoră alt cui-vă, decât lui chir Constantin Criso- 
rora. Răspunsul potrivit la asemenea scrisoare, fu 
o putinică de icre, dulceţuri şi un butoiaş cu vin de 
Drăgăşani.

Crisorora ziceă Ia masă adeseaori: „Vezi, boie
rule Iancu, acestea sunt roadele purtărilor D-tale 
îndrjeptate*4.

Cu deosebire bogate însă au fost, roadele îndrep
tării lui Iancu Jianu, în ziua onomastică a sameşu- 
lui, în ziua de Sf. Constantin. Pentru acest praznic, 
bunul frate din Romanaţi se întrecusc pe sine în
suşi. Toate trufandalele de primăvară împodobiau 
masa lui Crisorora.

Chir Constantin poftise şi câţiva prieteni buni 
delà vama din Cânipina, un. orăşel în valea Pra
hovei, unde era atunci vamă pentru mărfurile, care 
veneau delà Braşov. V[enitul vămilor era un venit 
al Domnitorului, şi slujba de vameş eră, ca şi aceea 
de sameş al ocnelor, date în otcup aceluia, care 
plătea mai mult pentru ele.

Prim frumuseţile primăverii se urcau, călări, mu
safirii veseli, spre Telega. Aşteptările, ce aveau în 
privinţa bucătăriei alese a lui Crisorora, le dădea 
o simţire de sărbătoare, şi se bucurau, cu totii, să
KamIuokI.

»

15



— 226

facă cunoştinţa lui Iancu Jianu, a cărui fiinţă de 
faţa la ospăţ, o priviau ca un fel de dar deosebit, la 
această masă. ,

Atât Jianu, cât şi bogăţia mesei trecură însă 
peste aşteptările lor.

Iancu făciî pe meseni să petreacă de minune prin 
istorisiri din vremea când eră zapciu, şi scoţând la 
iveală, în multe cazuri de „catahrisis", partea haz
lie, care le făceă mare plăcere slujbaşilor filozofi. 
Palavre despre darayerile slujbelor plăceau şi mai 
mult, decât istoriile despre femei, deşi nici acestea 
nu puteau să lipsească, dacă eră vorba să se pe
treacă bine. După ce multele bucate grase şi drese 
cu multe mirodenii, precum şi după ce puhoaiele 
de vin, care curgeau, aprinseră simţirile tuturor, 
Iancu porunci lăutarilor, să zică un cântec dc dra
goste, fiindcă vroia să cânte şi el. Cei trei Ţigani 
înaintară, întinzând gâturile drept semn de supu
nere. şi se uitarăîn ochii boierului, aşteptând să le 
spună, care cântec anume are dorinţa să-l în
ceapă ?

Iancu se suci puţin pe scaunul lui şi aruncă apoi 
un picior peste altul, cecace făcu să sune obezile 
şi sa se vaza lanţul, care ajungea delà glezne până 
Ja .un mic butuc, bătut în podină supt masă.

Lăutarii se retraseră speriaţi.
Musafirii făcură mare haz, Crisorora însă bătu 

cu palma în masă şi strigă: „Acesta este prietenul 
meu iubit! Ce prieten, — mai mult decât prietenul 
meu! Este fiul meu şi ciracid meu! Este mărgări
tarul Telegei, Iancu Jianu !“

Feţele negre-rgălbuie ale lăutarilor se făcură sar-



— 221 —

bette de tot, şi, îngroziţi, ei rostogoleau ochii lor 
albi.

—„S’au speriat de mine ca Ţiganii de ciocârlie!“ 
gLumi lancu.

— „Ce, care ciocârlie?*4 chicoti Crisorora.
—„Cum este povestea aceea?“. întrebă atunci 

musafirii, cu toţii.
Jianu începu să povestească zâmbind: „Un Ţi

gan ieşea odată, în fuga mare, din pădure, şi era 
câ-t pe-acl să răstoarne pe un Rumân, care-I întâl
nise în cale. „Da ce ai păţit, cioară?“ îl întrebă 
omul. „Romanice**, răspunse Ţiganul, clănţănind 
din dinţi, „ham văzut o shuta de lupi!“ „Ce o sută! 
Aşi ! Vor fi fost numai nouăzeci şi nouă**. „Sa 
poate, Romanice, sa poate, dar mai puţini de nhouă 
zeci şi nhouă, negreşit că n’au fost“. Rumânul ur
mând tocmeala, îi scăziî Ţiganului tot câte un lup 
după altul, până când, oacheşul, recunoscu în sfâr
şit, că a fost numai un singur lup. „Ei, şi acuma 
să-mi aTăţi cum a urlat acel Iup?“ Ţiganul ascuţi 
buzele: „Haşa, Romanico“, — şi lancu fliţeră ca o 
ciocârlie.

— „Ei, bată-te să té bată!** strigă arendaşul vă
mii Câmpina, punând mâna pe umărul lui Jianu. 
„Aferim, boierule lancu, să ne trăiască ciocârlia 
delà Telega !“

Chir Constantin însă ciripi: „Ce ciocârlie! Boie
rul rămâne tot boier. De aceea şade el cu- noi ceşti- 
laJţi Boieri la masă, şi se simte 'bine! Credeţr 
D-voastră oare, ca eu, Constantin Crisorora din 
Satnos, unde â fost tatăl meu Bei, ba Caimacam 
care tot atâta este ca şi un Domnitor, credeţi
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D-voastră,'Că eu aşi şedea la masă cu un fost hai
duc de rând, cum ar fi de-o pildă acel Mereanu* 
care se zice că hoinăreşte acuma pe Ia Curtjea de 
Argeş? Nu, ana ca asta n’aşi face-o! Boierul ră
mâne bo....“ 'Dar îl turtise vinul, glasul Iui se po
ticni, şi putea numai să îngâne arătând cu degetul 
la Iancu: „Uni mieluşel este, un miieluşel! Nu ve
deţi panglicuţa roşie cu care l-am Jegat?“

Mesenii ţipau de veselie.
Crisorora, care-şi dădea toată osteneala, să ţină 

capul drept, urmă. bătând mereu cu pumnul In 
ntasă, de zângăniau farfuriile şi paharele: „Aveţi 
să vedeţi îndată, că este un mieluşel! — Iorgule 
vino încoace şi desleagă lanţurile boierului Iancu, 
fiindcă el este un mieluşel !“ — şi, sughiţând în 
hohot de râs, chir Constantin se răsturnă înainte 
peste masă.

lorgu făcu, cum i se .poruncile.
Deodată tăcură toţi mesenii.
Iancu Jianii însă zâmbiâ ca şi mai ’nainte, şi po

runci lăutarilor: „Acum să-mi zicjeţi din strune, şi 
eu să cânt: „Ripson, ifos mu, vIerna ilaron...“

Ca un fulger străbătu vorba aceasta prin sindro
fia, încărcată de aburii vinului. Greceşte, vorbise 
greceşte Iancu, şi încă cu accent aşa de ales! Ni
menea n ar fi bănuit în Telega, că el ştie greceşte! 
Spusese numai că înţelege.

Chiar şi Crisorora se desmetici din ameţeala lui 
şi zise în iubita lui Romeicâ: „Da, da, tu eşti mie- 
luşieluJ meu. sufleţelul meu! Ştiu eu ce spun! Ve. 
ve, ine to arni m.u, to psihi mu! Xevro ego ti ipo!“ 

— „Să ascultăm, să ascultăm!“ stăruiau acum 
toţi, ceilalţi.



— 229 —

Ţiganii făcură, cu sfială, un -fel de introducere, 
Si Iancu 'începu cu un glas dulce şi puternic : 
..Ripson, fos mu, vlema ilaron...“

Apoi cântă un alt cântec, şi după el încă unul, tot 
mai înduioşate şi mai aprinzătoare de simţiri.

Musafirii închinau în sănătatea lui şi se îmbră
ţişau unul cu altul, până ajunseră pe supt masă, 
sau trebuiau să se proptească de pereţii din prejur. 
Erau toţi roşii-vineti la fată, beţi tun.

Atunci porunci Iancu slugilor : „Intraţi, intraţi 
înlăuntru şi voi! Aduceţi şi pje paznicii mei, cari 
stau afară înnaintea uşii, şi pe oamenii delà grajcî. 
Astăzi e o zi de sărbătoare! Boierii ăştia nu mai 
pot să bea. Să beţi voi vinul, ce a rămas, e păcat 
să se strice !“

Din vin, nu e vorba, apucaseră şi ei, şi poate tot 
atâta, cât cursese pe cinstitele gâturi ale boierilor, 
se strecurase şi pe gâtlejurile slugilor, în drumul 
ce-î făceau canele şi donicioarele, delà pivniţă până 
-în sofragerie. Dar oamenii tot intrau grămădindir-sc 
unul într’altul, parcă buzjele lor, însetate, n’ar fi 
fost udate, cu nici o picătură aurie sau rubinie. 
Luau paharele de pe masă, le aruncau în guşe, şi 
le umpleau apoi din nou.

Se rugară, să li se cânte şi lor ceva cântece gre
ceşti! „Cântă-ne, boierule, ne rugăm, şi nouă un 
cântec, ca să putem înghiţi mai bine !“

Atunci începu Jian.u sa cânte cu toată puterea 
glasului său, cântecul de desrobire al lui Rigas, în
temeietorul Eteriei, p|e care l-au tăiat Turcit la 
Belgrad. Cuvintele erau alcătuite de Rigas aşa, 
încât se potriveau pe ritmul marseillaisei, şi sunau 
cu foc pe marşul franţuzesc :
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Fiii imu simpatriote, 
Oulinametha, os pote.
Ton achrion iMusulmanon., 
Tis Elados ton tyranon ?

Ochii slugilor fără patrie, se umpleau db lacrimi. 
Ei se aruncau la picioarele cântăreţului, şi-t bâl- 
bâiau mulţumirile lor.

Gânditor se uită Jianu la ei, şi-şi aduse aminte 
de vorba lui Tudor Vladimirescu : „Orcărui om. 
care doreşte să fie slobod in ţara lui, cinste i se 
cuvine*4. Sufletul cel drept al lui Iancu era înduioşat, 
la vederea unei asemenea mişcări în adunătura 
aceia de străini, cari sugiau măduva Tării Româ
neşti.

— „încă odată!44 mai rugară ei. Vroiau să mai 
audă încă odată, că au, şi ei, o patrie, .un petic de 
loc pe faţa pământului, unde să nu fie străini !

Dar Jianu le răspunse: „Nu, nu mai pot, obezile 
de fier dimprejurul gleznelor m’au frecat, de mi-au 
făcut răni. Trebuie să mă duc la odaia mea, să torn 
puţin* untdelemn între cjercuri şi picior44.

Douăzeci de mâini se întinseră atunci, spre pi
cioarele lui şi lanţurile căzură jos.

Jianu îşi muşcă buzele, de-i curgea sânge din ele. 
Cu pumnii amândoi îşi apăsă pieptul, spre a îm
piedică un ţipăt de bucurie.

— „Acuma cântă! Mai cântă-ne încă odată : 
„Fiii mu simpatriote... !“ îl rugau ei.

Ei cântă. Ei beau mereu şi oftau.
•Le mai cântă şi alte cântede patriotice de ale 

lui Rigas.
Ei beau şi plângeau.
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După un ceas nu se mai putea mişca nici unul. 
Alături de boieri., sau întinşi de-a curmezişul peste 
ei, pe prag şi afară în sală, zecea, horcăind, toata 
Arnăuţimea din Telega.

Atunci se sculă Ian cu şi aruncă o privire ageră 
înnainte, cum era obiceiul lui, ca să ochiască dru
mul cel mai scurt peste trupurile împrăştiate pe 
jos, Turburarea pe care o simţise când îi căzuseră 
lanţurile, făcuse acum loc unei linişti sigure de ţelul, 
pe care-1 urmăriă. El luă un sfeşnic d'e pe masă, 
trecu peste trupurile oamenilor beţi şi se duse 
drept la iatacul lui Crisorora. Fiindcă acolo nu- erau 
dulapuri, toate hainele se găsiau atârnate pe Ia 
cuiele din pereţi, sau aruncate peste lăzi şi pe div«i- 
nuri. lancu n’avcă decât să pună mâna şi să-şi ieâ 
de vroia.

După ce-şi făcu alegerea, mai luă şi un pumn de 
bani de aur dintr un sipet, şi se duse la grajd, puse 
şeaua pe şargul lui Crisorora, şi, încălecând, o croi 
la lumina stelelor sclipitoare, pe Doftana în sus, în 
lumea largă si slobodă !

La revărsatul zilei, băga de seama lancu, că li
vezile prin care trecea, erau pc alocurea acoperite 
cu o pânză albă, djeşi abiă căzuse o rouă uşoară. 
După ce se -făcu însă lumină bine, văzu, că acele 
pete si fâşii albe de prin iarbă, erau sălaşuri întregi 
de fluturaşi, dormitând atârnaţi de florile câmpului. 
Mii şi sute de inii de albineţi, cari se aşezaseră pe 
cotoare, pe boboci şi pe spice, ca un al doilea 
strat de flori. Îndată ce se arătă însă soarele, acest
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al doilea strat die 'flori învia, aripile împăturate până 
atunci, se scuturau, şi unul după altul începură <fhi- 
turaşii să se despartă de conacul mirositor, în care 
se odihniseră peste noapte. In scurt timp începu o 
fuJguire, ca de zăpadă, peste livezi, în toate părţile* 
şi apoi o aşezare şi o veselă rostogolire pe măceşii 
de printre rozoare, presarăţi cu' stele de flori zâm
bitoare.

Pe cât eră de 'frumoasă această privelişte, lot 
atât de rea prevestire făcea. Sumedenia aceasta 
de 'fluturi însemna o vară foarte secetoasă.

Livezile se sfârşiau, şi începeau acum pădurile.
Lumina arzătoare a zifei străbatea prin măreaţa 

catapiteasmă de fagi. lancu se uită împrejurul lui 
şi se mira. Era obişnuit cu pădurile de stejari din 
Oltenia, în care domneşte un amurg negru-verde. 
Dar supt bolţile înalte de fagi, lumina e verde-aurie 
şi strălucitoare, mai ales primăvara, când cununele 
de frunze par a fi alcătuite de solzişori de ciiryso- 
praze, atât de strălucitoare şi de deschisă este 
faţa lor.

Cu cât se urcà lancu mai sus, cu atât mai puţin 
desvoltate erau frunzele. După cele netede, cari 
oglindeam lumina, veneau altele, cu mărgiiiile .încă 
îmbrăcate cu peri subţiri, în ai căror torturi de ar
gint se aşezaseră miloane de musculite cu aripile 
albăstrii şi străvezii, şi care, ridicându-se în roiuri 
zăpăcite, se băgau în ochii călăreţului, în gura şi 
nasul Iui. Şi aceasta erâ un semn de secetă pentru 
viitor. Mai sus frunzele erau încă adunate în găoa- 
cel'e mugurilor castanii şi strălucitori, astfel, încât 
crăcile aveau înfăţişarea, pare-c’ar fi fost întinsă o
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reţea de boabe de smarand peste ele. Tot codrul 
erâ plin de un miros dulce şi desfătător, cum numai 
-■tânărul frunziş de fag îl răspândeşte.

Iancu îşi umplù plămânii cu el, şi începu să râza 
în mijlocul zgomotoaselor cântări ale păsărilor, ce 
nrmâ acuma, după guruitul visător al turturelelor 
sălbatice.

:Deodată veni un potop de lumină şi mai auriu 
printre copaci. Ca prin nişte porţi uriaşe ieşi Iancu 
în luminişul, orbitor aproape, al unor livezi de 
munte, proaspăt înverzite. Pădurea rămase înapoia 
lui, ca un fel de val, dinaintea căruia se vedeau prin 
iarba înalta, numai unde şi unde, câte un fag uriaş 
răslet, ca un fel de strajă înaintată!

Şargul începu să rânchezească din răsputeri, şi 
apucă un pas mai repede, dar fiindcă suişul nu eră 
greu, el Incepiî să-şi piardă răodarea şi s’o iă în 
fugă. Călăreţul ridică atunci frâul în sus şi, lăsân- 
ciu-I îu voia lui, căluşelul, plin de bucuria primăverii, 
o rupse la deal, ca şi când ar fi voit să se înalţe de 
pc .uriaşa coastă verde-în văzduhul vânăt al cerului.

Era lin-iştje jur împrejur, până când se zări un 
punct întunecat pe deasupra liniei din culmea mun
telui. Punctul cresciî mereu şi repede, până înfă
ţişă figura subţire a unui cioban pe care îl urma 
o turmă dc miei. blehăind iîn- toate felurile, şi care 
se revărsa în jos pe pajişte, asemenea unui şipot 
spumegător. Din dosuMor se repeziră deodată cinci 
câini aprigi de stână, năvălind asupra călăreţului, 
cu un lătrat asurzitor.

Când le şueră însă ciobanul, dulăii se astâmpă- 
rară îndată.
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Jianu opri calul său şi lăsa frâul să alunece prin
tre degjete, dându-i capul slobod. Şargul plecă fru
mosul său. gât arcat. şi începu să smulgă câte un 
mănunchi din iarba verde zămoasă.

Călăreţul salută pe ciobanul ţărăneşte: „Noroc!:t
— „Noroc bun!“ răspunse şi flăcăul, stând ne

mişcat cu mâna dreaptă sprijinită pe toiagul înfipt, 
slant, în pământ. Era un toiag împodobit cu veri- 
guţe de fier până sus la cârlig. Braţul stâng al flă
căului eră aşezat uşor peste cel drept. De pe umăr 
îi atârnă o sarică lctoasă. Fata tânără a ciobănusu- 
lui priviâ, cu ochii lui serioşi, castanii, pe supt că
ciula uriaşă de miel negru. Câinii zbârliţi se aşe
zară împrejurul lui şi se gudurau. Mieii,-couduşi 
de câteva oi, se îmbulzeau, în cete sau în rânduri 
lungi şi dese, fără sa ridice capetele din iarbă. De 
departe se auzeâ cum smulgeau iarba cu guriţele 
lor 'flămânde, şi feluritele ierburi rupte, rirai ales 
cimbrişorul, care creşteâ bogat, pe aceste livezi 
umejoare de munte, umpleau aerul cu mirosurile 
lor plăcute.

— „Cuin se chiamă muntele?41 întrebă Jianu.
— „Vârful Mierlei**, răspunse ciobănelul.
— „Mai este mult până la mănăstirea Sinăei ?"
— „O -fi multişor4*, fu răispuusul cam zăbovif.
— „Se vede mânăstirea de colo de sus. de pe 

vârf ?“
:— „Nu se vede, dar de pe celălalt munte, de pe 

Qagu, .poţi s’o vezi*4.
— „Este vre-o potecă pe acolo, pcn-tru calul meu, 

în >spre valea Prahovei ?**
— „Este44.
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— „De când stai tu aici sus ?“
— ,JDe patru săptămâni**.
— „Nu mai este iarbă jos, în vale şi de aceea aţi’ 

trebuit să veniţi sus la munte ?“
— „Dacă n’a dat Dumnezeu, drăguţul, zăpadă 

astă iarnă !“
— ..Mi s[e pare, că Dumnezeu este supărat pe 

noi1*.
- „O fi supărat pe noi şi de aceea ne pedep

seşte**.
— „Noroc !“
— „Noroc bun !“
Jianu apucă spre vârf.
Ciobanul rămăsese locului, nemişcat, şi se uita 

după Jianu, până ce, atât calul cât şi călăreţul se 
vedeau, numai mititei de tot, pe coama înverzită 
a dealului.

Acolo sus Jianu se opri. Ochii lui se deschiseră 
mari. Supt zăbranicul, ce acoperiâ soarele de a- 
miazi, se vedea, în faţă, un lanţ de munţi înalţi, 
dincolo de valea adâncă şi împădurită a Prahovei. 
Asemănat unui perete uriaş, care începe la miazăzi 
cu o măgură tâmpă şi se sfârşeşte la miazănoapte 
cu un şir de prăpăstii în coastele stâncilor, se ri
dicau Bucegii, peste ceilalţi munţi. Se mai vedeu 
ancă, unde şi unde, atârnând câte o maramă de ză
padă, de pe umerii vârfurilor. Mai jos brazii şi mo
lifţii îmbrăcau toate văgăunile săpate In trupul mun
ţilor, şi trimeteau trunchiri de copaci, bătrâni tre
cuţi de sute de ani, până jos în matca zgomotoasei 
Prahove. In mijlocul acestei păduri, Ia mâna dreap
ta, cum urca Iancu, erâ mânăstirjea Sinaia, zidită
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de Cantacuzineşti, al căror neam a dat odinioară 
Ţării, un număr de mai multi domnitori buni. Iu 
acea sălbăticie de codrii, cari se întindeau; pe atunci 
delà Câmpina şi până la graniţa Ardealului, mă
năstirea Sinaia eră singura locuinţă de oameni, 
unde orice călător găseă găzduire pentru trei zile. 
fără nici o plată.

De acdea Jianu se hotărî, să ocolească acest, 
conac al tutulor trecătorilor, şi seoborî în jos, ţi- 
nându-şi calul de căpăstru, prin pădurea de fag, 
care-şi deschideă acum iară bolţile sale luminoase. 
Coasta eră.repede, lăsându-se aproape drept în jos 
în Prahova. Ajungând la malul rîului, Iancu înca
lecă şi sili calul său sforăitor, să treacă prin apa, 
care vjeneă mare. Calul înainta jumătate pe picioare 
şi jumătate înnot. Urcă apoi malul celălalt şi, cu o 
singură săritură, trecu peste drumul cel mare, care 
duceă pe acolo.

Intră iară în codrul întunecat. Aci erau nişte co
paci aşa de uriaşi, că ar fi trebuit trei oameni cu 
braţele întinse, să poată cuprinde trunchiul lor. 
Iar copacii, pe care <îi doborîse vârsta înaintată, sau 
vântul şi fulgerele, zăceau, culcaţi la pământ, ca uit 
fel de meterezuri, pe care, dacă le găsea în cale 
călăreţul, trebuia să le ocolească, ducându-şi calul 
de căpăstruîîntr’un cerc larg împrejur. Pe deasupra 
acestor răposaţi uriaşi, se aşfcză o nouă vieaţă şi îi 
împresură cu tinere vlăstare. Feriga îşi întindea 
aripile din făina lor putrigăioasă, triîoiaşul îi îm
brăcă cu solzişori, şi multi dintre ei mai purtau şi 
o coamă albă de asprişoară.

Lumina eră acuta iară altfel, de cum fusesem pă-
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durea de fagi dc pe inaluJ stâng al râului. Se ve
deau .un fel de aburi albaştri-verzui printre mân
drele coloane de copaci. Vântul de Miazăzi-Apus, 
care începuse a se ridica uşor, făcea să sune, tainic 
şi fermecător, strunele harpelor de brazi. Nici un 
arbore nu cântă, cum cântă bradul, atât de plin şi 
aşa de măsurat, cu un colorit atât de întunecat în 
sunetul său.

Era peste putinţă haiducului să-şi tie drumul 
drept înainte. Trebuia când să se urce la deal, şi 
cân;d să scoboare la vale, şi foarte;.adesea să stră
bată prin tufişuri încâlcite, care respingeau pe ori
cine se apropia de ele. biciuindir-I cu braţele (or 
mlădioase.

Jianu doreâ sa ajungă la vârful, care începe valul 
cel înalt al Bucegilor. De acolo voia să apuce spre 
Apus, trecând înainte, prin Muscele, la Argeş, fiind
că eri-seară îi spusese Crisorora, că Mereanu se 
găseşte acum prin părţile acelea.

Umblase însă mai bine de două ceasuri, acum 
după ce trecuse Prahova, şi nu ajunsese încă la 
marginea pădurii. 'Deodată auzi glasul tainic al unui 
isvoraş, care nu se repeziâ însă printr.un văgaş 
adânc, ci aluneca numai uşurel, printre frunzele de 
fag, căzute în toamna trecută, peste brazdele de 
muşchii* strălucitoare şi printre şirurile de albăs
trele.

lancu urmă cursul apei în sus, care luă, curând, 
înfăţişarea urmi drum, poleit cu aur. O holdă de 
calce galbine închise, slujind drept potecă, îl scoase 
la un luminiş, deasupra căruia se înăltâ, în depăr
tare, luminat încă de soare, vârful, la care dorea el
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să ajungă. Prin urmare Iancu nu sc rătăcise, de- 
altmintrelea asemenea lucru nu se întâmplă unui 
haiduc.

Dar dădîi acum peste altceva neaşteptat, o co
libă, mică de 'tot, care se piteâ în marginea pădurii, 
şi, în apropierea ei picură apă printrun sghiab de 
lemn. Aceasta eră apa, care, îndreptată de mână 
de om, curgea mai la valje, în jos, pe coasta cea lină 
din pădure.'

Pe prispa bordeiului şedea o fiinţă omeneasca, pi
pernicită, un căl^ugăraş îmbrăcat cu o rasă tocită şi 
având barba căruntă, aproape albă.

Moşneagul Se uită cliiorîş Ia haiduc.
— „Cu plecăciune, părinte", îi strigă Jianu.
— ,Dumnezeu s’ajute, frătioare".
—„Cum se chiamă muntble cela, de colo de sus?“
— „Muntele?" şi punându-şi mâna încet deasupra 

ochilor obosiţi, sihastrul se uită la vârful luminat 
de soare. „Muntele acela se chiamă „Vârful-cu- 
dor".

Călăreţul ridică capul. Un fulger trecù prin în- 
drăsneata lui fată: „Vârful cu dor? Semn bun să fie 
pentru mine!"

„Dorul taie fient şi frânge otelul!" Aceste vorbe 
ieşeau din prisosul inimei lui. Plecând apoi privirea 
iară în jos, zise rîzând : „Părintele, mai ai şi Sfin
ţia ta iîncă vreun dor ?"

Sprijinit pe toiag, batrînul tăctî mai întâiu, apoi, 
oftând adânc, răspunse: „Merindele mele s’au is
prăvit. Aştept un argat delà mănăstirea Sinaia, care 
să-mi aducă de-ale mâncării. Nu cumva ai ceapă 
sau usturoiu? Acuma a eşit cea nouă şi e fragedă4*.
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Când spunea aceste vorbe, în ochii lui, stinşi, se 
mai zărea încă o scânteie de vieaţă.

— „Ntr, tată, îmi pare rău, dar n’am“.
— „Apoi*4, zise pustnicul, „dacă treci cumva pe 

la mânăjstire, spune-fe, să-mi trimeată mai de
grabă".

— „Nu-mi e drumul pe acolo, părintele”, răs
punse Iancu, care îndată ce auzi, că trebuia să so
sească cineva delà Mănăstire, trase frâul calului 
mai scurt. „Aş dori însă să ştiu, tată. dacă mai e de
parte până în Valea lalomiţei, dincolo de Vârful 
cu Dor ?“

— „Asta nu ştiu‘% fu răspunsul sihastrului, ai că
rui interes pentru acest străin încetase, aflând ca 
n’aveâ nici ceapă, nici usturoiu. Toate celelalte ale 
vieţii, afară de mâncare şi de băutură, erau pentru 
dânsul cufundate şi învelite Sntr'o negură adâncă, 
Părul sur, încâlcit d'imprejurul capului şi feţii moş
neagului, semăna cu acef căiţi argintii, cari atârnă 
de pe crăcile brazilor, şi cari le sug vlaga lor. Rasa 
lui călugărească‘semăna cu coaja copacilor putre
ziţi. El se întorcea, încă în vieată fiind, -înapoi, 
la matca sa, pământul, şi se înfăţişa asemenea unui 
copac, înainte de ce sc risipeşte în ţărână de tot.

Iancu Jianu apucă, mai repede, deacurmczişul 
luminişului. Dupăxvre-o jumătate de ceas, dădu de 
un isvor bogat, care ţeşiâ de supt rădăcinile unui 

' fag uriaş. Acî era marginea pădurii. Vârful cu Dor 
se iînăltâ, cu strălucita verdeaţă a plaiurilor în luna 
lui Cireşar, şi se îndrepta spre însuşi bolta cerului 
albastru. O potecă ducea şerpuind, în- sus, prin mă
reţele lui coaste.
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•Dar şargul Iui Jianu ostenise. Din noaptea tre
cută nu mai avus'ese parte de odihnă, lancu descă- 
lică, dar când tncepù să urce, simţi, şi el, cele nouă 
luni, pe care Ie făcuse în ocnă. Se simţea înţepenit. 
Deşi băuse bine ddn isvorul delà marginea pădurii, 
totuşi aveâ sete şi nicăiri nu se ved|eă ape. II apu
case nişte fierbinţeli şi răsuflarea i se scurtă.

Din fericire se ridicase şi băteă Austrul, vântul 
răcoritor delà Apus. Deodată se ivi iui norişor alo, 
strălucind deasupra Vârfului cu Dor, şi, pare-câ 
şi-ar fi aruncat icoana în văzduh, ca într’o oglindă, 
se văzu şi un alt nor asemănat cu el, ceva mai jos, 
sub creasta muntelui împădurif. La dreapta linsă, 
unde Bucegii, cari se înfăţişează celui ce îi priveşte 
de dincolo de valea Prahovei, ca un perete unit, se 
despărţeau în râpi şi lespezi uriaşe, printre care 
păreâ că clocoteau aburii, ce ieşeau din toate vă
găunile.

In puţine minute nourii sê îngroşară, şi lăţindursc, 
se ridicau în sus şi acopereau soarele ca un zăbra
nic, iar când Jianu se opri, rezefnat de marginea 
unui văgaş, ca să se odihnească puţin, se auzriră 
deodată tunete puternice din norul luminos şi o 
grindină straşnică începu să cază. Intr’o clipă era 
poteca acoperită cu măzărele de ghiaţă, care se 
rostogoleau la vale. O ciuruială bogată cădeâ pe 
dealurile verzi şi brobonelele de gliiaţă pârâiau, 
când loveau florile şi ierburile, cu freamăt. Micşu- 
nelele întunecate, degetărelele aurii, cioboţica-cu- 
cului gălbuiă şi albele flori ale Paştelor, toate erau 
sdrenţuite.

Tot aşâ de repede, cum se urcase în sus, se lăsă
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şi în jos, acel nour de pe creştetul Vârfului cu; Dor, 
şi se aşeză p|e umerii: lui. Se vedeau iară, ca printr’o 
perdea fermecată, albastrul cer şi verdeaţa live
zilor. Negurele începură se pornească şi să fiarbă 
uşor, până se risipeau. Se părjeâ, că ziua se făcuse 
apoi mai luminoasă, ca mai nainte.

Sus pe plaiu, .unde ajunsese Iancu, iarba erà mai 
aspră, erà încă gălbuie, ca iarna. Acum se desfă
şura înaintea ochilor lui puternica coamă a Buce- 
gilor, acest înalt platou, de două ori atât de lung, 
cât e de lat, şi carie se întinde dinspre Miazăzi spre 
Miazănoapte, o singurătate plină de flori şi de ier
buri, peste care miile de ciocârlii îşi revarsă dulcea 
lor cântare.

In fund, se mai vedeâ un al doilea şir cţe munţi, 
cu crestele rotunjite, punând hotar văzduhului, iar 
prin deschizăturile dintre creste, se zăreau în de
părtare, un al treilea şir prin aburii albaştri, munţii, 
cari tin de Arcfeal.

Minunatele colori, frumuseţea liniilor, măreţia şi 
lărgimea priveliştii, înrâureau asupra Jianului nu
mai ca printr’un zăbranic, fiindcă el nu mai putea 
de foame. De şeasesprezece ceasuri eră pe drum.- 
Cele trei ceasuri din urmă le făcuse pe jos, pe o 
potecuţă, care urca drept în sus ia deal. Calul tre
buise aproape să-i târască după sine. Amândoi a- 
veau acum mare trebuinţă de odihnă. I se păru 
atunci, că cel mai bun lucru de făcut ar fi, să popo
sească la schitul din peştera delà Obârşia Ialomiţei, 
despre care (îi vorbise Iorgu, paznicul său delà în
chisoare. Ar fi despărţit astfel prin două coame de 
munţi de Telega. Aşa iute nu puteau Arnăutii să-l
HaiAmul. U
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ajungă. Ei îl vor căuta, negreşit, pe drumurile mari, 
şi nu vor alerga toată ziua pe urma Iui, fără să 
odihnească.

Simţirea de siguranţă, pe care o avea acum, îi 
mai dadù înapoi ceva din puterile de mai ’nainte. 
Apucând calul de căpăstru, o luă deacurmezişuî 
peste plaiul, ce sc lărgea de acî înainte. După un 
ceas ajunse la marginea cealaltă despre Apus. La 
picioarele lui Iancu se întindea acum minunata vale 
a Ialomiţei, care este mult mai îngustă, decât valea 
Prahovei. întorsăturile ei, frumos rotunjite, sunt 
îmbrăcate cu bradet vbrdc închis, ca o catifea, iar 
în fundul _vaîi se întinde* tot dealungul ci, o fâşie de 
iarbă verde-deschlsă, prin mijlocul căreia curge 
sclipind, Ialomiţa, şi se repede la vale. Ialomiţa vine 
foarte de sus, din cazanul de stânci, care, la dreap
ta, tărmuesc zarea prin puternicele lor vârfuri ce
nuşii şi verzui, şi trece apoi, spumegând, prin des
chizătura văii, spărgandu-şi drumul printre stân
cile îmbrăcate cu brazi pe crestele lor.

Vârful stâncilor de jur împrejur, verdeaţa în
chisă a brazilor şi verdeaţa de smaragd a livezilor 
din poale, toate împreună, fac o minunată alcătuire # 
de trei colori, deasupra cărora se întinde, liniştita, 
bolta largă şi luminoasă a cerului albastru.

La scoborîş, Iancu se întâlni cu un băiat de cio
ban, care-şi îndemnă măgăruşul, rapăn, să urce în 
sus !a deal, strigându-i mereu „Ciuş“, şi tocă cu 
bătui, din când în când, pe uscăţivele lui coaste.

— „Unde e schitul Ialomiţei?44 întrebă Iancu.
Ciobănaşul se întoarse şi arătă cu toiagul spre 

Miază-noapte, la vârfurile stâncilor, care înconju-
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ran valea. Apoi se mai uita odată, lung în urma boie
rului, care erâ o arătare neobişnuită în singurătatea 
acestor munţi. Dar de întrebat nu-1 întrebă nimica.

Ialomiţa nu eră prea adâncă, şi totuşi sărmanul 
Şarg se poticni, când trecu, călărit de stăpânul său, 
prin apă. Iancu apucă în sus pe lângă râu. Mai în
tâia drumul ducea prin livezi mlăştinoase, apoi prin 
brazii crescuţi din stânci, cu crăngile deşe şi fru
mos rotunjite. Valea se făcea mai strâmtă din cc 
în ce, stânci înalte se ridicau pe deasupra colanului 
de brazi minunaţi, apropiindu-se până ’n -Ialomiţa. 
Tot mai tare se auziâ clocotirea apelor. Urma o co
titură a Ialomitei, într’o cheie de stâncă, pe care 
nîul o trecea vâjiind şi umplând văzduhul cu zgo
motul ce făceă. La mâna stângă se ridica o pote
cuţă, drept în sus printre bolovani, şi îndată ce 
•trecu Iancu dincolo de colţul stâncii, zări schitul in 
mijlocul peretelui, adumbrit de 'bolta unei peşteri. 
Schitul cu acoperământul său de şindrilă, care se 
făcuse argintie de vânturi şi de bătaia ploilor, cu- 
prindleâ toată lăţimea peşterii, iar în mijlocul ei se 
vedea un turnuleţ mic, în care erau clopotele. Zgo
motul rîului şi clocotirea apelor, care părea ca pun 
aerul In. tremurare, erâ amestecat cu subţirelul su
net al clopotului, care vestea începerea vecerniei.

Iancu intră prin poarta scundă, plecându-se. Un 
fel de răcoare, încărcată cu miros de mucigaiu îl 
întâmpină. Iu curtea din peşteră, supt bolta de 
stâncă, erâ aşezată bisericuţa, care spoită fiind 
albă, se deosibeâ de fundul cel negru, căscat, al 
peşterii. Biserica erâ cu altarul în spre gura .peş- 
treii, trebuind, după obiceiul dreptcredincios, să
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fie altarul spre Răsărit. Din bolta peşterii cădeau 
picături, şi pe alocurea un mucegaiu, verzuiu, lipi
cios, acopereâ pământul, bătut cu umbletele. Clo
poţelul din turnuleţ se zbatea mereu şi fără preget.

Câteva uşi de pe Ia chilii se deschiseră, şi înce
tişor se adunară în curte vre-o cinci schimnici. 
Aveau bărbi şi plete lungi şi erau îmbrăcaţi cu rase 
negre tocite, strânse cu câte o bucată de fringhie 
împrejurul mijlocului.

Când dădură cu ochii de străinul voinic, se opriră 
pe loc. Unul însă, al căruia păr erà mai negru şi 
cărui ochi erau mai vii, decât ai celorlalţi monahi.
Ie'făcu semn, să treacă mai înainte. Ei dispărură în 
spre fundul peşterii din împrejurul bisericuţă.

— „Plecăciune, părinte!" zise Jiauu. „Binecuvin- 
tează !"

— „Dumnezeu să te aibă totdeauna în paza lui, 
fiule".

— „Pot să mâiu aici în noaptea asta? Mi-e calul 
foarte obosit".

— „Să fii binevenit, Ia noi, fiule, casa Domnului 
e deschisă pentru toţi drumeţii. Da de unde vii ?"

— „Din Târgovişte".
— „Aşa de departe! Această mănăstire este în

chinată S-tulur Nifon din. Târgovişte. PToistosul * 
Meletie este mai-marele nostru".

— „Tocmai el mă trimite".
^ „Te trimise pe tine, fiule, la noi ?"
— „Aşâ e, o danie a fost făcută pentru, biserica 

S-tului Nifon. Proistosul Meletie, ştiind că mă duc 
Ia Câmpulung, ca să cumpăr nişte cai. m’a rugat 
să nu preget să mă abat, luând drumul spre Ialo-
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miţa, şi să-ţi aduc darul acesta*4, lancu scoase din 
chimir zece galbeni sclipitori.

Doamne sfinte!44 Călugărul îşi pierduse a-1 '
proape răsuflarea, şi sje -uită cu ochii înholbaţi ia 
trmisul Proistosului Meletie. „Şi ai făcut acest 
ocol mare pentru noi, prin pustietăţile aceste ?“

— „Spre iertarea păcatelor mele! Om sunt şi eu.
părinte44.

— „Tot numai oameni suntem cu toţii44. îl mân
gâia călugărul, strângând bine pumnul, iîn care 
ţineâ galbenii.

La arhondărie îi dădură lui lancu brânză de oaie 
şi mămăligă proaspătă, pe urmă varză acră şi cas
traveţi muraţi, pe cari ardeii amestecaţi printre ei. 
îi făceau îndrăcit de iuti. lancu mancă cit foamea 
unui lup, şi bău cu mare sete moarea de varză acră. 
pişcătoare. ba trebuiră chiar să-i mai aducă încă 
o strachină din putina cea mare, care era aşezată 
în fundul peşterii, ca într’o anume pivniţa.

Sârgului îi aduseseră părinţii iarbă proaspătă, co
sită de curând, şi i-o puseseră dinaintea schitului. 
Acolo putiî să roadă până noaptea într’un târziu.

■După gustarje, lancu se întinse pe patul de lemn. 
Vinele i se sbăteau în pulpe. închisoarea îndelun
gată nimicise vânjoşia, chiar şi a unor vine de otel 
ca ale lui. El simteă acum oboseala celor douăspre
zece ceasuri de călărie şi a celor şease ceasuri, pe 
care le mai făcuse pe jos. Ce o mai fi de capul unui 
biet om, care va di petrecut, nu numai nouă luni, ci 
mai multi ani, în Telega, în colivie, sau în gâtul unei 
ocnje, şi care pe urmă va fi fost graţiat? Mai rău
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decât moartea! Of! Haiducul îşi întinse pieptul în 
toată lărgimea Iui şi ridică pumnii în sus.

I se părea, că eră împreună cu Alexe la ferarul 
din Drăgăşani, ca să-i potcovească Şoimul. Lovi
turile ciocanului, care cădeau, sprintene şi sună
toare pe potcoave, erau aşa de limpezi, încât el se 
deşteptă din. somn. Atunci însă îşi dădu seama, că 
eră un clopot, care sună astfel, şi că se mai au zi à 
tinea şi un alt zgomot, un fel de blândă vâjâială. O 
lumină albăstrie umplea chilia lui.

lancu se ridică pe coate. Unde se află? Eră ziuă? 
Nit, eră lumina lunei. Sună clopotul pentru slujba 
de miezul nopţii în schit, şi, jos în vale, la poalele 
stâncilor, vâjâiâ Ialomiţa.

Jianu se sculă, vroiă să ştie cum eră vremea, şi 
să vadă de calul săiu^Când ieşi în curtea schitului, 
bisericuţa i se părea aproape orbitor de albă. Prin 
ferestrjele cele mici străbăteă o lumină slabă, ro
şiatica, şi din lăuntru se auzeă o cântare mono
tonă, cântare de bărbaţi. Obiceiul lui lancu eră, să 
•cerceteze de aproape orce loc, unde se află. Făciî 
deci un ocol împrejurul bisericii, al cărei acoperă
mânt,, ieşit înainte, ajungeâ până în bărbia lui, apoi 
intră în biserică prin uşa, făcută dinspre fundul 
peşterii.

Biserica eră -foarte joasă, ca pentru copii. Lumina 
lunii şi flăcăriţjele câtorva lumânărele subţirele pă
trundeau, slăbuţ, prin întunerecul, în care şedeau 
călugării, ca nişte pitici, în străni, prin horurile din 
dreapta şi din stânga. Pe tâmpla altarului se ză-
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reau un fel de poleieli tocite şi nişte feţe împestri
ţate.

îndată ce intră streinul în biserică, slujba se în
vioră. Călugăraşii vroiau să dovedească, că deşi 
trăiau, aici, în pustietatea asta. depărtaţi de lume, 
totuşi cunoşteau rostul slujbelor sfinte. Dc când 
veniseră în Tară, odată cu Domnii din Fanar, şi 
preoţii Greci delà Patriarhia Ţarigradului, se cre- 
deă, că este mai frumoasă şi mai cucernică slujba, 
dacă se scotea fiecare şi labă pe nas şi blehăită. 
Spre a face să iasă tonurile cele mai ascuţite, se 
apăsau vinele gâtului cu degetul cel mare, şi sc 
scurtau astfel coardele vocale, cum se scurtează 
strunele Ia lăută. Aceasta se chemă „Ifosul de Ţa
ri grad44.

După ce sfârşiră astfel, „cu ifos44, slujba de mie
zul nopţii, călugăraşii stinseră lumânările şi se du
seră înapoi la chiliile lor. Numai stareţul însoţi pe 
lăncii până afară din mănăstire.

Acolo se opriră pe şesul îngust dinaintea peşterii. 
Frâ o Lună fermecătoare. Toată valea, din sirs şi 
din jos, eră plină de lumina argintie, iar cerul se 
înfăţişă .într’o gingaşe strălucire albastră. Nu se 
vedeă nici o siea, fiindcă luna le covârşiă pe toate 
cu lumina ei. Ba se arătă îutr’o mărime uriaşă, toc
mai deasupra coastelor, ce ieşeau înainte în partea 
dreaptă. Pe malul celălalt at râului peretele înalt 
de stâncă purtă o creasta de brazi, iar jos de tot. 
în vale, se rostogoleau apele argintii ale Ialomiţii. 
Aerul părjeă şi mai uşor şi mai balsamat. de cum 
fusese peste zi.
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Jianu îşi cătă şargul. Obosit el se culcase pe fân 
şii dor inia.

:— „Lovite-ar trăsnetul !" mormăi haiducul. Cu 
acest dobitoc ostenit, nu era să ajungă mâine la 
Ourtea-de-Argeş. Nu seamănă cu Şoimul! Fireşte, 
grosul Crisorora călărea numai două trei ceasuri 
pe săptămână, şi de aceea frumosul şi sănătosul 
animal se moleşise de tot.

Posomorit se apropia Jianu de ţarcul, făcut din 
stâlpişori de brad, chiar .pe marginea prăpăstiei, 
spre apărarea locului din faţa mănăstirii, şi-’şi în
dreptă privirile pe vale în sus, la Miază-noaptc, 
unde se deschid porţile de stânci spre o pajişte. Se 
vedeau bine. ca ziua mare, pâlcurile de brazi şi 
colţii stâncilor, până departe pe munte în sus.

— „Are să fie oare vreme bună mâine?" îl în
trebă Iancu pe stareţ, care şedea, tăcut, alături

el.
— ..Bate Munteanul. Are să mai lămâie frumos".
— ..Cum se ch ia mă vârful de colo, de supt care 

isvorăşte Ialomiţa ?"
— „Acolo e Omul. Iu dosul lui începe Ardealul**.
— ..Cine a clădit aejes-t schit, în acest unghiu aşa 

de depărtat al Ţării ?"
— „Doi oameni credincioşi din Târgovişte, spre 

iertarea păcatelor lor".
— „De mult ?"
— „De cinci ani".
Apoi tăcură iară amândoi. Ialomiţa curgea îna

inte spumegând.
De odată se întoarse Jianu, cu întreaga lui faţă.
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la stariţ. Lima ’1 luminà an plin, şi ochii lui de vul
tur scânteiau.

— „Părinte, fără îndoială, câteodată vin la voi 
musafiri ciudaţi, în pustietatea asta ?“

Călugărul îşi ţinea braţele încrucişate supt mâ
necile largi ale rasei.

— „Da, vin câteodată, fiule", răspunse el liniştit. 
..Vin să se închine, sau numai aşă, în treacăt. Noi 
iil£ suntem aici, ca să-i întrebăm, cine sunt. Casa 
lui Dumnezeu, în această pustietate, este deschisă 
pentru ori şi cine !“

lancu dădu din cap.

In lumina roşiatică de Asfinţit se opri lancu pe 
un vârf de munte, şi proptindu-şi uşor o mână, cu 
frâul, pe oblânc, iar cealaltă punând-o în şold, pri- 
v ia în vale cercetând. De jos din vale se urcau, pe 
coastă iîiL sus, trunchiurile încâlcite ale jnepenilor 
rârându-se pe pământ, ca nişte şerpi printre pietre. 
Vârfurile rămurilor lor îşi ridicau ciucurii, în sus 
spre cer. Colo, jos, se deschidea încă o altă vale, 
înconjurată de dealuri, îmbrăcate cu păduri, valea 
Dâmbovitei, şi în dosul ei se vedeau ridicându-se 
alte colţuri, înfăţişând o stemă uriaşă, cât o puteai 
cuprinde cui ochii. La dreapta eră Ardealul, Ia 
stânga Ţara Rumân'ească.

Soarele apusese. Cu aripile catifelate, întunecate 
ca viorelele, sosiă seara, întinzându-le peste toată 
firea, şi numai vârfurile munţilor se vedeau, parca 
scrise în linii de rubin înfocat.

Băgarea de seamă cercetătoare a Jianului se oprii
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ia un sul de rum albăstriu, care ieşa din coasta îm
brăcată cu brădet a unui deal, în depărtare cile vre-o 
mie de paşi dedesuptul lui. Iancu privi multă vreme 
într’acolo. Şi într’.un moment îşi pregătise chiar 
degetele, să tragă un fluierat haiducesc, dar apoi 
se resgândise şi pornise înainte. SeîntuUecâ repede, 
şi cu uşoare şuierături se ridicau liliecii, sburând 
de printre fărămiturile stâncilor.

Puţin timp mai pe urmă, s’auziâ şi un alt sunet, 
plutind prin văzduhul liniştit, eră' un depărtat cân
tec de fluer. Când Jianu coti împrejurul coastei, 
zări o lumină roşiatică, asemenea unui foc ciobă
nesc, la marginea .unei păduri.

Vre-o cinci sau şease oameni, cari, din depăr
tare, păreau ca nişte păpuşi, tăiete din hârtie nea
gră, erau împrejurul unui foc, rezemaţi, pe toiagu- 
rile lor. In dosul focului se vedeâ, iîntre undele ju
cătoare aţe luminei, învelitoarea lată şi joasă a 
unei stâne.

Când se apropiă Iancu, ducându-şi calul de că
păstru, o haită de câini se repezi asupra luî, urlând 
nebuneşte. Strigă la ei, dar fiindcă glasul lui nu 
piiteâ să covârşească lăfăiala lor zgomotoasă, el 
trase un foc de pistol în vânt. Atunci îşi dădură şi 
ciobanii osteneala, sa le fluere. Dulăii se grăbiră 
înapoi la stăpânii lor, şi, mârâind încă, se aşezară 
jos împrejurul ciobanilor.

Apropiindu-se de 'flăcăi, Jianu se uită cu mulţu
mire la fetele lor tinere şi frumoase, luminate acum 
de ioc, şi cum priveau cercetând la străinul, ce 
sosise.

— „Bucuros la oaspeţi, baciule?“ întrebă Jianu
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pe cel mai arătos dintre flăcăi, care stă sprijinit, lă
tăreţ, ca amândouă mâinile încrucişate pe măciucă.

După o scurtă tăcere, acesta răspunse fără sa 
facă vre-o mişcare: „Mai este loc Ia focul nostru***

— „Şi la căldarea cu mămăliguţă, nu ?“
După o altă tăcere scurtă, fu răspunsul: „Mămă

liga s’a răcit. Am mâncat de mult**.
Jianu scoase atunci un ban de aur din chimir. 

Iăsându-I să lucească între degete, la lumina fo
cului.

Baciul tăcu iarăşi o bucată de vreme, şi-şi sălta 
numai pe umări sarica Ioţoasă, fără a se mişcă din 
Ioc, apoi zise: „Ge să fac eu cu banii? -Delà munţi 
n’am ce să cumpăr cu ei“.

Un rîs scurt 'făcu ocolul printre ciobani. Que 
poate să despreţuiască banii, trebuie să se simtă 
tare de tot. Ciobanii aceştia, depărtaţi aicea sus, 
aveau conştiinţa, că sunt neatârnaţi, conştiinţă, pe 
care o pierduse de mult poporul, care trăiâ jos. în 
şesu-ri.

Jianu ridică din umeri liniştit. „Va să zică, nu te 
Iaşi înduplecat nici de bani, nici de vorbe bune. Se 
vede, că nu eşti Rumân!**

Baciul se îndreptă în sus: „Lasă glumele nesă- 
rate“, şi întorcându-se către un băiat, îi zise: „Adu 
creştinului ăstuia ceva brânză şi mămăliguţă**.

Fără să mai zică o vorbă, Iancu îşi duse şargul la 
iarbă ceva mai înapoi, căci împrejurul stânei pă
mântul erâ bătătorit, şi creşteau numai ştevie şi 
urzici, înalte cât omul şi mirosind amăriui. Jianu 
luă şeaua de pe cal, şi-i puse piedică la picioarele 
dinainte. Când se întoarse înapoi la foc, i se aduse
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o felie de caş dulce şi o bucată de mămăligă. Aşe- 
zându‘-se pe iarbă, începu să mănânce.

Bacijil se lungi şi el cu tălpile spre foc. Capul lui, 
cu căciula uriaşe, eră în umbră. Ceilalţi flăcăi stă
teau iară sprijiniţi în măciucile lor, jur Împrejurul 
focului, din care se înălţau acum scânteile spre cer, 
troscăind. Un băiat pusese crăci verzi pe foc. Fu
mul mirosea a brad.

După câtăva vreme, un cioban mai tinerel, în
trebă pe străin : „De unde vii ?“

— „Am fost la Sfinţii Părinţi delà mănăstirea 
lalomiţei“.

Flăcăul întrebă atunci pe unul din tovarăşii săi: 
„Mă, da de ce vor fi fiind ăia Sfinţi ?

— „Poi. fiindcă nu se spală şi nu vor să aude de 
îete“, fu răspunsul.

— „Aşa da!“ se amestecă un al treilea în vorbă. 
-«Ştiţi pentru ce nu vor să audă ei de fete? Fiindcă 
tot ce este parte femeiască, când dă cu ochii de ei. 
o rupe Ia fugă**.

Glumele acestea erau îndreptate m potriva boie
rului. Ciobanii îşi bateau joc de părerile Iui despre 
călugări. Dar el tăcea şi mânca, aruncând, din când 
în când, câte o bucăţică câinilor, cari pândeau, hă- 
misiţi de foame, şi, prinzând bucăţelele cu lafăială 
le în gh iţeau cu mare zor.

Băieţii făceau la glume înainte.
— „Să vă spun eu una-şi-bună‘\ zise un al patru

lea, „călugării sunt Sfinţi numai ziua, iar noaptea 
sunt haiduci“. .

Atunci se mestecă însă glasul puternic al baciu
lui: „Ţineţi-vă gurile, bărbiţoilor, cu caş la gură !
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Davide, Gheorghe! voi să vedeţi acum de foc, mai 
târziu am să grijesc eu de el“.

Băieţii cari primiseră însărcinarea, să îngrijească 
de foc, se stârciră jos, unul lângă altul, şi începură 
să-şi şoptească fleacuri de ale lor, pe când ceilalţi, 
se înveliră în saricele lor şi se întins.eră pe pământ 
să doarmă. Iancu se culcă şi el, cât putu mai a- 
proape de foc, unde erâ pământul mai cald, şi cu
rând îi căzură pleoapele.

După câtăva vreme simţiâ, pare că-1 lua cu frig, 
şi se deşteptă.

Intr’adevăr, David şi cu Gheorghe uitaseră de 
foc, şi adormiseră şi ei. In spuză se mai deschideau 
şi se închideau, din când în când, nişte ochi de jar, 
la suflarea vântului uşor. Cerul se acoperise de 
nori aşa, încât lumina lunei străbatea numai ca 
printr’un zăbranic cenuşiu.

Deodată se auzi un zgomot din târla de alături, 
unde oile închise pentru noapte, tropăiau acum şi 
se îmbulziau, speriate. Când Iancu se uită într’a- 
colo, zări în mijlocul oilor, o namilă neagră, cu 
amândouă braţele întinse.

Trase iute pe baciul de şubă, şi-l deşteptă.
Acesta sări în sus şi, aruncând ochii la oi, ţipă: 

„Fire-ar al dracului !“ Cu măciuca ridicată sări 
p|este focul stins şi peste înţărcuiri, drept în mij
locul târlei.

- - „Hoţiile afurisit!“ răsună glasul lui, plin de 
mânie, iar cârligul măciucii cădeâ, ropăind, pe spi
narea musafirului dc noapte, nepoftit.

Namija se întoarse, se auzi un scurt răcnet, şi
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baciul dispăru în oele două labe ale ursului, care-] 
îmbrăţişau.

Acum se deşteptară şi câinii, şi lătrau, să-ţi spar
gă urechile. Toţi ceilalţi ciobani săriră, si ci în sus, 
trezindu-se din somn şi ţipau, dar nu puteau să 
vază nimica, fiindcă oile năvăliau, ca ,un potop, 
afară din staul, căutând să treacă una peste alta. 
Tălăngile sunau, şi jalnicul „Beee!“ se auziâ mereu 
în toate glasurile. In fundul învălmăşelii însă se în
cinsese, prin întuneric, o luptă crâncenă pe care 
nimenea n’o, vedea.

Numai Jian-u erâ de faţă, în apropierea luptăto
rilor, nu puteâ însă să tragă cu puşca, fiindcă nişte 
zdrenţe de nori acopereau luna. Se propti cu spa
tele de urs, cum stâ în picioare, şi aruncând braţele 
peste cap, îşi încleşta mâinile împrejurul gâtului 
dihaniei, se plecă în jos, şi trase cu putere capul do
bitocului spre sine, strigând: „Dă cu cuţitul! In- 
fige-i cuţitul. în moale !“

Speriat şi jumătate înnecat de neaşteptatul atac 
pe Ia spate, ursul îşi deşcleştă braţele.

^ Deodată veni şi lumina de sus. Printre norii de 
argint plutea luna în văzduhul albastru.

— „înfige cuţitul !“ strigă Jianii.
Şi deodată simţi cum povara loţoasă din spate, 

tresăltâ şi se lăsa grea. Ursul răcni, apoi începù 
să hocăiască pe sfâîşanie, şi căzii într’o dungă, tră
gând şi pe Jancu cu sine la pământ, deşi ’1 slăbise 
din braţe. Atunci haiducul, încordându-şi toate pu
terile, îşi scoase picioarele, care i se înţepeniseră 
supt greutatea! dihaniei, se ridică în sus, şi-şi apăsă 
cu amândoui pumnii pieptul, răsuflând din greu.
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Mai aruncă o privire la ursul, care zăcea acum, 
lungit, fără să mai mi$te. S’apropiă apoi de baciu. 
Acesta sta, arnutit, şi avea tata plină de sânge. 
Gămaşa-i era sfâşiată, şi peste braţele lui curgeau 
şiroaie de sânge negru.

Se apropiară şi ceilalţi ciobani acuma, făcândir-şi 
loc printre oile, ce aJergau în toate părţile.

'— „Apă şi pânză!4* Ie strigă Jianu, cât putù să 
trige mai tare, spre a fi auzit, stăpânind gălăgia 
nebună a câinilor, cari lătrau împrejurul oilor spe
riate.

— „OiIc^.“ zise baciul, răguşit.
— „Davide şi tu GIieorghe“, porunci Iancu, „voi 

s’aduceţi apă şi pânză! Iar ceilalţi ,trei, duceti-vă 
înapoi! Adunaţi oiIe!“

Sburară toti, ca vântul, care cum li se poruncise. 
Singur boierul cel străin nu-şi pierduse capul.

Baciul şedea pe ursul cel mort, căruia îi înfipsese 
cuţitul, drept în inimă, iar Iancu puse să-i spele ră- ' 
nile. „La început am crezut*4, zise baciul, „că eră 
numai un om cu ghebă neagră, cum poartă ţăranii 
pe aici“. Iar când isprăvî Jianu, cu spălarea rănL 
lor, el zise: „Eşti tare ca urşii, şi ai mâini dibace 
ca o femeie“.

După ce duseră pe rănitul în bordeiu, unde mi
rosea a brânză şi'a fum, şi după ce-1 aşezară pe un 
pat de iarbă, cu faţa în jos, fiindcă spatele lui erau 
aşâ de rău ciopârtite, încât nu puteâ să zacă pe spi
nare, băiatu cel mai mare rămăsese lângă el, iar 
ceilalţi se aşezară iară afară, împrejurul focului, 
care acum se ridică, cu flăcări mari, în spre cer. 
Ursul fusese adus târâş, până acolo. La o depăr-
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tare de câţiva .paşi uriaşul trup negru zăceâ în
tins, şi împrejurul lui câinii âr fi lătrat toată noap
tea, până şi-ar fi dat sufletul, dacă nu i-ar fi adus 
la tăcere ciobanii prin lovituri de ciomege şi arun
când cu pietre după ei.

Cu sfială şi cu mare cinste se uitau flăcăii la 
streinul îndrăsneţ, care scăpase vieaţa baciului, şi 
li se făcea ruşine în fata lui !

— „Daca n’aţi fi adormit şi voi odată cu focul, 
netrebnicilor44, zise unul lui David şi lui Gheorghe, 
n’ar fi avut ursul îndrăsneafa să se apropie de 
turmă44.

— „Dar cum de nu I-au simţit nici câinii?44 inârâî 
David.

— „Batea vântul în faţa lui44, desluşi un al treilea. 
„Ursul e tare şiret, tot atât de şiret, cât e de nă
tâng r

— „Ce nătâng? trebuie să-l vezi când fuge!44
— „Aruncă cu pietre, când se vede urmărit de 

aproape14.
— „Astăvară era să păţesc şi eu ca baciul44, zise 

Gheorghe liniştit, un băetan de vr.e-o cincisprezece 
ani, căruia îi strălucea încă sângele tinereţii prin 
bucile umflate de copil. „Culegeam zmeură, pe mar
ginea unei râpi, când deodată văzui un om cu ghebă 
neagră şi-i strigaiu: „Ascultă, bre, se vede că tu 
ştii, unde e smeura cea mai dulce?44 Şi fiindcă nu
mi dădu nici un răspuns, sării în jos Ja el, şi-i mai 
ziseiu încă odată: „Ascultă, prietene, nu trebuie să 
mi-o mănânci, tu, toată!“ El se întoarse atunci spre 
mine şi făcu „Măărrr!“ Eră ursul! Un urs mare, 
negru şi gulerat44.
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Ciobanii începură să rîdă, cu toţii. Dar, deşi pc 
dinafară sc arătau tot aşa de liniştiţi ca mai ’nainte, 
totuşi erau turburaţi în sufletele lor, şi nici unul nu 
vroia să se mai culce. Şedeau, stârciţi împrejurul 
focului, îngrijind de el mereu, şi, una după alta, ur
mau poveştile, ce le spuneau de urşi.

Jianu însă avea foarte mare dorinţă să doarmă, 
şi se întinse, jos pe pământ, fiind cuprins de o plă
cută oboseală. Ciobanii aduseră un cojoc, şi-l în- . 
veliră cu băgare de seamă.

Baciul petreci! o noapte de chinuri. Dimineaţa, 
băiatul care-1 îngrijiă, îi pusese pe răni, un fel de 
cocă, fiartă cu ierburi de leac.

Jianu intră în bordeiul întunecat, şi apropiindu-se 
de locul, .unde eră culcat bolnavul, îi zise: „Eu mă 
duc, dă-mi pe Gheorghe, să-mi slujească de că- 
lăuză“.

— „Călăuză, încotro?“ întrebă dânsul.
Iancu privi, tinta, în ochii lui: „La haiduci4*. 
Baciul răspunse cu o privire tot astfel, lungă, şi

fără să zică o vorbă.
Jianu urmă: „La ce-ti mai dai osteneală degeaba, 

făcându-te că n’ai ştire de nici un haiduc? Eu ştiu 
că Mereanu este pe aici acum. Ei, haide, mai -de
grabă !“

Baciul zise, sa cheme pe Gheorghe, şi-i porunci: 
„Băiete, să duci pe boierul la Mereanu".

— „Pe calea cea mai scurtă !“ zise Iancu, „numai 
să-mi arăţi, pe unde să apuc4*.

— „Mereanu mă cunoaşte pe mine!“ răspunse 
băiatul cu zor şi cu un fel de mândrie.
Haulnenl. 17
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— „Cum su mi! Dacă ciobanii şi haiducii îr’ar 
tine unii cu alţii, ar fi rău de amândouă meseriile".

— „Dar pe poteca, care e cea mai scurtă, nu se 
poate merge cu calul, fiindcă este repede şi In mare 
parte numai printre stânci*1, răspunse Gheorghe.

— „Atunci păstraţi-mi voi calul, până mă întorc, 
să-l iau", zise Jianu.

In răcoarea dimineţii, făcură împreună o bucaţâ . 
de drum în sus, tot pe acolo, pe unde haiducul sco- 
borîse ieri-seară, şi apoi o tuliră in jos pe o coastă 
acoperită cu ienuperi şi cu muşchiu, în care se cu
funda piciorul.

înaintară în urmă spre acel colt de munte, din a 
cărui creastă, îmbrăziiă, văzuse Iancu ieri ridicân- 
du-se fumul albăstriu. El ştia bine, că pe asemenea 
coame, legate numai prin colturi ascuţite cu trupul 
muntelui cel mare. nu puteau să hălăduiască păs
tori !

Când alergând în fuga mare, când lăsându-se sa 
alunece, rezemat pe măciuca, care-i slujea drept 
cârmă, scoborî Gheorghe în vale, şi se miră mult 
în sine, cum acest străin nu numai că ţinea pasul 
deopotrivă cu el, ci îl şi întreceâ adeseori, apucând- 
un drum mai drept, fără să greşiască. Sburau li
man doi devale, ca nişte păsări.

Când ajunseră la rîpeie stâncelor dc var, Jianu 
zise ciobanului: „Acum întoarce-te, băiete, te mă
nâncă fript Mereanu“.

Mirat se uită Gheorghe la Iancu, cu ochii lui 
negri

Iar Jianu urmă: „Tu n’aveai voie, să arăţi nici 
unui suflet de om cărările tainice ale haiducilor, a-
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fără numai, dacă ti-nr fi poruncit însuşi Căpitanul. 
Tine minte bine asta“.

— ..Apoi tu -mi-ai poruncit41, răspunse flăcării, 
fără teamă.

—: „Nu cumva sunt eu Căpitanul?41 întrebă fanai 
asprit.

— „Ba s’ar putea să fii! fu răspunsul precugetat 
al flăcăului.

lancu începiî să rază: ..Acum vezi de pleacă, 
obrăzniciile! Şi ai grijă de şargul meu, să nu-! 
muşte cânii ciobanilor, sau să-l gonească până în 
vre-o prăpastie11.

Gheorghe făcu din cap şi plecă. Peste puţin el se 
vedea numai ca un punct mic. care se urcă printre 
cetini. Ia deal în sus.

Taiicu apucă prin colturile alburii ale stâncilor 
măcinate de vremuri, şi prin crăpăturile căr#ora 
creşteau plăpândele floricele dc munte. Intre două 
prăpăstii, una la dreapta şi alta la stânga, el îna
inta spre vârful îmbrăzit, sărind cu îndemânare şi 
hotărît, dintr'o stâncă într’alta, când trebuia, până 
ajunse de cealaltă parte, în pădure. He pe crăcile 
brazilor, care ieşiati din trunchiu, ca spiţele unei 
roţi, atârnau ramurile fragede, asemenea unui ză
branic. Coltişorii cei gălbui de primăvară mai în
conjurau încă toate crăngile, ca un chenar deosebit. 
Câte un vârf. purta încă ciorchine roşiatice, florile 
bradului. Trainicele rădăcini ale copacilor erau a- 
dâncite în muşchiu, prin care se vedeau, pe alocu- 
rea, străbătând.

De aci înainte Jianu scoborî Ia vale, cu mare bă
gare de seamă, aţântindu-şi auzul Ia orce zgomot.
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Păsările cântau şi viespii bâzâiau prin aerul cald 
al zilei de primăvară. Deodată însă se auzi un sunet 
mai adâncit, apoi se pierdu, şi apoi iară se auzi 
Iancir ascultă. Erau glasuri de bărbaţi, dar unde 
erau ei ascunşi ?

Pădurea de brad, se lăsa. aproape drept la vale 
în jos, aşa încât era o minune, cum putuseră acei, 
uriaşi de brazi să-şi găsească loc, să-şi încleşteze 
rădăcinile destul de adânc, printre pietrişul acoperit 
de muşchiu, ca să nu-i răstoarne vijeliile. La un 
loc se ridică puţin pământul, făcând un fel de prag, 
şi când Jiami ajunse la margine, văzu, în vale jos, 
ia poalele peretelui de stânci, un luminiş rotund, 
înconjurat, şi el, de bolovani mari, pe cari crescu
seră brăduţi. Undele ierbei înalte, ce creştea acolo 
până la genunchi, erau călcate şi bătătorite, şi mai 
ales în mijlocul locului, unde se făcuse focul.

Mai mulţi bărbaţi se vedeau acolo jos, unii stând 
în picioare, si alţii lungiţi pe pământ.

„Noroc!“ le strigă Jianu tare.
Dar în loc să mulţumească, ei se ridicară, tresă

rind cu toţii. Erau vre-o douisprezecc, sau mai 
mulţi. Privirile lor se îndreptară spre străinul de 
sus, şi câteva puşti se şi ridicară în spre el.

Jianu scoase, şi el, pistoalele şi le întinse sn»^ 
roata oamenilor de jos, strigându-le a doua oară: 
„Noroc !“

în vale un bărbat, scund şi legat, lovi puternic cu 
manele ţevile celor două puşti, din dreapta şi din 
stânga Lui’şi, înjurând, strigă în sus: „Pe cine cauţi 
tu aici ?“ '

— „Pe tine !“
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— „Cine dracu ’ţi-a arătat drumul ?“
— „Eu singur*4.
Bărbatul dădu o poruncă, pe şoptite, şi îndată 

patru flăcăi plecară, câte doui împreună, în sus 
Spre pădure, pe două părţi.

— „Adică-tc, să m’aducă pe mine, în jos ?“ în
trebă Jianu, — „păcat de osteneală !“

Şi punându-şi pistoalele iară în brâu, la loc, el 
aruncă o privire la stânga şi alta la dreapta, şi se 
hotărî s’apuce la dreapta. Scoborî cu mare înde
mânare până la o spintecătură a stâncii, din care 
ieşiâ un brad uriaş, răsturnat cu vârful în jos, spre 
vale.

* De jos începu unul să suduie: „Ucigă-te Crucea! 
şi poteca asta o cunoşti !“

lancu se sluji de copacul răsturnat ca de o scară. 
Deşi se cufundă de câteva ori până ’n şolduri, îu 
erăcile vâjâitoare, lungile lui picioare găsiau totuşi 
încă reazam şi când ajunse la vârful bradului, care 
începuse să se legene supt povara lui. sări deodată, 
drept în jos, în iarba cea mare.

Oamenii se repeziră asupra lui, ca o haită de 
câini. Iute ca fulgerul însă braţele lui vânjoase 
deschiseră o roată largă împrejurul lui, de trăscă- 
niau căpăţinile lovite de pumnii Iui, şi cu puterea 
întreagă a plămânilor săi, el strigă, asemenea unei 
trâmbiţe: „Eu am căutat haiduci! Dar am dat 
peste nişte borfaşi !“

— „înapoi! Să nu se mişte nici unul!**, porunci 
omul, care era căpitanul. „Faceţi loc !“

Când oamenii se strânseră, mârâind cu duşmă
nie împrejurul străinului, Căpitanul lor se mai a-
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propiă câţiva paşi de el, şi-l -întrebă, sprijinindu-şi 
• mâna stângă în brîul, încărca'! de arme, iar cu mâ

na dreaptă răsucindu-şi, neliniştit, mustaţa cea 
groasă neagră: „Cine te-a adus aici?“

— „Dorinţa mea. să vorbesc cu tine, Merene14.
— ..Mă cunoşti ?“ ,
— „Precum vezi“.
— „Vânzare!*1 strigă unul din ceata dimprejur.
— „Tăcere!11 porunci Mereanu, şi întorcându-se 

iară spre Iancu: „Dorinţa ta singură n’ar fi putut 
să-ţi arate drumul !“

—: „In Telega de unde viu, am aflat, că tu eşti în 
preajma Curţii-de-Argeş. Vroiam să merg acolo 
peste Câmpulung. Trecând însă peste Bucegi, zării 
aci fumul, ce ieşiâ din coasta îmbrăcată cu brazi. 
Ciobani nu puteau să fie. Am înţeles îndată că 
erau haiduci14.

— „La Telega ai aflat...?“ întrebă Mereanu ame
ninţător.

— „Este vroo iscoadă !“ se auzi iară din mijlocul 
cetei, fără ca de astă dată să se împotrivească nici 
Căpitanul lor.
~ „Am fost închis şi eu acolo’-, zise Iancu
— „In ocne ?“
— „Da, în ocne“.
— „Şi ai putut să scapi ?“
— „Precum vezi“.
— „Atunci tu eşti chiar Uoigăl-toaca!14 zise im 

alt haiduc, în bătaie de joc.
— „Sau?“ răspunse Iancu.
Ochii cei negri scânteietori ai lui Mereanu cău-

&
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tau să pătrundă faţa străinului. După o tăcere,- ei 
zise rar şi apăsat: — „Sau Iancu Jianu“.

— „In sfârşit ti s’au deschis ochii !“ răspunse 
Jianu, rîzând.

Cu toţii îl înconjurară atunci, dar mu mai mult 
cu duşmănie, ci veseli şi arătându-i toată cinstea.

Haiducii făcură un ioc mare, aprinzâr.d un brad 
întreg, care începu să trosnească şi să sfâraiască. 
Lumina flăcării alungă bezna nopţii din luminiş, 
si o împinse spre pădure.

Mâncaseră şi băuseră haiducii, şi acum şedeau, 
cu voie bună, împrejurul focului, simţindu-sc bine şi 
singuri. Focul aprins, ori unde ar fi, este căminul 
haiducului.

Supt bolta cerului cu stele, în mijlocul codrului 
vâjâitor, în cetatea de stânci, înconjurată jur îm
prejur de prăpăstii numai un singur om a putut să-i 
găsească şi să-i calce, îndrăzneţul Căpitan Iancu 
Jianu! Trebuiau prin urmare să sufere acum, cu 
umilinţă, batjocura lui, fiindcă uitaseră să pună o 
straje despre râpa văroasă. „Veţi fi crezut poate, 
că bolovanii singuri vor binevoi să vă vestească, 
dacă ar venî cineva ?‘‘

— „Noi credeam, că stâncile cele drepie vor opri 
pe orice fiinţă omenească, sa ajungă până aici“, 
răspunse un haiduc, dând din umeri.

— „A crede nu este destul pentru oameni de me
seria noastră, noi trebuie sa ştim*'.

Mercanu scoase luleaua’ din gură şi zise: „De 
poteră şi de toţi Sărdarii ei, de Arnăuţi, chiar şi de
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Turci şi de Tătari, nu ne temeni. Aici la munte sun
tem ca vulturii în cuibul lor. Iar de tine, Căpitane4-. 

. el plecă capul pletos înaintea Jianului, „nu e nevoe 
să ne temem**.

— „Elelei!“ strigă lancu, „Mereanu sTa apuca: 
să înşire cuvinte meşteşugite, pare c’ar veni delà 
Curtea Domnească. Aşi vrea însă mai bine să ştiu, 
N.-e v’a silit pe voi, să vă aşezaţi tocmai pe piscul a- 
cesta* unde n’aţi putut, să luaţi cu voi, nici caii 
măcar ?“

Mereanu povesti, că aveau de gând, să calce 
Curtea-de-Argeş, fiindcă acolo arendaşii Greci şi 
slujbaşii lor storceau poporul în aşa chip, încât nici 
o casă nu mai rămăsese a moşnenilor celor vechi. 
Că potera îi urmărise pe haiduci de aproape, şi ca 
au fost siliţi să fugă. Şi aruncă hărţăgos, o cracă 
mare în foc, care copleşi cetatea roşie de tăciuni, 
precum şi limbile de flăcări, care se înălţau din ea. 
Cetatea se scufundă, troscăind uşor, şi întunericul 
înveli deodată iară, întreaga roată de bărbaţi dim- 
prejurul ei.

Dar, şi după ce-'şi câştigă focul din nou puterea 
sa de lumină, tăcerea tot mai urma. Mereanu priviâ 
posomorit şi vrăjmaş, înaintea sa. Jianu şedea, re
zemat pe cot, şi priviâ. gânditor, cum se jjierdegu 
marginile flăcărilor iîn noapte. Faţa !ui, luminată de 
foc rămăsese nemişcată până când începu să mişte 
nările de câtevâ ori, şi până când un fulger porni, 
repezit din ochii Iui verzui.

— „Merene, am o vorbă cu tine**, zise el.
Celălalt se trezi atunci' şi el din aiurare.
— „Svârlugă**, porunci el unui jidav de haiduc
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tânăr, „să vă faceţi un aJt foc pentru voi de o 
parte !“

r~lo\^n.ii vşi jSy.at’oc, y.i oo Hncor^ /»ii a! In pnfl--

iele stâncii.
Şi după ce rămaseră singuri cei doi Căpitani, 

lancir făcu iui Mercanu propunerea sa pe scurt : 
..Vino cu mine la Telega, acolo este o parte din iad, 
adusă pe pământ. Sunt acolo o seamă de oameni în
drăzneţi si holărîti, pe care putem sa-i fac!em slo
bozi. Sunt şi cinci haiduci între ei. ceilalţi au făcui 
omoruri din răsbunare, ori au rupt în bucatele pe 
vre-un cataon de arendaş, ori i-au pus foc la casă, 
la pădure, ori la arie. Sunt oameni, cari mai ştiu 
încă ce înseamnă o răsvratire, răsvrătirea împo
triva desfrfînărilor, împotriva minciunii şi a nedrep
tăţii, oameni cari sunt astăzi rari în Tara Rume
nească. Putem calcă ocnele uşor, şi cu putini oa
meni. fiindcă fără îndoială, strejele sunt ieşite în 
urmărirea mea. De acolo ne repezim apoi la Curtea- 
de-Argeş, de unde se va ii retras până atunci, bu
zată, potera, care te-a urmărit pe tine“.

Mereanu sări în sus: „Să trăieşti. Căpitane! Sunt 
ai tău cu trup şi suflet !“

Svârlttgă. tânărul uriaş, fii trimis la ciobani.
Când ajunseră Haiducii odată cu răsăritul lunei, 

pe coama muntelui, găsiră acolo o roată de cai, pe 
care o păziâ trimisul împreună cu un alt om. Acesta 
erà David, băiatul cel de şeaptesprezece ani. El se 
rugase, să-i sc deă voie, să ducă el, calul lui Jianu. 
şi cu ochii luminaţi stă acolo acum, ţinând şargul
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Căpitanului de căpăstru, li împletise cosite îji coa^ 
mă şi în coadă.

lancn se anroniri flp ef • .O in;ii barilii 
tru ?"

— „O fi mai bine“, răspunse David, cum zic ţă
ranii, adică în formă totdeauna andoclnică. In vieata 
ţăranului rumân, nefiind nimica sigur, el s'a des- 
vătat de orce expresie afirmativă categoric.

Intraceea făcuse ocol printre haiduci povestea 
cu ursul, pe care David o spusese lui Svârlugă.

Hotărîti la luptă şi mândri, că aveau acum şi pe 
Iaucu Jianu în mijlocul lor, ei se porniră. Noaptea 
caii se urcau cu uşurinţă. Aerul răcoros pătrundea, 
ca o apă proaspătă, în .plămânii lor şi ai călăreţilor.

Peste puţină vreme David vedea şirul lung de 
oameni ce se depărtau, ca nişte umbre negre, înain
tând pe coama muntelui, în lumina argintie a lunei.

Când se crăpă de ziuă, ei erau la schitul din peş
tera delà obârşia Ialomiţei. Credincioşi obiceiului 
de cucernică găzduire, călugării primiră şi pe a- 
ceşti străini, şi sfinţii părinţei se bucurau că mai 
vedeau iarăşi pe călătorul „din Târgovişte“. Pe 
Mereanu îl cunoşteau mai bine, fiindcă venise de 
mai multe ori pe la ei, şi, după cum ziceâ stariţul. 
trebuie că va fi având ceva darăveri cu mocanii, 
arendaşii păşunilor.

— „Se poate44, răspunse Jianu. „ne-am întâlnit 
pe drum44.

La ospătarea, ce sie făcu împrejurul mesei din 
curtea schitului, supt bolta peşterei, călugăraşii. cat 
erau de bătrâni, sburau încolo şi încoace, pare că 
ar fi fost de douăzeci de ani; iar când plecară că-
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lăreţii, în spre seară, stariţul şi cu toţi părinţeii, se 
întreceau unul pe altul în a-i încărca cu blagoslo- 
V6)iia- lor.

A doua t.i spre s'eară, haiducii scoborau coasta 
cea din urmă spre Telega.

Trimiseră peste zi o iscoadă, pe Mierlete, care 
ştia să fluere ca un mierloiu, şi când acesta se în
toarse, întări vorba lui Jianu: la ocne nu mai erau 
decât vre-o douăzeci de Arnăuti.

înainte d.e răsăritul lunei, când noaptea erà mai 
întunecată, oamenii din sat auziră, deodată, câteva 
împuşcături din spre ocne.

Ţăranii alergară la cârciumă, unde mai era încă 
lumină, şi unde şedeau de vorbă cârciumarul şi cu 
doui bătrîni ai satului.

— „Ati auzit?" ziseră cei cari sosiau, „Împuşcă
turi! Cine să fie? Nemţii, Ruşii or Turcii ?“

Cei din cârciumă însă rămaseră liniştiţi. Bătrînii 
cu barbele albe, ridicară încet dreapta: „Să nu vă 
fie frică. Nu sunt duşmani", ziseră ei, şi cârciumarul 
şopti la urechea celui mai apropiat de el: „Sunt 
haiducii !"

Vorba aceasta fermecătoare se lăţi grabnic, jur 
împrejur, tot pe şoptite. Unul din batrîni cu barbă 
albă, lungă, zise apoi cu glas adânc: „Voi, oameni 
buni; voi fireşte, nu ştiţi nimica! Voi nu sunteţi paz
nicii ocnelor. Vor fi acolo destui Arnăuţi. Omul care 
a muncit toată ziua, doarme apoi greu".
■ După vorba aceasta, sătenii părăsiră cârciuma şi #
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se duseră, fiecarje pe la casele lor, -- si zăvoriră
uşile.

In aceeaşi vreme păzitorii ocnelor, precum, şi 
toate slugile, fura legaţi şi închişi într'un grajd, piu 
nâdu-li-se doui haiduci de straje.

Pe Sameşul ocnelor îl păziă însuşi Iancu Jiami. 
Chir Constantin ş'edeâ, legat ca vai de el. pe divan. 
Iancu Haiducul, adună banii şi tot, ce mai eră de 
preţ şi-i spuse rfîzând: ..Ce vrei, iubitule, haiducul 
tot haiduc rămâne ! Eu sunt gata să-ţi dau orcc 
tcşcherea la mână, arătând, cât de minunat ştii 
D-ta să faci îndreptarea oamenilor, Jar — de ! — 
tot ce am' învăţat eu delà codru, rămâne mai înră
dăcinat în inima mea44.

Atunci intră şi Mereanu, iar înspăiinântatul Gri- 
sorora sări în suis, ca un peşte, care saltă în aer.

— „Să nu te mişti !“ porunci Jianu, cu glas 
deodată schimbat. Apoi întrebă pe tovarăşi: „Ce 
este ?“

— „Răsare luna. Să scoatem pe robi din gherle?4’
„Cine rămâne de pază în casă aici ?"

— „Iabraş şi cu Gorbeanu“.
— „Chiamă-i şi să ducă pe Chir Constantin în 

odaia die alături, unde sunt şi ceilalţi slujbaşi. Acolo 
nu trebue să-l mai străjuiască în deosebi44.

După ce se îndeplini şi această poruncă, cei doui 
Căpitani se duseră Ia ocne.

Iancu păşiâ repede. O bucurie mare şi sălbatică 
îi .umplea sufletirifaşâ că simţiâ cum îi batea inima 
■puternic, ca un ciocan. EI trecea acum slobod pe 
deasupra acestui pământ blestemat, care eră stră- 

: bătut pe dedesupt, de mormintele pline cu; oameni

\
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vii! Şi el eră, care le aducea acum slobozenie celor 
îngropaţi, aşa precum i-o ceruseră. Gusta în acest 
ceas, pe de-a'ntregul, plăcerea dumnezeiască, de-a 
preface voinţa sa în putere.

— „Unde te duci, Căpitane?** întrebă Mereanu. 
..Acolo este ocna cea mare. Băieţii ne aşteaptă, ca 
să lase burduful în jos“.

— „Dintâiu trebuie Gruia să fie scos la lumină", 
zise Jianu. grăbit. Apoi fluieră de două ori, şi din 
ceata haducilor. cari stăteau, mai în depăratare, 
ieşiră Svârlugă şi cu Mierïete. venind în fuga m'are.

Cu puterea şi cu îndemânarea celor patru oa
meni, colivia fîi ridicată în sus. Omul, care eră în- 
lăuntrjil ei blestema mereu şi gemea. Când rupse 
Jianu şipcile şi, înnecat aproape de bucuria ce o 
simţiâ, îi zise: „Tu rrî’ai chemat, frate, odată într’a- 
jutor! Iată, am venit!4* atunci se văzu la lumina lu- 
nei, că acea fiinţă omenească, învelită în zdrenţe, 
care stă stârcită ffn fundul coliviei, se încercă za
darnic să iasă afară, chiar târîş !

Svârlugă intră în colivie, şi cuprinse pe acest om, 
ale cărui şolduri şi genunchi nu vroiau să-l mai slu
jească, şi care trebui să se acăţăreze de voinic, ca 
să-l poată scoate afară.

— „Acesta, pe care’l vezi înaintea ta, este lancu 
Jianu", îi spuse Svârlugă.

Faţa îngălbenită a lui Gruia, împresurată de pă
rul şi barba lui neagră, se ridică întrebătoare, şi el 
făcu o opintire, să se scoale, dar căzu iar jos, gră
madă, înaintea lui Jianu, încleştându-şi braţele, sin
gurele mădulări, care-i mai rămăseseră neîncârcite, 1
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împrejurul genunchilor lui Iancu, şi apasă obrazul 
de picioarele mântuitorului său.

Bărbaţii dimprejul stăteau tăcuţi. Un mierloiu 
însă din apropiere, cântă mereu frumosul Iui viers, 
şi până sus, pe coastele deasupra Telegei, se auziau, 
când mai tare, când mai încet, cântecele păsărilor 
de vară.

Trupul Iui Gruia tresaltă, mişcat de groaznice
suspinări.

Jianu îi puse mâna pe creştetul capului. Gruia o 
prinse, o sărută, şi zise apoi cu un glas stins: „Doi 
ani am stat aici în blestemata asta de colivie. D-ta 
m*ai scăpat. D-ta eşti ca însuşi Dumnezeu Sfântul 
pentru mine. Dar pe nevasta mea, nici D-ta nu poţi 
să mi-o dai înapoi. Ea mi-a îost răpită. De durere 
pentru ea m’am făcut haiduc44. Apoi istovit, căzu 
iarăşi înapoi şi zise: „Pe nevasta mea nu poţi nici 
D-ta să mi-o dai, nu poţi !C4

— „Acuma la ceilalţi44, zise Jianu cu glas înecai.
Atârnat de un efintar de bârne, stă burduful cel 

mare, făcut din piele de bou, cu care se lăsau în jos 
ocnaşii, şi se ridicau bolovanii de sare în sus. Doui 
haiduci scoborîră în ocnă, şi burduful începu apoi 
să scoată la lumină, din fântâna iadului, o nemărgi
nită jale. Fiinţe sdrobite, uscate de suferinţă şi în
velite în sdrenţe, ieşiau şovăind, de supt acoperişul 
schelei. Lumina lunei le ,erâ prea tare, şi îi orbia.

Până la miezul nopţii, se sfârşise culegerea aces
tor năluci.

Şedeau sau zăceau pe pământ. Erau vreo optzeci 
de suflete.

Jianu poruheî, să li se deă mai întâia, să mănânce
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câte ceva. Svârlugă ducea în braţe pe Gruia, care-şi 
muşca în mâini, ca să nu se vaite, atât de cumplit 
îl durea mijlocul. Tot ce se găsi în* pivniţele şi în 
cămările sămeşiei, fù împărţită Ia aceşti oameni, 
jumătate morţi de foame, cari tăceau ca muţii, şi 
mâncau cu. o foame de sălbatici.

Jianu intră apoi în mijlocul lor şi Iezise: „înainte 
de ce se face ziuă trebuie să porniţi de aici. Cine 
are o vatră, să se întoarcă la ea ’napoi !“

— „Dacă-! vor mai primi ai Iui !“ se auzi un glas
secat.

— „Dacă nu vor voi să-I primească, îi rămâne ^ 
codrul!“ răspunse Iancu. „Dar cine se trage la co
ti ru, aceluia trebuesc să-i fie sfinte legile haiduciei. 
Nu sunt scrise nicăieri, dar oricine cutează să le 
calce, aceluia i Ie scriu eu în carne, chiar de ar în
cercă să se asundă 'în fundul pământului. Haiducul 
niciodată nu trebuie să se atingă de averea unui 
ţăran, trebuie să prade însă pe toţi Grecii şi pe 
prietenii Grecilor, să-i prigonească şi să-i supună 
Ia toate chinurile. De omoTÎt, nu trebuie să omoare 

.pe nimeni altfel, decât în luptă dreaptă, şi niciodată 
cu pan di re !“

Fiindcă multi din oamenii aceştia istoviţi erau 
prea slabi, ca să poată face, pe picioarele lor, dru
mul prin păduri, haiducii îi duseră în sat, şi deştep
tând pc cârciumarul, precum şi pe câţiva săteni. Ie 
porunciră, ameninţându-i cu pedepse asprte, dacă 
nu vor fi următori, să-i ascundă şi să-i hrănească 
pe aceşti ocnaşi slobozi, până se vor simţi iară în 
puterile lor. Pentru hrana lor, dădu Iancu bătrâ^ 
nilor satului o pungă cu galbeni.
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O ceată de patruzeci de oameni porniră spre 
Curtea-de-Argeş. Gruia şi alţii doisprezece, din cei 
scăpaţi din Telega, se alipiseră de Jianu şi Me-
reanu.

La poalele Carpaţilor ei trecură înainte, prin văile 
înguste ale munţilor. Din pricina celor a^ăogaţi din 
nou Căpitanii nu siliră ceata, să facă trăpădări de 
câte douăsprezece şi cinsprezece ceasuri, cum era 
obiceiul lor. Lui Gruia însă, Iaucu ai dădii calul cel 
mai bun din grajdul lui Crisorora, şi din când în 
când, îl întrebă: „Ei, Sandule, merge ?“

Se vedea atunci în ochii, adânc întristaţi, ai omu
lui cu faţa falnică de Roman, o licărire de recunoş
tinţă: „Merge Căpitane !“

A cincea zi ei ajunseră la Curtea-de-Argeş, ve
chiul oraş al Voevozilor. Numele spune că a fost 
odată Scaun de Domnie, şi bisericile şi mănăstirile 
mărturisesc, că a fost aşezarea unui neam credin
cios, acela al Basarabilor. Dar evlavia acestora se 
dovedeşte, că n’a fost nicidecum neîngăduitoare, 
fată cu altă Lege. Radu Basarab, a făcut în veacul 
al XlII-lea, pentru soţia sa. Doamna Ana, care eră 
catolică, o biserică pe un dâmb, chir în mijlocul ora
şului, o nobilă dovadă de cinstirea credinţei ei. Do
vezi de acest fel se găsesc adesea în istoria Româ
niei, fiindcă toleranţa religioasă este un semn ca
racteristic al poporului rumânesc.

Când haiducii ajunseră în luncă, pădurea cea 
deasă de pe malul rîului Argeş, atunci Iabraş, is
coada trimisă înainte, dădu de o tabără, pe care, la 
început, o credeâ o tabără de Ţigani. Dar lipsiau 
caii şi corturile afumate. Văziî, printre mesteacăn!,
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cum oamenii stau împrejurul unui foc. Şi nu spu
neau la fleacuri, cu mare gălăgie, cum, fac Ţiganii, 
ci erau tăcuţi. Nu se vedeâ căldări atârnate la fo
curi; Femeile aveau port ţărănesc, câte unele erau 
îmbrăcate ca la oraş, şi unele ţineau copilaşi în 
braţele lor.

Iabraş descălică şi se duse drept la tabără. Erau 
vreo patruzeci de oameni. Când îl zăriră, unul din 
ei strigă :

— „Cine eşti *tui? Ce vrei ?“
— „Om bun“, răspunse haiducul cel mic şi mlă

dios, cu ochii negri, sclipitori. „Departe mai este 
până la Curtea-de-Argeş?“

Răspunsul fiî o înjurătură. „Da tu ce cauţi acolo?1*
Iabraş băgă mâna stângă în brâu, aşa iîncât dădu 

într'o parte ilicul de postav roşu, împodobit cu bo
gate ciaprazuri, şi se vedeau pistoalele şi cuţitele,' 
— şi zise: „poate să îi caut tocmai pe aceia, cari 
v’au isgonit pe voi din casele voastre !“

Oamenii se sculară, cu toţii în sus, şi întrebară cu 
zor: „Dar tu cine eşti?“

— „Unul din cei mulţi“, răspunse Iabraş, şi pu
nând degetele supt limbă, scoase un fluerat, care 
pătrundea până la măduvă.

Toţi înţeleseră acum, cu cine aveau a face.
Şi când veniră haiducii ceilalţi, în 'fugă mărunţică 

a cailor, toţi oamenii căzură plângând, în genunchi: 
„Ajutor! Daţi-ne ajutor! Scăpaţi-ne! Grecii ne-au 
isgonit din casele şi din curţile noastre. Ispravnicul 
şi slujbaşii -lui ne-au stors şi ne-au adus în sapă dc 
lemn. Dăjdiie pe care ni le-au mai cerut, n’am fost 
în stare să le plătim. Oricine a avut a face cu Stă-

t
lUi'iUcuL 1 *
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pânirea, a fost pisat şi stors pană Ia cea din urmă 
pară. Datoriile, în cari ne-ain cufundat, sunt aşa de 
mari, încât nu Ic vomi mai putea plăti, cât vom trăi. 
Văzându-ne aduşi în starea asta. tâlharii ne-au luat 
şi pământul, blestemaţii! Nu ne rămase decât să 
fugim în păduri şi să murim de foame, dimpreună 
cir nevestele şi copii nbştri !“

Încă în aceeaşi noapte ardeau-în Curtea de Argeş, 
ca nişte făclii de răsbunare. aprinse de haiduci, ca
sele Ispravnicului, ale Sameşului şi ale mai multor 
Greci. Prin uliţele, întunecoase se urma o luptă în
verşunată şi o goană Ia deal un sus, şi la vale în jos.

In patru cete duse de Jianu, Mureanu, Gruia şi 
Svârlugă, la cari se mai alipeau şi târgoveţii Ru
mâni dc neam, se luptau aprig haiducii, iar ţinta şi 
scopul lor era, să adune pe toţi Grecii, adică pe toţi 
bărbaţii teferi din aceşti străini, la un Ioc, pe piaţa 
dinaintea bisericii lui Radu Negru, şi să-i măcelă
rească, deodată pe toţi.

Ei isbutiră. La flăcările unei case, cari ardea, re- 
vărsând o lumină fluturată în unde roşiatice, peste 
învălmăşeala de lume, toţi ,.Romeii“ fură tăiaţi în 
bucăţi.

După ce lupta se alesese.cu biruinţă pentru hai
duci, şi când Căpitanii îşi adunau oamenii lor cu 
fluerături pătrunzătoare, Iancu Jianu dădit peste un 
buluc, ce’ se mai luptă încă, şi recunoscu pe Iabraş, 
care sugruma o femee, leşinată jumătate.

— „Iabraşule!“ strigă Căpitanul Ia el. Ce raci?”
Dar micul haiduc n’auziă, el scutură femeia, cum
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scutură un câine, îritărîtat, prada sa, după ce şi-a 
încleştat dinţii în ea.

Jîanu îl apucă de umăr-, şi sguduindu-1 li strigă a 
doua oară: „Iabraşule! sugrumi femeile? Ticălo-
sule, ştii, că s’ar cuveni, să te spânzur îndată?“

Ca deşteptat dintr’un somn, aşâ-i sclipiau ochii
zici....?“ în-haiducului Ja lumina focului. „Ce. 

gână el.
— „Se vede că eşti beat !" strigă Jiami la el, şi-i 

trase o palmă zdravănă.
In adevăr erà beat Iabraş, însă nu de vin, ci îl îm- 

bătase lupta. Goana-de-om îl ameţise, cum se în
tâmplă adesea la ostaşi. Nu-şi mai da seamă, că 
fiinţa, pe care vroia so omoare, erà o femeie.

Când haiducii se adunară pe .urmă în tabără, târ
ziu noaptea, în lunca deasupra oraşului, Iabraş 
căzu jos lângă foc, cum cade un copac tăiat, şi a- 
dormi îndată tun. Nici nu mai lua în seamă, că, supt 
privegherea lui Mereanu, se îăceâ împărţirea pră
zilor.

Mai erà şi un altul, care de aserrtenea nu băgă ni
mic în seamă din» cele ce se petreceau în jurul lui, 
era Jianu. El aruncase numai o singură privire la 
grămada de haine, de blăni, şi de alte lucruri de 
preţ, care zăceau întinse pe scoarţele şi ciarşafu- 
rile, cu care fuseseră aduse. Dar când îl rugâ Me
reanu, să aleagă, dânsul mai întâiu. lancu răspunse: 
„Pentru mine numai o pungă cu bani. Numai de 
aceştia am trebuinţă câteodată44.

Apoi se aşeză lângă foc, şi se uita gânditor la flă
cări. Priviă, cum văpaia aruncă cute roşii şi gal
bene. şi se odihnea la vederea acestui element, bun
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prieten at haiducilor. Prididit de osteneala luptei şi 
scăldat în sudori, se svântâ acuma cu plăcere. Nu
măra :îii gând duşmanii, pe cari îi ucisese, şi erau 
vreo patruzeci.

Un fel de rîs ciudat lovi deodată urechia lui. Se 
uită într'acolo. şi văzu pe Gruia, şezând dincolo de 
toc, pe o blană minunată de vulpe vânătă. Pe ge
nunchii lui era atârnat un lanţ de aur. un şal de mă
tase Persian de mare preţ, o sabie împodobită cu 
pietre scumpe, iar la picioarele lui era un lighian cu 
ibricul lui de aur. Cu1 coatele rezemate pe genunchi 
şi cu pumnii supt bărbie, se uita Gruia, încremenit, 
la flăcări.

Ile mai multe ori îl văzuse lancu luptând, cu acea 
liniştită prevedere şi cu tăcuta mânie, singură de 
ţelul ei, de care nu mai este cu putinţă să scape nici 
un vrăjmaş. Gruia nu se îmbătase de omor. ca'mă
runţelul Iabraş, ci rămăsese tot stăpân pe sine, în 
toată vremea, precum şi pc oamenii săi. Haiducii 
daţi în seama Iui, n’avuseseră voie, ca şi cei ai lui 
Jianu, să se atingă de femei sau de copii.

Rîsul ce ’J auzise, îi aduse aminte lui lancu de 
risul batjocoritor al desnădăjduirii, pe care M sco
sese odinioară Sandu, pe când erau împreună la Te
lega, în colivii. Acum îl înţelegeâ: Gruia se răsbu- 
nase, făcuse pradă bogată. Dar femeia Lui răpită., 
tot pierdută rămânea, batjocorită, şi, dacă nu era 
încă moartă, terà prada celor mai îngrozitoare din 
toate chinurile ce sunt pe lume.

— „Sandule44, strigă Jianu, „vino încoace!“
Căpitanul îi porunci să se aşeze alături de dânsul,
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şi să-i povestească., cum, unde şi câţi duşmani uci
sese Gruia.

Pe piscurile Arefului, prin ale căror văgăuni stră
bate Argeşul, şerpuind în sucituri aşa de încălcit-c, 
încât uneori se pare, că se încolăceşte singur îm
prejurul său, acolo îşi aşezaseră haiducii tabăra lor. 
Goi dintre tovarăşi rămaseră în Cur tea-de-Argeş 
ca- iscoade, spre a simţi potera, şi ca să dea de ştire,, 
fiindcă trebuia să sosească, îndată ce va ajunge 
vestea mai îniăuntru în Ţară, despre călcarea să
vârşită.

Haiducii se întăriseră în rămăşiţele negre-cenuşir 
ale cetăţii lui Vlad Tepeş, care e aşezată pe colţul 
cel mai drept şi mai (înalt deasupra Argeşului spu- 
megător. In zidurile ei sfărîmate, spune lumea, că 
sunt închise multe lacrimi. Spune, că Domnul Vlad, 
fiul lui Vlad Dracul, a fost un mare meşter în răs- 
bunările lui. îndată ce avu bănuială, că locuitorii 
din Târgovişte ţin cu fratele său, Radu cel Frumos, 
el a pus să-i calce chiar în ziua de Paşti. Cei bătrâni 
ar fi fost traşi în ţepe şi purtaţi astfel prin târg, iar 
cei tineri, dimpreună cu nevestele, cu surorile şi cu 
fetele lor, aşă cum se găseau îmbrăcaţi cu hainele 
de sărbătoare, ar fi fost mânaţi în sus pe sălbaticele 
râpi ale Arg’eşul.ui, unde ar fi fost siliţi să zidească 
acea cetate. Ei ar fi lucrat mereu, „până li s'au 
spart toate hainele de pe ei, şi până ce au rămas tot 
despoiaţi şi în pieile goale“

Se vede însă că lăcrămilc nu întăresc zidurile, 
1 căci de mult acea cetate s’a dărîmat. Liniştea co-
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birului s’a încuibat iarăşi acolo. Copacii, cari încon
joară stânca, acum aveau, în verdeaţa lor de pri
măvară, o înfăţişare neobicinuită. Se vedeau ridi- 
cându-se în cursul zilei, din dărîmături, fumuri al
băstrii, iar în cursul nopţii lumini roşiatice de focuri.

Căpitanii ţinură sfat. Jianu propuse, să se alcă
tuiască patru cete, care, prin lipcani să se ţină me
reu în legătură una cu alta. Pentru haiduci n’ar fi 
cuminte, să fie prea mulţi la un loc. Când va fi tre
buinţă, ca ei să se ascunză, câte zece, doisprezece 
se vor face mai uşor nevăzuţi prin pădure, decât 
dacă ar fi patruzeci împreună.

Mereanu era, şi el, de aceeaşi părere. Se supunea 
lui Jianu, fără pizmuire, fiindcă erâ ţăran şi avea 
acel simţ, care nu se înşală faţă cu vrednicia şi cu 
înaltele cugetări, simţul propriu Rumânului delà 
ţară, al omului aşa de mult încercat şi atât de mult 
păţit.

Iabraş, cel mai sprinten dintre toţi, fusese trimis 
de Jianu cu o scrisoare la Vasile Moangă la Târgu 
Jiului. Iaiicu-i scria: „Nu ştii nimic de Alexe al 
meu:? Mi-e dor de eP‘.

Câteva zile în urma sosi lipcanul înapoi, şi îm
preună cu el şi Alexe, care îndată se aruncă plân- 

* gând la picioarele stăpânului său, închinându-se ca 
înaintea unei icoane.

Moangă vestia pe prietenul său Iancu, prin scri
soarea sa: că Tudor are să se întoarcă curând în 
Tară, că marele împărat al Franţujilor iară s’a în
tors în Franţa din insula Elba, unde fusese surghiu
nit, şi că pe şesul Rumânîei, pe malul Dunării, ciuma 
a început să bântuiască iară groaznic.
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Din gură mai aduse Iabraş şi cu Alexe vestia~ 
că o roată dejjanduri sa pornit din Râmnic în ur- 

—nTafire?riiaiducilor. Seara sosiră şi iscoadele delà 
Curtea-de-Argeş vestind, că se apropie potera din 
spre Târgovişte. Prin urmare, haiducii erau să fie 
împresuraţi din două părţi. A douazi chiar trebuiau 
să sosească duşmanii, şi să-i apuce pe Ia spate.

Planul Iui Jianu eră gata. Trimise toată ceata sa 
în spre Miază-noapte, Ia munte, şi rămase numai el 
singur îndărăt cu Alexe.

In amurgul zilii ei se îndreptară spre Miază-zi, ş.i 
Jianu puse pe credinciosul său Alexe, să-l lege de
mi copac. Apoi fugi Alexe cât putu de departe, tot 
înainte prin păduri şi văi un spre Apus, până a- 
proape de satul Aref, şi spintecându-şi hainele de 
pe trup, îşi văpsi -faţa şi gâtul cu sângele delà o pa
săre, şi se trânti jos p;e pământ, cât eră de lung.

Cataiiele stăpânirii dădură peste amândoui, şi ei 
li se jeluiră şi văitau de schingiurile, ce le-ar fi su
ferit delà nişte blestemaţi de haiduci şi sc îmbiau să 
ducă potera pe urmeië tâlharilor.

Isprava fu aşa de minunată, încât pandurii delà 
Râmnic dădură năvală, în întunericul nopţii* asupra 
arnăutilor, cari veneau delà Târgovişte, Iuându-sc 
unii pe alţii drept haiduci, şi când, dimineaţa, se 

înţelese înşelăciunea, zăceau peste două sute dje po~ 
leraşi morţi printre copaci.

Când se întoarseră Iancu şi cu Alexe la tovarăşii 
lor, mulţumirile şi bucuria nu mai aveau sfârşit.

i
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Atunci întrebă Iancu: „Cine din voi o gata să-mi 
tacă o slujbă ?“

Cit toţii strigară: „Eu, stăpâne !“
— „‘Dar voi nu ştiţi încă, de ce fel' e slujba, pe 

care o cer“, le răspuns^ Iancu.
— „De orice fel ar fi!“ strigară iară cu toţii.
— „Eu trebuie să trec dincolo, la Nicopoli. Este 

acolo a fată ţinută în prinsoare, pe care voia s’o 
scap“.

O mână se puse pe umărul lui, şi când Îşi. în
toarse capul, întâlni ochii mari, negri şi sprincenaţi. 
ai lui Sandu Gruia. Pe acesta îl -alese Iancu mai în- 
tâiu, apoi mai alese pe Iabraş, pje Mierlete şi pc 
Svârlugă.

Dar în ziua, când erau să plece, sosi în tabără un 
lipcan din partea boierului Moangă, care-i aducea 
o scrisoare Jianului.

Căpitanul se uită multă vreme, încremenit, la 
acea scrisoare. Cuprinsul ei erâ: „Ileana Golfineanu 
s*a găsit. Maica Agapia mi-a scris, că a adus-o un 
om la mănăstire Surpatele. Dar ea nu mai este acea 
Ileana, p.e care am cunoscut’o noi, ci o fiinţă săr
mană, căreia, suferinţele şi groaza, prin care a tre
cut, i-au întunecat mintea“.

Jianu încălică îndată şi plecă spre Surpatele. In 
tot drumul până acolo, nu schimbă nici o vorbă cu 
Alexe, care-I însoţiâ.

Pe înserate ajunseră Ia Mănăstire.
Când intră haiducul pe supt bolta clopotniţei, toc

mai treceau două rrtaici. Se apropiă de ele şi zise la 
una: „Maică, doresc să vorbesc grabnic cu Maica 
Stanţa. Sunt nepotul Sf-ţiei Sale“.
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Gircernicile se opriră locului. „Nepotul Sf-ţier 
Sale ?“ zise o maică, şi se uită mai bine la musafir 
în amurgul serei, cc începuse. „Eşti vreun Golfi- 
nean, boierule?** Şi grabnic adause cu compătimire: 
„Nu cumva eşti vreun frate al nefericitei Ileana?**

— „Sunt un Jian**, răspunse Iancu cu o nerăb
dare slab ascunsă.

— „Adevărat, aşa e“, zise călugărita, dând uşor 
din cap. „Maica Starita e născută Jiancă. Aşa dar 
mi vii din pricina sărmanei Ileana ?“

Iancu se stăpâni şi mai cu greu. „Vreau să vor
besc cu Maica Starita!“ isbucni el.

Călugăriţa (îi puse atunci, cu blândeţe, mâna pe 
umăr: „Starita e în paraclis, — şi privighiază 
lângă Ileana, căci Dumnezeu a scăpafo pe săr
mana fată de chinurile acestei vieţi !“

Jianu făcu un pas înapoi... şi trebui să închizâ
•ochii.

Intr’aceea una -din cele două maici, se strecură 
în paraclis, mica bisericuţă din cuprinsul chiliilor, 
şi puţin după aceea ieşi în curte şi Maica Stanţa.

— „îancule, fiul meu“, zise ea cu un glas blând. 
„Boieru Vasile Moangă 'ţi-a scris. — Ştiu. — Vino 
s’o vezi“.

Fără să răspunză nici un cuvânt, Jianu se lăsă 
dus de maici. Vedeă acum, după doui ani, iară pe 
Ileana — o vedea aşezată în sicriu. — Drăgălaşa 
moartă purtă haine de călugăriţă. Faţa ei albă lu
mină liniştită din mijlocul broboadei celei negre. 
La capul sicriului ardeau o mulţime de lumânări 
în sfeşnicele cele înalte de alamă, şi lumina lor juca 
pe icoanele, care înfăţişau vieţile sfinţilor, zugră-
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vite pe pereţi şi pe bolta joasă, întunecată. Miros 
de-ceară şi de tămâie, umpleâ toată bisericuţa.

Abia se apropiase însă Jianu de sicriu, şi el în
tinse fără voie mâna spre o legătură în pânză albă, 
pe care o ţinea frumoasa moartă la pieptul ei. Pri
virea Iui întrebătoare se îndreptă spre Maica Aga- 
pia.

Un liniştit răspuns: „A murit la naşterea co
pilului4'.

Ii venea Ianculu'i să geamă! Copilul ei! Al cui 
copil a trebuit, nenorocita, să nască!? Scârba şi 
mânia îl făceau să tremure din toate fibrele tru
pului. Din cenuşa iubirii, se aprinse groaznica fla
cără a geloziei !

Dar împrejurul femeilor tăcute, care-1 înconju
rau, şi care stăteau supuse, fără a cerceta, în fata 
groaznicei întâmplări, îi dumeriâ sălbăticia şi-i nă- 
buşiâ patima, care’l inundă năpraznic.

Cu capul plecat se strecură pe lângă peretele, 
unde se înşirau stranile înnegrite de vremuri. Şi 
intrând în una din cele mai din urmă, îşi aşeză bra
ţele pe marginile ei, şi rămase astfel toată noaptea.

Stariţa veni şi se aşeză alături de nepotul ei. pe 
scaunul- îngust al unei alte strane. După câtăva 
vremfc însă maicile stăruiră şi o luară, mai cu fru
mosul, mai cu zorul, şi o scoaseră din paraclis, 
ducând’o la chilia ei, ca să n.u se obosească prea 
mult.

Rămaseră numai trei călugăriţe în paraclis. Ele 
îngeminchiară împrejurul sicriului. Una îngrijiâ, 
ca să nu se stingă cărbunii din tămâierul, care fu
mega jos pe piciorul raclei, celelalte ziceau rugă-
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: cilmile trăgănat, şi cam pe nas, într’acelaşi ison, 
cum este obiceiul. De câte ori isprăveau o parte 
de rugăciuni, una din ele se strecură, ca o umbra 
la biserica din fată, se urcă în clopotniţă şi loviâ 
cu ciocanul odată în clopot. Sunetul acesta singu
ratic, în liniştea nopţii, păreă de o evlavie nespusă, 
şi dovedea, că maicile „de priveghiu“, îşi îndepli
neau slujba după cum se cuvin'e.

Pe fălcliile de ceară galbină, din sfeşnicile para
clisului, curgeau în jos, o picătură topită după alta, 
şi se sleiau dealunguJ lumânărilor, sau pe farfuria 
sfeşnicului. Pe pereţii /întunecaţi de fum, şi din care 
străluci au numai punctele aurite ale aierelor dim- 
prejurul feţei Sfinţilor, 'erau înşiraţi toţi mucenicii 
şi fericiţii călători spre Ierusalim. Se vedea, cum 
li se tăiau capetele Mucenicilor pentru credinţă, şi 
cum erau chinuiţi pe roată, şi cum pe urmă se 
înălţau, şi intrau în împărăţia Cerurilor. Se cuve- 
iiiâ, să fie aşezată acuma şi sărmana Ileana. în 
ceata Sfinţilor, căci ea suferise cel mai greu dintre 
toate chinurile. Ce fel de scârbă trebuie să fi clo
cotit supt această frunte curată, ca seninul cerului, 
ce fel de groază sufleteasca şi trupească trebuie să 
ii chinuit şi să fi sfârşit inima acestei copile!

Manile haiducului se încleştau pe marginile 
stranei.

El lăsă capul în jos spre piept. Compătimirea şi 
înduioşirea, simţirile cari sunt cele mai nesuferite, 
pentru un bărbat, şi de cari orice bărbat năzuieşte 
totdeauna să se apere, trebuiâ acuma sa le îndure 
Jianu, fără să-şi poată ajută. El dăduse lupte des
tule, pusese foc la oraşe, băgase groaza într’o tara
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întreagă, una însă n’o putus'e să facă: să scurteze, 
măcar cu o zi, suferinţele acelei fiinţe, căreia îi dă
duse dragostea sa întreagă, curată şi plină de vi
suri. Acum, cel puţin, mulţumi lui Dumnezeu! ea 
eră moartă, — în sfârşit moartă. — Pacea o aco- 
periă, pacea, care purcedeà delà ea si din sfinţenia 
locaşului, unde se odihniă.

In liniştea nopţii, care domnia tot cuprinsul mă
năstirii, se auzi à acuma bătaia uşoară a toacei. O 
maică făceâ ocolul prin curte, pe lângă chilii, care 
după obiceiul mânăstirilor, nu au voie să fie în
cuiate sau zăvorite, fiindcă o monahie n’are nimic 
de ascuns şi nu trebuie să găsească vre-o piedică 
maica, care bate toaca, dacă vrea să irrtre în chilie, 
văzând că monahia n’a auzit toaca, şi să-i aducă 
aminte de sfânta slujbă.

Toaca, mai ales când o bate o mână de femeie, 
•se poate foarte uşor, să nu fie auzită în somn, fiind
că ciocăneala nu este mai tare, decât aceea a unei 
gheonoae. când bate în coaja unui copac. Se poate 
chiar, ca toaca să fi fost închipuită în această ase
mănare de către Creştinii cei dintâi, cari se ascun
deau prin păduri, şi se poate ca ei să fi născocit 
acest mijloc, nebăgat lîn seamă, spre a se adună, 
cu toţii la rugăciunile lor tainice. Din toacă vor
beşte încă întregul farmec al acestei credinţe, a- 
dânci şi ascunse, pe care n’o slăbise şi veştejise 
încă, strălucirea cea de din afară.

Tainice şi pătrunzătoare ajungeau sunetele în 
paraclis şi plutiau împrejurul sicriului Ileanei Gol
ii nean u.

Afara prin curte înaintau maicile, cu paşi uşori.
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spre biserică, Ia rugăciunile de miezul nopţii.
Abiă dimineaţa, când Ileana fii ridicată, spre a fi 

astrucată, ieşi Iancu din paraclis.
In brazda de iarbă, alături de biserică, se sa pase 

groapa pentru ea.
Haiducul stă, amuţit, în mijlocul maicilor, pe 

când duhovnicul mănăstirii, un preot bătrân,’ cu 
plete dc argint, cântă frumoasele rugăciuni ale pro
hodului.

Alexc Ingenuu chiase şi plângea.
D.upa ce se sfârşi înmormântarea, maica Aga- 

pia, apucă pc nepotul său de mână, şi-I duse .în chi
lia ei. La uşe aşteptă o soră, ţinând în mâini un mic 
lihgian de argint şi un ibric. După obiceiul din 
vechi, jalnicii, înainte de a intra în casă, trebuiau 
să se spele pe mâini, ca să n’adtică înăuntru, vre-o 
fărtmă de pământ din acela pe care trebuiau să-l 
arunce, peste cosciug, în groapă. Diiitâiu curse o 
rază de apă -din ibricul de argint pe degetele cu
cernice şi galbine ale Maicei Stariţe, apoi se turnă 
apă mai multă pe mâinile, asprite de arme, ale Că
pitanului de haiduci.

Soarele lumină acuma în odaia spoită cu var.
Jianu se aruncă pe un scaun, puse coatele pe 

masă, şi-şi rezimă faţa în amândouă palmele.
Maica Agapia se aşeză binişor în faţa Iui, şi se 

niât la ci c.u deştepţii săi ochi, osteniţi. După câiva 
timp ea zise vorbele de rugăciune, pe care le spu
sese preotul cu cevaşi mai ’nainte, la sicriu: „Ea 
este acum la locul de lumină, la locul de verdeaţă, 
la locul de odihnă!“ Şi apoi urmă: „Intr'.una din 
serile trecute a sosit o căruţă de ţară la poarta mâ-
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năstirii noastre. Omul. care venise cu ea, a ridicai 
o femeie din car. o aduse în cartea mănăstirii, şi 
apoi plecă iarăşi înapoi, cât puteau caii să alerge 
de iuîe. Când îmi aduseră inaicele pe acea femeie, 
recunoscui îndată pe sărmana Ileana. Dar ea nu 
mai eră în stare să cunoască pe nimenea, şi nici 
nu mai avea cunoştinţă de nimică, nici chiar că 
erâ însărcinată. Erâ blândă ca o păsărică, şi a stai 
la mine până a murit. Am îmbrăcat-o cu o rasă 
sfinţită, fiindcă ştiam cu adevărat, că a fost sfântă*'.

Iancu sări drept în sus, şi‘ apoi şe aruncă la pi
cioarele bătrânei stanţe şi-i sărută haina.

Degetele ei de fildeş îi neteziră atunci părul, alu
necând pe pletele lui lungi până la umăr, şi după 
câtăva vreme Stanţa îf zise: „N’ai vrea să dormi 
puţin, maică? Ai stat to.ată noaptea în paraclis4’.

Ascultător se întinse Iancu pe divan şi-şi rezema 
capul în perinele albe, împodobite cu bogate cusă
turi. Aceste cusături, câtăva argintărie şi cu icoa
nele, erau singurele rămăşiţe din averea de odi
nioară a Stanţei.

Fiecare călugăriţă avea voie să aducă cu sine, 
când intră în mănăstire, lucruri de ale sale, fiindcă 
canoanele sunt blânde, scopul lor nu este nici as- 
chisa nici o fanatică zdrobire a vieţii. Nici .una din 
evlavioasele maici nu-şi închipuia, că are dreptul, 
să despreţuiască vreuna din -formele vieţii. De â- 
ceea mănăstirea este deschisă văduvelor ca şi fe
telor, ba se întâmplă uuneori, ca soţii ajunşi la bă
trâneţe, cari ’şi-au pierdut copii lor, sau îi au casă-' 
torit, să se retragă la evlavioasele chinovii, băr
batul la călugări şi femeia la călugăriţe. Pe cine
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l'a rănit greu lumea, sau cui 'i e frică de dânsa, 
acela se pune supt scutul sfintei mănăstiri, „la um
bra mormântului". Acolo nu e nimica silit, afară 
de slujba, ce se face de toti împreună, şi fiecare 
rrăeşte cum îi place,'întovărăşit cu alţii, sau singur. 
Dar nimenea nu e supărat pe vieată, acolo nu e 
ipocrizie, nici acea sumeţie în ale credinţei, care 
zice, că numai ea singură, a găsit drumul cel ade
vărat spre mântuire. Femeia se crede tot atât de 
vrednică de cinste ca şi fecioara, — şi cu adevă
rată compătimire de mama, se primise Ileana, ne
norocita femeie însărcinată. Maicile înţeleg oroare 
suferinţă şi ştiu să mângâie orce durere.

Tot atât delà sine înţeles i se păruse Stariţei, că 
trebuia să dea găzduire şi căutare Ileanei, cât de 
îiresc lucru i se părea, că cel mai fioros dintre toţi 
haiducii din toată Ţara, dormiâ acum în pacinica ei 
chilie. Om eră şi el! Hristos oare n’a voit să fie si 
el om? Că Iancu a greşit, şi că erâ încă în rătă
cire? Dar cine nu greşeşte! Cine are dreptul, să 
se facă judecător altuia? Dincolo, pe cealaltă lume, 
se vor limpezi odată lucrurile toate. Vieaţa asta e 
prea scurtă. Prin urmare trebuie să aşteptăm, să 
fini îngăduitori, până ce vom ajunge, cu toţii, la 
acel loc de odihnă, la acel loc de lumină, pe care . 
mănăstirea vrea numai să-l «înfăţişeze, ca o slabă 
icoană pe acest pământ.

Sfârşitul scrisorii lui Moangă glăsuiâ astfei : 
„Când mai vii pe la mine, Iancule ?"

Iancu în calică îndată şi porni spre Târgu Jiului,
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întocmai ca atunci, când perduse pe Ileana pentru 
îmâiaşi dată. Ca şi atunci, sufletul lui era copleşit 
de o ura turbată, căci farmecul evlavioasei mă
năstiri încetase, îndată ce haiducul ieşise pe poarta 
boltită deja Surpatele. De astădată însă el nu mai 
isbucnî în vaiete, când dădu cu ochii de bătrânul 
său prieten. La întrebarea boierului Vasile, Iancu 
«îi răspunse scurt: „A murit!“ — şi din glasul lui, 
Moangă înţelese, că nu vroia sa mai schimbe nici 
o alta vorbă privitoare la Ileana. La masă zise 
Iancu: „Iartă-mă, dacă nu vorbesc dar sunt foarte 
flămând**.

Bătrînul dădu încet din cap. Se uită aproape cil 
evlavie la faţa, croită ageră, a Căpitanului de hai
duci, şi în urmă-i zise: „Tu nu eşti dintre aceia, 
cari ţrebu’esc să facă multă vorbă. Pentru tine vor
besc faptele tale. dar pe mine, ca pe un bătrân cum 
simt, Iasă-mă să mai spun câte unele mai multe, 
căci şi aşa alta nu mai pot face. Când vorbesc, îmi 
închipuiu, că sunt un semănător, şi că cuvintele 
mele sunt grăunţe, pe care le arunc în holde. Dar'e- 
ar Dumnezeu, ca ele să găsească totdeauna o ţa
rină ca asta“, — şi mângăiă, lin, braţul lui Jianu,— 
..care e aşa de rodnică, încât vor răsări din ea, şi 
sc vor seceră, acele minunate spice, care se chiamă 
mila şi dreptate !“

— „Ce ştiri mai ai delà Tudor?“ întrebă deodată 
Iancu.

Moangă iii istorisi despre congresul delà Viena, 
dc prinţul Metternich, de cavalerul de Gentz, co
respondentul oficial al lui Vodă Caragea, şi că Vla^ 
dimirescu a fost înfăţişat de generalul Strogonoff
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marelui Tar Alexandru, aşa încât acuma se poate 
întoarce în Ţară supt scutul acestei străluciri.

— „Halal !“ zise Jianu sec. „Aşa dară rostul unui 
om în Ţara aceasta atârnă delà mila Ruşilor !“

Cursul de vorbă al lui Moangă se opri aci, şi el 
îşi netezi barba colilie. In sfârşit, adăogi oftând : 
„Iancule, la ce foloseşte fudulia?44 Şi încercă apoi 
să-i arate trebuinţa, ce o are Ţara, de a se alipi pe 
lângă o împărăţie mare fie Rusia, fie Austria, sau 
chiar — cu un alt oftat — fie Turcia !

Intr’aceea se adusese la masă un curcan uriaş.
— „Ia spune-mi“, îl întrerupse Iancu, „crezi D-ta 

că acestui curcan îi pasă ceva, dacă- mănânci D-ta 
sau eu, sau însuşi Ţarul ?“

Moangă ridică o privire întrebătoare către Iancu.
— „Ţara Ruimânească*', urmă Jianu, „nu este 

alt ceva pentru toţi acei puternici stăpânitori, cari 
o înconjoară, decât o friptură gustoasă, la care 
râvnesc cu toţii. De aceea, dracii să aibă parte de 
mila lor !“

— „Dar ce să ne facem noi?“ zise Moangă.
0 privire a lui Jianu, o ciudată scânteire, din 

ochii lui, ca dintr’un ofer scăpărat, făcti pe moş
neag să amuţească, şi Iancu îi răspunse: „D-ta zi
seşi adineaori, că faptele inele vorbesc desluşit*'.

Apoi împărtăşi boierul Vasile, că a părăsit mun
tele şi că are de gând să rămână acum câtăva vre
me în şes. Moangă găsi că bine face, şi-I rugă să 
ducă veştile sosite delà Tudor şi celorlalţi câtorva 
priet'eni, mai ales lui Tache Ghica le Ghergani, la 

* care-i mai dădu încă şi o scrisoare, îndeosebi. •
Alexe adunase într’aceea câţiva din tovarăşii

iiVuiucm). 19
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cei vechi, a căror bucurie era nespusă, când a-flară 
de învierea Căpitanului din ocnele Telegii. In c’ete 
mai multe, şi schimbaţi în deosebite porturi, ,ca că
lugări, ca Ţigani şi ca negustori, trecură în Ruma
nia Mare.

Nopţile erau calde, zilele chiar fierbinţi.
Cu cât înaintau mai spre Miazăzi, cu atât aiiziau 

mai mult vorbindu-se despre ciumă.
Toate conacele boiereşti la tară erau locuite.

Supt un ştejar mare, în grădina delà Ghergani, 
se vedea o filigorie rotundă de scânduri, în care 
şedea la masă familia boierului Tache Ghica cu 
musafirii săi. Câteva felinare luminau pe masă. 
Eraţi nişte sfeşnice de alamă cu lumânări de seu 
şi având, drept scut împotriva vântului, un iei de 
căciuli de sticlă, cum se aduceau delà glăjăriile din 
Ardeal. O sumedenie de gândaci, de fluturi de 
noapte şi de ţânţari, intrau, bâzâind, pe uşa dată 
ilndărăt a filigoriei, până când jur împrejurul fie
cărui sfeşnic, se făcuse, pe fata albă a mesei, câte 
un cerc mare de asemenea iubitori de lumină, cari 
pentru iubirea lor, îşi găsiseră moartea acolo.

— „Ia spune-mi, prietene Tache“, zise unul din
tre boieri, ştergându-şi mărgele de sudoare de pe 
fata grasă, „adică pentru.ce ne închizi D-ta, întro 
astfel de colivie strâmtă, pe asemenea călduri ? 
Dacă ar fi o vară cu adesea vreme-tare, a-şi mai 
înţelege această măsură de prevedere, dar din 
toamna trecută, din păcate, n’am mai văzut nici un 
norişor pe cer !“
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— „Prea adevărat, iubite vere Costea'*, răspunsă 
stăpânul casei, „şi eu şuier tot atâta de căldură ca 
D-ta, dar dacă trebuie să ne topim acî, cu toţiii, a- 
cestea are pricina sa. Să ţi-o spun. Acum zece zile 
şedeam chiar în locul acesta, supt siejar, înainte de 
a face filigoria, — şi deodată mă pomenesc, că mă 
chiamă Marin, vătaful meu de curte, la portiţa ulu- 
cilor, pe unde duce drumul mare, dealungul grădi- 
nei mele, spunându-mi că cineva doreşte să-mi 
vorbească...

— „Apoi să mă ierţi !“ îl întrerupse grosul boier 
Costea Movilă, „adică, oricând i'ar veni poftă 
cuiva, să te cheme, noaptea delà masă, D-ta laşi 
furculiţa în friptură şi alergi, ascultător, la uluci?“

Tache Ghica dădui din cap şi-i răspunse: „Da, 
las furculiţa, ascultător, în friptură şi alerg la .uluci, 
căci, iubite Costea, nu este mult, de când au venit 
la vărul meu, la moşia Cocoşu, acbi musafiri, cari 
nu se duc niciodată, fără să ia cu sine argintăria si 
toate celelalte lucruri de preţ, ce s'e găsesc într’o 
casă boierească. Ba pe varul meu şi pe cucoana 
lui i-au desbrăcat până Ia cămaşe“.

Ochii boierului Movilă se deschiseră atunci mari. 
cu toate perniţele de grăsime, care îi împresurau. 
Ascuţind buzele, el fiu eră încet.

— „Vezi, vere“, urmă Tache Ghica, „tocmai a- 
ceşti musafiri erau atunci la mine la uluci, şi ce.1 
mai mare dintre ei îmi zise: „Boierule Tache, lu
mânările delà masa D-tale se văd din drumul mare. 
Eu trec câteodată cu băieţii mei pe aici. De, sunt 
oameni şi ei, şi câteodată poate 'flămânzi. Ai face 
xnai bine, să nu-i pui la ispită“. I-am mulţumit pen-

» i
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tru acest sfat prietenesc, şi am liotarît, Îndată, să 
fac această filigorie**.

— „Şi cu îţi mulţumesc pentru această istorie**; 
zise Movilă, căruia în trecu im fior rece prin la
tele Iui spete. „Intradevăr că in’am răcorit. Dar 
cum se face, că «D-ta te afli «în asemenea bună prie
tenie cu aceşti tâlhari ?“

— „Nu ştii cine e Căpitanul lor?** întrebă Ghica.
— „Nu ştiu. — Cine e .?“
Ghica şopti: „Jianu**.
Movilă ’şi făcu cruce, şi, după ce se mai linişti 

puţin, întrebă iară: „Este el într’adevăr... ?**
— „Fără nici o îndoială*4 îi tăia Tache vorba, 

„Nu. este un borfaş de rând. Se trage dintr’un neam 
ales, deşi nu sunt de rangul Filipeştilor, nici al Băr- 
căneştilor, sau Cretuleştilor, dar bătrânul Jianu 
purtă, tot ca ceilalţi boieri mari, ciacşiri roşii, imi- 
nei de safian şi işlic cu. fundul verde...** Deodată 
se opri din vorbă, fiindcă se auzi zgomotul unei 
trăsuri şi zăiigăneală de clopoţei dinspre curtea 
gospodăriei. „Se vede, că ne mai sosesc musafiri! 
Cucoană Zoe“, zise el soţiei sale, „sunt toate pa
turile prinse, sau mai avem încă loc ?“

Cucoana dădiVdin cap: „Loc destul**.
Deodafă se arată în uşe Marin, vătaful de curte, 

şi vesti, cu o fată foarte îngrijorată şi cu un fel de 
speriată supunere: „Milostive stăpâne, Jianu !“

Boierului Costea îi căzii furculiţa din mână, cu
coana Zoe îngălbeni, şi micul Ion, fiul lor, sări în 
sus din scaun, iar cele cinci fetite din capul de jos 
al mesei deschiseră mari, frumoşii lor ochi.

Stăpânul casei porunci zâmbind: „II rog să pof-
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tească aici. Să se mai aducă o farfurie de ciorbă, 
dar să fie fierbinte41.

Marin sbură ’napoi, şi curând se auziră nişte
paşi.

Tache Gliicà strigă in spre grădină: „Bine ai ve
nii, lancule!'' — şi întinse mâna celui care intră, ca 
s’o sărute.

Jianu purtând puşca, legănată, în mâna stângă, 
se opri în prag, şi întâiu măsură, cu o singură pri
vire, pe toţi mesenii, apoi se apropiă de gazda ca
sei, şi-şi plecă capul cu pletele lungi negre, spre 
mâna. care i se întinse.

— „Şezi aci lângă mine!44 i zise Tache Ghica, 
pe când haiducul îşi rezimă puşca de perete, şi pe 
când un ficior îi apropiă un scaun. „Domnia lui“ 
urmă el, „este prietenul meu, Costea Movilă44.

— „Care se bucură foarte mult, să-ţi facă cu- 
aoştinţa44, adăogă boierul cel gros, ,şi care nădăj- 
ducşte ca pe cât timp vei fi D-ta aici, se va putea 
să nu mai şedem înghesuiţi în acest cuptor, ci să 
mâncăm, ca mai ’nainte, în grădină afară*4.

Sprincenile haiducului se ridicară în sus, şi el 
aruncă o privire cercetătoare la Costea Movilă, a- 
poi apucând de masă cu mâinile sale puternice, 
arse de soare, zise: „Hai s’o ducem afară44.

— „Stai!44 strigă Tache râzând, „stai, prea cins
tite vijelie! O masă cu întrerupere nu e după pofta 
noastră, a oamenilor aşezaţi! Mai avem vreme şi 
mâine şi poimâine, să şedem afară supt stejar44.

— „Mâine, poimâine?44 răspunse Iancu, zâmbind, 
pe când îşi înfigea şervetul între nasturii- ilicului 
alb, împodobit cu ciaprazuri negre. „Adică ai de
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gând să mă tii D-ta aci- mult, boierule Tache?"
— „Orcât poţi şi vrei să rămâi, lancule, şi oricum 

ar fi; cel puţin să facem câteva vânători. Elelei! 
lată vine şi Ioniţă!“. Un ţăran se arătase în Lumina, 
care se revărsa din filigorie în afară, în spre gră
dină. „El ştie că totdeauna se foc vânători, când 
vine boierul Iancu!“

Boierii intrară apoi în vorbă cu Ioniţă, privitor ia 
vânătorile. ce erau să se facă în cele două zile ur
mătoare.

Cucoana, fetele şi micul băiat tăcuseră, ca mu fi, 
tot timpul cât erau la masă,'"dar după ce se sculară 
bărbaţii, spre a luă cafeaua afară, tineretul sglobiu 
o rupse la fugă prin grădină, prin curte, şi drept 
în casă, isbindu-se în pridvorul, slab luminai, de 
iupâneasa Saifta. care, cu braţele, încărcate de rufe 
de aşternut, frumos mirositoare a livanţică, vroia 
tocmai să intre ântr'una din odăile de musafiri.

— „Safto, măicuţo Safto!“ strigau glasurile ti
nere, încrucişându-se speriate. „Ştii tu cine e aici? 
Tâlharul! Haiducul, care le-au luat Raleştilor. !a 
Cocoşu, toate hainele de pe trup! Şi tata Ta poftit 
să şadă cu el la masă! Tata-i zice lancule !“

— „Astâmpăraţi-vă, şi tăceţi din gură!“ îi li
nişti Safta, „iacă vine Cucoana. Să nu cumva să 
vă găsească în pridvor! Ducevă-ţi la odăile voa
stre, şi închideţi uşa cu zăvorul, puişorilor!“

Fetifele dispărură, pe când micul Ion alergă spre 
a întâmpină pe mama-sa, şi îndată-i făcu întreba
rea: „Trebuie acum1 să-i dăm şi noi haiducului toţi 
banii noştri?“ j

Nu din partea aceasta •practică, ci dintr’o altă*
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parte, romantică, priviau tinerele fete sosirea Iui 
Iancu Jianu. In odaia lor una se aruncă pe divan şi 
zise: „Aii! pare că e un craiu din poveşti! Cu ple
tele Iui negre, cu ochii lui scânteietori şi cu dinţii 
lui strălucioşi !“

— „Hai, Hait! Iriniţa s*a şi îndrăgostit de el !“ 
zise rîzând o altă fată, şi se întoarse pe loc, de-i 
sburau fustişoarele împrejur. Apoi sări pe divan şi 
tăbărî pe Irinita. Ele se luptau şi strigau ca nişte 
băieţi.

Petele casei se mirau de cele două verişoare ale 
Jor, iar a treia dintre musafire se aşezase p'e poliţa 
ferestrei. între glastrele cu rosete, şi, rîzând, îşi 
cumpăniâ uşor picioarele.

Deodată le speriă pc toate o bătaie la *lşă.
— „lacătă-1! Vine să fure pe Sanda !“ strigă Iri

niţa, şi împinse pe sora sa, fără veste, de pe divan 
în jos pe covor.

La a doua bătaie poruncitoare. Ana Qhica, cea 
ascultătoare, alerga la uşe şi trăgând zăvorul; des
chise uşa.

Era mama lor, care intra în odaie.
— „Vă rog, fetelor, să fiţi cât se poate de cuviin- 

cioase“, zise ea, serioasă. „Când vor veni tatăl 
vostru cu musafirii săi .în sus în casă, să nu cumva 
să se mai auză vreun zgomot din odaia voastră. 
Asia ar fi o ruşine. Sultano, draga marnei", îi zise 
fetei celei frumoase, care şezuse între glastrele cu 
flori, şi care se lăsa acuma, binişor, în jos de pe 
poliţa ferestrei, „tu eşti cea mai cu minte. Tu să 
îngrijeşti, ca să fie linişte desăvârşită! Da?“

Sultana îi sărută mâna cucoanei Qhiculese, şi 
apoi făcură tot astfel şi toate celelalte fete, iar
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•mania Ie sărută pe toate pe frunte, făcând semnul 
cru cei pe tinerele lor capete, şi apoi plecă.

— „Se înţelege, că Sultana e cea mai cumintei 
Cum să 1111?“ zise Sanda, îndată ce uşa se închise. 
„Doamne Sfinte, ea tocmai soseşte delà Curtea Iui 
Vodă, unde negreşit că a învăţat multe lucruri fru
moase !“

Trei Ţigănci tinere intrară spre a face paturile, 
şi să ajute cuconiţelor Ia desbrăcat. Una aducea, 
pe o tavă de argint, cinci pahare cu apă şi cinci 
linguriţe de şerbet de vişine.

Pe când micele slujnice mlădioase, cu ochii pre
lungi ca migdalele, şi cu basmalel'e lor în feţele cele 
mai aprinse, aruncate uşor peste părul negru ca 
pana corbului, ajutau cuconiţelor să se desbrace. 
poveştile se urmau înainte, însă cu glas mai do- - 
molit. Sanda şi Iriniţa, care erau dintr’un neam, ce 
se aprindeà mai uşor, visau. înflăcărate despre Că
pitanul de haiduci, Sanda vorbiâ, şi’şi suciâ mereu 
capul cel mic In toate părţile, aşâ încât eră o caznă 
pentru biata Ţigancă, să-i pieptene bogatele valuri 
de păr castaniu. Deodată, în mijlocul vorbei, cu
coniţa se întoarse, şi apucând pe slujnică de coadă, 
o lovi cu obrazul de muchia mesei. lângă care 
.şedeau.

— „Sando, ce faci!44 strigă Sultana.
— „M’a smuls cioara de păr!“ răspunse fetiţa 

supărată.
Sultana ’i zise greceşte: „Dar uiţi că şi ea este 

om 1“
— „Cum?“ întrebă Sanda, mirată.
— „Zic, că şi ea este'om, deşi e slujnica ta”.
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„O Doamne14, răspunse Sanda, rîzând şi nici 
prea înţelegând ce spusese verişoara sa, „şi aces
tea tot delà Domnita Ralu le-ai învăţat? Să faci 
atâta vorbă, pentru o nimica toată!41

— „Pentru o nimica toata?44 răspunse cealaltă. 
„Uite! Tinea are urme roşii pe obraji şi pe frunte, 
puteai să-i turteşti nasul44.

— „Atunci i-aşi fi dăruit pantofii mei cei cusuţi 
cu fir, care-i plac atât de mult!44 zise Sanda.

Iar Iriniţa adaose : „Da, fireşte, ca o gâscă 
proastă ce eşti, — pe urmă, totdeauna, eşti aşa de 
bună! După ce ai bătut o slujnică, îi dărueşti tot 
ce ai44.

Sultana ar fi voit să răspitnză, dar se mărgini . 
numai să ridice din umeri. Se făcu o cută mica între 
sprâncenele ei arcate. Ea oftă.

Sanda sări în sus şi o apucă de gât. „Of, iubita 
mea. eu uneori nu ie înţeleg de loc! Dar am mare 
„sevas4* pentru tine. Tu ai învăţat atâtea lucruri 
la Curte, delà Domniţa ta! Se zice, că ea este gro
zav de cuminte. E şi frumoasă?44

— „Are nişte ochi ca două stele, negre1*, răs
punse domnişoara delà Curte, „şi apoi este aşa de 
bună, aşâ de bună! Voi ştiţi, că ea s’a rugat de 
cucoana Zoe, să mă aducă la Qhergani, fiindcă a 
făgăduit mamei, să îngrijească de mine, ca de ochii 
săi din cap, şi din pricină ca în Bucureşti a isbucnit 
molima....44

Deodată strigară toate fetele; „Ptiu, ptiu! de asta 
nu se vorbeşe“, îşi făcură, cu toate, cruce şi bătură 
cu degetul la ceva de lenih.
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Micul Ion aveà necontenit foarte*multe de poves
tit. tot lucruri noui şi minunate, surorilor sale şt 
prietenelor lor, care, ca nişte fete ruşinoase, se ară
tau cât se putea mai puţin. EI se ducea Ia vânători 
şi îi iscodea. Delà el aflase, că boemi Iancu nime
rise cu puşca, din curte, de trei ori dearândul, toc
mai piatra de hotar din marginea pădurii, şi că să
rise peste iazul cel lat delà moară, peste care abia, 
poate sări im cal puternic. Nu numai că sărise, dar 
aproape sburase peste el. La goana de iepuri se cul
case pe spate, şi ţintise astfel cu puşca de supt cap. 
De câte ori descărca puşca, niciodată nu dădea 
tfreş.

La fiecare masă nu lipsiau lăutarii. Astrel ţinea 
acuma de trei zile. li plăcea Căpitanului dc haiduci. 
Cheful li tăcea bine. Cât despre partea femeilor, el 
nici nu se uita la ele, dar simţia urmele lor, din ros
tul şi din cuviinţa, ce se vedea domnind în toata 
^asa.

Boierul Tâche poftise mai mulţi prieteni.
Până noaptea 'întru-târziu se vorbiâ supt stejar, 

cu cafele negre şi cu narghilele, tot despre lucruri 
serioase.

Cel mai tăcut dintre toţi Insă eră Jianu, deşi ve
nirea lui, şi ştirile, pe care le adusese din Târgu- 
Jiului, fuseseră pricina acestor adunări.

Cu multă dibăcie la vorbe, ţineau boierii „logo
suri44 despre starea lucrurilor din Europa şi deobşte 
şi din Rumân ia în deosebi. Se chibzuiâ, dacă bine a 
făcut sau rău. Vodă Caragia, să jicnească cu în
gâmfare, după exilarea iui Napoleon şi după reîn
toarcerea Burbonilor pe tronul Franţei, pe Ledoulx.
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consulul franţuzesc din Bucureşti, pe care «nai 
Jiainte îl cădelniţase cu multă umilinţă, — să-l jic
nească tocmai când a eternt pedepsirea ruşinei, cc 
se făcuse nevestei sale, şi când drept răspuns Ca
ramea ’i aruncase vorbele: — ,,Monsieur, le temps 
de Napoléon n est plus“. — Aceasta, negreşit, a 
avut de urmare, că Ledoulx, făcând rapoii amba
sadorului sau din Constantinopol, primise ordinul, 
să părăsească Tara îndată şi să facă protest. Acum 
msă Napoleon se ivise din nou. scăpat cu mare In- 
drăsneală din ostrovul Elba. Oastea hr rămăsese 
ni Rusia. Trebuia aşa dară să fie câştigată Rusia 
învecinată, şi apoi se putea găsi un şfichiu potrivit 
înpotriva lui Ledoulx. Prietenia cu Austria prin 
mijlocirea lui Gentz, încă eră îmbucurătoare. Fără 
îndoială ca politica unui fanariot, şi în deosebi po
litica acestui pungaş de „Scotocilă“, cum i se zicea 
lui Caragea, trebuia să-i folosească mai înuuu ’ui 
însuşi. Ca să-l tină Turcii, stăpânii Iţii. în Scaunul 
Domnesc, el trebuiâ să-şi asigure alte prieteşuguri 
puternice, de care să le fie frică Turcilor. De astă- 
dată însă interesul Tării se potrivea bine, şi mer
gea împreună, cu acela al lui Vodă.

Jiami, care până acuma iot trimisese mereu cer
cii leţe de f.um în sus spre stele, îşi întinse deodată 
picioarele înainte şi zise cu asprime: „Credeţi voi, 
ca un copac putred în miezul lui, poale să se întă
rească, dacă ’1 veţi sprijini de un perete ?"

- „Nu44, răspunse umil mirat.
— „Sau că un ciumat", urmă Iancu, „care mt se 

mai poate ţine pe picioare, se va face sănătos,. 
dacă-1 veţi lega. drept, de un par ?"
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• Deşi tăierii, cari erau adunaţi la Tache Ohica. 1 
erau mai luminaţi, decât Ocârmuirea din Bucureşti,/ 
care, avea deşarta credinţă că se împiedică lăţirea 
ciumei, dacă se opreşte pomenirea numelui ei,—ty- 
tuşi ei simţiseră fiori, când auziră această vorlîă. 
ieşită din gura lui Jiami.

— „încă n’am auzit44, zise stăpânul casei, îmi;,uir 
ton cam dojenitor, „de asemenea lucru. Va îi poate 
una din vrajile Agiei din Bucureşti4*.

— „Şi delà ea, fără îndoială, a-ţi învă/at-o şi 
0-stră“ răspunse Iancti, „de. vreme ce voiţi s’o în
trebuinţaţi şi în politică44.

El se uită jur împrejur, la toţi, cu o privire sta- 
pânitoare. Şi urmă apoi cu asprime, aşa încât fie
care vorbă a lui se înfigea, ca o lovitură de cuţit: 
„Sufletul Ţarii este ciumat. Măduva ei c putredă 
şi plină de puroiu. Dacă nu sunteţi în stare D-stră, 
să-i aduceţi vreun ajutor din lăuntru, preînnoindu-i 
sângele, atunci nici un reazim dinafară nu poate 
să-i mai folosească ceva !‘4

Boierii se uitau, cu totii, hi pământ. In cugetul 
lor recunoşteau, că dreptate avea Jiami, Se g asia 
acum în fata lor singurul apărător cu inima al Ru- 
rnâniei, care pqrnise cu sabia de foc. împotriva pă
catelor. ce mistuiau vieaţa Ţârei. Dar cine se mai 
putea asemănă cu el? Cine şi-ar mai fi părăsit casa 
şi curtea sa. ca să umble pribeag prin codri ?

Boierii îl găsiau măreţ, pe acest Iancu Jianu. dar 
foarte adesea, cam supărător.

Din fericire sosi o slugă, adiicând o tavă încăr
cată cu păhăruţe mici de vişinată, ţinută la ghiaţă. 
Boierii începură să guste şi schimbară vorba. In



— 301 —

mrând se gas ian iară plutind în palavrele cele mai 
Ute, pe care le credeau, că ar îi cuprinzând o pa- 
tr'otică răsvrătire.

\.şâ se istorisiâ, că Scotocilă ar fi trimis sume 
mau de bănet la Ţarigrad, spre a înîbunâ pe Turci 
p'entai călcarea făgăduinţelor sale, fiindcă sorocul 
de trti ani, al domniei lui, se împlinise, dar el, s'e 
înţelege, că doriă să mai domnească înainte, şi de 
aceea trebuise să numere mulţi bani peşim. Intre 
altele or'nduise, să sc facă o numărătoare a popo
rului. Această daraveră, apucată cu pricepere, pu
tea să-i aducă lui tot atâta folos ca un bir, şi Ca- 
ragia o dăduse în arendă celui mai potrivit om pen
tru această treabă, lui Sterie Albescu. Toţi rîsera cu 
dispreţ, zicând: „Aceasta însemnează, să faci pe 
ursul prisăcar !“.

— „De aceea“, zi.se unul din boieri, „eu n’arn 
primit propunerea lui Vodă, ca să fiu şi eu tovarăş 
la această afacere. Anul trecut făceam parte din. 
divan împreună cu Albescu. Şi totdeana, după ce 
şezusem Ia slat cu el, trebuia să ieau o baie“. — şi 
el se scutură.

lancti zise boierului subţirel: „Rău că ai luat D-ta . 
baie, boierule Dinu! Trebuia să-l fi scăldat pe Al- 
bescu !“

— „Pe acela nu-1 spală toată apa Dunărei !“ răs
punse boierul.

— „Atunci trebuia să-l aşezi în fundul Dunării44, 
răspunse Jianu, „gângăniile spurcate nu mor dc 
dispreţ numai !“

Iar se făcu tăcere, până întrebă lancu: „Albescu
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acela nu este unul cu barbă spână şi cu nişte oclif 
galbeni ?“

— „Tocmai aşâ“, zise Tache Qhica.
—""„Unde e acuma?“ întrebă Jianu.
Boierul Dinu răspunse: „Pe cât ştiu eu, ar 6 pe 

lângă Argeşul de jos, între Olteniţa si Giurgfr“.
— „El este41 începu vorba iară. Tache Ghica, 

„şarpele cel mai veninos, pe care l-am cunoscut 
vreodată. Din toată tagma slujbaşilor nemernici ai 
acestei Tari nenorocite, începând delà cei /hai mari 
şi până jos. la albăstrimea de rând. cl este cel mai 
ticălos şi cel mai muncit de iubirea de argint*4.

— „Şi negreşit tocmai, din această pricină, cel 
mai credincios al lui Scotocilă‘\ întregi vorba Cos- 
tea Movilă. Apoi începură iară bârîelile. pipărate 
cu batjocură, 'întrebai ntându-se .mereu cuvintele 
„ca în Ţara Rumânească*4, sau „ca la./uoi la ni
menea...41 Care de care încondeia mai bine atât pe 
cei mari, cât şi pe cei mai mărunţei, /fclbăstrimea, 
aim li se zicea. Fiindcă oştirea aceasta de scârtic- 
tori pe hârtie nu puteau să poarte gjübele lungi şi 
scumpe, ca guşa porumbelului, sau albe, ea boierii 
cei mari. iar de cele mai scurte, castanii, sau, fi
stichii şi vişinii, ca negustorii, nu vroiau să le 
poarte —de aceea se îmbrăcaţi cii postav civit de 
Braşov, şi, daca nu le ajungeau hanii, să-şi facă 
hainele întregi de asemenea postav, îşi puneau 
cel puţin gulere civile şi capace pe la mâneci. Atât 
boierii cei mari, cât şi cei mai din coada şi albăs: 
•trimea, încredinţa Costea Movilă, se slujesc, ca 
singura pârghie spre a‘ se ridica, numai de patimile 
şi lipsa de mustrare de cuget a celorlalţi. „In Tara
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«sta, pentru înaintarea unui dregător nu este lio- 
tirîtor aceeacc ştie, ci i este de folos numai treapta 
liftei lui de conştiinţă, până Ia care a căzut“.

âanu, care iar tăcuse câtăva vreme, se sculă 
acibT drept în sus, şi zise: „Dar de unde ar şi putea 
să şie cei din tacma slujbaşilor, ce (însemnează 
să fi» cineva un om de treaba? Fost-au oare ci 
haidu-.i? Fiecare din băieţii mei ştie, că este pier
dut, dică nu alege de Căpitan pe cel mai vrednic 
dintre toţi, şi dacă nu ascultă de el. La cinstiţii 
slujbaş însă nu c capul lor în joc, şi de aceea sunt 
obraznki şi răi. Teama este singura straje bună 
pentru lunea cea nemernică — mai ales aici, în 
Tara ast«“. Apoi mulţumind pentru ospătarea, ce i 
se dădus% Iancu se închină scurt, şi ptfecă, pier- 
zându-se n întunericul nopţei de vară.

— „Ingiozitor. om!“ zise Costea Movilă, „oare 
unde se va fi ducând el acum? Am bănuială...4*

„Prietene Costea*4, i tăiă vorba gazda, „cred 
că este mai bine, să nici nu încercăm să ghicim**.

Prin pădurea delà Mislea. din Argeşul de jos. o 
butcă trasă de opt cai, sălta dintr’un hop într’altul. 
Arşiţa soarelui de vară uscase brazdele de lut. 
Roatele se adânceau, când la dreapta, când la 
stânga, prin văgaşe, înaintând, cum puteau, în sus 
la deal printre copaci.

Vizitiul, îndilicat pe calul şeuaş, ţipă şi înjura 
peste zgomotul clopoţeilor. Fiecare vână din tru
pul cailor se opintea. Şi totuş trăsura înainta numai 
cu întreruperi. Pe capră şedea un Arnăut de casă.
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ţinând o puşcă alinată pc genunchi. Alături de tră
sură erâ .un boier calare. Ceva mai în urmă îi în-' 
sotiau patru bărbaţi armaţi- Inserase binişor, şi pi
sările nenumărate, care cântaseră mai înainte, cu 
mare veselie, prin vârfurile stejarilor, acum anii- . 
tiau. La un locşor puţin mai drept, vizitiul opri >oş- 
lalionul, ca să răsufle caii, fiindcă acum venu ur
cuşul cel mai gr.eu şi cel mai lung.

De supt învelitoarea căleştei se văzu scoţând 
capul o fată, galbenă la faţă şi îmbrobodită cu un 
zăbranic negru, şi zise: „Spiridoane!"

Boierul călare se apropia de trăsură: ,,/VVai stri
gat. dragă surioară ?“

— „Of, Spiridoane, mult mai este până la Go- 
ieni?“ Ochii cei mari ai fetei priveau, aţintiţi la 
fratele ei. Şi el avea o faţă, tot aşa de frumoasă 
şi melancolică, ca sora sa.

— „Nu poate să mai fie mult“. fii răspunsul.
— „Ce repede se Întunecă. Pădurea asta este 

nesfârşită**, urmă dânsa, tânguindu-sfi încetinel. 
„Mi-e frica, nene**.

— „De ce te temi, Mario? suntem armaţi, şi eu 
şi vizitiul, şi Ghenciu, de pe capră, şi afară de a- 
ceasta ne-a mai dat boierul Sterie Albescu şi patru 
poteraşi, să ne însoţească. Vin călări, sunt colo în
dărăt, vin după noi. A fost un noroc, că ne-ain 
Întâlnit cu el la Corn an a“.

— „Dar avea nişte ochi galbeni aşa de utţepă- 
tori“, zise Maria cu sfială.

— „Ne-a făcut însă o îndatorire, ca prieten bun‘\ 
îi răspunse fratele.

Fata oftă: „Dacă n’aş avea înmâna vrăstişoara
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. tie mărgăritare], pe care mi J’ai adunat tu, nr’aş 
prăpădi de frică44.

Un surîs trecător juca pe supt mustăcioara nea
gră a boierului. „Aşa însă te îmbărbătează fk>ri- 
celeJe“, — cercă el să glumească.

—„E mare năbuşeala aici înlăuntr-u", şopti Ma
ria şi se- aplecă în afară. „Bunica a luat aşa de 
limite hapuri cu afion, încât acuma şade, ca 
moartă, lângă mine şi cade, când în colo, când 
încoace, de câteori se scutură trăsura44. Un fior 
puternic străbată prin tot trupul fetei. „Cuvioasa 
soră Eftichia doarme dusă, şi ea, în jilţul dinapoi, 
şi eu ani rămas numai singură cu gândurile mele“.

— „Mario, nu .uită, că sunt şi eu în apropiere!*4 
o linişti fratele. „Nici un ceas nu mai trebuie, şi 
ajungem la Coieni4*.

— „Coieni...14 zise ea, îndurerată, şi, cuîundân- 
du-şi fata în vrâsta de mărgăritarele, pe care o 
ţinea în mână. ea se rezimă înapoi în scaunul tra
şii rei.

Vizitiul începu să plesnească din biciu, să strige 
şi să dea la chiote, până o luară caii din loc.

Coienii, conacul boieresc, eră aşezat pe malul 
înalt al Argeşului, de unde se deschidea o fru
moasă privelişte, până departe la Dunăre. Coienii 
cei veseli, unde-şL petreceau alte daţi lunile de va
ră, fata şi cir toţi ai săi! Astăzi fugiau acolo, de 
frica ciumei. Muriseră dc această groaznică boală 
tata lor. mama şi sorioara Eufrosina, în floarea 
vârstei !

Cum şedea an trăsură, In întuneric, între cucoana 
mare, ameţita de afion şi între însoţitoarea ei, sora
Huidacnl. 20
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Eftichia, care dormià tun, treceau prin sufletul fe
tei toate groaznicele icoane, pe care le văzuseră 
ochii ci !

Prin cc chinuri trecuse în zilele din urmă în Bu
cureşti ! -Degiaba eră porunca stăpânirii, ca să nu 
se numească ciuma pe nume! Această „Sfântă'1, 
cum îi ziceau oamenii înspăimântaţi, trecuse, fără 
milă, prin oraş. Poporul spunea, că eră o femee 
mare, cu labe de gâscă. Curţile boiereşti se Iută- 
riau împotriva ei. ca împotriva Turcilor şi a Tă
tarilor. Niminea ivaveà voie, nici sa intre, nci să 
iasă. La poartă stă un păzitor, care făcea cum
părăturile trèbuitoare pentru de ale mâncării. Toate 
se spălau apoi, unele .în apă şi altele în oţet. Spre 
apărare împotriva molimei se mânca usturam şi 
se bea untdelemn „cu gheotura“. In curte se ar
deau necontenit, ziua şi noaptea, grămezi mari de 
gunoiul, al cărui fum pişcător, se zicea că nimiceşte 
sămânţa molimei din aer. Se aşezase din pricina 
aceasta, pe fot oraşul un fel de nor cemişiu-gălbuiu. 
O tăcere de mormânt domnia prin uliţe. Strigătele 
precupeţilor, cari cutrecrau oraşul altă dată, amu
ţiseră. Numai cioclii alergau1, cu şorţurile lor roşii 
şi cu alte petice, tot roşii, atârnate de hainele lor. 
pe Ia toate casele, care nu se puteau apăra împo
triva acestor cărdaşi îngrozitori.

Pe-deasupra zidurilor delà acele curţi boiereşti, 
unde slugile delà porţi ar fi ucis pe aceşti sălbatici, 
dacă ar fi încercat să intre, ei căutau sarunce 
haine delà ciumaţi, peiitruca molipsirea să le des- 
chiză, pe urmă, porţile. Furau şi târau, cu eăngile
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lor lungi, pe bolnavii, încă în vieaţâ fiind, ca şi pe 
cei morţi, şi îi încărcai! pe carele lor.

Afară din oraş, la Dudeşti, unde era Carantina 
de ciumaţi, lucrurile se petreciau întocmai ca în 

. iad. îngrijitorii de acolo, şi ei din ortaua cioclilor, 
erau atât de îndobitociţi, încât odată se ridicaseră 
oamenii, chiar cei de pe patul morţii, şi uciseră 
vreo zece cioclii.

Cine putea, îşi ascundea bolnavii săi, şi unii îşi 
în grop au morţii prin pivniţe şi prin grădini.

Aşa făcură şi boierii Coieni. Noaptea fură în
gropaţi în gradua cea mare a casei, tata, mama, şi 
fiica lor.

Maria •æ cutremura, aducându-şi aminte, şi 
strângea vrîsta de mărgăritărel cu amândouă mâi
nile. Mirosul proaspăt şi pătrunzător, păreâ-că mai 
risipea groaza, care-i copleşise sufletul.

Bunica se legăna necontenit In toate părţile. 
Maica Eftichia horcăia. Jur împrejur tăcerea nopţii 
stăpâniâ codrul, şi se auziâ numai clopoţeii celor 
opt cai, cari înaintau, siliţi, la deal.

•Deodată o sdruncinătură! — Trăsura se opri. 
Un ţipăt al vizitiului. — Arnăutul de pe capră trase 
un foc. Detunătura speria caii. aşa că se ridicară 
în sUvS pc picioarele dinapoi, şi o furioasă zânga- 
neală de clopoţei străbătu liniştea codrului.

— „Spiridoane!" se auzi glasul slab al Măriei.
O maşala se apropia, luminând alături de tră

sură. Alai mulţi bărbaţi se mişcau afară. Ei se. re
peziră apoi în lău litrul but cei, şi unul cu obrazul 
îmbrobodit cu o cârpă neagră, apucă pe tânăra 
faţă, şi-o. smulse afară. Maria ţipă cât putiî. dar
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glasul ci se iTinecă îndată, şi ea ’şi pierdu simţirile..
Spiridon hu avusese vreme, să răspunză suri

oarei sale, căci fusese tras jos de pe cal, pc la 
spate, şi zăcea acum pe pământ, înfăşurat mototol, 
într’o pătură, din cap şi până în picioare. El auziâ 
glasuri încurcate, auziâ cum se aruncau jos lădi- 
telc, care fusueseră legate la dosul trăsurei, apoi 
auziâ ţipete mai multe, şi alte glasuri nouă, precum 
şi poruncile, care se dădeau. O luptă scurta, aler
gări,—şi în-sfârşit vorbele: „Mai este unul şi aici4*: 
Legăturile lui fură tăiate, pătura-i se scoase de pe 
cap şi, la lumina roşie a câtorva masalale, el văzu 
o roată de oameni, stând împrejurul trăsurei, din
tre care unul ţinea pe Maria, leşinată, în braţele 
sale.

Cu un ţipăt Şpiridon sări drept la el.
— „Mai domol11, zise celălalt. „D-ta ai căzut in 

mâna acestor tâlhari, boierule. Din fericire am fost 
şi eu în apropiere. Uite!44 Şi arătă cealaltă parte 
a drumului. O maşala lumină întracolo.

Se vedeâ un şir de opt oameni încătuşaţi şi legaţi 
de câte un copac. Şase flăcăi „de cei cu chica 
lungă44 îi străjuiau.

— „Dar noi am avut patru panduri din Comuna 
spre a ne păzî...!“ zise Spiridon, îngăimat. „Unde 
sunt acei oameni?4*

— „Tot acolo44, răspunse celălalt, arătând cu ca
pul spre cei legaţi — şi adăogând-în grabă: „Ajută 
fetei !4‘

Călugăriţa Eîtichia, speriată, ca de moarte, iu 
ridicată din butca, în care bunica dormea înainte.
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Cu ajutorul maicii, Spiridon urcă pe sora-sa iară 
Ju trăsură.

Apoi cel care ai scăpase din mâna tâJharilor zise:. 
„Boierule, bagă de seamă cum se aşează lăzile 
D-tale înapoi la locul lor. Borfaşii nau avut timp,, 
să Ic deschidă. Cred, că nu s’a furat nimic4*.

Tânărul Coianu întinse amândouă mâinile spre 
mântuitorul său şi îi zise: „Dar cine eşti D-ta? Să 
ştiu, cui datoresc atât de multă recunoştinţă !4i

— „Eu sunt lăncii Jianu!“
Numele acesta izbi întâiu pe Spiridon, dar apoi 

ar fi vroit să îmbrăţişeze pe haiducul, n’aviî însă 
destulă îndrăzneală.

— „Numai Dumnezeu poate să-ţi răsplătească 
ce-ai făcut pentru noi!“ îi zise el, mişcat

— „Doi din băieţii mei pot să vă însoţească,, 
dacă doreşti, până la Coieni44.

Caleaşca se puse iarăşi în mişcare.
Jianu descălică, şi, îndreptându-se spre cei le

gaţi strigă: „Acum e rândul vostru, fiarelor spur
cate. înainte!44

Haiducii duseră pe oameni, dintre cari unul eră 
încă îmbrobodit cu gluga neagră, mai înlăuntru în 
pădure. Din când in când Alexe ţipă ca o burniţă, 
până se auziâ răspunzându-i un alt glas. O lumină 
scapără printre copaci. Se văzîi un foc şi lângă el 
Tondcri Prisăcariu cu caii.

lar.cu Jianu stătu apoi la judecată.
Flăcările ce se înălţau, luminau roata de haiduci.. 

Stau toţi cu armele gata. Şapte dintre borfaşi erau-
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înşiraţi, îngălbeniţi unul lângă altul, tremurând. Pc 
al optulea, cel cu gluga neagră trasă peste oelii, îl 
judecă Jian u.

La întrebarea, dacă este el Căpitanul, el nu dădiî 
nici un răspuns. Atunci Alexe, du-pă semnul stă
pânului său, li trase gluga în jos, şi, apucându-l' de 
umăr, îl întoarse cu fata spre lumina focului.

Pe fata lui Jianu se arătă acel surâs, vestitor de 
nimicire, pe care-1 făceu să se zărească şi să stră
lucească dinţii din gura lui: ..Bine ai sosit44, zise el, 
«.Boierule Sterie Albescu !“

— „Of! Of!44 ineepù să se bociască desvelitid, şi 
să se sbuciume în cleştele ghiarelor lui Alexe. Ma
nile M erau legate la spate.

— „Tu ai dat boierului delà Coieni pe acei patru 
poteraşi, ca să-l păzească?44 — întrebă lancu.

— „Of!“ gemù Albescu.
—- „Bine, cinstitule44, urmă Jianu, „dacă nu: vrei 

să vorbeşti tu, am să vorbesc eu. De patru zile 
te am în vedere. Ştiu că. supt cuvânt de catagrafie, 
iu storci şi pungăşeşii toată lumea dimprejurul Co- 
manei, unde fi-rJ aşezat tabăra acum, după datina 
voastră, că ţăranul trebuie să plătească îndată ce 
dă cu ochii de vreun boier. Dar nici altfel de ago
nisiri nu le despretueşti. Când trecură boierii delà 
Coieni, spre a se duce la moşia lor, te-ai îmbiat, să 
Ie dai de pază patru oameni de-ai tăi, din i>oteră. 
şi apoi aceşti păzitori dimpreună cu trei alţii, toi 
ca ei, i-au călcat! Pe când spânzuraţii tăi jefuiau 
tu vroiai să silueşti fata, care leşinase! — Ei! A- 

-■tunci te-am înhăţat eu !“
Cu capul plecat în jos, ascultase Albescu, şi, oî-
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tând apoi Jiu adâncul pieptului, zise: „De, cinstite 
Căpitane, ce poate să iaca omul împotriva focului 
iubirei, când i s’aprinde inima din el?“

Jvanu izbucni de râs. „Va să zică te-a găsit dra
gostea pe D-ta ! Şi dalcăucii tăi căutau s’adune 
zestre pentru mireasa ia! scotocind prin toate lă
zile. Chir Sterie, am auzit multe despre tine. dar 
tu treci chiar şi peste faima ta !“

Galbenii ochi ai lui Albescu erau pironiţi la fata 
haiducului. „Boierule Iancu!“ începù el să se roage, 
„noi nu putem să ne despărţim ca duşmani. Sun
tem amândoi boieri. Eu sunt unul din aceia, cari te 
preţuesc mai mult. Aproape aş putea zice, că sunt 
ciracul D-tale, fiindcă şi D-ta ai fost slujbaş, şi, în 
slujbă fiind, totuşi nu te-ai dat în lături...44

Un răcnet de mânie al Iui lancu li tăiă vorba: 
„Ticălosule!44 îi zise, şi urmă apoi, liniştit, dar în- 
gălbenindu-se: „Un om. care jefuieşte pe ţărani, 
un om, care jefuieşte pe oamenii băştinaşi care le 
silueşte femeile, acela nu trebuie să fie trimis la 
spânzurătoare, nici la ocnă — unui asemenea om 
trebuie să-i tragă pielea peste urechi, de viu!“ Şi 
mai scoţând un răcnet turbat, sări fm sus: „Baie- 
ţi-1! Bateţi-I, până-1 veţi lăsă mort!44

De această poruncă avură gri je Toaderi Prisă- 
cariu şi cu alţi doi tovarăşi, s’o aducă la îndeplinire.

— „Dar cu ceilalţi şapte de colo, ce facem?“ în
trebă Alexe pe Căpitanul, care sta cu ochii încre
meniţi şi tresăriâ mereu din buze.

— „Spânzuraţi-i ! pe rând unul după altul**, fit 
porunca scurtă.

i Pe când se aduceau la îndeplinire şi aceste o~

tr
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sande, în pădurea întunecată, într’o depărtare de 
lumina focului, si pe când jeluirile lui Steric À1- 
bescu scădeau, din ce în ce, ajungând la slabe gc- * 
rnete de agonie, pe atunci Iancu Jianu umblă, în 
■sus si în jos, între doi copaci, cu paşi iuti, bătând 
furios mereu tot acelaş loc, şi întorcându-se, cu 
sbuciumâri repezi, de câteori ajungeă la câte unul 
din cei doi arbori. Nările lui tremurau, ochii ’i erau 
pojărâţi, şi la urmă, se trânti jos pe nmşchiu, si 
zăcu acolo, moit, până a doua zi.

Pentru întâiaşi dată vedeau oamenii lui, că mâ
nia îl îmbolnăvise aşa, că ceasu-ri întregi nu era în 

~~ stare, să facă \ rco mişcare, sau să scoată vreo 
Asorta î

Alexe şi cu Toaderi şedeau, stârciţi, unul lângă 
altul, copleşiţi de acea linişte, tâmpită, care vine 
după beţia luptei şi a uciderilor.

— „Ce va fi având oare Căpitanul nostru?“ în
treba Prisăcar.ul, şoptind, „de ce şi-o fi ieşit aşa 
de tot din fire? Nu m’aşi fi aşteptat, să ne porun
cească, ca să ucidem pe aceşti o\>rfa$i“.

Alexe ridică umerii. „Nu înţelegi? Albescu nu 
era Grec şi el nu căica pe caţaoni, ci pe oamenii 
din însăşi Ţara sa, pe Rumânii băştinaşi. Ba a mai 
cutezat să zică, că aceasta a iînvăţat-o delà Căpi
tanul nostru ! — Supărarea boierului Iancu a trecut 
atunci peste toate marginile. Acum îl doare mânia, 
căci fiind un cm puternic, mânia lui isbucneşte ca 
o vreme tare, şi fulgerile ei. isbesc chiar în su
fletul lui1*.
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In fiecare seară se vedea asfinţitul înflăcărat,, 
par’că s’ar fi aprins lumea întreagă. Nopţile erau 
tot aşa de calde ca şi zilele. Până în inima pădu
rilor, eră pământul crăpat. Livezile şi păşunile se 
uscau, şi pe holde se vedeau numai, unde şi unde, 
câteva paie singuratice.

Pe cât puteau, prin zăpuşala grozavă, grăbiau 
răzbunătorii fuga lor spre munte. Trebuiau ne
greşit să părăsească Rumânia mare, înaintea de 
ce s’ar fi aflat în Bucureşti, că Iancu Jianu omoară 
pe „cei mai vrednici4* slujbaşi ai Lui Vodă.

Sosiră curând vestitorii Ia haiduci, spunându-le^ 
ca Mereanu îi aşteaptă, sus Ia munte, în judeţul , 
Gorjului, la cheia Olteţului, lângă mănăstirea Po
lo vraci.

Atunci porniră, şi înaintau, zi şi noapte, purtaţi 
de căluşeii lor de munte, cari alergau, necurmat 
prin codri de stejar, ca nişte nevăstuici. Când ieşiră 
din pădurea cea mai din urmă. pe care poporul a 
botezat-o: „Cuibul Hoţilor**, ajunseră pe şesul cel 
înalt din fata mănăstirii Polovraci. Până Ia poalele 
muntelui se întinde o pajişte bogată de flori, iar în 
fund, spre miazănoapte, se ridică un perete drept 
de stânci, crăpat de sus până jos şi prin poarta 
aceasta de piatră iese Oltetul, spumegând, şi sâ- 
pându-şi o matcă adâncă prin livezi.

Înainte de cheie se vede aşezată, ca pe un covor 
verde, mănăstirea Polovraci. Un brad stă de strajă 
înaintea porţii boltite, şi două alte vârfuri de brazi 
uriaşi se văd, ridicându-se înlăuntrul curţii pe dea
supra învelitoarii înegritè a bisericii. Aceşti copaci, 
mlădoşi şi înalţi, nu lipsesc niciodată delà porţile



— 314 —

mănăstirilor. Sunt preţuiţi ea un simbol al credin
ţei şi al înălţării spre ceruri.

Nu se zăreă nici un sutler dc om, când trecură 
haiducii pe lângă mănăstire. Dincolo dc zidurile ei 
însă sosi Toaderi Prisăcariu. scoborând de pe 
stânca. EI luă în primire caii lui Iancu şi pe al lui 
Alexe, fiindcă mai nainte nu se putea merge că
lare. Prisăcariu duse caii în pădure, în sus, iar 
Iancu şi Alexe apucară pe potecă, care duce prin 
mijlocul stâncei delà dreapta, deasupra Olteţului 
mânios, şi înaintează apoi prin cheia îngustă. După 
un drum de vre-o jumătate de ceas, se vâzù în faţa 

. lor bolta deschisă a unei peşteri. La pragul ei 
stătea Mereanu şi Gruia, iar lângă ei se vedeâ o 
faţă de patriarch. Erà un călugăr bătrân, cu barba 
alba, sihastrul delà Polovraci, un om înalţ, slab, 
cu umeri largi, cu faţa aspră şi cu1 ochii negri, 
hotărîţi.

Mereanu împărtăşi lui Jianu, că părintele Da- 
•maschin îngădueşte, bucuros, adăpost Căpitanilor 
în peştera sa.

Bătrânul plecă capul, şi Iancu făcîi tot astfel.
După puţin timp şedeau cu toţii la foc şi lumina 

roşiatică juca împrejurul sloilor, colţilor, şi stâl
pilor, care atârnau de sus în jos, sau creşteau de 
jos în sus, şi din ai căror „lapte de var“, focul sco
tea sclipiri strălucitoare.

Schimnicul făcea mamăliguţa într’o căldare 
mare.

Gruia asculta la vorba Căpitanilor, sprijinindu-şr 
capul său frumos de mână.

Jianu era posomorît şi hărţăgos, aşa încât de
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.irrai multe ori se ciocni în vorbe cu Mereanu, până 
când acesta, îi' sfârşit, — singurul dintre toţi cu 
rmma veselă, de oarece în lipsa Iu. Nauu fusese în 
satul Polovraci, la ibovnica sa, — încetă să se mai 

, împotrivească la vorbele Căpitanului, şi priviă la 
foc zâmbind, şi gândindu-se la fmmoasa lui Ru- 
xanda.

In zilele următoare fu hotărît planul de războki 
aî haiducilor, spre mulţumirea tuturor.

Fiindcă mai sosiau tot mereu oameni, ca sa se 
întovărăşească cu ei, şi printre dânşii şi cci scăpaţi 
delà Telega, după ce-şi câştigaseră iar puterile loi ,, 
putură să întocmească şease cete de câte doispre- 
zeco voinici si cu câte un vătaf în fruntea lor. 
Jiami îi împărţi pe plaiurile Carpaţilor, începând 
delà Bucegi, până spre Târgu-JLului. Pentru sine 
îşi alese Polovracii ca conac, care eră aproape la 
mijlocul întregei întinderi, pe care se înşirau oa
menii lui.

Părintelui Daunaschin avea de gând Jianu.să-Î 
facă un dar bogat, în bani, pentru găzduirea ce lo 
dăduse, tot atât de tăcută, pe cât fuse de îngrijită. 
Moşneagul se ridică atunci, drept în sus, în toată 
lungimea Iui — el întreceâ pe oel mai înalt haiduc 
încă cu un cap, — iar de supt sprâncenele lui, albe,, 
porni un fulger. „Se vede“, zise el încet, „că D-ta 
n’ai îiicredere în mine !“

Drept orce răspuns, Jian-u puse banii iar în chi
mir, şi când călugărul îi aduse cina, îl întrebă : 
„Spune-mi, tată, eşti de dincolo ?“

Părintele Damaschin dădu din cap: „De din
colo, tată“.
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— „Şi de când trăieşti aici?"
— „Vor fi vreo treizeci de ani ?
Treizeci de ani! Jianu nici n’avea încă atâta ca 

vârstă. .Se uită lung la călugăr. Treizeci de ani în 
«cheia aceasta îngustă de munte, auzind numai vâ
jâitul Oltetului mânios, mai singur decât un vul
tur, fiindcă nici o soţie nu împărtăşeşte cuibul lui., 
iar, ca îndeletnicire, având numai lupta pentru săr
mana iui vieaţă, luptă totdeauna aceeaşi, împotriva 
frigului şi a foamei. Ce nenorocire va fi aruncat 
pe acest bărbat puternic în pustietatea asta? Ce 
soartă vitregă va fi încremenit inima şi viata lui ?

Insă Jianu nu avea obiceiul să facă întrebări, fără 
un scop hotărît. Afară de asta avea acum trebimţă 
de tăcere.

Pe Alexe şi pe Iabraş îi trimesese să iscodească, 
unde se afla Pervanoglu, şi se despărţise de ei zi- 
cându-le: „Să nu vă întoarceţi, până nu ştiţi ho
tărît, unde-1 pot găsi. De astădată, trebuie să-mi 
ajute Dumnezeu !“

Pe timpul, cât aştepta întoarcerea iscoadelor 
sale, niminea nu putea să se înţeleagă ai el, afară 
de Gruia cel mohorît, faţă de care firea Măritată, 
şi sălbatică a lui Iancu se mai îmblânziâ. Sguduirea 
sufletească pe care o primise, şi jalea pentru Ilea
na, se arătau acum printr’o groaznică mânie.

I se păreâ lui Mereami prin urmare ca o mân
tuire, când sosiră iscoadele înapoi, după zece zile. t- 
cu vestea neaşteptat de bună, că de astădată Cârc 
Sărdarul e foarte aproape, la Râmnic !

Jianu porni cu grabă într’acolo. Voia să-şi înde
plinească răsbunarea, numai el singur şi cu Alexc.
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Lui Mereanu ini-i dadù voie să-l însoţească mai 
mult decât o bucată de drum, ca să-i arate un loc 
de retragere, o cârciumă, care era în apropiere, 
ascunsă bine în pădure.

In Râmnic, plăcutul oraş de peste Olt, stăteâ 
Cârc Sărdaru.1 Pervauoglu în pridvorul isprăvni- 
ciei, unde ’şi aveă şi conacul. Rezemat pe prispă, 

•aşa fel, încât trupul lui gros atârna aproape afară, 
ei citea cu glas piţigăiat Arnăuţilor, adunaţi în 
curte, o scrisoare, pe care i-o adusese de curând 
un lipcan din Bucureşti. Era porunca domnească, 
să aducă pe Iancu Jianu, viu sau mort, la Divan, 
pentru care sfârşit se punea şi un preţ de o mie 
de mahmudele.

Era cât pe-acî să se înnece Cârc Sârdarul de 
aceasta mare mulţumire pentru răzbunarea lui. 
Striga şi blestema necontenit împotriva tâlharului 
de Rumân. şi’ş+ întetiâ oamenii cu făgăduinţe, de 
cum vor fi răsplătiţi. Potera Iui erâ acuin aşâ de 
numeroasa, încât cutezase să vină şi el însuşi în 
Oltenia. Şi cu atât mai mult, cu cât erâ ameninţat, 
să fie scos delà hatîrul lui Vodă prin t;rtipurile Săr- 
•darului Ianiandi.

In curtea isprăvuiciei nu mai găsiau loc cele cinci 
sute de Arnăuti, iar cei cari rămăseseră pe din 
afară abià mai auziau vorbele stăpânului lor. Ei în- a 
cepuseră sa spună la fleacuri şi să rîză. Se grămă
deau -în jurul celor doi călugări, cari sosiseră, pră
fuiţi, purtând pe spate un fel de tolbe grele. Foarte 
bucuroşi arStau călugării lefegiilor ma:r ’m* sfin-
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ţită: mătănii delà Muntele Sfânt al Atosului, cru
ciuliţe şi iconiţe, tipărituri bălţate, din Rusia, pe 
care se putea vedeâ atât Raiul cât şi Iadul. Acest 
din urmă găsiâ cei mai multi admiratori, fiindcă 
de obiceiu artiştii au mai mult talent pentru înfă
ţişarea celor din Iad, decât pentru înfăţişarea celor 
din ceruri, şi se pricep, să arate acel loc de scrâş- 
nire a dinţilor, cu mai multe amănunte, decât lo
curile necunoscute lor, unde cântă heruvimii şi se- 
raîimii! Duhurile cele mai oţelite dintre Arnăuţi. 
făceau glume grosolane asupra deosebitelor pă
cate, şi asupra pedepselor, care le aşteptau, pe 
când cei mai săraci cu duhul îşi arătau unii altora^ 
cu groază, cum se frig şi se prăjesc cei păcătoşi, 
cum se trag în ţeapă şi cum sunt tăiaţi în ciosvârti.

Ostaşii cari fuseseră în curte, se îmbulziau acum 
să iasă afară şi strigau, să intre ceilalţi înăuntru! 
O poruncă delà Vodă! — Jianu! — Comorile lui 
Jianul — O mie de mahmudele pentru acest tâl
har ! *

împreună cu gloata de oameni, cari intrau, fură 
duşi şi cei doi călugări înlăuntrul curţei, unde Cârc 
Ser da ml şedea tot iîn pridvor, şi îşi ştergea sudoa
rea de pe faţa lui roşie ca jeratecul, atât de mult 
sbierase Ia Arnăuţi. Avea o frică îndoită, şi de Ia- 
mandi şi de Jianii, de aceea întrebuinţa toată re
torica sa, spre a împinge pe lefegii, cu tot zorul, 
să câştige acei bani, ştiind că vitejia lui însuşi, nu 
puteâ să-i însufleţească, cum ştiau aceasta şi po- 
teraşii. De aceea se arătară doi Albaneji, din cei’ 
mai fioroşi, Ia dreapta şi la stânga Cârc Sărdarur 
lui, unul anume Nerses Kerkorian, şi celait Melicon
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Torosian, căpitanii lui. Aceştia se bucurau de mare 
•cinste printre lefegii, din pricina însuşirii neamului 
lor, fiindcă aveau nevoie de foarte puţin somn, şi 
fiindcă în mijlocul nopţii, la cel mai neînsemnat 
prilej, puteau să sară din aşternut, având capul în
dată iiinpede, şi cu ochii rece-strălucitori. Perva- 
nogiu le şi plătise — din lada isprăvniciei, —un 
dar îmbelşugat, şi se bizuia acuma mult pe vitejia
•or.

După ce citi, de a doua oară, porunca domnea
scă, aducând-o întâi la frunte şi apoi la buze, şi 
după ce mai vărsa un pulioiu de blesteme pre ca
pul Căpitanului de haiduci, Cârc Sărdarul se re
trase, istovit, în odaie, şi se trânti pe un divan ce
rând să i se aducă cafea ;>i o narghile. Pe Albaneji 
îi însărcina, să afle, cam care sunt gândurile le
fegiilor.

.După un foarte scurt timp, Nerses Kerkorian se 
întoarse, spunând, că potera doreşte să fie pornită 
chiar mâine în urmărirea haiducilor, fiindcă un 
călugăr bătrân, care umblă cu icoane de vânzare 
şi cu mătănii, le-ar fi proorocit, la doi Arnăuţi, că 
ei au să vadă în curând comorile lui Jianu.

— „'Fine Ie-a prooroţit asta?“ strigă Pervano- 
glu, care era superstiţios, „Carnacsi! sa vina aţela 
îndată aiţi“.

Când intră moşneagul în odaie, cu adâncă ple
care, Cârc Serdarul i sărută mâna şi urma apoi 
îndată grosolan: „Ziţe ca tu eşti aţela, care te pri- 
ţepi sa ghiţesti- viitorul în gind, tu cu barba alba ! 
Scoate, bre, si arata ştiinţa ta, ca s’o ved s; io! Dar 
să nu spui care-cQiiva minţiuni, finea eu aim putere
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si te pedepsesco, daca prooroţiele taie nu sa im- 
plnnesoo intocmai, si te pedepsesco asa, cum se vede 
la icoanele, te le vinzi .tir. Hahaha!“

— „Ştiu, milostive boierule, cà ai mare putere", 
răspunse călugărul, cu glasul smerit şi răguşit, ca 
al unui moşneag, şi’şi pleca barba, albă ca zăpada», 
pe braţele încrucişate. „Puterea face pe om neîn
crezător, fiindcă el vede tot mereu împrejurul său1, 
minciuna şi linguşirea. Şi de-aceea sunt hotărit 
să-ţi dau dovezi, cât sunt de adevărate, şi cum spun 
numai drept, acele duhuri, cui care am aface eu. Le 
voi cere, să ne desveliască, chiar acum, lucruri as
cunse din trecutul tău'4.

Pervanoglu se cam strâmbă. „Nu ţaţe tocmai 
trebuinţa.—înainte! Proproţeste alte lucruri", zise 
el, guiţând ca un purcel, şi înfundându-se în peri
nele de pe divan, pe care i le aşezase o slugă \m-r 
preună cu Nerses, care-1 adusese pe călugăr.

Apoi se petrecu deodată o schimbare în faţa 
moşneagului, aşa încât Iui Cârc Sărdar -începură' 
să-i treacă ca un. fel de ace de ghiaţă prin şira spi
nării şi un fel de împunsături, care-i plăceau. Şe 
părea, că prin întregul trup, învechit, al şolomo- 
n arul ui se revărsase o putere de oţel. El stătea, 
cu ceafa aplecată în jos şi cu capul întins înainte, 
asemănat cit o fiară, când se pleacă gătindu-se, 
să facă o săritură pe pradă. Ţinea ochii în jos, a- 
ţintiţi la un singur Ioc, şi glasul lui, care cu puţin 
mai înainte erâ slab, -începù acum sa fie mai- aprins, 
spunând vorbe neînţelese de fermece şi care su^ 
nan ca un şi roi u, ce cade în depărtare. Deodată 
ochii lui începură să arunce scântei şi braţele lui
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se ridicară spre tavan, In mânecile largi ale rasei.
Le arunca, bătându-le cu putere pe deasupra ca
pului, fiindcă la chemarea duhurilor, vorba itrebuie 
să fie ca tunetul, ochii ca fulgerul şl manile ca 
vijelia !

— ..Pleacă, pleacă de aici ! Dute înapoi în gâtlejul 
Iadului, tu, Duhule al m;inciuni!“ striga' călugărul. 
„Nu pe tine te-am chemat, ci pe Duhul adevărului!
Tu vrei să-l depărtezi pe ccl bun de aici! Duie îna
poi în cotlonul de smoală ferbinte, unde se mis- 
tuesc şi se topesc hoţii şi asupritorii, înşelătorii, 
desfrânaţii şi răpitorii de femei! Taci, taci nu mai 
arunca învinuirile tale, ca un piihoiu de flăcări în 
urechile mele! Bunul Cârc Sărdar nu este al iau, __ 
degiaba întinzi ghiarele tale după el... !“

Mişcările feţii şi mişcările braţelor, pe care le 
faceâ moşneagul erau aşa de îngrozitoare, încât se 
părea, că el, în adevăr, se luptă cu un duşman ne
văzut, pe care vroia să-l depărteze de lângă divan. 
Dar într’acestea se apropia tot mai mbit de Per- 
vanoglu.

Alb, ca spuza de cenuşe, cu ochii înnămoliţi, Gre
cul rămăsese mai întâiu încremenit pe divan, apoi 
se ridicase în genunchi şi se târâ, cin greutate, şi 
cu mare zor, spre cel mai din fund colţ al divanului.

Sluga căzuse la pământ, căpitanului albanez îi 
tremurau vinele. El ar fi sărit orcând, împotriva a 
zece duşmani, dar la ce puteau să-i slujească pu
terea şi armele lui împotriva unui duh, dacă chiar 
şi un fermecător, şi încă un om sfânt, a fost biruit 
de jd. Călugărul ajunsese acuma alături de divan,
-Hnidaoal. 21
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sări pe el, şi strigând cu glas tare: „Iacă Iadul, 
vine spre noi!“ se aruncă peste Cârc Sărdarul, spre 
a-1 apără.

Deodată se auziră două urlete! Apoi geamul de 
lângă divan’ se sparse, zăngănind, şi, ca o pasăre, 
uriaşe, neagră, călugărul, sbură afară în întunere- 
cul noptei.

— „Ucigă-1 Crucea !“ ţipă. Arnăutul, căzând în 
genunchi şi acoperindu-şi fata cu palmele.

Se auzise,-în toată casa, zgomotul din odaia Cârc 
Sărdarului. Când intrară slugile şi Arnăuţii în- 
lăuntru, găsiră pe Pervanoglu, mort. în coltul di
vanului, cu un cuţit înfipt. în piept, pe al cărui tăiş, 
după ce se scoase, se citea cu slove vechi: „IANKU 

" JIANIT.

' t-

Când Mereanu auzi semnul. înţeles dinainte, a- 
dică trei cântări de cocoş, pe care ştia Alexe să le 
facă de minune, el părăsi cârciuma din pădure, — 
şi ieşi afară întru întâmpinarea lui Jianu şi a to
varăşului său.

In cârciumă erau cârciumarul, un fel de om mo
rocănos.- şi o femeie frumoasă.

— „Adu iute vin şi ceva de mâncare!“ strigă 
Mereanu.

— „Ăştia sunt prietenii tăi?‘* marinai cârciuma- 
rui, măsurând pe oaspeţii cei noui, de sus până jos, 
şi arătându-se cam supărat dc înfăţişarea lor.

— „Lasă vorba, adu ceva de băut!“ strigă Me
reanu.

— „Du-te în pivniţă, Domnico!“ se răsti cârciu-
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mărul' la nevasta lui. Ea luă o cheie din cuiu. uni 
felinar, şi ieşi din odaie.

Jianu aruncă ipingeaua sa pe braţul har Alexe, şi 
se aşeză într’-un colt. Toată fiinţa lui părea ca a- 
tiâncită într’un întuneric de noapte.

— „Andrei*4. zise Mereanu. „arată băiatului unde 
să adăpostească caii“.

Cârci timarul ieşi afară cu Alexe, şi Mereanu se 
aşeză în faţa lui Iancu la masă, scoase punga cu 
tutun delà brâu şi: îşi umplu luleaua.

După câtăva vreme făcu şi Iancu tot aşa. Atunci 
cuteză Mereanu să întrebe: „Ei Jiene, s’a făcut is
prava ?“

Iancu întinse mâna, cerându-i foc, apoi dădiî din 
cap. Şi iarăşi se făcu o lungă tăcere, posoromîtă, 
între cei doui căpitani, ca un perete, pe care ştia 
Iancu să-l ridice între dânşii, ameninţător, ori când 
vroia.

Celălalt haiduc ştiâ aceasta, şi ’1 lăsă în pace. 
Se purtă chiar, pare ca tovarăşul Iui nici n’ar fi de 
faţă. îndată ce se întoarse însă frumoasa Domnică, 
cl începu să glumească cu dânsa.

Ea pregătiâ masa, umblând prin cârciumă, în
colo şi încoace. Sună farfuriile, blidele şi ulcioarele, 
şi răspundea la glumele lui Mereanu cui vorbe 
scurte, şi tot în bătaie de joc. Câteodată privirile 
ci se îndreptau spre musafirul cel tăcut, care ră
măsese dator, să-i recunoască frumuseţe!e, cum 
era obişnuită. Capetele năframei celei negre, îm
podobită cu trandafiri roşii de pe margini, pe care 
o purta pe cap, în felul Ardelenesc, legată uşor pe 
deasupra strălucitorului ei păr castaniu, i sburau
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pc spate în iuţeala, cu care sc mişca in jurul mesei 
lui Jianu. Purta o laibărică neagră de catifea, fără 
mâneci, deschisă puţin pe pieptul ci plin. Dedesup- 
tul laibăricei avea o cămaşă, albă ca zăpada, care 
înconjura, în cute măruntele ca nişte raze, gâtul ei 
rotund şi trandafiriu, şi ale cărei mâneci umflate, 
erau suflecate până din sus de coate. Peste fusta 
albă cădea, în fată şi îndărăt, câte o fotă îngustă, 
neagră sadea. Alăturarea acestor două fete, albul 
cu negrul, din portul ei simplu, dar frumos, o prin
dea de minune.

Mereanu o rugă să cânte, cerându-i cântece hai
duceşti, de cele mai nouă.

Donniica se învoi, cu atât mai bucuroasă, cu cât 
deşertăciunea ei doriâ să aibă biruinţă asupra ne
păsării, pe care i-o arătase celălalt musafir necu
noscut. Ridicând glasul său de mierlă, începu să 
cânte :

,Ati auzit de un Jian,
De un hot de Căpitan.
1-c murgul cam nebun.
Trece Oltul ca pe drum*.

Ea cântă, cum lancu Jianu s’a făcut haiduc, şi 
cum, are milă de cei asupriţi, cum fetele visează 
de ei. fiindcă cine iubeşte un haiduc, face o faptă 
plăcută înaintea Iui Dumnezeu, şi fiecare din ele 
’şi-ar da vieata, pentru a putea să‘petreacă numai 
o noapte, în braţele lui, — cum. flăcăii lasă plugul şi 
iau puşca, ca să înveţe delà Jianu, cum să sdro- 
bească pe Cataoni.

Deodată îi căzii o ploaie de galbeni pe umeri. Ea 
se întoarse repede, fiindcă până atunci stătuse cu
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spatele spre posomoritul de colo, din colţ, şi cân
tase numai pentru Mereariu, care şedea în faţa ei, 
Si care acum începu să rida cit poftă. Privirea ei 
se întâlni cu ochii lui Jianu. Fulgerile care porneau 
acum din aceşti ochi, pătrundeau, prin tot trupul 
tinerei femei.

— „Cine a făcut acest cântec?41 întrebă Iancu.
Ea dădîi din umeri. „Nu se ştie. — Când se ivesc 

bărbaţi viteji, atunci ies şi cântecele, ca din pă
mânt !“ ,

Jianu ’şi treciî cu palma peste frunte şi-şi aruncă 
pletele spre spate, parcă ar fi vroit să se scuture 
de o povară, care-1 apasă. „Mai cânta-mi-l încă 
odată acel cântec !“ zise el.

Manile ei se răciră, şi inima i se sbăteâ -în piept, 
îmbătată de izbândă. Viersul ei eră acuma şi mai 
răsunător, vorbele mai pătrunzătoare, şi când is
prăvi, văzii deodată pe Iancu stând înaintea ei, şi 
apucând-o de umăr. El o strânse la pieptul său 
— şi apoi fugi afară.

Cârciumăreasa rămăsese fără suflet. Cu ochii 
aprinşi, se uită, încremenită, după el, — pe când 
Mereanu rânjiâ pe sub mustaţă.

Tocmai intră, greoiu, cârciumarul în casă. „Spu
ne-mi acum44, începù el să ocărască, „spune-mi, 
Merene, cine este acest mojic, pe care mi l-ai adus 
tu Ia casa mea? Delà nătărăul acela delà cai nu 
pot să scot nici o vorbă, el face pe grozavul, şi 
zicé, că ifare poruncă, să-mi spună numele stăpâ
nului său. La urma urmelor, asta este casa mea, şi 
poate am dreptul, să întreb pe cine primesc supt 
acoperişul meu, căci tot eu trebuie să răspund
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înaintea stăpânrii şi a ciocoilor, când vor afla, că 
tu şi cu tovarăşii tăi, găsiţi găzduire aici. Mojicul 
acesta44, el arată cu capul spre uşe, „eră cât p’act 
să mă răstoarne, când a ieşit afară în tindă !“

— ..Mai bine ţine-ţi gura şi fii mulţumit44, răs
punse Mereanu, scurt, adunând cu vârful picioru
lui o grămăjoară de bani de aur de pe jos.

Cârciumarul îngenuchiă •<> ..Ce-i asta?4‘
— „Un dar din partea acelui mojic, pentru un 

cântec, pe care i Pa cântat nevastă-ta!“ răspunse 
Mereanu.

Acum îşi regăsi şi Domnica glasul: „Cine şste 
el, nene Dumitre ?“

Mereanu o mângâiă pe bărbie: „Cine să fie, tei 
pomeni c’o îi chiar ăla, care trece călare prin Olt!44-

— „lancu Jiami!44 strigă ea.
■— „lancu Jianul44, zise cârciumarul, ca un ră

sunet posomorit, şi ridicând ochii în sus cu mirare.
— „Chiar el“, răspunse Mereanu. „Prin urmare 

băgaţi-vă minţile în cap şi slujiţi-1 cum se cade. 
.Nu c tocmai în toane bune, fiindcă vine delà Râm
nic, unde a trimis pe Cârc Sărdarul Pervanoglu 
pe cealaltă lume44.

Când se întoarse după câtva timp lancu iară în 
cârciumă, zise lui Mereanu: „Caii noştri sunt morţi 
de osteniţi, trebuie să ne dea cârciumarul alţi cai44.

Celălalt haiduc nu răspunse îndată. Domnica în
gălbeni. Andrei însă zise, cât putu de politicos şi 
de supus: „Cum porunceşti, stăpâne, dar, să am 
iertare, fiindcă ne-a spus fratele Dumitru, că D-ta 
eşti vestitul Căpitan că vii din Râmnic, n’ai face
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mai bine să rămâi aici, până vom afla în ce parte au. 
apucat-o prigonitorii ?“

Iancu măsură pe cârciumar cu ochii, de sus până 
jos. El nu-i plăcea, dar gospodăria lui, pe cât se 
putea judeca noaptea, i se părea ţinută cir bun rost.

— „Nu e tocmai proastă vorba asta“, zise Me- 
reanu.

— „Dar e de prisos44, răspunse Iancu. „Noi sun
tem numai trei, şi prin urmare uşor putem să scă
păm de orice urmăritori*4.

— „Să mă bată Dumnezeu şi să mor acum aici, 
pe loc, zise Andrei iară, „dacă nu sunteţi mai bine 
ascunşi aici. Ia mine, decât în fundul pământului! 
De cumva ar veni potera pe aici, am nişte ascun
zători minunate. In pivniţă sunt douăsprezece ză- 
•cători mari, dintre cari două sunt goale. Am şi o 
cămară, sus în podul de fân, care e sigură de tot4\

— „Înţelegi D-ta, boierule Iancu44, zise Mereanu, 
care vedea din ochii Căpitanului, cum începuse să 
se gândească, că acest om îşi pricepe meseria de 
cârciumar, „eu şi cu Alexe ne ascundem, Ia semnul 
cel dintâiu de primejdie în butoaie, iar D-ta te duci 
în cămara aceea din pod şi dormi acolo liniştit. Dar 
n’ai mâncat încă nimica astăzi44.

Iancu se aşeză la masă.
— „Fă patul pentru boierul44, porunci Andrei 

nevestei sale, „şi într'aceea am să văd eu de bu
toaiele din pivniţă44.

După ce rămaseră cei doi haiduci iară singuri, 
Mereanu zise: „CârciunjaruLăsta-e^te-şi-mojic~şi 
şiret. E de djncolo, diiţ ArdeaL Oamenii aceia sunt 
numciTori^şi iscusiţi. Pentru ce crezi, că şi-o
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■îi luat, morocănosul, o femeie aşa de frumoasă ? 
Pentru ca s’o ţină cu halviţă şi să-i cumpere haine 
frumoase? Atunci nu-I ştii cât este de sgărcit. El are 
nevoie de Domnica ca să atragă lumea, şi mai ales 
ca să orbească pe boierii vistieriei şi pe cei cu- po
tera, ca să nu. vadă, ce se petrece pe aici. în ha
nul lui“.

— „Ptiu! fire-ar ăl dracului!“ zise Ian c ui.
Mereanu îşi răsuci mustaţa, spre a ascunde un

zâmbet. Bine se apără marele căpitan !
După un răstimp, în care fumaseră amândoi, tă

cuţi, Mereanui zise, pare c?ar fi vorbit singur în 
sine: „Fiecare pasăre îşi are cuibul ei. Chiar şi vul
turul44. Şi după puţin iară cu un fel de hotărîre : 
„Aş dori, Căpitane, să-ţi găseşti şi D-ta o ibov
nică44.

lancu ridică ochii în sus şi răspunse neturburat: 
,JLa ce ?“

— „Unde ar găsi, altmintrelea, odihnă un om. 
ca de alde noi ?“

— „Eu n’am vreme sa mă odihnesc, şi nici nu 
•mă simţ ostenit44.

— „Cine e ostenîf vara!44 răspunse Mereanu. 
„Dar ce ne facem iarna? Dacă mi arde undeva o 
lumânărică în fereastră, ca semn că ne aşteaptă 
drăguţa, la vatra caldă, putem să alergăm prin vis
col, luându-ne la întrecere cu lupii ! Banii nu pot 
să ne acopere ascunzătoarea aşâ de bine, ca iubirea 
unei femei“.

Jianu nu răspunse nimic.
— „Eşti Căpitanul nostru44, urmă Mereanu, stă

ruitor, „şi no» trebuie să ştim, oricând, unde să te.
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găsim. Dacă umblii şi iarna, ca vara, din.tr’un loc 
mtr’altul, căci, crede-mă, fără o ibovnică nu vei! 
putea să ai încredere, vreme mai îndelungată, îrc 
nici o gazdă, atunci adesea va fi peste putinţă pen
tru noi să te găsim“.

— „Suntem în luna lui Mai'*, îi scurtă vorba
laiîcu.

Sc reteză prin urmare orice alta lămurire despre 
folosul unei ibovnice pentru un haiduc.

In cămara de lângă podul cu fân, mirosià a lemn 
de brad şi a arşiţă». Cămara era făcută de scânduri 
nouă. Jianului i se păru la început, că trebuie să se 
înece, fiindcă toată căldura de peste zi era închisă 
în acest loc foarte strimt, şi fiindcă nu se putea 
deschide fereastra, ca nu cumva să se vază, de
ntară, vreo rază de lumină. Oblonul erâ făcut ast
fel, încât nu se putea deosebi de ceilalţi pereţi de 
scânduri.

Aşternutul cel proaspăt mirosià a sulfină, cu ale 
cărei flori ţărancele îşi presară rufele, când le 
aşează în lăzile lor.

J ia nu îşi aruncă hainele depe sine, şi se întinse 
în pat.

’ . Dimpreună cu mirosul plăcut, al sulfinei îl îm
presura şi cântecul :

-Ati auzit de un Jian,
De un hoţ. de Căpitan.,.

Cu mult mai adânc, decât îşi mărturisia însuşf, 
dară-rni-te să fi spus aceasta Ia altcineva, îl atin
sese moartea Ilenei şi vederea ei în cosciug. Jertfa
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■întârziată de răzbunare, pe care i-o adusese săr
manei martire, i se părea acuma sălbatică, şi fă
cută fără niciun scop. Faptul de răsbunare fusese 
săvârşit, dar nu mai putea schimbă nimica la cele 
petrecute! Dacă s’ar fi putut să osândească pe 
Pèrvanoglu, pe faţă şi în vileag, vestind aceasta la 
toţi ticăloşii, drept o pilduire îngrozitoare, şi să dea 
ciocoilor priveliştea înspăimântătoare a acestei u- 
cideri, atunci ar fi simţit poate o mângâiere în su
fletul său. Aşa însă, cum trebui să aducă la înde
plinire dreapta lui făptuire, noaptea, pe ascuns,.şi 
cu isteţime hoţească, ca orice borfaş, — asta ’l 
scârbiă !

Venise atunci cântecul Domnicăi ca dovadă de 
iubirea şi recunoştinţa ce le aveă poporul pentru 
el, şi în deosebi mângâietor sună'din gură ei fru
moasă. Aceasta li ridicase lespedea depe piept şi 
simţia, că-1 încântă, ca să adoarmă.

Sosirea cârciumarului îl deşteptă.
— „Au plecat“, îi spuse Andrei.
— „Deschide fereastra'*, porunci Iancu.
O lumină roşie aurie de seară pătrunse în că

mară.
— „Cine a fost aici?" întrebă haiducul.
— „Un buluc-başa cm o sută de Arnăuţi. Ei sunt 

împărţiţi în trei cete şi se îndreptează în trei părţi: ? 
una spre Miazănoapte, spre Câineni, alta spre 
Apus, la Târgu-Jiului, şi cea de a treia, care a fost 
aici, în spre Miazănoapte-apus la Horezu. Am scă
pat de ei numai cu bani grei".

— „Asta.a fost o prostie din partea ta!" strigă
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Jiami Ia cârciumar, ..prin aceea că le-ai dat bani, 
te-ai dat de gol".

— „Iartă, stăpâne milostive! Când zic bani, în
ţeleg preţ de bani!", cercă sJo dreagă Andrei. „Au 
tăbărî t pe mizehirile mele şi pe vinuri, ca nişte lo
custe. Pe unde trece potera, se văd urinele, par- 
c'ar fi trecut Turcii lui Pasvantoglu".

— „Ajunge", zise Iancu, pierzând răbdarea.. „Ai 
să fii despăgubit".

Apoi ieşi afară. In grajd ţinură haiducii sfat, şŞ 
hotărîră, să pornească îndată la Polovraci. Cum
păniră delà cârciumar sarici şi pălării de pâslă 
negre, cu marginele late, cum Ie partă ciobanii ol
teneşti, şi-şi schimbară şelele lor căzăceşti, îmbră
cate cu piele, cu altele de lemn, atârnând pe dea
supra lor desagi de pânză.

La urmă întreba Jiami : „Unde e cârciumă- 
reasa ?"

Ea nu se mai văzusue, după plecarea Arnăuţilor, 
de‘ vre-o trei ceasuri. Bărbatul ziceâ, mârâind, că 
negreşit se va fi ascuns undeva în casă, leneşa.

Iancu se duse înăuntru şi strigă tare în tindă : 
„Domnico !"

O uşe se deschise, dar numai crăpată. El intră 
în odaie.

Mereanu, care şedea în cârciumă, spre a mai în
ghiţi o duşcă de vinişor, înainte de plecare, auzi, 
din odaia aceea mai întâiu un plânset încet, apoi 
glasul Iui Jianu, care făcea unele întrebări scurte, 
poruncitoare, şi în urmă înjurăturile lui, un ţipăt 
al feineei, ce străbatea ascuţit prin uşa, deschisă 
acum de tot,, şi strigătul detunător al lui Iancu,
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chemând pe cârciumar, pe care-1 trase înlăuntru 
în cârciumă.

— „Ascultă, Andrei**, îi zise el, cu acel glas as
pru stăpânilor, cum suna vorba lui, când era mâ
nios. „să nu cumva să mai cutezi, vreodată, să pre
cupeţeşti trupul femeii tale pentru al tău folos, ori 
de ce fel ar fi, nici chiar, dacă ar fi să-ti scapai 
mârşava ta viaţă! Cât priveşte vieaţa mea, eu 
îi’am nevoie de ticăloasele tale tirtipuri. Eu mi-am 
scăpat-o destule ori din ghiarele poterii. Na-ţi pla
ta, zgârcitule şi murdarule“, şi-i aruncă în obraz 
cea din urmă pungă de mahmudele ce-i mai ră
măsese. „Şi să nu cumva să încerci, după plecarea 
noastră, să chinueşti femeia ta, — să ştii că Iancu 
Jianu, află lot, ori când vrea, şi deodată te pome
neşti cu mine în spate, şi te fac piftie! Ţi s’ar puteâ 
întâmpla asta şi acuma chiar, dacă nu te duci dra
cului îndată, să nu te mai văd !“

Uşa sburâ înlăuntru, şi cârciumarul sbură afară.
Sforăind se preumbla Iancu, de câteva ori. în sus 

şi în jos.
Mereanu , ascultase, încremenit, şi clătina apoi 

din cap plin de uimire. Mânia Căpitanului său avea 
o putere, pe care n'o mai văzuse la mei un alt om. 
Unii oameni, la manie, se fac de rîs, pentrucă strigă 
peste puterile lor, sau se îneacă de harţag. Dar 
mânia .Iui Iancu isbucniâ r/i tuna ca o groaznică 
furtună.

Mereanu împinse binişor un pahar de vin roşu 
de partea cealaltă a mesei, pentru ca sa-J vază to
varăşul şi să-l bea, şi zise apoi: „Aferim! Şi-a pri-
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mit piaţa sdravăn ticălosul! De mult i-am dorit eu 
una ca asta4*.

} Vajdeni\sc numiă satul de munte. în care sosise 
buhic-baş cu oamenii săi spre seară, .şi hotărîse 
să facă acolo popas. Aproape toată noaptea tre
cută fusese pe drumuri, fără ca să descopere cea 
mai mică urină a tâlharului de laucu Jianu. Satele 
erau rare şi oamenii îndrăciţi, nici cu ameninţări, 
nici cu bătăi nu le putea stoarce răspunsuri, cate 
să mulţumească. Aici, în Vaideni, vroia buluc- 
başa să-şi îndeplinească slujba mai pe îndelete. Era 
o cârciumă în sat, ca în toate satele mănăstireşti. 
Ieşise satului numele „Vai-de-ei“, fiindcă igumenul 
grec al mănăstirii Bistriţa, din apropiere, luase 
ţăranilor tot pământul, şi îiîacuse clăcaşi, din moş
nenii, cum fuseseră mai 'nainte. Spre a săvârşi a- 
ceastă treabă, el îşi cuptpărase cu bani, delà Patri
arhul din Tarigrad, un blestem cumplit, cu care 
ameninţa întregul sat, cu cele mai veşnice pedepse 
din iad, dacă nu vor fi următori la poruncile Sfin
ţiei Sale, îgumemilui.

In cârciumă, aşa dară, îşi făcu conacul buluc- 
başa, şi porunci, mai 'nainte de toate, cum să i se 
pregătească cina, şi ce trebuia să-i aducă tot satul 
dc ale mâncării. Fiindcă, aceasta ar fi putut însă 
tine cam multă vreme, cum erau casele împrăştiate 
pe amândouă malurile rîpoase ale miletului Lun- 
eavăţu, şi spre a le pune aripi la vătăşei, căpitanul 
Amăutilor chemă şase din bătrlnii satului, şi le 
spuse, ca-i va pune îndată la chinuri, dacă nu vor

\
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fi aduse, cu destulă grabă, toate zahererile trebui
toare. Se înţelege, că straşnicul boier, un Albanez 
cu pielea ca şoriciul, şi cu nişte mustăţi aspre, ca 
părul din coama porcului, mai avea trebuinţă şi de 
câteva femei tinere, spre a se înveseli, atât el, cât 
şi oamenii lui.

Odată cu vătăşeii, pătrundea, ca în zbor, şi groa
za prin satul Vai-de-ei. Trei ciobani călări, cari in
trau în lumina roşiatică a serei în sat, vedeau cum 
bărbaţii şi feriieile alergau de prin curţi la vale, 
sărind peste malurile înverzite, şi cum se grăbiau 
să ajungă, cât mai iute, la cârciumă. Fiecare du
cea câteceva: care o corfă cu ouă} care o pereche 
de pui, care o oală cu unt, care ulcele cu miere, sau 
ulcioare cu lapte, cât o legătură de ciapă, sau al
tul un purcel guiţător.

— „Cui duceţi toate'astea?44 îi întrebă unul din
tre ciobani.

— „A sosit potera-în sat!“ răspunse un bărbat, 
care trecea în fuga mare.

Pe o văgăună scoborâ o ceată de oameni foarte 
ciudată. O babă împingea înaintea sa o fată tânără, 
care plângea şi înaintea lor pâşiâ, posomorit un 
ţăran înalt. Călăreţii le tăiară calea, şi Mereanu 
le zise: „Mă frate Tomo. da unde îţi târăşti tu 
fata ?“

Ţăranul se uită în faţa vorbitorului pe sub pă
lărie. „Of! Frate Duumitre“, răspunse el încet, 
„pentru numele lui Dumnezeu şi al tuturor Sfin
ţilor, nu mă zăbovi acum! Pe tata l’a prins buluc- 
başa şi pune să-l chinuiască, dacă nu-i aduc fata“.



— 335 —

— „Aş niai vrea s’o văz şi asta!“ zise al doilea 
cioban.

Iar Toma, uiiându-se repede în sus, -îi răspunse: 
$i de-ai îi tu chiar Ian cu Jianu, pe care-1 caută ei, 
totuşi iui e înmiea de făcut! Sunt peste o sută de 
inşi4*.

— „Sunt lancu Jianu !“
Atunci ţăranul îşi făcu cruce: „Fugi, boierule, 

fugi !"
— „Adică voi toti din satul ăsta ticălos, sunteţi 

numai nişte babe, care se bocesc?" strigă lancu 
la el.

'ţăranul începi) din nou să se jelească: „Boie
rule, D-ta ai avut totdeauna milă de omul sărac. 
Te rugăm cu Incrămi, fa-x; pomană cu noi acum, 
şi caută-’ţi de drum!" şi apucându-şi fata de umăr. 
oftă plin de groază : „Vezi, sfinţeşte soarele L 
înainte !“

— ..Nemernicule!" scrâşni Jianu, iar când Me- 
reami ridică umerii, el adaose: „Şi tot avem să 
încercăm !"

Unde lunca erà mai largă, acolo era aşezată 
cârciuma. Din curtea ei ieşiau, şi se revărsau oa
menii şi caii până la malul Luncavăţului. Din feţele 
hainelor se deusebiâ, în amurg, numai roşul înflă
cărat al ipmgelelor poteraşilor, albul maramelor 
femeieşti şi al cămăşilor bărbăteşti.

Printre lefegii, care-şi bateau joc grosolăneşte, 
se strecurau, tăcuţi, locuitorii din sat cu darurile
lor.
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în pridvor şedeâ buluc-başa. Tom a i căzu la pi
cioare rugândn-se: „Stăpâne, fie-ti milă de mine, 
iată am venit aşa cum ne-af poruncit. Fie-’ţi milă, 
şi dă voie să lase pe bătrânul meu tată, să vie cu 
mine acasă“.

„Da .ştiu eu care e câinele de tată-tău?“ so 
răsti Ia e! buluc-başa. „Pute şi cautăţi-I. Una însă 
vo spuu“, strigă el. fiindcă se adunaseră acuma 
mai multi ţărani, „toti sunteţi buni de spânzurat. 
Sunteţi gazdele hoţilor şi tovarăşii lor! Ştiu' eu ce 
ştiu! Ocârmuirea ne porunceşte: să pornim, să 
prindem pe blestemaţii aceia de haiduci. Dar mai 
intâiuar trebui să ne împuternicească, să dăm foc 
satelor. în cari se ascund acei tâlhari mai bine, de
cât prin păduri! Ştiu eu ce ştiu? Ar trebui să vă pun 
un ţeapă pe toţi, iar nu să vă dau voie, să-mi aduceţi 
peşcheşuri. — In ţeapă, dihăniilor !“

Şi Toma săruta pământul dinaintea picioarelor 
milostivului, şi-i mulţumi, umilit, pentru marea bu
nătate, pe când fata Iui fù împinsă de biuiică-sa 
în iatac.

Prin mulţimea de oameni şi prin înitmeceala. 
care începuse să se lăţească, rămăsese nebăgată 
în seamă sosirea celor trei ciobani călări. Ei trecură 
râuleţul şi îşi priponiau acum caii lor în hăţişul din 
vale. Alexe fii trimis în cârciumă cu însărcinarea, 
să cheme pe câţiva ţărani afară.

Când veniră, ei se aruncară la picioarele haidu
cilor, şi un bătrân cu păr şi barbă albă ca argintul, 
îşi ridică glasul obosit şi zise: „Cu genunchi ple
caţi şi cu lacrimi fierbinţi, vă rugăm, milostivilor, 
să părăsiţi îndată satul nostru. Dumnezeu să vă
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apere şi să vă dea bine. Aveţi îndurare de nevoia 
noastră, şi nu ne băgaţi în foc44.

— „Ia ascultă*4, ’i tăia vorba Jianu cu asprime, 
„ce iei de nerozii spui tui? Potera vă jefueşte 
sele şi vă siluieşte femeile. Ce vreţi să vă mai facă 
încă? Ce rău mai mare vi se poate întâmplă. Mai 
bine ţineţi cu mine, şi să-i învăţăm noi minte pe 
acei spânzuraţi !"

— „Oi. boierule*', răspunse bătrânul, „în sufe
rinţele noastre nu este alt ajutor, decât să răbdăin

• liniştiţi, cum tace şi rabdă pământul, când e vreme 
tare şi furtună44.

— „Stăpâne44, zise un altul, „noi suntem ca oile, 
care trebuesc să lase, câte un floc din lâna lor, pe 
la toţi scaieţii, orînduiţi de Dumnezeu să crească 
pe lângă drumul, pe unde trec“.

Jianu îircepii să rîză: „Atunci Dumnezeu să va 
trasniască cu fulgerele lui, căci de altceva nu mai 
sunteţi vrednici. -Căraţi-vă de aici !“

Se strecurară cu toţii, în tăcere.
— /.Săracii!" zisg. Mereanu.
— „Taci din gură şi tu!" *i răspunse lancu su

părat. „Cine nu vrea nici să se apere măcar, .e 
vrednic să fie strivit supt călcâiu !4i

— „f:lei!“ oftă celălalt, „nu ştiu, de ai vorbi aşa, 
dacă n'ai fi boier44.

— „Mama Dracului! ţine-ţi gura!44 strigă la e< - 
Jianu, mânios. „Ştiu, tot atât de bine ca tine, ce 
este miia. Mi se pare. că am dat destule dovezi41.

ca-

nilniûnoul.
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In ioane şi mai rele, de cum plecase din Poio- 
vraci, se întoarse Ian cu acum înapoi.

Nu-i mai făcea nici o bucurie, când sosiau oa
menii, trimişi de el în zilele următoare delà Câi- 
neni, Horez şi delà Târgul Jiului, aducându-i veş
tile, că cetele cele trei de poteraşi au fost urmărite 
de haiducii aflători în acele părţi, şi că au fost în
şelate şi risipite, aşa încât s*au întors la Râmnic, 
prididiţi de spaimă, şi spunând, că lancu este pre
tutindeni în aceeaş vreme.

lancu şedea în peşteră lângă foc, şi după ce ves
titorii plecaseră iară, el începiî să rîză cu amără
ciune. „Comedie, coţcării! Să amăgeşti potera? să 
înşeli câţiva beţivani, să ucizi pe ascuns, câţiva 
pungaşi? Asta e toată isprava ce-o facem noi. 
Pentru aceasta, ne punem noi vieata de mii de ori 
în joc, pentru aceasta îmi mistuie focul sângele 
inimei mele, ceas cu ceas? Acei, cari aud de ase-
?jienea lucruri, casca gura mare şi se miră, iar acei 
cari ar trebui să ne dea ajutor, se milogesc: „Boie
rule, cauta-ţi de cale, şi nu n^pune în primejdie, 
ca să trebuinr să fim şi noi bărbaţi !“

Când Merëanu îl vedea -în asemenea toane, nu-1 
prea înţelegea şi folosiâ cel dintâiu prilej, ca s?o 
şteargă la Ruxandra.

Jianu rămase astfel singur cu părintele Damas-
chin.

Luna plină îşi răvărsase lumina peste toată va
lea Oltetului, şi lancu şedeâ pe o piatră dinaintea 
peşterei.

Schimnicul făcu, ceeace nu mai făcuse niciodată
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până atunci : se aşeză lângă musafirul său, şi- a- 
•mândoi se uitară câtva timp, tăcuti, la râul spu- 
ntegător în vaTe.

Părintele Damaschin începu în sfârşit vorba : 
..Vrei să-i dai slobozenie poporului din Tara ta?“

Haiducul simtiă trecându-i prin tot trupul, şi cald 
şi rece, în. acelaş timp, şi deodată strigă înflăcărat: 
,.Ştii tu, cum s'ar putea face asta ?“

Bătrînul clătină încet din cap: „Dar a ştiut’o 
unul, unul dincolo, la noi, unul — acum treizeci de 
ani;‘.

— „Cine a fost acela?“ întrebă Jianu.
Părintele Damaschin tăcu o clipă, apoi strigă

cu glas tare, în noaptea luminoasă, îndreptat spre 
apa vâjâictoare: „Horia !‘!

Numele acesta frumos, abia deşteptă un răsunet 
în mintea lui Jianu. El îşi aduceă numai slab a- 
minte, că Ta auzit odinioară. Dar evlavia, cu care 
rostise părintele Damaschin acest nume, parcă 
voise să cheme un duh puternic şi mare. îl făcu pe 
Jianu să asculte cu mai mare băgare de seamă. 
Nu-şi mai abătu privirea o singură clipă delà fata 
luminată dc lună, a sihastrului. Fiindu-i frică, că 
moşneagul va cădea iarăşi înapoi în gânduri şi tă
cere, ca de obiceiu, — îi puse mâna pe umăr şi îi 
întrebă: „Dar cine a fost Horia? Ce însemnează 
numele ăsta, care nu se găseşte în eălindar ?“

— ,,A fost un om de omenie! EI, când tăia lemne 
în pădure, şi când cosiă fânul în luncă, cântă cân
tecele noastre din bătrîni, deaceea ’i zicea lumea 
„Horia*1, fiindcă „horea1*. Numele lui din botez a 
fost Nicula Ursu. Eră din Albac“.
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. — „Şi a vroit să scape poporul Rumânesc din 
iobăgie şi să cucerească iară Ţara părinţilor voş
tri? Deşi eră numai un fiu de taraţi ?“

— „Eră numaj fiul unui ţăran*4.
— „Şi a voit să supună pe boieri ?li
— „Boierii de dincolo sunt de neam strein; nu 

sunt clin acelaş neam cu noi, ei sunt Unguri, şi ţă
ranii Rumâni erau iobagii lor“.

Nările mişcătoare ale Jianului tremurau, ochii lui 
privi au, neclintiţi, la buzele moşneagului, pe când 
părintele Damaschin părea că vorbeşte tot cu pă- 
reţele de stâncă din faţa lor.

— „Şi unui iobagiu, unui ţăran**, zise Iancu, „i-a 
venit gândul să desrobiască, el, poporul? Şi cum 
mai ziceai, să cucerească înapoi Ţara ?“ .

Moşneagul dadă din cap afirmativ.
— „Să o cucerească înapoi?** stărui Jianu. „da 

de unde ştiâ el, că Ţara este a lui, a voastră, a po
porului Rumânesc ?“

Damaschin îşi întoarse capul, alb, spre Jianu. şi 
dacă mar fi fost faţa Iui înţepenită prin lunga sin
gurătate, ca şi faţa pietrelor, care-1 înconjurau, ar 
fi zâmbit, iertător şi cu mândrie în acelaş timp.

— „De unde ştia? Dar de unde ştie cerbul, ca 
pădurea este a Ini ? De unde ştie peştele, că riul

• este al lui ?“
Iancu apucă pe moşneag de umăr: „Voi ţăra

nilor iobagi, voi aţi putut să cugetaţi astfel? Voi 
robilor, aţi fost în stare să aveţi asemenea voinţă? 
Voi, numai delà voi singuri, d’înde voi ?‘;

— „Noi de noi, singuri !“ întări Damaschin, „noi
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ţăranii, împotriva tuturor Nemeşilor şi a întregei 
stăpâniri !“

Haiducul se lovi cu pumnul în frunte şi gemu : 
„Dumnezeule din cer!“ Apoi se sculă şi umblă de 
câteva ori, în sus şi în jos, pe făşia îngustă de pă
mânt din faţa peşterei. Oprindu-se deodată, strigă: 
„Să-mi spui desluşit! Cum a făcut acel Horia?“

— „De patru ori a fost la împăratul4*.
-1- „La împăra'u! ?“
— „La Împăratul Iosiî al doilea, la Viena. $i a 

fost pe jos. Drumul ţinea totdeauna opt săptămâni,, 
încolo şi îndărăt. In Viera trebuia să aştepte adese 
câte patru, cinci săptămâni, până ^.ă ajungă,-să 
vază faţa împăratului44. •

— „Dar. oe avea sa-i spuie împăratului ?“
— „Ce avea să-i spuie ?“ strigă bătrînul, şi gla

sul Iui pare-că semăna acum cu. un tunet în depăr
tare. „Avea să-i spună: că nu mai vroim s'ă facem 
şase ziie în săptămână robot şi să plătim toate 
dăjdiile către visterie, şi pe deasupra încă şi alte 
dări Nemeşilor, precum pasări, unt, bucate, — Iar 
pentru toate acestea să fim fără nici un drept în 
faţa legilor Ţării, — să fim ţinuţi ca vitele, să fim 
înjugaţi la plug, în locul boilor, când cădeau, să fim 
vânduţi, ca nişte dobitoace, şi trimişi de pe o mo
şie pe alta, când, şi cum, voiesc „domnii-noştri-de- 
pământ44. Mai avea Horia să^i,spuie împăratului, 
că noi cerem să fie recunoscută şi legea noastră, 
deopotrivă cu cea papistăşească şi cu cea calvi- 
nească, şi să nu fim siliţi să robim chiar in ziua de 
Sfintele Paşti ale noastre, la „domnii-de-pământ44,.
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că preoţii noştrii s’au săturat de a mai suferi ru
şinea de a se face din casele lor, cotârleţe de câini 
pentru preoţii calvini, fiindcă popa nostru erâ în
datorat, să fina câinii de vânat ai popii calvinesc în 
curtea sa, şi în vreme de iarnă, să-i ocrotească, 
chiar în odaie cu el. — Că văduvele şi orfanii noş
tri să nu mai fie lipsiţi de dreptul de moştenire, şi. 
după ce a încetat din vieaţă capul casei, să nu1 fie 
isgoniţi supt cuvânt: că ţăranul Rumân are drept 
să numească al său, numai plata pentru munca sa, 
dar că pământul, pe care îşi are locuinţa, este ai 
Nemeşului. — Pământul e al nostru, i-a spus Horia 
împăratului, noi l-am câştigat, cu sudoarea noa
stră, şi F am frământat eu sângele nostru1, şi acum 
îl stăpânesc Nemeşii, şi-l risipesc în desfătări. Ei 
risipesc banii noştrii şi banii împărăţiei, nefăcân- 
du-i nici o slujbă pentru ei ! Un neam desfrînat şi 
caie nu dă nici un folos! Să plătească, şi ei, dăj- 
dii ca noi! ziceâ Horia. Noi nu mai vroim să fim 
iobagii lor, ci vrem să fim cătane ale împăratului".

.lianu sta nemişcat, inima lui se sbăteâ în piept, 
aşa dc tare, încât s-iniţia dureri din pricina ei. Vi
nele gâtului i se umflau. „Tată", zise el aproape 
innecat, .„şi voi trăiaţi de multă vreme în asemenea 
robie ?“

' — „De două sute de ani şi mai bine".
Atunci strigă haiducul: „Şi totuşi n’aţi învăţat 

sa rămâneţi robi? N aţţ învăţat, să sărutaţi mâna, 
care vă loveşte, să lingeţi ţărîna, în care vă calcă?"

Liniştit i răspunse moşneagul: „N’am învăţat!"
— „Doamne Dumnezeule!" Iancu îşi apăsă puni-
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mă na.sc eu! Dincolo, unde sunt bărbaţi! Şi ce-a 
răspuns împăratul ?"

— . împăratul a spus lui Iioria, că are dreptate* 
şi i-a dat o cruce de aur şi nişte scrisori. împăratul

1 i-a mai spus că poporul Rumânesc să se răscoale, 
şi că pe viitor irau să mai fie în Ardeal, decât nu
mai slujbaşi împărăteşti Nemţi, că nu vor mai fi 
Unguri, şi că ţăranii Rumâni vor fi slobozi şi su
puşi numai împăratului".

Iancu se uită lung şi mirat la moşneag, apoi îi 
întrebă: „Aşa a-vorbit împăratul ?"

Cu toată încredinţarea, i spuse Damaschin şi a 
doua oară: „Aşa a vorbit bunul împărat Iosif lui 
Horia! Crucea-şi scrisorile, pe care i Ie-au: daC 
le-am văzut şi noi, cu ochii noştri".

Deşi Iaiicui clătină din cap la această poveste, el 
doriă totuşi să afle tot, ce s’a mai petrecut. Eră 
nerăbdător să cunoască faptele, şi zorit mai întrebă 
pe părintele Damaschim: „Atunci v’aţi răsculat ?"

• — „Ne-am răsculat. Eră toamna târziu, -în anul 
17S4. Ar fi trebuit să ne răsculăm' în primăvara ur
mătoare, dar ieşise vorba, şi deaceea a trebuii să 
începem, înainte de ce să afle Nemeşii şi să ne 
împiedece".

— „Cine v’a dat arme ?“
— „N’am avut".
— „Şi aţi fost biruitori ?“
— „Am dat foc la o sută şi treizeci de curţi Ne- 

meşeşti".
— „Horia eră singurul vostru căpitan ?"



— „El, dimpreună cu alţi doi, cu Cloşca şi cu 
Crişan, dar Horia eră împăratul".

— „împărat? Dar împărat era Iosif al doilea, la 
Viena ?"

— ..Acela era împăratul nemţesc, — Horia era 
Împăratul rumânesc".

Mirat de aceste răspunsuri hotărîte ale bătrînului 
ţăran, Jianu îşi înfigea mereu mâna >în păr, cu ne
linişte. şi la urmă întrebă: „Ei, şi cum a fost sfâr
şitul răscoalei?"

— „După ce am omorît foarte mulţi Nemeşi, ni 
s’a propus un armistiţiu. In vremea lui însă Nemeşii 
s?au adunat, ridicându-se cu totii, şi au tăbărît, fără 
veste, asupra noastră cum eram împrăştiaţi. Au 
chemat şi oştirea, care până atunci nu vroia să se 
mişte din loc. Văzând aşâ, noi am doborît pădurile 
şi ne-am întărit în codrii. Dar fiind vreme de iarnă, 
n’am putut să ne împotrivim prea îndelungat. Că
pitanii noştri luară fuga spre munte".

— ;Şi apoi ?"
Al uita wême ml răspunse nicşneagul nimic. Iu 

sfârşit zise cu glas si ins, şi ieşit din adâncul piep
tului: „Horia şi cu Cloşca au căzut prinşi, au fost 
înterrmitati, apoi osândiţi, sfărîmati pe roată şi 
tăiati în câte patru bucăţi. Capetele lor şi parii din 
trupurile lor, au fost înfipte în pari şi puse întru ve
derea lumii, mai ales prin locuri, unde răscoala 
fusese mai înverşunată. După ei au, mai fost traşi 
şi alţii în teapă şi chinuiţi, sfărîmati pe roată şi 
spânzuraţi. Atâtea trupuri de oameni zăceau şi pu
trezeau atunci pe marginile drumurilor, încât şi caii 
se speriau de putoarea lor !"
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, JiajRi stà cu fata ridicată în sus spre fâşia în
gustă de cer, pe care o lumina luna, deasupra die
tei. Ţinea acuma mâinile împreunate după cap, ca 
să-şi lărgească pieptul şi să poată răsufla mai uşor. 
Rămase astfel vreme mai îndelungată, în; tăcere. 
In sfârşit zise: „Voi v’aţi luptat pentru dreptul, care 
vi se cuveniâ, noi nici nu mai ştim, c’arn fi având 
vreun drept. Voi ati învăţat să muriţi. Noi am 'în
văţat să minţim".

Scârba îi sugruma glasul. El lăsă braţele sâ-i 
cadă în jos, şi începu, din nou, să umble încoace 
şi încolo, pe marginea prăpăstiei. Deodată se opri 
înaintea moşneagului, care acuma gogiâ, cufundat 
în gânduri, şi-i zise: „Dar dacă împăratul a fost 
de partea voastră pentru ce a lăsat atunci, să rie 
prinşi căpitanii voştri şi ţăranii, şi să fie osândiţi?11

— „Poruncile împăratului ajungea în mâinele 
Nemeşilor şi ale s»i.paşilor, ş’-ti nu le aduceau la 
îndeplinire!" răspunse Damaschin.

— „Tot mârşavele lăpădături !" isbucni Jiami. 
„La fel şi dincolo, caş! dincoace !"

După câtăva vreme mai adaogă : „Spui, c’au fost 
prinşi? Prinşi, căpitanii, în pădure? — Aceasta nu 
se poate. Nemeşii, slujbaşii şi lefegii nu cunosc pă
durile. De alde noi suntem totdeauna siguri în co
dri. Cum i-a prins? Cine i-a vândut?" strigă Iancu 
aşâ de înfierbântat par’c’ar îi fost vorba de o faptă 
petrecută ieri, şi care l-ar fi privit deadreptu'l pe ef.

Atunci se ridică moşneagul în sus, şi ţinând 
ochii încremeniţi, par’că avea o vedenie, răspunse 
cu glasul slab : „Şapte inşi dintre ai lor au săvârşit 
această faptă".
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Un rîs răsunător trecu peste Oltet. covârşind 
zgomotul Iui, şi Jiami strigă: „Oameni! oameni 
snnt cu toţii, şi dincolo, ca şi dincoace l1'

Cu capul plecat în jos, cum nu era obiceiul lui 
să umble, se strecură părintele Damascliin în peş
teră şi se pierdù în chilia lui, cioplită din lemne 
groase şi alipită de stâncă.

lancu Jian.ii umblă mereu, un ceas după altul, în 
lumina lunii, necurmat, în sus şi în jos, pe mar
ginea prăpastiei. Faptele din acea răscoală, petre
cute, înainte cu treizeci de ani în partea din Apus 
a Ardealului, se înfăţişau acum, aprinse, dinaintea 
sufletului său, fiindcă oamenii întregi, şi cu suflet 
bogat, pot să simţă lucrurile trecute întocmai, ca 
şi când ar fi trăit, ei, în acele vremi de demult. Ei 
au acea putere, care înviază morţii, şi care îinbi- 
nează legătura între ceeace a fost, ce este. şi ceea- 
ce va fi în viitor. Din puţinele vorbe ale lui Da- 
maschin îşi alcătuia lancu icoana lui Horia, ca pe 
a unui frate. Fireşte că multe din cele spuse de si
hastru, îi rămăseseră neînţelese. Astfel eră şi pur
tarea împăratului Iosif al doilea. Că acest împărat 
aveà mai multă îngrijire de ţărani, decât dc Ne
meşi şi de slujbaşi, aceasta o pricepea Jianu, cum 
înţelegeă şi că pentru orice domnitor muncitorul 
simplu, care nici nu-şi dă seamă, cât lucrează cl 
spre desvoltarea ţării sale, are mai mare preţ, 
■decâf- desfrînatul bogătaş, care are -în vedere nu
mai folosul său, şi care nu vrea să slujească bi
nelui obştesc, deşi, tocmai el, ar aveà mai multe 
mijloace decât ceilalţi. Dar că acel puternic îm
părat să fi fost atât de slab, şi să fi lăsat pe oa-
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menii, cari s'au bucurat de protiguirea lufi, să piară 
aşa dc jalnic,—aceasta n’o putea înţelege haiducul L

Nu s*ar îi mirat însă, de sigur, dacă ar fi cu
noscut soarta şi luptele sufleteşti, ale acelui nobil 
domnitor clin casa Habsburgilor şi 'luptele desnă- 
dăjduite ale acelui împărat, luminat, împotriva oa
menilor din vremea sa, a „acelora cu coadă“. Lup
tele mari, pe care le dăduse acest idealist împotriv-a 
neclintitei prostii şi a răutăţii dregătorilor săi, a 
boierilor şi a târgoveţilor, a claselor acelor de oa
meni sătui, cari niciodată nu dau ascultare la po- 
vcţile nobile, venite de sus, — ci numai coasele şi 
ciomegiie, ridicate de cei de jos sunt în stare să le 
bage în cap ideia, că lumea nu stă pe loc, ci trebuie 
sa înainteze mereu.

Pline de adâncă amărăciune sunt decretele lui 
losif. Rescriptele lui asupra acelor plângeri, pe cari 
le ridicau Nemeşii din Ardeal împotriva ţăranilor 

» Români, — „misera contribuens plebs".
Se înţelege că este cam greu de crezut, că însuşi 

Împăratul ar îi însărcinat pe Horia, să facă răscoală 
împotriva proprietarilor de moşii, dar dacă n’a fă
cut-o tocmai prin vorbe, a făcut-o poate în gândul 
său.

Nicula Ursu, care, horind, cosiâ iarba plină de 
flori de pe plaiurile din Miază-Noapte ale Carpa- 
ţilor, şi care visă mereu de slobozenie şi de drep
tate, se poate prea bine că citise ceva în sufletul 
acelui visător, în scaunul împărătesc, care n’avn- 
sese odihnă zi şi noapte, până ce nu desfiinţase io
băgia în ţările Iui. t

Şi aici, în strîmtorile Olteţului, veghiă unul din
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acel neam ales, al visătorilor, cari, cu toate desa- 
măgirile şi cu tot ce fac oamenii necontenit împo
triva lor, totuşi vor şi nădăjduiesc să facă această 
lume la urma urmelor, mai fericită şi mai bună, 
-de cum este ea, în vremea lor.

La revărsatul zorilor, părintele Damaschin umbla 
^ şovăind prin peşteră. Deşi umbla încet, ca să nu 

deştepte pe Jianu, care se întinsese lângă foc. totuşi 
Târful toiagului său, greoiu, de corn, ţioniâ pe pia
tră, şi Iancu se ridică deodată în coate. „Undee te 
duci?“ îl întrebă el. Bătrînul întinse mâna, pared 
ar fi voit să se apere Împotriva lui, şi-i răspunse: 
„Pe viitor să fii tu singurul stăpân al acestei peş
teri !“

Jianu simţi atunci o lumină ca din fulger : cel 
care stă înaintea lui, cu faţa uscată de pocăinţă, 
eră unul din cei şapte, cari vânduseră pe floria! 
Sări în sus. Dar tot atât de grabnic se opri pe loc. 
Moşneagul aruncase toiagul din mână, se ridicase 
iară drept în sus, cu întreaga sa lungime, şi întinse 
braţele, ca unul care-şi aşteaptă osânda sa în sfâr
şit, drept o mântuire! Jianu înţelese, că vieaţa în
săşi îl osândise la moarte pe acest rătăcit, şi că cei 
treizeci de -ani. petrecuţi în pustietatea asta. fuse
seră o pedeapsă mai grea pentru el, decât să se 
arunce cu o singură mişcare repede, în prăpastia 
Citeţului.

De aceea făcu împrejur, şi se întoarse înapoi la 
foc. Se întinse iară jos, şi-şi trase căciula peste 
ochi.
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Cu un oftat ostenit, sihastrul îşi ridică toiagul de 
jos .şi părăsi peştera.

In grădina mare, luminată de lună, sta liniştită 
casa boierului Vasile Moangă. Era una din cele mai 
frumoase în judeţul Obrjiului, unde casele se fă
ceau deosebit de frumoase. Pe amândouă părţile ale 
clădirii eră câte un pridvor şi bolţile lor, în formă 
de trifoii!, făcute de zid, se sprijiniau pe stălpişorii 
de ştejar. ciopliţi frumos şi înnegriţi de vremuri.

La piciorul pridvorului creşteau. înalţi şi stu
foşi. trandafirii cei mai minunaţi, plăcerea boieru
lui Vasile. Luna eră aşâ de luminoasă, încât se 
puteau deosebi fetele trandafirilor, începând delà 
roşul ccl mai întunecat, până la fata măceşului 
celui mai deschis, delà galbinul portocaliu, până la 
albul ca zăpada. Un roiu de luminici, verzui, se 
desfătau prin straturile de flori, şi prin iarbă mai 
luminau şi alţii, bucurându-se de dragostele lor 
lucitoare.

• Printre tufele de trandafiri şi pe pajiştea de 
iarbă doui bărbaţi umblau mereu. în sus şi în jos ; 
unul, cel cu giubeaua deschisă, eră bătrînul Moan
gă, iar celălalt, îmbrăcat cu un gheroc scurt, eră 
Tudor Vladimirescu.

Bătrînul deschise vorba: „Frumoasă, e frumoasă 
lumea asta, pe care a făcut-o bunul Dumnezeii".

Pe fruntea înaltă a lui Tudor se iviră câteva cute. 
„Cine mai are vreme să vază, dacă lumea e fru
moasă", răspunse el, în felul său aspru.
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'— „Dacă trăeşte cineva mult, găseşte vreme", 
primi drept răspuns.

Dar Vladimirescu nu era făcut pentru gândiri şi 
răsgândiri, şi de aceea întrebă îndată : „Vine 
lancu ?"

— „Dacă I-a găsit scrisoarea mea, şi dacă îi va 
fi cu putinţă, are să vină negreşit", zise Moangă. 
„Eot i-am scris, cât de mult doreşti să-l vezi, şi i-am 
propus să avem întâlnirea la herăstrău! cel părăsit 
de lângă Sadu. Ştii, că s?a pus un preţ pe capul lui, 
de aceea este mai bine, să nu fie văzut aici. în 
oraş".

— „Un preţ pe acest cap ? !" zise Tudor amărât, 
dar deodată rupse firul vorbei şi se uită ţintă din
colo peste livade spre pădurea întunecată. „Ce stră
luceşte şi ce sboară pe colo ?" zise el şoptind.

Prin întunericul de subt frunzişul copacilor se 
mişcau un fel de steluţe mici verzui şi îndată ce în
cepură Moangă şi cu Tudor să se uite mai cu bă
gare de seamă, văzură că lumina se mişcă, în cru
ciş şi în curmeziş, chiar la marginea pădurei.

Aproape în acelaş timp ziseră amândoi încetişor: 
„El este", şi Tudor se repezi, ca un fulger, peste li
vada luminată de lună şi dispăru de partea cealaltă 
deodată în întunericul copacilor.

Când sosi şi Moangă acolo, erau faţă în faţă cu 
lancu Jianu.

— „Nebuniile !" zise Moangă şi, cuprinzându-1 
în braţele sale, îl sărută.

Haiducul răspunse: „N’a fost vreo mare vitejie. 
Târgu-Jiului doarme somnul drepţilor, numai tran
dafirii veghiază. Mi-am făcut o stea din luminici
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şi am pus-o în căciulă. Am mişcat apoi căciula în 
toate părţile, până aţi înţeles semnul meu. In he- 
răstrăul părăsit nit v'aşi îi putut vedea decât abiâ 
mâine“.

— „Dar Târgu-Jiului geme de slujbaşi ai Viste- 
riei şi de Arnăuţi“, zise Moangă grăbit, „îndată 
trebuie să pleci de aici, fiul meu !“

— „Iar slujbaşii Visteriei !“ zise Iancu mânios.
— „Iar, şi tot mereu, necurmat ei, şi iară ei
Haiducul lovi cu amândouă mâinile umerii lui

Vladimirescu. „Tudore, te-ai întors tocmai la 
vreme !“

— „Să te auză Dumnezeu !“ răspunse Slugerul.

In seara zilei următoare cei trei patrioţi şedeau 
în căzătura de $opron, de lângă herăstrăul părăgi- 
nit, pe supt care curge Sadul, zgomotos.

Moangă cârmuiă vorba, fiindcă el îi cunoştea 
bine pe amândoi tinerii: încăpăţânarea lui Tudor, 
precum şi felul pătimaş al lui Iancu, aveau trebuinţă, 
din când în când de o mijlocire îmblânzitoare, cu 
tot prieteşugul pe care-1 aveau unul pentru altul, 
şi care se întemeia pe neclintita cinste a amândo- 
rora. „Voi sunteţi ca cremenea, când vă izbiţi, ies 
scântei. Dar pentru ca acest foc să nu facă neno
rociri, ci să lumineze, trebuie să depărtez, eu, orice 
s’ar putea aprinde^ şi să las între voi numai făclia 
dreptăţii, pe care sunteţi chemaţi, voi împreună, cu 
puterile voastre -unite, so faceţi să strălucească44. 
Aşa grăi moşneagul, care avea, ca-mulţi alţi din 
compatrioţii săi, darul cuvântului friTnos, după ce
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Tudor istorisise cele petrecute la congresul din 
Viena, şi după acele spuse de el, avuseră ca urmare 
o ciocnire Intre cei doi prieteni.

Tudor, adică, istorisise, că prinţul Ca pod istria, 
un Grec în slujba Rusiei, primise să fie capul ,,Ete- 
riei“, şi că însuşi Tarul, precum şi craiul Bavariei 
şi al Virtimbergiilui intraseră, ca mădulări, în a- 
ceastă însoţire. Că Eteria ar luptă pentru sloboze
nie, că prin urinare ar fi un lucru bun, şi că ar tre
bui să fie ajutată.

— „Cum ajutată?** isbucnî lancu. „Poate prin. 
aceea că vom da afară toată leota grecească, şi îi 
vom face să ajungă mai de grabă la Elada lor slo
bodă? Aşa vreu şi eu !“

— „Isgonirea se face mai pe urmă, cu ajutorul 
Ruşilor !“ fu răspunsul scurt şi hartăgos al lui Tu
dor.

Moangă împiedică prin vorbele sale îmblânzi
toare, o isbucnire de mânie a haiducului. Jiaitu se 
sculă în sus, alergă de câteva ori încolo şi încoace, 
şi se opri apoi înaintea lui Tudor cu ochii scânteie
tori: „Ascultă4*, îi zise. „Pe când tu ai vorbit, acolo 
Inlăuniru, în Austria, în oraşul Vienei, cu ciocoii 
cu zaraful armean Manuc-Bey, pe care l-a trimes 
Caragea la congres, cu Grecul Capodistria şi cu 
■■Rusul Strogonoff, eu am vorbit cu un Român de 
•dincolo, cu Sihastrul delà Polovraci, şi acesta mr-a 
spus, cum- a făcut odinioară un alt Romoân, un ţă
ran căruia i se zicea Horia, acolo în Ardeal la ei, 
când a voit să scape poporul de robie !“ Cu însu
fleţirea inimei sale aprinse, îi istorisi lui Tudor cele 
ce auzise dela'părintele Damaschin, Vorbele acestui
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; schimnic, îl ridicaseră pe Jianu iară, după lipsa de 
bărbăţie, pe care o văzuse în urmă de tot, şi mai 
ales după josnicia ticăloasă a oamenilor din Vai- 
deni. Ele ’1 scoaseră din scârbirea sa, şi-l înălţa- 
seră cu aripi de vulturi, ân zarea luminoasă a ideilor 
de desrobire. Iancu sfârşi: „învins, vândut şi stărî- 
mat pe roată ! Dar rămas viu, trăind în inimile oa
menilor, viu ca însăşi veşnica dreptate, aşă este 
acel Hor ia !“

In ochii bărbatului, pe caic nimenea nu-1 văzuse 
încă rîzând, în ochii lui Tudor Vladiinirescu, se ivi 
atunci un fel de lumină strălucitoare. El se sculă şi 
strînse în braţe pe prietenul său.

Moangă şedea liniştit, cu mâinile împreunate.
Se hotănî ca Tudor să caute, el însuşi, pe vechii 

săi panduri, sau să-i vestească, prin oameni de în
credere, să se pregătescă, fiindcă Ţara va avea, în 
curând, trebuinţă de ei. Iancu se legă, să aducă o 
sută de haiduci, bine pregătiţi, şi să adune arme. La 
Polovraci, spunea că are un număr însemnat..

— „Să-ţi trimet şi ţie Ia Cerneţi ?“
Tudor dădiî din cap: „La CIoşami“.
— „La Cloşani?44 Sprincenele mişcătoare ale lui 

Jianu se ridicară în sus. „In Mehedinţi, nu departe 
de aici? Acolo unde ai fost vătaf de plaiu, înainte 
de Tăsboiu ?“

— „Şi sunt acuma orânduit iară !“
Jianu râse cu bătae de joc: „Să-ţi fie de bine !“
Moangă puse mâna pe umărul Iui: „EI a dat hâr

tia şi a cerut: slujba aceasta, pe care o avusese mai 
'înainte fratele său, fiindu-i trebuitoare spre a-şi as-

3»Baidaonl.
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cunde, pregătirile, pe care le face pentru desrobire*\ 
— „Tot cântecul cel vechili", mormăi Iancu, şi-şi 

înfipse călcâiul an scândurile putrezite. „Fă-te frate 
cu dracul... ce? Precum m'aţi făcut voi atunci pe 
mine zapciu? faptă, pentru care numai nunurezeu 
să vă ierte !“

Tudor se urca, călare, spre munte în sus, ţinând 
în spre Apus. Dc printre stâncile şi cheile împădu
rite, scoborau spumegând, o mulţime de pâraie lim
pezi, care alergau prin matca lor de pietre şi mânau, 
morile, trecând uneori chiar prin mijlocul curţilor 
din sate, şi se revărsau peste drumuri, sau se pier
deau prin umbrele micilor uriaşi.

Gânditori, dar totuşi aprinşi, priviau ochii călă
reţului la tot ce vedea acum iară, după o lipsă de 
doi ani. — la fântânile din marginea drumurilor, ale 
căror isvor erau supt învelitorile. purtate în câteşi 
patru colţuri de cruci cioplite în lemn. la câmpuşoa- 
rele cu grâu, care se vedeau, din când în când, în
tocmai ca nişte lăculeţe aurite, îmbrăţişate de pă
durile întunecate de stejar. Câmpurile erau mici, 
fiindcă ţinutul era de moşneni, acel neam de bărbaţi 
înalţi şi de femei minunate, ale căror mers este ca 
o cântare, asâ e de cumpănit, când ele alunecă, pă
şind cu picioarele goale, şi ţinându-se drept, ca bra
zii, deşi pun adesea poveri grele pe capul lor, ri
dicat totuşi în sus.

Mulţi din ochii întristaţi, care-1 vedeau trecând 
pe călăreţul cu haina lui neagră, se luminau, şi oa
menii se apropiau de calul Iui Vladimirescu, zicând:
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„Bine ai venit, boierule Tudor, gândiam că iie-ai 
uitat de tot pe noi, pandurii tăi deodinioară !“

Tudor Ie răspundea cu întrebări: despre cum 
stau lucrurile Ia ei, despre gospodăriile lor şi des
pre judecăţile cé Ie aveau, întrebări, care Ie dove
deau că nu-i uitase. Bucuria de lucrul acesta se lăţi 
grabnic, din gură în gură. Fiecare ar fi dorit, să 
vadă, şi el, pe cinstitul musafir în bătătura sa. Dar 
•eră şi singura lor bucurie că se întorsese ParucicuJ 
lor, pe care ei o avuseseră de multă vreme. Una 
şi aceeaşi plângere se auziă din toate gurile. „Dăj- 
diile ne omoară, boierule! Staritul Grec al mănăs
tirii Tismana ară locurile noastre, taie pădurea 
noastră, ne prinde vitele şi ni le închide şi numai 
greu le mai primim înapoi, plătind gloabă mare. 
Pentru noi nu mai e dreptate !“

— „Cum i-ati zice voi unui om, care s‘ar duce să 
culeagă mere de pe răchită?“ întrebă Tudor.

— . Că e nebun44, răspunse unul dintre ţărani.
— „Aşa, Chiri ţes ou le. De aceea şi eu vă zic vouă: 

Nebunilor! Deia cine aşteptaţi voi dreptate, delà 
ciocoi r Nehi’iPor !“

— „far, delà cine so cerem?“ oftau oamenii.
— „Deia pumnii voştri4*, răspunse Tudor scurt,
Chiritescu ridică pumnii în sus şi zise: „Porun

ceşte-mi, stăpâne, -unde să dau ?“
— „Când va fi grâul copt, atunci voiu chemă 

şi eu pe seeerători44, răspunse Tudor, şi intră t cu 
calul în curtea lui Chiriţescu.

Acolo pregătiă nevasta lui tot, ca mpsafirul să 
fie mulţumit/ liniştită, şi fără să se bage de seamă, 
asemenea- unei cocoane din lumea mar.e, care este
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obicinuita să primească musafirii. Tudor fù slujit 
cu acel cumpăt şi cu acea măsurare, care este una 
din însuşirile deosebite ale ţăranului român, şi care 
nu purced dintrlm simt de supunere fată cu cel 
mai mare, ci din conştiinţa demnităţii, nevroind să 
fie prin nimica supărător. Se puse pe masă mă- 
măliguţa caldă, brânză şi o cană cu lapte, apoi a- 
mândoi soţii se retraseră în tindă.

Cât şezii Vladimirescu la masă, în pridvor, ră
mase adâncit între tăcere întunecată. După masă 
ieşi în curte şi se preumblă, cu mâinile lîncrucişate 
pe spate, în jos şi în sus, dealungul pârâul ui, care 
străbăteâ ocolul deaeurmezişul. In nuci începură 
privighetorile să cânte. Noaptea de vară era lumi
noasă, dar Tudor, ca un om mâhnit, nu putea să 
se bucur^de ea. El oftă des şi adânc.

Chiritescu, după ce stătuse îndelung în umbra 
pridvorului, se (încumetă în sfârşit să se apropie de 
oaspetele său şi să întrebe: „Ce ai, boierule ?“

Primi însă răspunsul, numai după un sfert de 
ceas. lot timpul tăranuLstătuse aşteptând, neclin
tit, iar VătafuJ de plain alergase necurmat, în sus 
şi în jos: „Mai trăî-voiu eu oare, deajuns“, zise 
Tudor, „ca să pot scăpa Ţara de aste lepre stră
ine ?“

Nu era frica de moarte, care-1 cuprinsese pe 
acest bărbat, care mergea cântând şi jucând la bă
tălie, ci eră frica de scurtimea timpului! Cât de în
delungată vreme cerea şi cât de grea eră lucrarea 
lui, aceasta i se învederâ acum din nou, după ce se 
întoarse în Ţară. Nu mai era nici un om, cât de 
depărtat ar fi trăit pe lume, cât de sus în munte,



— 357 —

care să mi sufere cumplit de corupţia, ce copleşise 
Tara «întreagă. „Pentru noi nu mai e dreptate**, era 
vorba cea din urmă, pe care o auzia din toate gu
rile, şi toti ochii îngrijoraţi, cari se ridicau spre el. 
îi spuneau acela-ş lucru: „Pentru noi nu mai e drep
tate !“

In lumina aurită a soarelui despre seară, oare 
înviorează toate colorile mai mult, se aşterneă şe
sul Padeşului, lunca, prin care străbate Motrul, şi 
care de trei părţi este înconjurată de dealuri cu pă
duri minunate, iar în partea ei despre Miază
noapte, se înalţă munţii stâncoşi cu creştetele lor 
îndrăsneţ croite.

încă din depărtare i se înfăţişau călăreţului, nişte 
buni prieteni, cele două vârfuri delà Cloşani. şi la 
spatele lor, într’o depărtare şi mai mare, se vedea 
puternicul dos al Osiei.

Din câmpurile de jos, precum şi de peste coaste, 
unde oamenii puneau porumb, se ridică un fum. 
■care plutea ca şi un zăbranic albaştri, pe dinaintea 
soarelui. Venià delà focurile de frunziş, care se 
aprindeau de-ţărani pe răzoare, alături de carele 
lor ca un mijloc de apărare împotriva muştet celei 
relefcare bântuie acele locuri.

Când se urcase Tudor spre Padeş, ftî cunoscut, 
şi cine nu era la munca câmpului, se luă după el, 
să-I însoţească. Astfel, în scurtă vreme, avea vreo 
doisprezece călăreţi împrejurul său. Şi preotul sa
tului îl însoţiă călare. Deşi feţele frumoase ale oa
menilor rămâneau îngrijorate şi posomorite, ochii
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lor erau luminoşi. Vladimir es cu -înainta astfel, cu 
gvardia Iui aibă, — albul este faţa de căpetenie în 
■portul ţăranilor Olteni, — iot mai sus în munte, 
până la satul Orzeşti, unde se mai adăogară şi alţi 
ţărani. Adesea-treceau cu caii prin apă, prin Motrul 
limpede albastru, de care se apropie stâncile, fiind
că acest rîu de mante strica totdeauna drumurile, 
pe care Ocârmpirea nu ie ţinea în stare. „Noi sun
tem mai totdeauna despărţiţi dc lume, pare că n'am 
face parte şi noi din Ţana-Rornânească**, se plân
geau ţăranii. „Ga să ajungem la ţarinile noastre, 
tr.ebue să facem ocoluri mari, să trecem peste dea
luri, ni se prăpădesc carele şi vitişoarele“.

Motrul, bogat de păstrăvi, se sucea printre bolo
vani, şi se coteâ, când la dreapta când la stânga, 
prin lunca verde, înconjurată de copaci. Se ve
deau acuma, apropiate de tot, înălţându-se colţu
rile pietroase delà Cloşani, dincolo de coastele îm
pădurite. Drumul ducea apoi drept la cheia stân- 
coasă, care se întinde, printre aceste două colţuri, 
şi pe marginile căreia sunt aşezate casele satului.

Un călăreţ apucase înainte, şi împreună cu el 
sooborau acum ţăranii la vale, întru întâmpinarea 
Vătafului lor de .plaiu, chiuind şi împuşcând, de 
răsunau stâncile.

Pe seară, când erau adunaţi în curtea boierului 
Tudor împrejurul unei mese. lungi, la care toţi adu
seseră câte un dar, de bună voia lor, se sculă Ion 
Teleman, un bărbat cu umerii laţi şi cu mustaţa ar
gintie, ridică paharul şi zise: „Asemenea vulturu
lui, care, după ce s’a înălţat în sborul lui spre 
soare, se întoarce iarăşi 'înapoi la cuibul său, tot

n
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astfel se întoarce şi Căpitanul nostru, după ce a 
fost „înlăuntru", Ia strălucita Curte împărătească, 
şi vine iarăşi îndărăt la cuibul nostru stâncos. 
Multe va fi văzut pe'acolo prin străinătate, lucruri 
frumoase şi măreţe, şi aici. în Cloşanii noştri, nu 
vede nimic alta. decât pietre, bordeie şi câţiva ţă
rani săraci. Dar ei sunt ţărani de aceia, cari au 
stat cu el în ploaia gloanţelor. Asemenea prieteni 
n’a .găsit la Curtea puternicului împărat. Să dea 
Dumnezeu să-i meargă bine în mijlocul nostru. El 
ne-a fost totdeauna ca un părinte, şi noi vroim să 
fim fii lui credincioşi !“

Apoi începură tovarăşii de arme să. vorbească 
despre aceea, ce le fusese mai drag, despre răs- 
boiu. Feţele aspre şi mândre se în vesel iau, şi Tudor 
se uita la ei cu ochii scânteietori.

— „Hei!4* strigă Ion Iosan, ,/îţi mai aduci aminte, 
boierule, ce am căpătat de mâncare atunci, când 
te-a trimes generalul Isaioff în Balcani ?"

— „Răbdări prăjite", zise rîzând tânărul loniţă 
Ceganu.

— „Cam aşa ceva", urmă Iosan. „Soharé, un fel 
de pesmeţi negri, cari erau aşa de tari, încât tre
buia să-i lăsăm o zi întreagă în apă, ca să se'în
moaie, şi apoi să-i fărâmăm. înainte de a-i putea 
baga în gură. Vara trăiam mai bine. fierbeam Ia 

“buruieni !"
— „Vă aduceţi aminte, cum am stat, luni întregi, 

cu braţele «încrucişate în Lovcea, şi n aveam ninr-c 
dc făcut, până ce a venit porunca, în sfârşit, ca să 
luăm Pievna?" zise Barbu Viga. „Atunci ne-a dus 
boierul Tudor aşa de grabnic acolo, încât Ruşii.
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greoi, au sosit cu mult mai în urma noastră, după 
ce noi şi luasem cetatea cu iuruş, urcân du-ne .pe 
scări, şi ne bateam prin ulicioarele strâmte. Elelei! 
Trăgeau şi cadânele ou puştele în noi, de pe fe
restre !“

— „Da, da“, zise Teleman, dând din cap, „şi 
unde era la greu, acolo tot noi trebuia să mergem 
înainte. Când Ruşii n’âveau noroc, ofiţerii lor ne 
înjurau tot pe noi, şi ne loveau zicând : „Durak 
Moldovanski!“ Iar când ie dedeam ajutor, — şi 
asta se întâmplă de multe ori, — atunci ei rânjiau 
la noi: „Dobre Kazaki!“ deodată eram atunci Ca
zaci! Dar Olteni? Rumâni? Doamne fereşte, de 
aceştia ei n’auziseră nimic !“

— „Să deă Dumnezeu44, zise Tudor apăsat, şi 
îndată ce-şi ridică el glasul, toţiceilalţi tăcură, şi 
se auziă numai Motrul vâjâind, — „să dea Dum
nezeu, spre lauda sfintei lui dreptăţi, ca numele 
poporului românesc, să fie odată pomenit cu toată 
cinstea, caTe i se cuvine! Numele poporului, fraţilor, 
iîu al ciocoilor, al poporului, care ară şi seamănă, 
al poporului, care se luptă şi-şi varsă sângele, şi 
care nu doseşte Ia vreme de primejdie44.

— „Amin!“ zise popa Gheorghe din Padeş.
Oamenii ziseră şi ei: „Amin !“
Când plecară în sfârşit pe Ia casele lor rămase 

numai Ion Teleman lângă Tudor. Glasul lui era 
cald, fiindcă erâ mişcat de bucuria, că mai văzuse 
încă odată pe Căpitanul său, şi-i zise: „Stăpâne, 
da-mi voie, să-ti spun şi eu o vorbă. De ce nu te 
însori? Atunci ai rămâneă la noi, te-ain avea Vătaf

i
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de plaiu. cât ai trăî, fiindcă noi toţi te iubim pentru 
dreptatea ta şi pentru frica ta de Dumnezeu44.

Tudor tăcu mai îndelungat, iar vechiul lui to
varăş de arme. care îi cunoştea firea bine, aştepta 
cu răbdare.

In sfârşit veni răspunsul: .,E! Telemane, eu nu 
simt făcut nici pentru avere, nici pentru muiere. 
Sunt făcut pentru altcevâ !44

Şi după o altă scurtă tăcere: „Pe drumul, care 
l-am apucat eu, am trebuinţă numai de cămaşa 
morţii !“ i ■

Ceasul, când oamenii din Cloşani. l-au văzut iar 
pe Căpitanul lor, n’au vroit să i-1 amărască cu je
luiri.

A doua zi însă, des-de-dimincaţă, curtea lui era 
plină de bărbaţi, cari veniau să se plângă pentru 
nedreptăţile ce Ii.se făcuseră. In-partea cea mai 
mare, Tudor cunoştea aceste plângeri, încă dinainte 
vreme! Erau pricini vechi, între acei ţărani si bo 
gaţul proprietar Glogoveanu.

Intr’una din zile. Căpitanul scoborâ, însoţit de o 
roată din pandurii săi de odinioară, în jos pe valea 
Motrului, până unde valea se lărgeşte în-tr’o pajişte, 
şi unde ei găsiră, după cum fusese înţelegerea, pe 
boierul Glogoveanu, şezând la umbra unor stejari 
bătrâni, dimpreună cu doi preoţi şi cu o mulţime dc 
slugi. Sta acolo la masă de prânz. Se. întinseseră 
covoare turceşti de mătase pe iarba moale şi se 
puseseră perini pe deasupra lor. Ţiganii alergau 
împrejurul focului, încolo şi încoace. Fripseseră pe

IS
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cărbuni nişte păstrăvi. pescuiţi acum. şi cu aceşti 
■peştişori fragezi, uniis.plini de icre, se potriviâ de 
minune vinul cel vecliiu. Boierul şi cu preoţii se 
Înroşiseră la fată şi le sclipi au ochii. Mâncară şi 
băură după obiceiul turcesc, până când începură 
să sughiţe, şi abia mai erau în stare să zică două 
vorbe legale la un înţeles.

Tudor se aşeză cu oamenii Jui pe pământ, şi 
atâta el, cât şi ţăranii scoaseră câte o bucată de ' 
mămăligă şi câte o bucăţică de brânză din traiste, 
şi mâncau în tăcere. Când Glogoveanu pofti pe 
Vătaful de piaiu la masa lui, acesta .îi mulţumi, dar 
nu primi.

Se începu apoi cercetarea. Unii din ţărani aveau 
hrisoave îngălbenite şi scrise pe la începeri cu slove 
împodobite cu fel de fel de floricele. încetişor, şi 
cu feţele pline de evlavie, desveliau aceste moaşte- 
sfinte de prin ştergarele lor de in, cusute şi ele 
frumos. în care le ţineau.

Glogoveanu ceti câteva din aceste hrisoave şi 
apoi zise: „De unde dracu aţi luat voi numele voa
stre? Astea sunt nume de boieri! Şi voi sunteţi mi
mai nişte nevoiaşi, cari purtaţi opinci ?**

— „De, boierule, se vede“. zise Barbu Viga, „că 
părinţii noştri au1 fost judecaţi tot aşa de strâmb, 
cum ni se face şi nouă judecata acurn“.

— „Mi se pare că te lungeşti, vrând să faci glume 
cu mine?“ răspunse Glogovean.ii dispreţuitor. Le 
spuse apoi că hrisoaavele ar fi paragraf iste, că ele 
•ar fi fără putere, pe câte unele din ele nici leatul 
nu s’ar mai fi cunoscând, li arătară atunci şi uit 
alt hrisov nou cu mâna desluşită a lui Tudor Via-
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dimirescu. pe care-1 scrisese el însuşi, cu1 câţiva 
ani mai înainte. Tudor era foarte pretuit ca hotarnic 
în Mehedinţi si în Gorj.

Glogoveanu ridică sprincenele «în sus. scutură din 
umeri $i zise apoi: „De atunci încoace eu am găsit 
Insă o altă mărturie, care sfărâmă acest hrisov, 
de$î a fost făcut în credinţa cea mai bună, vorbind 
de drepturile voastre44. Făcu un semn, şi din mij
locul slugilor ieşi un ţărani bătrân.

'— ..Este Ghită-lioţul44, şoptiau oamenii din Glo
sau i.

— „Acest om, Ghită Răiescu44, urmă Glogoveanu, 
„a jurat înaintea Sfinţilor părinţi44 — şi se închină 
spre preoţi, — „că el, copii fiind, atunci când s’au 
aşezat hotarele între moşia mea şi moşia voastră, 
în defaţa strămoşului meu. după obiceiul pămân
tului, a fost bătut zdravăn, spre a-şi aduce aminte 
itoată vieaţa sa. cum şi unde eră hotarul. Şi ară
tările lui se potrivesc cu ale mele, iar nu cu ale 
voastre44.

Atunci zise Tudor aspru: „Acest om este un 
nemernic !“

— „E! a jurat !“ strigară amândoi preoţii cu un 
singur glas. „A jurat pe Sfânta Cruce !4‘

Vătaful de plaiu se uită irrît la ei: „Sfânta Cruce 
rabdă cam multe !“

Nu se putu ajunge la o înţelegere, şi după un 
ceas de vorbă zadarnică, Tudor se /întoarse cu ţă
ranii lui înapoi, spunând boierului, că de oarece 
nu se poate lumina pricina cu binele, el are de 
gând să o aştearnă ‘Divanului spre deslegare.

Turbat.strigă atunci Glogoveanu după el : Cu
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acest Vladimirescu, cu acest făţarnic, stăpânirea 
! şi-a adus beleaua în casă. S’a mai pomenit ase

menea lucru, ca eu care l-am văzut făcând slujbă 
în curtea tatei, pe acest sărăntoc, să nu mă pot 
scăpă de această pacoste în judeţul meu? Să se 
ducă înaintea Divanului, această treabă de nimica-! 
Auzi colo! Adică eu am poftă, şi am vreme, să alerg 
pe la Bucureşti, şi să-mi risipesc banii mei pe la al- 
băstrime !“

Preoţii clătinau din capete îngrijaţi: „Slugerul 
are acolo multă trecere. Boierul Samu-r caş iace 
■orice de hatârul lui, şi prietenul său Ilarion, Igume- 

''nul mănăstirii Dealului, care stă tot mereu ia Bu
cureşti, este în deosebi primejdios44. Ei aţâţau mâ
nia lui Glogoveanu, şi-i făceau frică boierului de 
multele alergături, ce le aducea cu sine o astfel de 
judecată. în sfârşit Glogoveanu se rugă de cucer
nicii părinţei, să se ducă încă odată la Vătaful de 
plain, şi să vorbească cu el o „vorbă cuminte'4.

Intr’una din zile cei doi preoţi sosiră /în Cloşaui. 
Slugerul însă tocmai nu eră acasă, fiind dus călare, 
prin cheie în sus, unde pusese să-i taie pietre pen
tru un rug de moară, pe care aveă de gând, să-l 
ducă prin mijlocul satului. Se trimise sa-1 vestească, 
dar el rugă pe părinţei, să vină dânşii în sus la el, 
fiindcă Irebuiâ să rămâie şi de noapte acolo, la 
baia de piatră.

Slujitorii Domnului un erau iubitori de drumuri 
grele, destul se sdrobiseră până aici Ia Cloşaui, dar 
pentru hotarul lui Glogoveanu, se hotărîră în sfâr-
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sit, s&mai facă şi acest drum până în sus în deal, 
•Un, ţăran li călăuzi printre stânci, şi după câtăva 
vreme auziră loviturile de, ciocane, care spărgeau 
pietrele.

Câteva care stăteau acolo, şi boii, dejugaţi, se 
odihniau pe lângă ele. Alături cu stânca, din- care se 
spărgeau bolovanii, se făcuse un umbrar. Şi supt 
el şedea Tudor.

Solii lui Glogoveanu vorbiră mult, şi în fel şi 
chipuri, ba ameninţători, ba prieteneşte, clintind din 
ochi — până când, îln sfârşit, în faţa tăcerei nestră
mutate, a lui Vladimirescu, ei amuţiră, şi se uiţau 
unul ia altul, înfierbântaţi la fată. Nici măcar cu o 
duşcă de vin nu-i îmbiase mojicul, ca sa se mai ră
corească oamenii. Ba el se sculă de pe scaun, 
par’că preoţii nici n'ar fi fost de fată, şi se duse 
câţiva paşi înaintea umbrarului, să vază, câţi bo
lovani spărseseră ciocanele sunătoare, şi numai 
după ce se întoarse înapoi, deschise gura.

— „Ticăloşilor !“ le zise, „adică voi şi cu Glogo
veanu voiţi să mă cumpăraţi, ca să nu duc jude
cata ţăranilor înaintea Divanului, vreţi să mă mi
tuiţi, ca pc Ghită-Hotul,. pe care I-ati înduplecat 
să jure strâmb !“ Glasul Lui sună din ce în ce mai 
puternic, ca tunetul pe vreme tare, şi când preoţii, 
speriaţi, încercară să răspunză ceva, atunci isbî şi 
trăsnetul: „Predo, Ioane, Bărbiile!44 strigă Tudor, 
şi după ce veniră: „Luaţi-i de aci pe aceşti ne
mernici, înliămati-i la jugul înaintea unui car! Pu
neţi mâna !“

După ce se desmeticiră ţăranii din cea diiitâiu 
încremenire făcură cum li se poruncise. Anteriele
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negre fură duse la cristeie, $i jugul boilor le caz ft 
preoţilor pe ceafă. Fură legaţi eu fringhii peste 
mijloc, şi Barbu Viga, ridicând biciul de jos, plesni 
în vânt şi strigă: „Hi. Boulean, hi!“ şi apoi, cu glas 
scurtat scoase din gâtlej: „Cia, cia !"

Se adunaseră toti oamenii, cari lucrau la piatră, 
şi se uitau miraţi, când la jugul de acest nou fel, 
când la Vătaful de plain, care stă alăturea, înfio
rător, cu sprincenele încruntate. Dar când le strigă 
Barbu Viga preoţilor ca la boi, începură toţi cei 
din prejur să rîză.

Tudor se răsti la ei, şi strigă cu acel glas îngro
zitor al lui, care pătrundea până în măduva din

oase: „Sarea pământului s’a împuţit! Nu e nimica 
de r-îs !"

Mânia acestui om eră mânia unui apostol. El nu' 
cunoştea batjocura, care glumeşte cu protivnicii 
săi. Zeflemelele nu erau în firea iui. Prin pedepsele 
îngrozitoare, pe care le da eVvroiâ să îi facă să 
înţeleagă/şi :pe cel care făptuise, si pe cel care su
ferise, şi pe toţi ceilalţi de faţă, cât de rea a -r 
fapta săvârşită. Nu eră pedeapsă numai spre a pe
depsi, ci vroia să slujească şi pentru alţii de în
dreptare. Prin aceia, că înjosea acum atât de adânc 
pe aceşti preoţi, vroia să facă pc ţărani să înţeleagă, 
cât de sus ar îi trebuit să stea ei. sarea pământului, 
cari erau chemaţi să înfăţişeze (înţelepciunea şi cu
răţenia purtărilor bune. Ca adevărat ţăran, mai 
cetit, cum era. Vladiniirescu împărţiă poveţile sale 
în pilde şi cu fapte învederătoare.

Pilda de astăzi îşi ajunse ţelul.
Şirul trist şi tăcut, se porni la vale printre stând
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şi printre pietrele ascuţite. j^reotii^gemeau supt j».
*Z.»î».care le.rupea aproape, gâtul. Mai ales când se 
lăsa carul greu în jos, hainele lor lungi. îi împie
decau Ia păşit, şi încurcându-se mereu, iîn ele, ei 
cădeau. Tudor dădea atunci semn, şi Barbu Viga 
plesniâ din biciu.

Puţine zile în urmă sosi o veste îngrozitoare în 
satul Cloşani: că Ienicerii din cetatea Ostrovului 
ar fi intrat în Mehedinţi, răsvrătiţi împotriva Por
ţii, ca pe vremea Iui Pasvantoglu. şi că jefuiesc 
Raiaoa.

Până Ia Cloşani, satul cel din urma din munţii 
României spre Miazănoapte şi Apus, negreşit că 
nu vor veni Turcii. Cloşanii erau prea sus şi prea 
pierduţi din lume. Drumuri nu erau şi nici bogăţii 
de luat. Dar Vătaful de plain aveà o moşie, în spre 
Miazăziua judeţului, la Cerneti, $i el purcese in 
grabă spre apărarea ei, împreună cu Preda şi ou 
alţi câţiva oameni, cari-1 în so ţi au de bună voia lor.

Trecură iute. ca înlr’un sbor, peste nenumărate 
dealuri, care păreau că se încrucişează, şi din ale 
căror vârfuri, privind înapoi, se vedea meterezurile 
cele- puternice de apărare ale Ţărci, despre Miază
noapte, şirurile Carpaţilor, cât puteai cuprinde cu 
ochiul.

Până la Ccrnovoşani, care sunt aşezaţi într'o 
vale largă, prăjită de soare, nu văzură nici o urmă 
de Turci. Aici însă întâlni Tudor pe cei dintâiu bă- 
jenari. cari se îndreptau spre munţi. Scumpi la vor
bă, cu ochii mari şi posomorîţi.. şedeau în carele
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lor, trase de vitele nevoiaşe. Foarte ticăloşi erau:, la 
vedere, aceşti oameni, oif tot portul lor frumos alb 
şi cu toate podoabele, care Ie purtau la cap femeile, 
panglicele bălţate, care ţineau marama, şi care fără 
îndoială sunt o rămăşiţă -din vechiul port Roman, 
păstrat încă în acest judeţ. Mamele se aplecau spre 
copiii lor, sărăcuţii de ei, cu feţe pălite şi amante.

Nimerii nu puteă să dea o desluşire măi amămu- 
ţită despre intrarea duşmanilor în Ţară. Spuneau 
numai, că au văzut ridicându-se fumuri din satele 
despre Dlinăre. cărora li se dăduse foc, şi că, ei 
văzând astfel, au luat-o la fugă spre munte. Ini Me
hedinţi se ştia. ce însemnează aceasta ! Unghiul a- 
cela al ţării era împresurat de patru cetăţi turceşti: 
Àda-Calè, Cladova, Ostrovu şi Vidinn !

Delà Cernpvoşani înainte drumul ducea prin 
bălţi, dar fiindcă anul acesta eră prea puţină apă. 
luminos albastru se întindea cerul pe deasu
pra câmpiilor, şi ţapene stăteau, drept în sus, pe
nele cafenii ale stufurilor. Mai spre Miazăzi se 
părea că joacă văzduhul, tremurat de cântecul 
greerilor, care se ridica din grâul, ajuns acuma în 
pârgă. Holdele erau pe aici foarte întinse, aşter- 
nându-se peste dâmburi. Erau toate moşii boiereşti. 
Când trecea Tudor călare printre ele, se uita mâ
nios. Ştia, cine plăteşte această pătură de aur cu 
sudoarea sa şi cu sângele sau. Arăturile pe aceste 
coaste repezi, trebuiau să fie făcute cu câte patru 
şi cu şase boi. Ce câştigă ţăranul1 cu munca aceasta 
grea? Mila ca să plătească, el, toate birurile pentru 
boierii scutiţi de dări.

— „Iată un sat jefuit!“ strigă Preda deodată.
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Toţi se uitau aţintit la casele, Înconjurate cu- ver
deaţă. Din depărtare se vedeau învelitorile de şiiiP 
drilă sfărîmate, şi pereţi, de pe cari căzuse ten
cuiala de pământ.

— „Dar nu se vede ieşind nici un fum“. zise Ion 
losan.

Tudor tăcîi. şi lăsându-i, să se certe câtăva vre
me între ei. dacă satul este jefuit, sau numai pă
răsit,şi zise în urmă amărît: Jefuit a fost, însă nu 
de Turci, ci de ciocoi. Nu ştiţi, cum) sunt satele aici 
la şes ?“

Când roata căleretilor intră prin colibe, ei tre
ziră pe ţăranii posomoriţi şi nepăsători: „Lua'ţi-vă 
femeile şi copiii şi duceţi-vă la munte! Vin Turcit!"

— „Şi voi le ieşiţi ‘înainte ?“
— „Boierul, Vătaful nostru de plaiu, are o vie la 

Cer neţi
— „Dumnezeu' să-i ajute“.
După un. ceas pandurii dădură peste nişte oameni, 

cari veniau în fugă, cât puteau de degrabă, de le 
curgeau sudorile de pe feţele, arse de soare şt 
sleite de viaţă. Spaima se vedeâ în ochii lor: „Tur
cii !“ strigau ei. „Turcii sunt în viile delà Cerneţi!“

Când ajunse Tudor, pe coama dealurilor, pe a 
căror coaste se întindeau şi viile lui, vâzù cum! se 
ridicau unde şi unde, suluri de fum din vale. Ar
deau casele proprietarilor.

Vătaful de plaiu întrebă atunci, scurt, pe însoţi
torii săi: „Poate vroiţi să vă întoarceţi ?“

Dar Icnită Gegân răspunse: „Cum poţi, boierule, 
.sa crezi un asemenea lucru? O zi întreagă ne-ai

21lUkMiU'.nî,



purtat prin soare, şi acum să n'avem nici măcar 
panie să mirosim iarba de puşcă ?“

Tot la fel gândiau şi ceilalţi panduri. Aşa gândia 
şi Tudor însuşi.

—- ..Bine**. zise el. ..Haideţi înainte! Poate sa 
ajungem încă până la via mea, acolo am arme. 
N’aş vrea să pună mâna pe ele acei câini spurcaţi*4.

Dar ei îi'ajunseră până acolo. La o întorsătură 
a văii se şi întâlniră cu o ceată dc Turci, şi trebuiră 
să se întoarcă înapoi, la deal. Calăuzitti de Tudor, 
care cunoştea locurile, ajunseră la o coastă, care 
se chema Curila, unde mai rămăsese din luptele de 
mai nainte, un fel de meterezuri, făcute odinioară 
chiar de Vladimirescu.

Pe când .văzduhul străluciâ roşiatic din spre 
Apus, şi se vedea în depărtare o bucată din Du
năre, printre două măguri asèmanata unui aur 
roşu topit, se zări o ceată de Turci, cam vreo sută 
de oameni. Ei se despărţiseră în roate, fiindcă Ţara 
era fără apărare, şi o puteau prin urmare jefui după 
plac, de prin deosebite părţi. Strigau ca de obiceiu 
şi chiuiau. înjurau şi urlau pe urma pandurilor.

Două ceasuri trăsniră puştile. Tudor era încă 
stăpân pe meterezuri, dar duşmanii începuseră să-l 
înconjoare din «toate părţile.

La urmă Turcii dădură năvală asupra întăririi. 
Iri fruntea tuturor sari înjăuntru un Ienicer cu fata 
vopsită roşie, îmbrăcat cu haine galbine şi verzi, 
cari se umflau în aer, şi purtând un cauc de pâslă 
albă în cap. El sbierâ necontenit zicând acea mur
dară înjurătură, care este obişnuită hi Turci: „Bre. 
Ghiaur, avradini... !i4 Si odată cu această vorbă
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vâjâi şi un iatagan, pe deasupra capului lui Vla- 
dimirescu. Dai în aceiaşi clipa urechea lui Tudor 
fîi isbită de un glas, cunoscut, care-i spuse pe ru- 
mâneşte: ..Eu sunt, eu. Iancu! Lasă-te să te uir- 
măresc, eu. şi băieţii mei vor face tot astfel cu oa
menii tăi“.

Aşa se răcii. Ienicerii neadevăraţi scoaseră pe 
panduri din şanţuri, şi se Începu o goană prin pă
dure. Cei fugăriţi şi acei, care-i urmări au de a- 
proape, adică cei doisprezece haiduci, .împreună cu 
Căpitanul lor, se pierdură curând într’o vale. Se 
mai auziă strigătul urmăritorilor. Noaptea se lă
sase. şi 'Furcii ceilalţi nu mai gâsiau de trebuinţă 
să alerge după ghiauri. Ei aveau credinţa, ca pan
durii încăpuseră pe mâinile tovarăşilor lor.

Când se încredinţa Iancu pe deplin, că nu-i mai 
urmăria nimenea dintre Turci, se opri pe loc şi-l 
îmbrăţişă pe Tudor.

Haiducii veniseră la Cloşani, ca să-i aducă arme 
Iui Tudor Vladlmireseu, şi aflaseră acolo împre
jurarea, pentru care trebuise. Vătaful de plaiu sa 
se ducă la Cerneţi. Cu iuţeala vântului Iancu apucă 
pe urma lui. si, !a Cernovoşani, sfărîmase o ceată 
de Ieniceri, si luându-le hainele. îmbrăcase oamenii 
Iui cu ele.

Jianu şi Vladimirescu hotârîră împreună acum, 
să-şi adune pandurii şi haiducii lor, ia)* apoi să -în
frunte duşmanul, cu- aceşti oameni aleşi.

Dar nu .put utră sa aducă la îndeplinire acest plan, 
deoarece drumurile erau rele, şi depărtările prea 
mari. — şi în deosebi haiducilor, fiind împrăştiaţi 
prin toată partea de Miază-Noapte a Tării, le-ar
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fi trebuit cel puţin două săptămâni, spre a se adună. 
Intr’aceea stăpânirea se plânsese şi la înalta Poar
ta, şi se trimisese un Paşă împotriva răsvrătiţilor. şi 
acesta îi sili să se întoarcă înapoi, dincolo de Du
năre.

Mai în urmă acel Paşă cu oştirea sa, se purtară, 
în .împrejurimile Bucureştilor, tot aşa de sălbatic,, 
cum se purtaseră Ienicerii în Mehedinţi şi în Oorj. 
Dar de data asta, mergea vorba, că el o făcea ca 
prieten.

Spre sfârşitul toamnei se duse Tudor la Bucu
reşti .spre a înfăţişa înaltului Divan plângerile ţăra
nilor săi privitoare la hotarele boierului Ologo- 
veanu.

lntr'un amurg de seară Vătaful de plain sosi la 
Bucureşti, odată cu cea dintâiu ninsoare. Că intrase 
în oraş, înţelese numai din aceea, că copitele cailor 
1 oviau acuma în lemn, şi că roţile se rostogoliau, 
jiu numai prin văgăuni lutoase şi găuri de pământ, 
ci se legănau şi peste bârnele, cu cari erau podite 
uliţele cele mari ale Bucureştilor. Scuturăturele nu 
lips ia-u-, ba erau şi mai multe, fiindcă nimănui nu i-ar 
fi .trecut prin minte, supt oblăduirea lui Scotocită, 
să dreagă caldarîmul, pe unde eră stricat. Ce pu
trezise, rămânea putrezit, şi eră încă noroc, dacă 
nu-şi rupeau caii picioarele.

Când ridică Tudor puţin perdeaua de piele, delà 
uşa covâltirului, văzu o viscoleală de zăpadă, atât 
de vrăşmaşe, încât nu se mai putea deosebi nimica.

Insfârşit, se opri trăsura. Strângându-şi blana pe
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trup, Vladimirescu se dădu jos. Nici nu mai trebui 
să-şi iea osteneala, spre a intră în casă, fiindcă cri
vatul îl aruncă înlăuutru, pe uşa geamlâcului, ce 
se deschisese, odată ou zăpada viscolită,

Dinlăuntrul casei se auzi atunci un glas plăcut de 
bărbat: „Slugerule Tudor, soseşti întocmai ca un 
vultur, sburând, pasăre de furtună ce eşti! Bine ai 
venit, te sărut de o mie de ori !“

Trecând peste pragul al doilea, Tudor se află .în 
faţa arhimandritului Ilarion. Acest chiriarh eră un 
om slăbănag, în vârsta mijlocie, nici tânăr, nici bă
trân. Faţa lui eră deşteaptă, fruntea Iui largă şi bol
tită. Ochii Iui, castanii — deschişi, spuneau şi bat
jocură, şi bunătate. Barba, destul de rară, băteă în 
roşiatic.

Arhimandritul apucă pe Tudor de gât cu dra
goste, îl trase în odaia de musafiri, care eră bine 
încălzită, şi-i făcu zece întrebări deodată, fără să-i 
lase timp să răspunzâ: „Aşa! Spală-te, încălzeşte- 
te, desghiaţă-te. Apoi să cinăm“.

Această casă preoţească, moştenită de Ilarion de 
Ia părinţii săi, înfăţişa îniocmai firea stăpânului ei. 
In odăile scunde, spoite cu var alb, erau aşezate 
flori pe Ia toate ferestrele, flori bine .îngrijite, cum 
se vedea, de o mână dibace, fiindcă îniloriau acuma, 
la începutul iernei. Erau micsandre şi rozete, ga
roafe, măgheran şi tufuliţe întregi de lămâi te.

Tot asemenea îmbelşugate, ca florile, erau şi căr-. 
tile, aşezate pe rafturi de lemn pe Ia toţi pereţii, 
cărţi în toate limbile, legate în simplă mucava, cum 
erau cele ce veniau din străinătate, şi cărţi legate în 
scoarţe de piele, cu ferecaturi de alamă, cum se le-
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gau Ia tipografiile mănăstirilor odinioară din Ru
mania. Prin veacul al şaptesprezecelea, în mănăsti
rile delà Govora şi Snagov, şi delà Scaunele Epis
copiilor de Argeş şi Râmnic, se făceau adevărate 
lucrări de meşteri, care se trimiteau ca .daruri, la 
Eparhiile Ortodoxe din Ierusalim. Amtiohia, Alexan
dria, din Egipet, Siria şi Cilicia.

După câtăva vreme se auzi iară glasul vesel al 
Arhimandritului în uşa odăiei lui Tudor: „Poftim 
la masă! La masă!“ şi cu o vioiciune, nu tocmai 
obiciunuită preoţilor, el apucă braţul lui Tudor, şi-l 
duse în sofragerie. Un diacon şi o slugă stăteau 
împrejurul mesei, şi se închinară zâmbitr-i. Veselia, 
binevoitoare, a stăpânului se revărsă şi asupra oa
menilor săi de casă.

în vremea cât ţinu masa. Tudor rămase tăcut. 
Avea prea multe de spus, şi avea lucruri prea în
semnate de întrebat, care nu se putea face în auzul 
altor urechi, afară de cele ale lui Ilarion. — şi Gre
ceşte nu ştiă !

Arhimandritul cunoştea însă pe deplin pe priete
nul său, şi-I înţelegea. In timpul cât şezură la masă. 
îi spuse veştile cele mai nouă din oraş, care n’aveau 
însă vreo mare însemnătate.

— „Trebuie să ştii, că ,în lumea aceasta, cea mai 
bună din.tre toate lumile, sunt toate întocmite -mi- 
nunat“. zise el, întrebuinţând o vorbă a lui Voltaire, 
idolul său. „Turcii au plecat, şi toată ziua, se urcă 
oamenii, cu paşi veseli, colo în sus, la Sîântu“, e! 
facă un semn cu capul în spre fereastră. Casa lui 
se afla la poalele dealului, pe care este aşezat co
nacul Mitropolitului Ungro-Vlahiei şi biserica, în
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care se păstrează moaştele Sfântului Dimitrie Ba- 
sarabov, ocrotitorul oraşului Bucureşti. „Cât ţinuse 
groaza de Turci, i se încredinţaseră lui sipeturile şi 
lăzile cu toate lucrurile, pe care le aveau oamenii 
mai de preţ, ca să le păstreze, şi acum se duc oa
menii şi Ie iea înapoi. Ciuma a încetat. Şi lumea 
spune că s'a ieftinii pâinea, fiindcă au rămas vreo 
câteva mii de guri mai puţin, şi fiindcă lumea a os
tenit de a se mai jeli şi dé-a mai trfemurâ de frică, 
este acum îudoiit de veselă. De! dacă nu moare 
omul, trebue să trăiască. Asta ri’o spun eu, asta o 
spune un Franţuz foarte cu minte, unul pe care-J 
cheamă Musiu de la Palisse. Aşa dară, trebuie să 
facem chef acum. Serbările se ţin lanţ şi.urmează 
una după alta. In deosebi se bucură ansa toată lu-^V ** c 
mea de teatrul Domniţei Raîii. Fermecătoarea a- 
ceea l-a înfiinţat aşa, fără veste. Spune că vroieşte 
să desveţe bărbaţii de jocul cărţilor, şi a pus să-i 
zidească o odaie mare în patru colţuri, pe ai cărei 
păreţi sunt, de trei laturi, trei rânduri, unui peste 
altul, de mărunte despărţiri, cam în felul chiliuţelor 
din fagurii albinelor. Acolo înlăuntru pot şedea oa-. 
meni.... dar uitasem, negreşit vei fi văzut asemenea 
chihuţe la Viena, Arhon Slugertile, şi vei fi ştiind 
mai mult despre el, decât mine. Dar nu ştii ce se 
joacă aici. Ia noi. Domniţa a adus o trupă delà'
Viena şi se joacă şi se cântă tragedii, comedii, o- 
pere, loade pline de iubire de Tară, de credinţă, de 
fapte vitejeşti şi de dragoste pentru, dreptate44.

— „Şi aceasta nu e bine?“ întrebă Tudor cu vor
bă rară.

— „Ba e foarte bine4*, răspunse Arhimandritul,
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luminându-i-se ochii. „Deşi ei le fac toate a-ceste 
mai ales pentru ei înşişi, pentru Eteria lor, dar tot 
va rămânea poate, ceva folos şi pentru noi44.

După masă, când erau singuri, şezând pe divanul 
din iatacul de fumat, şi nu putea să-i audă nimenea, 
tăbărî llarion cu toate felurile de întrebări asupra 
fui Tudor. Era încântat de mila ce o avusese Ţarul 
şi mulţuiniâ sorţei, prin care ajtmsese Vladimirescu, 
în nişte vremuri atât de însemnate, la Viena. „Tu 
ai fost, Arhori SIugeruie, de faţă“. zise el, „la una 
din cele ma! măreţe fapte, care s’au petrecut Tiu is
torie: sfârşitul paterei lui Napoleon*4.

— „N’an fost măreţe 'de loc“, aruncă Tudor o 
vorbă în puhoiul de cuvântare al lui llarion.

— „Cum adică?44 întrebă Igumenul, mirat.
— „Ei mâncau şi beau mereu şi eşiau-apoi la 

plimbare cu trăsimie44, răspunse Vladimirescu44. 
„Fireşte că-i vor ii durut gurile de atâtea fleacuri, 
câte vor fi înşirat44

Fiindcă aceste cuvinte fură spuse scurt şi poso
morit, cum era felul lui Tudor să vorbească, ele 
stârniră, cu atât şi mai niiilt, rîsul Arhimandritului.

— „Eleiei!44 zise el. „ce vrei, fiule, tu ai avut pri
lej să vezi de aproape, că la urmă tot numai oameni 
suntem cu toţii, chiar şi acel uriaş de împărat Na
poleon, care a fost pironit de stâncă, ca Prometheus, 
furătorul fulgerului, într’o insulă pierdută în mare. 
Da, negreşit acei mari boieri delà Viena vor fi jucat 
şi vor fi spus. Ia palavre, dar totuşi ei înfăţişau o 
măre patere, puterea numărului, şi puterea unei 
'idei, care ,îi mişca. La porunca lor, oştirile sburau

✓
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ia Waterloo şi biruiau pe temutul biruitor de până 
atunci44.

Furat r de veni tura vorbelor sale însăşi, Ilarion 
făcu uni logos tăcutului Tudor despre însemnătatea 
congresului delà Viena. Acest logos însă-I convin
gea numai pe jumătate, pe Vladimirescu, fiindcă 
se împtrivià firei lui de ostaş, şi nu-i veniau la so
coteală încurcăturile diplomaticeşti, şi i-ar fi tăiat 
vorba părintelui Arhimandrit Ilarion, dacă ar fi 
ştiut, cum închinase odată Generalul Bliicher, la o 
masă în, Paris: „Ceeace câştigăm noi acum cu să
biile, să nu lăsaţi voi să se piarză cu condeiul44.

Deşi Vladimirescu eră totdeauna gata la răspuns-, 
. şi era neatârnat în judecata lui, totuş se lăsa ade- 

' sea călăuzit de părerile lui Ilarion şi de ale lui cu
noştinţe de iunie. Firea lui de om, făcut pentru fapte 
istorice, îl supunea la.înrîurirea Arhimandritului, în
zestrat cu darul vorbei şi care citise mult. Tudor 
simţiă, că cine vrea să croiască istoria unui popor, 
trebuie să înveţe mai întâiu, cum a fost soarta al
tor popoare, şi fiindcă aceasta nu-i era înlesnit 
printro învăţătură, pe care ar fi primit-o mai na- 
inte, de aceea el împrumută bucuros lumina delà 
Arhimandritul Ilarion. Ce-1 făcuse să fie ciracul, 
tocmai al acestui om, nu erâ atât mulţimea de 
cărţi, pe pare le cetise Arhimandritul, şi pentru-care 

1 un diplomjan francez, care petrecuse în Tară, îl nu
mise: „une bibliothèque renversée44, alt mai ales 
acel interes viu, pe care-I avea dânsul pentru ître- 
cutul României, îngropat de Fanarioţii supt povara 
dispreţului lor. La întrebarea, ce i-o făcii Tudor,

; cum a făcut Arhimandritul Ilarion ca să cunoască
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acel trecut, primi răspunsul: „In biserica delà Mă
năstirea mea. Dealu, se află căpătâna lui Mihaiu Vi
teazul. Adus-o acolo la Târgovişte, sunt acum două 
sute de ani şi mai bine. Radu Buzescu, prietenul şi 
tovarăşul lui Mihaiu, scăpând-o din tabăra delà 
Turda, unde a fost ucis ‘Domnul său prin vânzare. 
După vecernie, când încetează toaca şi clopotele, 
rămân- adeseori, eu 'singur. în biserică şi stau de 
vorbă cu ţeasta. Ne înţelegem mai bine cu morţii, 
decât cu cei vii, fiindcă îi ascultăm cu evlavi®, şi 
fiindcă împrejurai lor se revarsă domnia păcei. Eu 
am învăţat mult delà acel Viteaz. EI mi-a spus: 
„Dacă vrei să înţelegi viitorul, cercetează trecutul! 
Numai delà rădăcină vine puterea copacului. Dacă 
o găseşti acolo, şi o simţi, atunci nu mai deisnădăj- 
dueşti. Eu'>, Mihaiu, sunt rădăcină4*.

Această limbă -o înţelegeă Tudor Vladimirescu, 
puiul dc Oltean.

Viscolul de afară nu înceta, aruncă pânze întregi, 
de zăpadă pe ferestrele, lângă care străluceau flo
rile lui Ilarion. Prin odaie plutiau norişori albăstrii 
de fum de tutun. Eră noaptea târziu şi pietenii tot 
mai şedeau împreună, adânciţi în vorba.

Tudor istorisise lupta din urmă cu Turcii, şi vor
bise de Jianu.

Arhimandritul îşi netezi barba arămie şi zise cu 
mirare: „Bre, bre, dar acel Jianu, acel haiduc să
vârşeşte fapte ca ale lui Hercules*4. *

— „Ce iei de fapte?44 întrebă Vladimirescu.
Igumcnirl zâmbi. „Hercules eră crezut, într’o vre-
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ine, când lumea erà păgână, drept un jumătate- * 
Dumnezeu. El erà mai tare decât douăzeci de Turci 

' şi o fiinţă de om foarte bun de inimă. Ucisese un 
leu îngrozitor, un şarpe cu zece capete, un vier săl
batec, care pustia ogoarele, şi tot el abătu un rîu 
spre a curaţi cu apele lui grajdurile, pline de gu
noaie, ale craiului Aughias. Mai pe scurt, el săvârşi 
douăsprezece minuni ne mai auzite, spre binele o- 
menirii, el singur, şi fără să-i ti dat altcineva o 

! mână de ajutor".
— „Şi în care ţară a fost asta ?"
— „In Elada. se înţelege, acolo erau o mulţime

de zei“.
Tudor răispunse, scurt şi aspru: „Ascultă, popo, 

de învăţat poţi să mă înveţi, dar să nu-ti baţi joc de 
mine !“

— „Să-mi bat joc?" întrebă Ilarion cu adevărată 
mirare.

— „Doar n’ai să mă faci pe mine să cred, că acel 
Hercules a fost Grec? Grec, care să fie, şi viteaz, 
şi bun Ia inimă, nu s?au văzut încă până astăzi !“

Ochii Igumenului jucau de bucurie: „0 fiule !“ 
zise, „îmi mai răcoreşti sufletul! Poate că ai drep
tate. După roadele lor îi veţi' cunoaşte, zice Sf. 
Scriptură. Dacă fanarioţii sunt cu adevărajt pogô- 
rîtori din vechii Eleni, atunci aceia n’au fost nimic 
altceva decât... poeţi! Ei şi-au crezut, în sfârşit, 
singuri poveştile, pe care tot ei le spuseseră. Dar 
poeţi an fost, iubite Tudore, mari poeţi !"
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A doua zi, până Ia amiazi nu încetase încă vis
colul.

Tudor se preumbla prin odaie. în sus şi în jos, 
aşteptând să se pună caii la sania lui Ilarion, fiindcă 
vroia să meargă pe la mai multi boieri, pe cari îi 
înştiinţase de dimineaţă, prin scrisori, că are să-i 
cerceteze.

— „Mai şezi puţin", zise Arhimandritul, „astăzi 
se scoate sania pentru întâiaşi-dată în anul ăsta, 
zăpada a venit cam înainte de vreme. Vor fi având 
să mai dreagă câte ceva pe la hamuri, şi poate să 
mai tis încă multişor. Tu, de azi dimineaţă, eşti tot 
pe picioare, abia cât ai şezut la masă. De ce tot 
umbli mereu, în sus şi în jos ??*

— „Nu vreau să şed", răspunse Tudor, după o 
mică tăcere, „fiindcă s'ar putea să vină la Prea 
Sfinţia-Ta vreun ciocoiu şi nu vreau să mă scol 
înaintea lui".

Ilarion, care cetiâ scrisorile sosite delà mănăs
tirea Dealului, treciî cu câteşi cinci degetele mâneî 
sale prin barbă, de jos în sus, şi răspunse: „De ! 
atunci trebuia să ocoleşti Bucureştii. Cum vrei să 
‘aci, ca aici să nu te întâlneşti cu ciocoii ?"

O privire posomorită îl lovi pe Arhimandrit : 
„N’am să-i mai ocolesc multă vreme. Are să vină 
în curând ziua, când am să-i caut, eu, ca să-i mai 
găsesc, să Ie sucesc gâturile".

Arhimandritul nu răspunse nimic şi se cufundă 
iarăşi în cetirea scrisorilor.

Tăcere se făcuse din nou în oj^ie. Numai focul 
din sobă duduia şi troscăiâ, împrăştiind o plăcută 
căldură în odaie, iar jur împrejurul zidurijor casei

/
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viscolul îşi urmà cheful. Deodată se amestecă în 
urletul lui un alt sunet, mai limpede, crescând din 
ce în ce, şi ajunse curând să fie înţeles, că eră zăn
găneai ă de clopoţei.

Ilarion ridică capul: „O sanie intră în curte4*.
— „N’am spus-o eu“, mormăi Tudor.
Uşa se isbî de perete, şi, cu mare zor, intră fe

ciorul în odaie: „Un ciohodar cu sania Domnească. 
Măria Sa pofteşte pe boierul Tudor la Curte !“

Privirea lui Vladimirescu se îndreptă spre Arhi
mandrit.

Acesta porunci feciorului: „Pofteşte pe ciohodar 
înnăuntru, şi adu-i o ceaşca de cafea“.

Când rămaseră singuri, Arhimandritul zise : 
„Trebuie să te duci, fiule! Fără îndoială, a aflat 
Vodă delà boierul Samurcaş, căruia i-ai scris azi- 
dimineaţă, că ai sosit. Vezi cum cinsteşte în tine 

• pe acel om, care a avut parte să vorbească cu Ţarul. 
Foloseşte această împrejurare pentru judecăţile 
tale. Se poate să le fie de mare folos acelor ţărani 
obijduiţi, pe cari vrei să-i ajuţi spre a-şi câştigă 
dreptatea lor. Şi nu pierzi nimica. Slugerule, căci 
atât timp cât va sta Caragia în Scaun, trebue să ne 
purtăm cu el, ca cu Vodă. Noi, ca oameni pricepuţi 
în trebile Statului, ştim' că schimbările politice nu 
se pot face, decât pe temelii largi, şi că isbânzile 
politice trebuesc să fie pregătite cu mult înainte, 
ştim, că nimica nu poate primejdui planurile urnit 
om politic mai mult, decât uitarea de sine, din ne- 
chibzuinţă şi din patimă. Să nu laşi să-ţi scape hă
ţurile din mână! Asta e tot meşteşugul. Mare cin
stire am şi.penitru haiduci, dar tu nu poţi să lucrezi
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ovitmai ca un haiduc. Ar fi peirea noastră. Am trebui 
să plecăm îndată, cu totii, Ia codru. Şi câţi, crezi, că 
ne-ar urma pe noi amândoui? Intreabă-1 pe Iancu 
Dianu. El se trudeşte de ani de zile. Ce ispravă a 
făcut ?“

Fără multă opintire, numai cu liniştea lui hotă- 
rltă, Arhimandritul antisese toate strunele sufletului 
lui Tudor: mândria lui, dragostea lui de ţărani, do
rinţa lui de a aduce un grabnic ajutor Ţării, şi mai 
ales acea strună a -prevederii şi a răbdării cumpă
tate, pe cari a moştenifo ţăranul rumân delà stră
moşii săi.

Tudor Vladimirescu se duse la Vodă Caragea. .
Fulgii, mânaţi de viscol, umpleau văzduhul. Tro

iene de zădapă se adunaseră pe uliţe, nu se mai sim- 
ţiă podeala de lemn, prăpădită de pe dedesupf. 
Peste Dâmboviţa lutoasă eră un pod arcuit, înalt, şi 
urmă apoi drumul în sus şi la vale, peste dâmburi, 
•prin uliţe sucite, şi printre grădinile şi casele, în
velite acuma toate de zăpadă. -Conacele boiereşti 
erau aşezate în curţi, împrejmuite cu ziduri, tot ase
menea şi bisericile mai de seamă..

Din pricina vremei aspre, putini oameni se mai 
vedeau pe uliţe; femei nu se vedeau deloc.

Mişcarea eră mai înviorată numai în apropierea 
conacului Domnesc. Acesta eră clădit drept în faţa1 
•bisericii Sărindar, una din cele mai mari biserici pe 
atunci. Conacul nu preă semăna a Domnesc, nici 
n’aveă înfăţişarea vre-unei cetăţi, ci se ailcătuiă din- 
tr’o seamă de clădiri, mai miari şi mai mărunte, în
şirate împrejurul unei curţi foarte largi şi a unei 
grădini. Eră o curte boierească, ca multe altele, îit
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cari trebuise să se aşeze Vodă Caragea cu casa sa, 
fiindcă palatul domnesc, cel de pe malul drept al 

. Dâmboviţel. arsese tocmai în ziua când sosise Ca
ragea în Tara, pustiindu-se până în temelii. Nici un 
Bei Fanariot nu s’a gândit — afară de Alexandru 
Ypsilami să-şi clădească uiî palat. Ştiau bine, 
că n'aiivcau să prinză rădăcini în Tară. Nu erau 
decât nişte slujbaşi ai Turcilor. A fost odată o ve
chie cetate Domnească în Bucureşti, pe malul stâng 
al Dârnbovieţi, care erâ împodobită cu turnuri, si 
aşezată Ia loc înăltat, aşa că făcea sa se mire am
basadorii şi călătorii de întinderea ei, şi de felul, 
cu-multă îndemânare cam era întocmită. Se dărî- 
inase însă. Mai întâiu ajunsese să fie întrebuinţată 
ca temniţă, apoi ca grajduri pentru caii Arnăutilor, 
şi Ia urmă, „Curtea Veche*’, cum se chemă, ajun
sese un cuib de adăpostire pentru toţi boţii din Bu
cureşti.

Tot asemenea fel de omenire mişună şi în fostul 
palat al Iui Ypsilami. care arsese, şi se chemă acuma 
„Curtea Arsă”. Cete întregi de mişei se ascundeau 
acolo la lumina zilei. Jncepuse pentru ei o vreme 
de aur supt domnia lui Caragea.

Acest Domnitor, deşi n’aveă palat, avea însă o 
curte numeroasă, şi slujitorii lui din casă, se înfă
ţişau cu multă strălucire orientală. La intrare şi pe 
scări eră o îmbulzeală împestriţată de Arnăuţi, co
pii de casă, cichodari şi de slujitori, de scriitori şi 
dc boieri, cari, se urcau, scoborau, şi înaintea că
rora, dudă bucăţica de postav, cusută fin fundul işli- 
cului, şi după preţul giubelei ce .purtau, se închină 
adânc ceata furăţorilor de vreme, îmbrăcaţi în fi-
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rëtur-i de aur, şi atingeau cu mâna dreaptă, după 
obiceiul turcesc, întâiu pământul, apoi gura şi 
fruntea.

;Din gangurile, care răspundeau la scări, eşiă un 
miros greu, lunecător, cu atât mai greu,.cu cât toate 
ferestrele erau lipite, spre apărare împotriva geru
lui. Aceste împrejurări erau tot la fel, cum fuse
seră, după vremuri, şi în Luvru lui Ludovic XIV şi 
în Fscurialul lui Filip al IV alături cu cea mai mare 
strălucire.

După ce treceai înainte de aceste locuri împuţite, 
-ajungeai în odăile, încălzite peste măsură, ale lui 
Vodă, unde miresmele din Ţarigrad se amestecau 
cu fumul dulce al tutunului.

Acolo fu primit astăzi Tudor Vladimirescu de 
marele Scotocilă. Îmbrăcat oii uniforma ,de pandur, 
verde închis, şi cu mâna dreaptă sprijinită pe sabia 
încovoiată, a cărei curea erâ atârnată peste umăr, 
din stânga spre dreapta, se opri Tudor înaintea lui 
Vodă. Ordinul Sfântului Vladimir îi împodobiâ piep
tul. Cu privirea hotărîtă se uitau ochii Iui, castanii 

işi cam posomoriţi, ţintă, la Vodă Caragea, care şe
dea între perine de divan, jumătate lungit.

Ion Caragea eră un om ca de cincizeci de ani. 
Faţa lui galbenă, cu linii subţiri, erâ împrejmuită 
cu o barbă neagră ca abanosul. In cap avea un* fes 
■mic, roşu, cu un ciucure alb, pe care-1 purta în casă, 
fiindcă era tuns scurt, după oobiceiul Turcilor. Tru
pul său, întins alene, se vedea îmbrăcat cu* haine de 
mătase şi de postavuri deschise, cusute cu fir şi 
îmblănite cu samur. In-brâul lui, un şal persian de 
un preţ aproape nemăsurat, eră aşezat semnul pu-
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terii domneşti, hangieru.1, un cutit, al cărui mâner 
lung era lat în partea de sus şi îmbrăcat, aproape 
cu -desăvârşire de diamanturi. In mâna lui dreaptă 
scânteia um. rubin de mărimea -unui oif de porumbel, 
iar în mâna stângă sclipiau nişte mătănii de fopa- 
zuri, şi de ametist cu diamante. 1

Caragea era foarte politicos, de fermeca lumea. 
Se înţelege, că cea dintâiu întrebare a lui fu despre 
Congresul delà Viena. „Ai avut marele noroc, Arhon 
Slugerule, să vezi acolo, o strălucită adunare de 
monarhi şi de miniştri, şi, i ai văzut lucrând, cu 
toţii, ia un scop măreţ, să aşeze lumea Ia loc, în vă-, 
gaşiil său, de unde fusese scoasă“.

— „O fi‘, răspunse fiul de rnazil din Qorj. „Mie 
însă mi s’a părut, că mai mult căutau să se sperie 
LPiiii pe alţii4*.

Deşi vorbiâ cu toată liniştea, dar vederea Fana
riotului îl întărîtase, cum întărită pe taur o bucată 
de postav roşu fluturată, şi părerea iui despre con
gresul delà Viena. pe care i-o strecurase Ilarion cu 
mare dibăcie, fiî acum iarăş alungată, într’o clipă, 
de părerea, pe care o avusese el mai înainte.

Caragea zâmbi ca un filosof. ,.Da“. zise el, „fiind
că prinţii benchetuesc, lumea crede, că ei nu sunt 
frământaţi de griji44. Şi cu ifosul, care ştiau să şi-l 
dea boierii Greceşti, urmă: „De câte ori însă, ei tre
buiesc să-şi înghiţă mânia şi veninul, asta n’o ştie 
nimenea44. Caragea nu avea trebuinţă, să afle delà 
Tudor ştirile dinlăuntru, fiindcă avea pe cavalerul 
de Gentz, plătit cu sume grele de bani, pentru co- 
fespondenţa sa politică. Afară de aceasta se .întor
seseră, de mult, şi rrimii Iui oficiali delà Congres,
Hnidaool. 55
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adică zaraful Manuc-Bey, care ducea totdodată şi 
milioanele Prea înălţatului său client .In străinătate,’ 
spre a le aşeză acoio, la Ioc sigur, precum şi Mitro-' 
polîtului Nectărie. Aceştia amândoi îi făcuseră ra
poarte amănunţite. Delà Tudor vroia Vodă să afle, 
în deosebi, câte ceva despre lucrurile din Ţară. Şi-l 
întreba dacă Turcii au făcut multe stricăciuni prin 
Gorj Şi prin Mehedinţi. Vătaful de plaiu folosi pri- ■ 
lejul spre a vorbi de ţăranii lui şi de judecata lor. 
„Nu găsesc ,dreptate, Măria Ta“, zise el, „şi totuşi 
numai ei sunt aceia, cari poartă, singuri toată sar
cina bir uri lor “.

Vodă scutură mătăniile sclipitoare, se ridică 
puţin în sus şi răspunse: „Dreptate? Apoi ifa fost 
aceasta grija mea cea mai dintâiu de când am ve-: 
nit în Ţară? N’a fost cea dintâiu a mea lucrare, în
dată după aşezarea mea-în Scaun, să fac o Condică 
de legi:, spre a schimbă starea de haos a legiuirilor 
voastre, dăruindu-vă-un mers mai cinstit al judecă
ţilor?- Ce îi'am făcut eu, ce n’am încercat, ca să 
aduc, pentru binele obştesc, înnouiri şi îndreptări? • 
Of, Arhon SLugerule!“ oftă Fanariotul bun de gură.- 
„D-ta nu-ţi-cunoşti Ţara,.deşi eşti'născut aici. Cu 
ajutorul cui :vrei D-ta să aduci ia îndeplinire idei 
măreţe?. Cu boierii? Tocma: de ei m’am împiedicat 
totdeauna, - şi: prin -ei a, fost zădărnicit tot binele,1 
pe care am-vroit eu să-l fac acestui popor. Dacâ: 
ar fi uniţi, între ei, şi dacă ar fi adevăraţi patrioţi,' 
ar fi ei stăpâni, iar im noi. Când stai cu èi în Divani 
toate ;se întocmesc de- minune. Dar cunr ies din sfat,

' nn-inâi găseşti, doi: boierPuniţi îiitr’un gând. Qân- 
direa lor- e pornită numai spre chiverniseală şf ho-
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ţie. In Tara Rumân.eascâ două. hier urt nu poti' sa* 
mai găseşti. Dreptate şi feciorie. Domnitorul, care 
ar vrea să stăpânească aici după principii şi idei, 
ar trebui să fie un Diwrmezeu. Eu-însă .m’arn năs
cut onij Arlion Slugerule... !“

Frământat .de gânduri, se,.întoarse Tudor. Ia
gazda sa Ilarion, si-i povesti toate, câte /.vorbise 
cu Vodă.

ArchimaddrituI i zise: „Are cuvânt Vodă Gara- 
gea! El este mare hot, dar şi ceilalţi sunt la fel i oft 
el, el este făţarnic şi mincinos, dar şi ceilalţi sunt 

t asemenea. Dacă boierii ;ăjr fi ceiace au .fost în 
vremea lui Mihai-Viteazul, am avea astăzi Domni. 
Rumâni, iar un Greci. ; ,:v

Cu .manile:adunate pe spate,.cu capul aplecat, cu 
fruntea lui mare, încreţită şi posomorită, Vladimir 
rescu umblă câtăva vreme prin casă, în sus şi în 
ios, .tăcut, şi zise în sfârşit : „Trebuiesc scurtaţi 
c’o palmă toţi, câţi sunt boierii divaniti. Altfel nu> 
scapă Ţara:de Greci.şi de Ciocoi

IiL.teatrul Domniţei Ralù se jucase, dugă deqse- , 
bita dorinţă a sa’. „Hoţii41 de Friedrich Schiller. - 

Pe băncile îmbrăcate-cu postav , roşu, sejnglie-'^—- 
suise tot tineretul din protipendadă. Prin lojile* deu 
asemenea îmbrăcate în roşu, ale căror perdelute 
era!u tivite cu ciucuraşi albi, se vedea, strălucind 
de pietre scumpe, toată floarea cucoanelor. Fiindcă 
eră de fată Curtea Domneascar şe aşezase iîn sfeş
nicele de tinichia, de jurîmprejurul sulei, lumânări 

- albe de ceară, cum-se puneau-numai când veniă
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Vodă, în locul lumânărilor de seu. obişnuite, care 
făceau fum şi răspândeau un miros urît.

Frumoasa Dilly jucase pe Amalia cu multă gin
găşie. Actorul Steinifels jucase pe „urlătorul Ab- 
badona'4, desvoltând o marc putere de plămâni.

Arnăuţii de casă şi slugile aşteptau, cu totii. îna
intea teatrului şi ridicau felinarele, pe care le adu
seseră cu sine, strigând săniile stăpânilor lor. Casa 
Domnească plecase. învelite în blănile lor, şedeau 

^y' Domnita Ralii şi cu domnişoara ei de onoare,. Sulr 
tanaJjiăiâŞescu, alăturiuna dFăTfâ

— „Ai fost>toată seara aşa de tăcută, draga inea“, 
zise Domnita. ..nu ti-a dat nimica de gândit ceeace 
s’au jucat ?“

— ..Tocmai fiindcă mi-au dat mult de gândit, de 
aceea sunt tăcută44, fu răspunsul.

— „Aferim! Aşa e bine!44 zise Ralii, „atunci să 
vii cu mine Ia odaia mea. Acolo am să te fac eu să 
vorbeşti !*4

Dramul'delà teatru‘până la palat nu era lung. 
Domnita porunci să nu oprească sania la scara cea 
mare. ca eră nerăbdătoare să ajungă la odăile sale 
retrase.
-Slujnicele, cu blănile fură trimise afară, şi Ralù 

se aruncă pe divan, împreunând degetele sale pline 
de inele: „Acuma să vorbim numai amândouă, sin
gure44.

Frumoasă nu era Domnita, dar tot duhul Greciei 
scâi leîâ din. ochii ei negri. O mustăcioară niijiâ pe 
buzele ei cărnoase, şi totuşi zâmbetul ei era blând, 
lă ând să se zăriască nişte dinţi sclipitori. Mădu- 
lărde ei, mici şi mlădioase, se ascundeau îmr'o
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haină galbenă de atlas, peste care cădea ferme- 
-neaoa de mătase, cusută cu fireturi de aur, adunate 
la piept cu nişte paftale, împodobite cu smaranduri. 
La brîu străluciă un frumuşel hangiar, încărcat cu 
rubinuri. Şiruri de mărgăritare înconjurau gâtul ei 
înălfat, şi o pereche de cercei de briliant, de o bo
gată lungime, scânteiau, atârnând din urechile ei. 
Pe părul negru era aşezat un mic turban de o stofă 
ţesută cu fir şi o stemă, alcătuită din briliante şi de 
smaranduri. era aşezată în. turban. Toate aceste po
doabe minunate le purta Domnita Rahî, par’că n’ar 
fi fost ale ei, „cu* fiIiozofie“, cum ziceâ ea.

Dar mai mare cinste făcea filozofiei sale, felul 
cum îşi alesese domnişoara de onoare. Ori eră cea 
mai înaltă cochetărie intelectuală, care punea fru- 
musetei Sultanei drept folio pentru sine? Fără piz
mă, ba chiar cu admirare pentru prietena sa, Ralù 
Caragea lăsa să străluciască. alături, ace drăguţă 
fiinţă. Mai presus de toate însă prefuiâ puterea a- 
cestei tinere Rumânce, de a-şi însuşi înaltele cu
getări şi simţiri frumoase. Aceste fete nu aveau o 
mulţumire mai mare, decât atunci, când vorbiau 
împreună, până într’un târziu din noapte, despre 
artă sau de metafizică.
— „Fi? ce te gândeşti44, zise Raliî. văzând pe Sul

tana pierdută.în gânduri şi jucându-se cu lanţul de 
mărgean, care-i atârna împrejurul gâtului. „Spu
ne-mi. vorbeşte !“

— „Îmi vine prea greu“. răspunse Sultana cu 
sfială.

— „Să ştii iubita mea“. o pavat ui tânăra Fa
nariotă, „să ştii că, dacă este grea şi adâncă ideia.
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care- trebuise s’o spunem, atunci vorbele, pe cari le 
întrebuinţăm, trebuiesc şă :fie cât mai nemeşte$Urr 
gite> Vreait sa te ai Ut, să, ieşi la mal. Despre ce,lu^ 
cru vrei şă-mi vorbeşti ,

-Ţ-^vDespre Karl, Moor..." fù răspunsul, încetişor, 
al Sultanei.,

]j,iKarl Moor; ţt. zise Domniţa cu .aprindere* 
,,eşţe .suferinţa.pentru un ideal, întrupată - Intr’irn 
oui !. 1:1 are simţiri atât de vii, cum nu le pot avea 
oamenii de rând', Puţini; tineri ar fi căzut Ia aseme
nea des nadă jdu ire, numai din; pricina că, n’aii fost 
pricepuţi de păirinţujor.-Şj. nu vor fi desigur mulţi; 
cari;după ce.au fost siliţi;; sa se iaca tâlhari, şăt în-'
trebui nţeze? această, meserie spre scopuri.atât -de.

. rnăxeţe,; foarte .puţini, cărora nedreptatea suîeriţă 
de ,ei, le inspiră, compătimirea - pentru ; suferinţele 
altora! Căci mai ales de acest lucru sc fereşte omul 
de rând, .calde, ceva ridicol, ,ca, de ceva îiepracţic. 
Ej crede, că.avenif pe.1 urne, numai ,ca să se bucure. 
Supărarea, şi ...compătimirea însă nu- sunt bucurii,. 
Cu .supărare.şi;;cu conipătmiire se poate hrăni nu- 
mai:.im.suflet.copilăresc, 'un- suflet- idealist,.un suflet 

' , atpt. de smintit iubitor de alţii, cum ;Crâ al acestui 
S CamIMrte^il^^Ămestecătura^ile>uiia4^-visăl(ir şl 

"de o şălbadcăJiar^ ne face ■■sjMim
aşa ; încântate-dc -Karl ;iVţoor. Vezi fu..un; asţţel de 
onţaş puţeâ,-şi e.u;şă-l .iubesc,,eu care sunt atât de, 
pătrunzătoare în judecata bărbaţilor, cu pi spune, 
fratele.meu, eu,.aş puteà!:iiibi pe un .asemenea om. 
dacă s’ar fi găsit undeva pe lume !“

. Sultanei, răspunse:, „Este: unui! II cunosc eu ! 
•Tocrnki aceasta vroiam, şp ti-P spun !“ o roşeaţa de
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bujor se ivi pe obrajii ei* şi abia rri’ai putéà fata. 
să-şi tragă sufletul, scurt, ca după o fugă înteţită/ :- 

Ralii îşi preumblă:ochii săi mari, cercétat-ori,-asu
pra tinerei fete. O simţire caldă străbătuse vorbele, 
iremurânde de fericire,' a Suitanbb o simţire', dâre 
trebuia să fi fost cu atât mai adâncă, cu cât; până 
acuma, mii' sê arătase prin nici o: vorbă cât de mică.

; :—..Iubita mea“. *i zise atunci I^omniţa cu blân
deţe, „cine este acel minunat bărbat ?“•

Sultana se făcu galbenă şi se apropiă de- ferea-' 
stră, deşi înaintea ei se întindea noaptea asemenea 
unui zid. Orice fiinţă omenească, când este frămân
tată,-caută prin instinct* im orizont -măi larg,’spre 
a scăpa de anaghia, care o apasă în acel moment.

Raltî se gândi profund, şi încercă să-şi ducă'a- 
minte, sprê à lăsa şi vreme Sultanei să'se liniştea
scă, cine ar putea fi acel om, care se aSeâmăriă cii 
chipul ideal al lui Schiller? Là Curte nu eră" nici' 
unul, acolo ntî püteà să fiinţeze un asemenea ohil- 
Când se gând ia numai Domniţa là un astfel de Tu-1 
cru,- îi venjâ să ilîză : bărbaţi la Curte ! adevăraţi 
bărbaţi ! bărbaţi cu sufletul -sănătos ! Eă‘ oftă apoi. 
fiindcă: îh adevăr-, nu era lucru'de'rîs ! '

Sultana'se întoarse' îâî*:cu faţa spre odaie: 'wNif' 
ştiu, dacă pot să-ţi spun;' tocmai ţie, numele hiiH,-- 
zise’ea. „Dar tu eşti pusăătât de^ns; şi şth cât'tè 
iubesc T‘

Ralh îşi aşeză braţul împrejurul gâtului prietenii 
sale, o-trase lângă-sine pe divan, $i drept orice răs
puns’Semită în ochii-di;- 

Sultan'a ridică capul în su's\1-şi deodâtă'tremurătiil
cm



— 392 —

se pierdu din glasul ei : „Este haiducul lăncii 
Jianu !“

Un strigat de mirare ieşi din gura lui Ralù: ..Ade
vărat! Este el !“ zise ea. „In tara Nemţească a năs
cocit Schiller un Karl Moor! Şi aici, la noi, este 
unul aieve! Dar de ce nu putuşi tu să-mi spui, mă
car mie, numele lui ?“ Abia isprăvi întrebarea, şi 
se lovi în felul ei vioiii. cu palma peste frunte : 
„Iubita mea! poate fiindcă el urăşte pe Greci şi îi 
prigoneşte? Ascultă, Sultano“. şi trupul măruntei 
al Domnitei se ridică drept în sus, „aici în Ţara 
asta, eu sunt Domniţă rumânească, şi patria, pe care 
o pori eu în sufletul meu“. un. zâmbet mândru şi 
trist se răvărsă atunci pe toata fata ei, „este Vatra 
Cucului în nori, — Nephelokokkygia !“

Sultana duse mâna prietenei la buzele sale : 
„Fiinţă aleasă şi înţeleaptă !“ zise ea, „pentru tine 
nimic omenesc nu este străin, şi totuşi eşti aşa de 
mai presus de lume, şi masori toate lucrurile ome
neşti cu o nepărtinire cerească !“

— „Aşâ fac?“ zise Ralù, şi cu o veselă zeflemea. 
„De, aşâ suntem noi, cei din cuibul cucului de prin 
nori! Dar acum să ne întoarcem la viteazul nostru. 
Ziceai că-1 cunoşti? De când? Cum ai ajuns ‘tu în • 
apropierea unui haiduc? Dacă ar afla cucoana Sima 
mama ta, un asemenea lucru, m’ar aştepta o sdra- 
vănă ocară din parte-i. Maică! Cuconiţa Sultana a 
făcut cunoştinţă cu haiducii, şi s?a ferit să-mi des- 
tăinuiască chiar mie !“ — Ea ameninţă cu degetul.

— „Taina nu era numai a mea“, răspunse itânăra 
fată, plecând ochii lîn pământ. „La curte, se înţelege,.

I
î-
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ca ti am putut să întâlnesc .pe Jianu. dar el are mulţi 
prieteni prin ta>ră“, sfârşi ea încetişor.

— „Nil e nevoie să-i trădezi, draga mea“, zise 
Domnita repede. „Să vorbim acum numai de el. 
Spune-mi, ce vorbe ati schimbat voi împreună, unul 
cu altul ?“

— „Nici o vorbă4*, răspunse Sultana zâmbind. 
„Eu cred, că el nici nu m’a văzut. Vorbiâ cu: alţi’ 
bărbaţi. L’am văzut numai şezând la masă“.

— „Si cum era la masă?** stărui Ralù.
— „Câteodată foarte vesel. Atunci rîdeau cu totii. 

In două rînduri însă a aruncat câte o vorbă mai 
tare, şi atunci era, par-că lovise un trăsnet în mij
locul mesenilor**.

— „Minunat!“ strigă Domnita cu bucurie. „Si e 
cu adevărat boier ?“

— „Ca şi Karl Moor“.
— „Vezi tu“. zise tânăra Fanariotă**, asta ar pu

tea să mă ’rnpace şi pe mine cu boierii. Dar, fără 
îndoială, el nu prea tine în seamă cinurile şi ran
gurile? La el n'au trecere mărirele deşarte**.

Sultana dădtî din cap. Fără veste lînsă o prididiră 
lacrimile, şi cu glas încet zise: „A fost pus un preţ 
pe capul lui**.

Atunci Ralù întinse amândouă braţele şi trase pe 
prietena sa, cu foc, la pieptul său, zicând: „Drei> 
ratea nu se mai găseşte, decât în păduri şi în ini
mile noastre, ale acestor două fete !**

*

Dimineaţa când se deşteptară fetele, aveau sim
ţirea că sc petrecuse ceva nou şi de mare însem-
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aiătate în vieaţa lor. Orice întâmplare plăsmuită -eră, 
pentru aceste fiinti simţitoare, ca o Întâmplare ade
vărată. S?e mai adaogă încă, de astă dată, ampre- 
jurarea căj tcaiţrul „Hotii“ făcuse să iasă la iveală 
şi un alt lucru, care fiinţă In taină. Erau amândouă 
foarte măşcaite. „Ziua, în care ne-am învrednicit, 
să înţelegem un adevăr14, zise Domniţa, „este o j!\ 
de sărbătoare. Se adevereşte, aşa dară, : că poeţii 
cei mari -nu .spun lucruri, numai visate de ei. Ei 
abia ajung-cu închipuirea cea mai îndrăzneaţă a 
fantasiei Jor : la realitate, care este poezia însăşi a 
lui Dumnezeu !44.

.-Şi această.sărbătoare a celor două prietene eră 
să mai fie înfrumuseţată '.încă şi cu o altă plăcere. 
Directorul teatrului adusese.la cunoştinţa fru'moasei 
'Domniţe, că a sosit artistiul Steinmoşer din Vien.a. 
şi ea îl poftise să vină în salonul ei de muzică.

— .„Insfârşiţ, .însfârşit vom auzi44, zise ea,, „mu
zica — „Dumnezeiescului44,—cântată cum se cade“.

Dumnezeiescul erà Beethoven. Urma să fie cân
tat pe pianpfontele. Domniţei Ralîi, singurul din Bu
cureşti, şi poate în toată Ţara JR-umânească. Acesta 
eră; o. 'piatră a smintelei peptru mulţi, şi mai ales 
pentru unele evlavioase cucoane bătrîne, care so
coteau,, că faţp cea micéi a. lui Caragea.erâ un fel 
de moară .stricaţa, cum îi ziceau, o femeie smintiiă 
şj .primejdioasă. Ele aţâţaseră pe mai mulţi Arhierei 
împotrima păgân es cu lui. clavir. Dar, nici unul. din 
aceştia nu îndrăsnise să supere pe Domniţa.

Ralù primi pe artistul din Viena într’un salon, 
ale,cărui • ferestre dădeau spre grădina înzăpezită.

Cp părui răsucit pe frunte, cu cârlioanţe ridicate
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sus de tot, cum erà moda, ras de tot pe raţă, cu un 
guler scrobit foarte înalt, cu fracul îuîvânăf $icu 
pantalonii lui albi, lipiţi pe pulpe, ajungând mimai 
până la glezne si întinşi cu curele, trecute pe supt 
papuci. — lucru care dădeâ statului său întreg, '• 
înfăţişare, pare-că nu stă‘bine cu picioarele pe pă
mânt; — aşa cum se înfăţişă, acest Steiiunoser 
nu prea arăta a vré-un om mare.' -

K! sc închină de vreo douăsprezece ori. una după 
alta, şi se uită mirat Ia amândouă fetele. Acestea, 
erau îmbrăcate astăzi „evropeneşte“ sau „nem- 
ţeşte“, port, care stă foarte bine Sultanei, şi mtprnr- 
deâ tocmai pè Domniţa Râlu. Chipul cam 'Arăpesc 
al capului ei, mic'şi negricios, se înfăţişa-mai bin© 
in brocatul cu fir de aur şi cu pietre strălucitoare, 
decât în haina ce o purta acum, albastră ca îevău*- 
tica. şi cu talie scurtă;

Mirarea cea mai măre se zugrăvi însa pe faţa Uii 
Stemmoser, când Domniţa începu să-i vorbească 
mtro nemţească aleasă. — Şl apoi câiid se aşeză 
la clavir, deodată strigă cu 'bucurie: „O, itn Pro- 
haska! Tocmai aşă unul are şi Domnul de I^eet- 
boven‘-. • ■ - ' '

Ralîi se rezemă dé clavir şi îniinzând mâinile sale. 
rugătoare, zise: „D-tâ cunoşti pc Beethoveiiï? Spu
ne-ne, te rugăm, istoriseşte-nel Ai vorbit D-fa! cu 
el? L’ai auzit cântând la clavir !“

— „Da, ram auriţi Cum să iui, Liiininata 'Dotrf- 
niţă-, răspunse Neamţul.

-— „Atunci spune-ne, cum cântă? “ stărui Rălu.
• „No, cântă dé minime. Măria Tâ“. Dar ca să 

iămuriască mai de aproape aim e felul lui Beet-
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haven cle-a cânta, până acolo n‘ajungeau puterile 
tânărului papă-lapte.

Ralù înţelese aceasta îndată, şi îi facă o altă în
trebare de scăpare. „D-ta îl cunoşti însă în per
soană? Ai vorbit eu el ?“

— „Cum să nu-1 cunosc. Măria Ta, a fost anul 
trecut peste tot, Ia toaite serbările congresului. No. 
dar cât priveşte ca să vorbeşti cu el“, urmă Stein- 
moser, „nu e lucru uşor. Acel Beethoven e un om 
'posac44.

— „Ce e?“ întrebă Domnita.
— „E posac, Măria Ta, îndată îti spune vreo 

grosolănie. Asta din pricină că e foarte surd14.
Pe fata vioaie a Grecoaicei se înfăţişă atunci 

toată tragedia acelei sorti, atât de nemiloase. „Ase
menea ursită groaznică are de scop să ne dove
dească, cât de neatârnat este marele suflet născo- 
citor de trupul şubred al omului !“ zise ea, tîntor- 
cându-se la Sultana, care-şi plecase frumosul său 
cap în jos, perdută pe gânduri.

— „Acuma însă, mă rog să ne cânţi ceva!44 zise 
Domnita artistului.

El puse mânile pe clape. Incepiî „Appassionata‘\ 
şi omul, atât de stângaciu în purtare, cânta acea
stă muzică cu mare pricepere şi cu o mişcătoare 
adâncire.

In ochii negri ai lui Rahî se ridicau o flacără, 
după alta. Fiinţa ei şubredă părea că creşte deo
potrivă cu simţirea ei. Rochia ca levăntica, nu se 
mai baga în seamă. Cine o priviă acum, vedea nu
mai fata ei. La această fată se pironise şi privirea

\
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, Sultanei cele deştepte, şi atât de doritoare de a 
învăţa.

După ce răsunase cel din urmă acord al părţii 
întâia, Domniţa se sculă în sus, şi zise cu o ca
denţă muzicală : „Auzi tu strigătul, care cere să cu
noască adevărul? Auzi tu cum vine, iară şi iară, în 
cele patru note: Spune-mi adevărul! Spmme-mi, o 
Soartă, spune-mi o Cerule, o Dumnezeule! Tu mi-ai 
sădit această întrebare lîn inima mea, desleaşă’mi-o 
acuma, ajută-mă să găsesc adevărul! Rugarea a- 
ceasta se înalţă Ia tine, Dumnezeule, din veacurile 
cele mai deprtate, din amarele tale, o Moira, necu
prinsă de mintea omenească! Se înaltă şi din jert
fele, care se topesc pe ruguri ! Ea zâmbeşte din beţia 
scurtă a fericirii, şi se tânguicşte din marea nesfâr
şită a jalei. Spune’mi adevărul, căci de orbirea mea 
şi de chinul meu ar trebui să i se tacă milă chiar 
şi Iadului, cu atât mai mult Ţie, Umile Dumne
zeule !“ Luminată de durere, ca Pythia, ea se uita 
în depărtare.

Sultana îşi acoperise faţa cu palmele.
Steinmos'er deschise nişte ochi rotunzi, înholbaţi. 

Se făcuse adâncă •tăcere în salon.
O uşă se deschise, în urmă, şi o cucoană fru

moasă intră, ajutată de doui copii de casă. Atlasuri 
verzi şi galbene. încărcate de fireturi, înveliau tru
pul ei greoiu. Peste părul negru, ca pana corbului, 
era aşezat,' într’un turbanel de mătase verde, uiii. fes 
alb de Tripoli, împodobit cu o steamă mare de 
smarand.

In urma ei, tot asemenea ajutat de copii de casă. 
intră un fel de pitic cu faţa pocită, galbenă, care
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rîdeâ necontenit. înainte chiar de a ieşi la iveală, 
potca, învelită într’o giubea albă. împodobită eu 
un guler uriaş de vulpe vânătă, cucui* igi à şi ciripiâ, 
mai fiiiid încă şi peltic: „Cumnăţică Vhalù, Măvli* 
Sa à înţeles,'fivheşte că thebuie sa mă facă Spătah* 
■Adică cum? Eu, ginehele lui, şi să nai fiu Spătah! 
Sunt acum Spatahy m’a numit acum- !44 Ar fi ntai 
flecărir încă (înainte, spunând tot acelaş lucru de 
zece ori; ca toţi gugumanii, slabi la minte, dacă nu * 
ik-ar îi curmat vorba nevasta lui supărată : „Ajunge 
acum vorba asta. Ştim acum44. Si îndreptându-se 

^spre Ralîi. de pe fata căreia fugise însufleţirea, fă
când loc Ia ironie, ea urmă: „Ce mai faci, surioara 
mea? Cine e caraghiosul acela, care şeade la du
lapul tău de.muzică? Aşa, vreun artist din lăimtru? 
Noi nu vroim' să te supărăm. Am venit să-ţi spuu 
numai două vorbe, în treacăt. Vroiu să mă duc apoi 
ia nineaca, şi Milostivirea Sa, Spătarul, are să se 
ducă la Divan44. Ea începù să rîză: „Doamne, adică 
de ce nu? Acolo e cel puţin bine îngrijit pentru câ
teva ceasuri44. : -•

Cucoana vorbià tare, fiindcă în Fanar, se scotea 
•proastă fiecare femeie, care nu vorbià pe întrecute, 
repede^şi eu glas ascuţit. 1

Ipochimenul delà Vietia şedea, (încremenit, lângă 
clavirul delà Prohaska» şi privià, cum se aşezase 
chidata pereche pe un divan, şi cum li se aduse de 
•slugi, care umblau forfota, narghilele, dulceţuri şi 
cafele.

Spătarul cel nouţ ieşit din cazan, ar fi mai fle
carii despre boieria lui. dar dojana soţiei, şi Mai!
ales'ochii cumnatei sale, îi speriaseră. Cu picioarele\
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încolăcite, şi cu spinarea învocoiată, şedea, — ga
gica, — între perini şi.sugea din narghilea; i.v--.

• Nevasta D-salefăcu -întrebarea: „Unde.e .fratele 
nostru Constantin? Va fi oare acasă? Nu vine nici
odată la tine ?“ r,... .
'■ r— „O, Constantin !“ răspunse Ralù, cu o batjo
cură subţire, atât în privirea sa, cât şi în vorbă. „Tu 
ştii, Policseno, că el nu face parte din musafirii mei 
obicinuiţi. Mă găseşte anostă4*. '

In aceiaşi clipă însă se deschise uşa; şi,-.cu un r.îs 
zgomotos, intră un tânăr Fanariot de-o rară fru
museţe. Era urmat de: un bărbat mai «în vârstă, cu • 
nasul foarte mare şi cu ochii plmi.de deşteptăciune. 
Amândoi aveau: bărbi negre, fiindcă Ja Fanarioţi, 
ca şi.la Turci, se credea că numai faţa neagră; este 
faţa putetei şi a bărbăţiei, părul bălan .sau. castaniu 
trebuia să «fie cănit, şi să se arate, negru de tot.

— „Iubită surioară!44 zise cel-care intrase întâiu,
j,mam.făcut eu singur., „introducteurs des ambas
sadeurs !44 T recând prim. odaia, care este alături de 
acest templu al Muzelor, văzui pe boierul Constan
tin Samur caş, săItând. de mulţumire.1 Spune, : că a 
auzit o muzică Dumnezeiască: Fiind inimă^simţi
toare, cum mă ştii,- mi s’a făcut milă de el. să-l văd 
stând dinaintea porţei-raiului, şi ţi .l-am adus înlă^ 
nutrii44, . •••:- !-■_• liu'w'-.rr.' -.Mv^r ■

•— „Să fie binevenit!“ zise Raliu „Dacă. ştiam, 
că e la. Curte, l-as- fi «poftit chiar eu.- de mult, la 
mine;\

— „Halal!.aşa dară am putut, o singură dată în 
viaţa mea să‘ti*fac şi eu pe plac.!4* zise Beizadeaoa 
fcons'antin.
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— „Cum vezi, este cu putinţă, daca vrei, şi ase
menea minune*4, răspunse Raft. -

— „Dar tot minune rămâne, fiindcă noi ne închi
năm ia deosebite Dumnezeiri. Şi. of !“ uitându-se, cu 
un suspin adânc şi cu ochii înfocaţi, la Sultana, care 
şedea liniştită, „numai asupra Muzelor n’are Eros 
nici o putere !"

— „Ci.ic a spus asta ?** întrebă Raft.
— „Anacreon**, răspunse Beizadeaoa. fără să se 

gândească mult.
— „Eşti sigur de ce spui ?“
— „Ei, dacă n'a fost Anacreon, care a spus-o, 

apoi sunt eu. care o spun V'
Rîsul surorei Jui ţâşni in sus, ca un avuz de măr

gele: „Constantin a ajuns poet!** zise ea. „Dar ca 
sa ştiu, pe cine sâ-1 săvesc pentru această vorbă 
minunată, pe inie, sau pe Anacreon, te rog, pune pe 
cineva să cerceteze în biblioteca ta. Dacă aceste 
vorbe nu se găsesc undeva în scrierile cântăreţului 
delà Teos, pe care tu le ai pe toate, fără îndoială, 
în dulap, atunci eşti tu autorul lor cu adevărat**.

Biblioteca Beizadelei slujiâ totdeauna drept tinta 
săgeţilor de batjocura a Domnitei Raft, fiindcă a- 
ceastă bibliotecă era numai zugrăvită. în odaia cea 
mai întunecoasă a Beizadelei ea îmbrăcă pereţii. 
Acolo străluciau cu slove dc aur numele celor mai 
mari scriitori din toate veacurile.'Zugrăvite, pe rân
duri de cărţi bine aşezate, iar pe dinaintea lor atâr
nau nişte perdele verzi. Raft le numiâ perdelele lui 
Parliasios. Când batjocurile ci ajungeau până a- 
colo, atunci Beizadeaua o rupea la fugă. El nu ei- 
teă niciodată, dar eră simţitor şi sc supără iute, ca.
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orice Grec adevărat, când sora sa dăd-eâ în vileag, 
fără cruţare, taina bibliotecii Iui zugrăvite.
\ — „Da, da. mă duc să caut‘\ zise el. şi de astă 
dkă nemai glumind, ieşi din odaie.

Im ochii lui Ralù se răsfăţa un drăculet. O hăr- 
tuialkdc acest fel cu fratele său, ea na scăpa nici
odată prilejul s’o aibă, iar pe Sultana ei, pe care 
pusese ochiul frăţiorul, ştia so apere în totdeauna 
cu biruinţă.

— „A plecat duşmanul !“ zise mica şi îndârjita 
Domnită. „Eros să-l aibă în paza sa!“ apoi se în
toarse spre Samurcaş.

- Chira Policsena se plictisiâ, ştiind, că acuma are 
sa urmeze iară muzica, şi poate chiar filozofie. De 
aceea zise, că trebuie să se mai ducă la mumă-sa, 
$i plecă, legănându-se ca orată, grasă cum eră, şi 
neobicinuită să umble. Spătarul se fâtcăî, şi el, după 
dânsa, tare supărat, că nu avusese voie să se fudu
lească mai mult cu slujba lui cea nouă. Dacă -mu 
i-ar fi fost frică de Policsena, ar fi isbucnitiîn plan
şete cu istericale.

După ce ieşiseră afară acei turburători ai păcii, 
Steinmoscr trebui să cânte Apassionata până la 
sfârşit. Cu ochii închişi asculta Samurcaş, şi-i arătă 
apoi artistului, într’o nemţească aleasă, recunoş- 
iruţa sa.

Intr’aceca porunci Ralii, să i se aducă o bişacteâ 
de baga. O puse pe rlavir, o deschise şi-si afundă 
degetele în grămaua c:c am. ;c era înlăuntrul ei.

..Ştiu bine“< zise Domniţa tânărului Vienez, „că 
arta d-tale e mai presus de orice răsplată pă-

‘.’6lini iluc ui.
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mâmească. şi te rog să nu masori recunoştinţa mea 
după neînsemnatul dar, ce-ti iac. Acesta nu are alt 
scop,, -decât să- te despăgubească pentru lunga si 
greaua călătorie, ce ai făcut până aici“. li întinse 
mâna plină de galbeni, şi:o tăcu aceasta cu atâta ne
vinovăţia copilărească, încât artistul mirat ;îi în> 
tinse şi el, fără voie, mâna sa. Mânută ei mica se 
cufundă de trei ori, de patru ori, un aur, si dărui fără 
să numere. Ameţit si cu buzu-nările umplute, se de- 
părtădânărul aTtist.

* Vroia si Sâ tnurcaş săi plece, dar Domniţa. îî;opri.
— ,yPoţi D-ta, Arhon Vornice. după această dum

nezeiască destăinuire, să te duci, acum îndată,dna- 
poi în. mijlocul.oamenilor? Ieri Schiller şi astăzi 
Beethoven ! Trebuie. să\> treacă o vreme oarecare, 
până .să doresc să. mai am a face cu oamenii de 
toate .zilele, il“ '

■ Samu r caş se închină, zâmbind şi încrucişând mâi
nile pe piept.

; —„Ieri Schiller.si astăzi Beethoven !“ zise Dom- 
•nifa încă odată. „Mari sunt Nemţii ăştia! Dar toc
mai. fiindcă, sunt mari, mă mir că Schiller a scris 
,,Hoţii*/ lui, acest strigăt, amărît pentru dreptate, şi 
al mândriei de. bărbat CunV a putut el să născo- 
ciască acest chip al lui Rari Moor?.Se. poate înţe
lege că supt asuprirea turcească cei mai vrednici 
bărbaţi se duc In codrii, ca haiduci şi ea Klefţi. Dar 
eirnt a putut. sa^L vină în minte unui poet nemţesc 
un .asemenea lucru ?“ .
. . -r-r.v>Eră/atunci toarte tânăr şi deschis la suflet**, 
zise Samu-rcaş. „N’ai auzit niciodată. Domniţă, des
pre Karl al Virtemberguiui? Acela calcă, cu caii,.
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\sernănăjtirrile ţăranilor săi şi vindea pe supuşii, saî, 
spre a fi duşi la America. Au mai făcut şi-alţi doati- 
o\tori din Tarile Qher mani ceşti tot astfel*1, i hm;

Vrv,Aşa dară şi în ţara Nemţilor?-‘ zise-Dom
ni ţa.\ş i răinase pe gânduri ; ;;

* i )’i
Sufletul lui Beethoven mai plutiâ încă im ,*Tem- 

pini Muzelor“, când se auziră un fel de sunete stră
bătătoare în Curtea Palatului, care se chemau şi ele 
muzică, dar acest fel de nrnzică veiiiâ din ţaratu-r- 
cească. Era meterhaneaua, care făceâ un fel dc 
vijelie-sălbatecă din trâmbiţe, însoţite de bătaia unor 
tobe mari într’tm tact duduitor. •; - ■ '

Era chemarea Ia masă. Această gălăgie se mai 
făcea din nou, iară si iară> la fiecare rând de bu
cate. care se porni à din bucătărie, prin geamlâc, 
spre sof rager ie.

împrejurul mesei celei lungi,-mişunau slugile în 
haine cusute cu fireturi de aur şi argint. Erau mu
safiri mulţi la masă, ca de obiceiu. Se aduceau de 
zece ori atâtea bucate, cât s’ar fi putut mânca, ceea- 
ce avea de urmare, că bucătăria domnească înghi- 
tiâ isiime ntari de bani.

La masă Vodă Garagea vôrbià.cit Sainurcaş des
pre traducerile, ce el făcuse, el. din comediile hti 
Goldoni. Luà- parte la această vorbă şi Ralti, făta 
cea mai iubită a lui Vodă, pe când niainaei şi ehi-ra 
Poliesena păstrau tăcerea.

După ce1 se mânca şi se băCu. dincolo dé măgură, 
Doamna lui.Garagéà sedăsă^’.o ducă câţiva copii 
de casă Ia odăile sale, unde erai cald; că 'îutro baie

ji
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turcească. Ea rămase culcată mai multe ceasuri, 
fără să se mişte de pe divan ; eră unii sac de grăsime, 
având însă o faţă regulată încă, dar învineţită de 
sulimanuri. Printre degetele ei, tapene din pricina 
inelelor, alunecau mătăniile cu diainanturi şi măr
găritare mari cât bobul de mazăre. Când fusese tâ
nără şi frumoasă, ea jucase un rol însemnat în Fa
nar şi-i ajutase cu credinţă soţului său, casă ajungă 
în Scaunul Domnesc al Rumâniei, idealul tuturor 
Fanarioţilor, nefiind nimica alta trebuitor pentru 
aceasta, decât bani şi darul de a face zavistii. A- 
mândouă le avea frumoasa nevastă a lui Caragea. 
Acum îşi ajunsese dorinţele sale, dar o părăsiseră 
şi tinereţea şi soţul ei. Se mângâia cu răbdare. Os- 
manlâii zic: „Vin, cafea, afion şi tutun sunt cei pă
tai stâlpi ai cortului, unde se umbreşte mulţumirea4* 
Şi în acest cort se retrăsese Doamna lui Vodă Ca
ragea. Trebuinţele ei sufleteşti şi artistice erau mul
ţumite cu o mică flaşnetă, pe care putea să i-o în
vârtească cineva, adesea ceasuri în.tregi, dinaintea 
divanului Luminăţiei Sale. »

Spre a se desluşi asupra unor stihuri din Qoldiui. 
Măria Sa Vodă luă pe boierul Samurcaş, după ma
să, cu sine în bibliotecă.

Dar traducerea eră numai un prilej. Vodă cerea 
adesea sfatul boierului Constantin, şi vroia să-i 
pună şi astăzi unele întrebări, cu privire la Slugerul 
Tudor Vladimirescu. Cari sunt părerile boierilor 
despre Vătaful de plaiu delà Cloşani? Să fie lăsat 
să câştige judecăţile, pe care le-a pornit ?



— 405 —

— „Măria Ta, ştii că eu sunt binevoitor pentru- 
el“, răspunse Sa mu rea ş. „Dar tocmai între simpa- 
triotii lui are mari protivnici. Nu-şi stăpâneşte gara. 
El nu c boier, şi mereu ocărăşte pe boieri, oricând 
şi oriunde poate“.

— „Cc găseşti D-ta la el, dreptul vorbind?“ îi 
•curmă Vodă cuvântul.

— „Puterea credintii îui“, răspunse Samurcaş, 
iară să se sfiiească. „Firea lui dreaptă, Tudor Vla- 
dimirescu e tot aşa de cinstit ca prieten, cum este 
ca duşman. Un duşman, care nu se preface, şi care 
rămâne totdeauna drept şMaţă de protivnicul său. 
Aşa, de o pildă, el doreşte să vadă în Scaunul Dom
nesc al Ţării sale domnitori "pământeni, şi aT vrea 
să scape Ţara de Greci. Dar şi pentru Greci doreşte 
acclaş lucru, adică le doreşte, ca şi ei să scuture 
jugul Turcilor şi să fie slobozi în tara lor. Ca să 
ajungem şi noi acest scop, eu cred că Tudor bu
curos ne-ar da chiar o mână de ajutor. Aşa de 
dreaptă e judecata acestui om. Măria Ta! De aceea 
eu cred că ar fi bine, şi de mare folos, dacă s’ar 
putea îndupleca să intre în Eterie. Vrei, Măria Ta, 
să ne ajuţi ?“

Vcdă îşi netezi barba, închizând ochii pe jumă
tate. Boierul Constantin, capul Eteriei din Rcmânia; 
aveâ însărcinarea să facă din Vodă Caragea un 
mădular dintre cei luptători, ai întovărăşirii gre
ceşti pentru libertate. Dar Vodă ştia să se strecoare 
fată cu întovărăşire, întrebuinţând toată şiretenia 
sa de Fanariot. El făceâ jertfe pentru Eterie, într’un 
fel literar, lua parte vie la publicatiunile numeroase 
de traduceri şi de lucrări originale, cari se scoteau
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xSè Eferişti îri Greciâ. la Vieil a şi la Paris, ajută tea- 
tnirfiroei sale, dar nu voîà să ajute cu băni p.' • 
<sari caartau sa câştig’e şi să adune părtaşi îa' Eteric.

— „‘Pe câfă vreme mă găsesc în Scaunul de 
Domnie al României, eu nu pot să fiu răsvrătitor", 
.era răspunsul său.

Samurcaş îi dedea drept pildă pe Tarul şi pe oei 
doi Grai Nemţeşti.
- — „Dacă aş fi Rus sau Neamţ, m’aş race îndată 
cel mă* zelos Eterist". îi răspunse Vodă.

— „Şi ca Grec....?" întrebă Samurcaş plecând 
ochii, ca să-şi poată ascunde mânia.

— „Ca Grec" răspunse Caragea, apăsând şi pu
nând inâua: să, împodobită cu un mare smarand 
ofoplit, pe umărul boierului Constantin, „ca Grec 
cunosc starea lucrurilor foarte de aproape. Cine a 
rrăit supt stăpânirea Turcilor, adică supt jugul celei 
măi silnice desfrlnări şi a lipsei de orice lege, acela 
are măduva sdrobită pentru vecii vecilor! Stihuri, 
cântece, drame...." elrarătă Ia cărţile delà pereţi $i 
pe masa încărcată de scrieri, „un fel de pâlpăială 
de flacără se poate face, niciodată însă o renaştere.
— De aceea sipetul cu bani, aceasta trebuie sa fie 
de acî înainte patria Fanarioţilor !"

Samurcaş pleca capul tot mai adânc în jos. Ar 
fi vroit să-i: strige lui Vodă în faţă: „Dar mai sunt 
pe lumeţi alţi Greci, cari nu! sunt Fanarioţi!" însă 
se stăpâni.

-v
; #ft-'.

Spre searăi când :soareie cel roşu, lipsit de raze 
$f rotund ca'o ghiulea, părea că e atârnat între eră-
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cile copacilor, crescuţi printre mormintele.biserica 
Sărindar, o trăsură foarte ciudată ieşi din Curtea 
Domnească. ; , , ...

Patru cerbi, cu coarnele aurite, erau înhămaţi* ja 
o sanie. Zăpada, care eră îngheţată de marele ger,

• se fărîmă ca praful supt copitele cele mici>;.şi săriâ 
până în sama, în care şedea. învelit în blănuri. Bei- 
zadeaoa. El se ducea la un chef.

In dimineaţa zilei următoare se lăţi vestea- la 
Curte, că Beizadea Constantin ar fi zăcând bătut 
rău, jumătate mort, în iatacul său.,că ar fi fost adus 
acasă în starea asta în cursul nopţei. Doamnei nu 1 ' 
se pu tea spun en imica, fiindcă; ea dor inia. până • pe 
Ja ceasurile unsprezece, iar fetelor, tinere, cum era 
Domniţa Palù, nu li :se spuneau asemenea lucruri.

In iatacul lui. Vodă-însă. care eră prefăcut .într’uu 
fel de cort, aproape întunecos; prin o mulţime de co
voare de mătase şi de stofe ţesute în fir, şedea-tâ
nărul Hatman Carabaş, prietenul Beizadelei,, şi is- 
torjşiâjui Vodă toată întâmplarea.-.cu un glas miş
cat. •
.. „Vroi să .cunosc întregii! adevăr !‘Vzişese Car 
ragea.

Chiar şi. cu ghjcilicul In, cap;/un fel de şcutic de 
noapţe^ din inata.se galbenă;. Vodă tot mai avea o 
înfăţişare măreaţă. Fanarioţii se străduiau încă- din 
tinereţe,, sa aibă. o asemănare cu Turcii,: la ifos, şi 
un fel; de mândrie: nepăsătoarei .! ■■ • •

Hatmanul Carabaş, urmă, şi. el,, pilda lui. Vodă, 
şl se străduiâ -să facă dimfaţajluj frumoasă;' obraz- 
«ică, o faţă serioasă. El: se închină şi zise: ;jNimic 
nu trebuie^ şi răci nu poate^sa rămâie ascuns privirii
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pătrunzătoare şi luminate a Mafiei Tale. Vei şti. 
aşadară, că Beizadeaua, după ce ini-a făcut cinstea 
să iea cină cu mine. s’a dus la casa Postelnicului 
Ohiriac44.

— „Eră negreşit vreo sindrofie acolo?44 între
rupse Caragea aspru.

Hatmanul se închină iară. „Beizadeaua eră aş
teptai; acolo, ca de multe alte dăti, într’un cerc foarte 
restrâns41.

Vodă lăsă pleoapele până din jos pe jumătatea 
ochilor, ca un tigru somnoros.

— „S’a întâmplat acolo un lucru ne mai auzit44, 
urmă Carabaş cu grabă. „Postelnicii, negreşit în 
stare de beţie, s’a repezit la Beizadea cu un cuţit. 
Beizadeaua, care nu eră armat, cercă să fugă, dar 
toate-uşile erau încuiate. Strâintorat de tot, Beiza
deaua sări printr’o fereastră, şi-şi făcu mai multe 
răni la cap, la umeri, şi la genunchi*4.

— „Sgârieturi‘\ zise Vodă liniştit.
— „Ba tăieturi sângeroase, zdreliri, răni dure

roase în carne44, zise Carabaş stăruitor, şi urmă cu 
patos: „Dar mai mult decât trupul, a fost rănită 
cinstea lui, Luminate Stăpâne! Şi fiul prea Înalt al 
lui Vodă roagă pe Milostivul său părinte, să pedep
sească pe Postelnicul cu cea mai mare asprime44.

Degetele galbene ale lui Vodă Caragea pieptănau 
barba lui de mătase. -După o clipă de tăcere, ieşi un 
răspuns eu vorbe, foarte înţepate: „Spune Beiza
delei, că Domnitorii şi fiii lor pot să facă mai multe 
decât alţi muritori, dar sunt şi mai mult opriţi de a 
face unele. Domnitorul poate să poruncească, dar 
numai în marginile dreptului şi ale cuviinţei. Eu nu
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pot să-I fac pc Postelnicul să ispăşească, tot el, ru
şinea, pe care i-a adus-o Beizadeaua în casă“.

Vodă dadă din cap, şi Carabaş înţelese că tre
buia acum să plece.

El se duse înapoi la Beizadeaua, şi-l găsi tocmai 
aruncând cu cănite şi farfurioare, după cele două 
slugi ale lui, Arapi, cari, de frică, îşi ascundeau tur
banele albe cum puteau. Beizadeaua, al cărui cap 
eră legat şi oblojit de toate părţile, avea acum şi un 
atac de istericale. Intrarea Hatmanului îi abată însă 
gândul într’altă parte.
• — „Ei?“ întrebă el.

Carabaş se lăsă într’un jilt, alături de pat, plecă 
capul pe piept şi făciî cu mâna, ca un om care-şî 
netezeşte o barbă lungă. Apoi, cu tot ifosul şi toată 
fudulia înaltă a lui Vodă, istorisi, din cuvânt în cu
vânt, ce răspuns trimesese dânsul fiului său.

Efectul fii minunat.
Prinţul Constantin rîse cu hohot şi zise vesel : 

„Ia te uită, Aristidis însuşi !“
— „Brutus!“ zise Hatmanul, cu patos.
— „Caragea!“ ţipă. Beizadeaua. „Ce mai vrei? 

Vodă Caragea întocmai! Cuprinsul tuturor virtu
ţilor din vechime...“ Dar deodată îl prididiră la- 
crămile, fiindcă rîsul îi pricinuiă durere la rănile 
delà cap. Dar gustâ povestirea cu întregul cinism 
al firii sale. După nevasta Postelnicului alergase şî 
Vodă, şi că putea acum să-i facă cunoscut, că ei 
i-a apucat înainte, aceasta eră pentru Beizadeaua 
cea mai mare plăcere, fire-ar-fi chiar cu preţul de 
a mărturisi, că a mâncat o zdravănă bătaie.

* *
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Iarna • urina Înainte tot aşa aspra, cum Începuse. 
Copacii se frângeau supt povara de zăpadă. Noap
tea' ‘urlau 1 upii prin mahalalele Bucureştilor, şi aler
gau ca câinii, în haite, prin sate.

Intrarea la peştera delà Po Iov raci, era înzăpezită 
de mulţi -Mereă'nu îşi făciise bârlog de iarnă, sigur, 
la-Rucsăndra lui.

Jianu rămăsese la cârciuma din pădurea de lângă 
Râmnic. I se părea, că era bine aşezată, şi cârciu
ma nil om. vrednic. Cârciumăreasa îi dăduse Căpi
tanului odaia ei. Erâ văruită curat şi luminoasă; pe 
pereţi erau întinse scoarţe frumoase; tesilte de- 
Domni ca'. La ferestre înrloriau garoafe şi rozete. 
•printre cari erau aşezate gutue aurii, care umpleau 
odaia cu mirosul lor dulce. Odaia seîncălziâ de mi
nune, dumătate lungimea unui părete o euprrndeâ 
soba de'pământ; văruită alb, în care se băgau truri- 
•ch iutile de lemne aproape nesparte, aşă cum se adu
ceau din pădure;‘Dacă lemnul eră prea lung şi ră
mânea un, capăt afară diiPuşa sobei, atunci se îm
pingea, pe urmă, după ce ardeă 0 parte; şi se mai 
scurta. Căldura răspândita de1''această sobă erâ 
deosebit de plăcută.

•Simtiniântul cel nou pentru lancu, ştiindii-se a- 
ciihi. bine -ascuiis,' aerul cet molatic, îmbălsămat, 
stăruinţa tăcută, dar statornică,'a; tinerei femei; 
peste a căreia întreagă fiinţă se; vedea revărsată o 
dorinţă tremurătoare,: toate: acestea împreună; în- 
vinseră;.]ikSf â r $ i t/ pë'> oţelitul haiduc; I ;se părea; că 
i Se désmortesc'simţurile,*-cari ban ■àcüma 'slujisera,' 
cu grozavă* încordare,-'numai lă meseria tur şi spre 
a răsbunâ dreptatea. Zâmbind se uitase Mereanu
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pe urină Căpitanului său, când plecase delà Polo- 
vraci în jos spre Râmnic. El zisese Rucsandreiv. „Eiv 
negreşit, e foarte bine aşezată cârciuma -Iui Can- 
drea! Nici vorbă, meşteşugul.de războiu,al Căpi
tanului e foarte slăvit,.dar. tot numai om este,şi. elt 

aceasta e bine, căci altmintrelea ;s’ar preface 
odată în flăcări şi în fum,, aşa -arde şi fierbe une
ori în el“;

Căpitanul era .în adevăr om. şi el, şi încă om. tâ
năr' Văzând Mereaniii, că nu primeşţe. nipio ştire 
delà el, timp de tcinci săptămâni, vent în jos; delà 
Polovraci. Gasi:pe;pomnica mai frumoasă, decât 
oricând. Peste cosiţele ei castanii, eră legata o ma
ramă albă, împodobită pe de mărgini, cu.fluturi tte 
argint. Pe umeri; rut ta p scurteică de atlas verde, 
eu mânecile atâniate de amândouă părţile, şi .care 
era îmblănită, pe-la : mărginii cu samur .scump,.;Pe 
dedesuptul scurteicii,-; sânul Domnicăi, p.ăreâ că :erâ 
ferecat cpsolzj.de galbeni în toaţe mărimile, aşezaţi 
în cinci sau şase:-rânduri,. unii peşte . alţii. „Salba 
este măsura.; avuţiei i a -ţărance, - Judecând.; dppu, 
salba, cârciumăreasa puteâ. să se asemene cu orir; 
care cucoană de, boier. Şi.aceasta yenià de acolo, 
că se înfruptase din. comorjle lui Iancu Jianu.

In schimb,.cârciuma.ml ,se;dâra. înaintea, haidu
cului, care, primiâ'. gudurarea Jui, numai .din dorinţa 
ca să nu-i lipsească. câ.rciumarcasa;.,.

Mereanu luă seama două.zijş,, şi.spre.a şeînere- 
cfinţâ şi mai bine, întrebă ; pe Alexe: ; „L’a- apucai 
rău ?•“ Oijorud .'-XuvMVsî mm *j-v

Ţiganul rânji, axătându-şi dintmoei albi:i „Boierul 
Iancu e vijelia, Domnica e plopul44.

a «■
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— „Aşa e bine“, răspunse celălalt, dând din cap,
hotărît.

fDupă ce se potolise boierul Iancu, şi asemenea şi 
crivăţul de iarnă, Căpitanul de haiduci încălică ca
lul să plece spre a-şi aduna oamenii, căutându-i prin 
toate ascunzători le lor. Domnica îl însotiâ. Ea ve
nise, îmbrăcată ca haiduc, şi se oprise în fata lui. 
Părul şi-l împletise şi-l ridicase în sus astfel, încât 
vârful coadelor ei castanii îi cădeau de supt căciula 
albă, întocmai ca o chică, în ceafă şi pe obraji. Era 
minunat de frumoasă, şi cu atât mai frumoasă, cu 
cât, la privirea copleşitoare a lui Iancu, se înroşise 
si se uitâ, ruşinoasă, în jos la brîul ei, în care îşi aşe
zase pistoalele încrucişate.

Iancu se uită câtva timp la dânsa, şi apoi o în
trebă: „Ei, şi ?“

Ea ridică ochii eu sfială} la el, căci cu toată dra
gostea lor, Jianu rămăsese pentru Domnica tot bo
ierul de ineam şi stăpân-itor. De aceea se şi închină 
la el. Când văzu, că zâmbeşte, ea îi apucă mâna, o 
duse la buze şi-i zise cu atâta patimă, încât aproape 
nu mai aveâ glas: „Eu mor, fără tine!“

El- o pusese la încercări. Se dovedise neobosită, 
cu grije, vitează şi totdeauna veselă.

Se îndrăgostise însă şi micul Iabraş de dânsa.
Boierul Iancu porunci atunci, ca Domnica sa ră

mână acasă, fiindcă doreşte să vadă mai bine fata 
ei, în uşa/cârciumii, când se va întoarce, decât fata 
posomoritului ei de bărbat.

Domnica se cam bosumflă. Iancu se iuti, şi plecă 
delà cârciumă, fără să-şi iea ziua-bună..

4
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Ceeaoe nu spusese Jianu frumoasei Domnica era 
•că aflase,’prin boierul Vasile Moangă, că ocârmui- 
rea se pornise, în anul acesta, din vreme, să pună 
mâna pe groaznicul haiduc, şi că spre acest sfârşit 
a fost trimis anume Cârc Sărdarul Iamandi în. Ol
tenia, cu o poteră mare de peste trei sute de oameni. 
Că căutaseră pe Jianu mai înrtâiu în Mehedinţi, şi 
că acum Cârc Sărdarul ar fi în Târgu-Jiului. Că 
apoi se^va îndreptă, cum se crede, spre Râmnic, că 
toată ziulica el înjură mereu, fiindcă ştirile, ce se 
află despre ascunzătoarea lui Jianu, se lovesc în ca
pele una cu alia.

faneu, care chemase roata lui Svârlugă, ca să 
calce cu ei. mănăstirea Horezului, unde „stapâmià" 
igumenul Grec Chrisant, cu chefuri şi zaiafeturi, 
se hotărî acum, să nu mai iasă din calea poterei, 
ci vesti în grabă încă două cete, să vie cu el.

Din lunga odihnă de peste iarnă şi din ceasurile 
de mulţumire, firea lui de luptător ieşise acum cu 
Incite puteri. Plăcerile dragostei, în mica odăiţă, 
aveau farmec pentru el numai atâta timp, cât nu 
înverzise iarba şi copacii. Dar chiar şi atunci lancu 
pismuiă câteodată pe vulturii şi urşii, cari puteau 
să steă în codru pe viscol şi în zăpadă.' Abiă in
trase în pădure şi abiă trase în piept mirosul de 
primăvară al pământului, al frunzişului dîntâiu, abia 
şezuse lângă foc şi auzise, aţipind, cel din urma 
tuşit al cailor şi bătaia lor din picioare, abia sim
ţise iară şi văzuse, cum viforul, gonind norii, tre
cea prin vârfurile copacilpr, — şi îndată sângele 
lui se linişti şi se răcori, fiindcă numai sângele Iui 

fusese în joc peste iarnă.
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Acum :se vedea* iară în mijlocul codrului de ste
jari : ou verdele lui frunziş de primăvară, aşa de 
deschis, î.ncât, chiar când cădea ploaia, se părea 
ca-I mai străbate încă lamina soarelui. Cetele de 
privighetori; cântau aşa de tare, încât pare-că se 
-simtiâ,. lovirea'cântecului lor în ureche. Care glas. 
de femeie se. puteă asemăna cu asemenea cântare?. 
Buzele cărei femei puteau să mângâie aşa de lin. 
cuan mângâie,vântul? Braţele cărei femei puteai? 
să strângă aşa de tare şi să legene aşa de puternic, 
ca vijelia?.Cine adormit:vreodată la sânul natures 
:iro ■ j măsură cu totul altfel pentru toate, lucruri şi 
simţiri- Iancir Jianu eră dinul dintre acei fericiţi, 
carir.nupot sădie.subjugaţi. vreme îndelungată,,de
simţurile lor.. ■ ■ ;? t- • ;^ ;

Căpitanul ;âveâ‘acum dorinţa să se, măsoare cu o- 
întreagă .oştipe. şi oamenii lui se uitau Ia:el ca la un 
Dumnezeu; .: \tj j:;, ■ ;

Abia _se adunaseră cele patrii^cete de haigLuci,’ 
vreo cincjzecj de oameni cu toţii, când: şi aduseră' 
iscoadele^vestea că potera s- apropie.
- liaiducii- .ejau .ascunşi învpădurea care se -u.rcâ,< 

drept în sus, în partea de către Miazănoapte a unei 
■livezii, şi ear;e le acoperiă astfel, spetele,jie când la
ma r ginea ei curgea un râu lat.

Jianu .îşi.dm-p:răşţja.jo!aJiienii;.l!ntr’;U.rL şir. lung. Cu- 
grjje măre se.alese pentru, fiecare un copac puter
nic, i.drept. meterez, jn al cărui; -crăngi şe aşeză hai? 
ductil. 1;

- Eră des;.de;dimineată, mărgelele mărunte de roua,- 
cari.acQpeţianj Ca o pătură.cenuşie, iarbaănaltă, se 
adunau acuma, topindu-se în mari pîoatţiri îimpezi.

/
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Abia auzit, trecea râul pe la poalele plaiul ni, pe supt 
■crăcite stejarilor, gâlgăind câteodată, din când-In 
când, de câte ori alunecă peste vreo lespede tocilă. 
In apa limpede se repezitul păstrăvii, san aninaţi de 
vreo piatră; se legănau în undele răcoroase-. Privn 
ghetorile cântau spre întâmpinarea zilei.

Trei oameni sosiră în 1ivade, dintre >cari unul era 
un ciobănel mic, a cărui oclii negri luminau,-dârji 
Si tôt odată cu teamă, de pe supt căciula de oaie. 
Alături erau doui Arnăuti, ţinând fiecare o mână 
pe unier ii băi aiului ş i a 1 ta pe p i stoa le.'

Ii aruncau fel de fel do înjurături în fată, şi-l târâri 
ar ei, în vederat împotriva1 voinţei lui. „înainte,* ho^: 
tuleî 'î'u cunoşti culcuşurile lor, câine râios! Aciim 
nu poţi să mai doseşti, ca ieri-seară;* când te^am 
prins şi ai vroit so rupi la fugă. să-i vesteşti pe’to-; 
vai aşii tai, afurisiţii de haiduci!*1 Curgeau puminii'în . 
coastele bietului ciobănaş, mai ales când el schim
bă de două ori poteca, apucând odată în dreapta.. 
Si altă dată spre stânga, peste livăde, siipt cuvânt-‘ 
ca de aci înainte nu mai ştie drumul. Arnăutii îl îii^ 
jurau groaznic, dar să-i tragă flăCăiaşului Urt glonţ 
în cap; tocmai acuma, li se păreâ un lucru fără folos; 
Erau bucuroşi că l-au găsit şi' l-aii -silit sa le fie că
lăuza. Cârc Sărdariii ar; fi1 făcut măre :gălăgie.- 
dacă l-ar fi ucis'făr rost. - li-

Cearta între'tustreî'urmă aşă: de:lunga, până când1' 
bolţile de stejar se însufleţirăm "şi se':zărî potera lut 
lamandi lâ mărginea livezii. • -' v- 

Deodată se auzi o împuşcăfură, !şi apoi aîta:,
, şhid -din pădurea1 din- :fătă.: Cêi dbi ; Artiăitfi de ‘lângă7 

cioban căzură, unui la dreapta^ $i‘Celălalt lastâtîgă

T l!if
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;. lui, în iarbă, fără să scoată o vorbă. Flăcăul iacii 
vreo câteva sărituri peste livade şi peste râu, şi se 
pierdù în pădure.

— „Şi ăsta a fost un haiduc! Atunci ne aşteaptă, 
aici, negreşit, toată ceata lor !“ strigă lamandi tur
burat, deoarece cu cea dintâiu ochire el cunosciî mi
nunata aşezare a duşmanului său nevăzut.

— „Acuma pe el !“
Întunericul zorilor se schimbă în albastru, apoi! 

începură să se aprinză vârfurile, şi ziua se făcu au
rie, soarele se arătă. Puştele trăzniau necontenit. 
Iarba era zdrobită şi călcată, şi pe deasupra se ve
deau băltace roşii de sânge şi trupurile negre ale 
celor căzuţi. In locul inirezmelor de primăvară se 
rostogoliau acuma, prin văzduh, norii de fum acru 
al ierbii de puşcă.

Cei cincizeci de haiduci şedeau ascunşi, prin co
paci, ca într'o cetate.

Cârc Sărdarnhii i veniâ să-şi iasă din minţi. Săl
batici se rostogoliau ochii Iui peste câmpul de luptă, 
în care nu putea să vază nici un duşman. Vreo sută' 
de Arnăuţi erau doborîti şi Căpitanul lor băgă de 
seamă, cum oamenii săi începuseră să slăbească. 
El ocoli cu- calul, în fugă, împrejurul poterei şi în
jură, cum ştie să înjure numai un Arnăut, căutând 
să-şi ţie oamenii strânşi într’un mănunchiu, fiindcă 
începuseră sa se răsleţească, negreşit spre a putea 
s’o şteargă prin marginile pădurei.

Deodată se auzi, dincolo peste râu, un fluerar- 
scurt. Împuşcăturile încetară, şi, abiâ un minut mai 
în urmă, năvăliră haiducii din pădure, aşezaţi în 
formă de ichiu. Sparseră potera cu totul, despar-



— 417.—

ţind-o m două părţi şi cosind-o cu săbiile, cu o nă
prasnică iuţeală, aşa încât putură chiar să întoarcă 
ichiul în Ioc, repezim du-se a doua oară, ca o săgeată, 
printre duşmani, şi răsturnând tot ce le sta în cale.

Treizeci sau şi mai mulţi Arnăuţi fură culcaţi 
iarăşi la pământ, şi în loc să se arunce asupra Iui' 
Jianu, cum ardea de dorinţă să facă, lamandi trebui 
să-şi încordeze toate puterile, spre a-şi adună po
tera împrăştiată, fiindcă haiducii, îndemnaţi de mi
nune, răsbăteau când în gloate, când intră în ichiu 
prin şirurile poteraşilor.

Nu era cu putinţă a şe împotrivi Ia năvala lor, 
fiindcă ei nu erau lefegii. Fiecare din haiduci se 
luptă hotărît pentru ceeace-1 priviă de-adreptul, şi 
toţi se luptau cu acea vitejie a desnădăjduirii, care 
li adusese în codîi. Cu ţipete turbate şi cu gemete 
se repeziau la bătălie. împuşcăturile se auziau nu
mai rare, dar eră groaznică încăierarea, pe piept, 
luminată de sfinţitul scoarelui.

lamandi încă nu găsise prilejul pentru o luptă 
dreaptă cu Jianu. fiindcă, delà început, haiducii îi 
împuşcaseră pe cei trei buiuc-başi ai lui, aşă încât 
n’aveâ cine să-l ajute să-şi adune oamenii şi.să-i 
stăpânească. -Deocamdată nici Jianu nu doriă de 
loc o „luptă dreaptă“ cu lamandi, ci silinţa lui era 
să-i nimicească toată potera, care eră de şase on 
mai numeroasă decât haiducii Iui. Vroia s’o nimi
cească înaintea ochilor Cârc Sărdarului. Pe urină' 
putea să vină şi rîndul lui lamandi.

Numai încăpeâ îndoială, Arnăuţii începeau să se 
retragă pe supt copaci, pc unde se lăţiau umbrele 
de seară. Haiducii se repeziatiy sărind după ei, ca
Hai (3 noul. 27
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nişte pisici sălbatice, obişnuiţi cum erau, cu codruţ 
şi cu ale lui.

Taman di strigă la poteraşii săi: „Stati! Daţi fo
curi !“

Vreo câteva împuşcături mai porniră.
Un şuerat pătrunzător însă străbată pădurea, şi 

deodată încetă toată gălăgia. Noaptea cu tăcerea ei 
împresură pe Arnăuţi. Par’că bezna înghiţise pe 
toti haiducii.

Cârc Sărdarul strigă atunci mânios: „L’am rănit 
pe Jianu !“

Dar oamenii Iui strigau: „Haidem înainte! Hai
ducii se prefac! Au să vie iar înapoi peste noi !“

— „Nu, fricoşilor !“ ţipă Iamaudi. „împuşcătura 
mea trebuie să fi nimerit pe tâlharul cela de Căpi
tan! Haideţi! Avem să punem mâna pe el!“

Unul din poteraşi îi zise atunci în batjocură: „Du- 
rfe, boierule, du-te D-ta, dacă ai poftă, de-1 prinde. 
Noi suntem acuma prea osteniţi şi suntem răniţi !“

— „La Horezu!“ strigară cu totii. „Vroim şi noi 
să ne odihnim acolo. Două sute din ai noştri au fost 
ucişi 1“

— „Veniţi cel .puţin înapoi, să-i îngropăm!“ strigă 
Cârc Sărdarul.

Dar ce-i pasă ArnăutuUii de alt Arnău't, dacă nu 
poate să-i mai fie lui de folos. — „E vreme destulă 
şi mâine să îngropăm leşurile!“ strigară cu totii. 
„Acum să mergem Ia Horezu !“

Tăcut, dar turbat, mergea Cârc-Sărdarul călare 
în fruntea cetei sale. Deşi nu era departe mănăsti-
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rea, ei totuşi pierdură îndreptarea, şi rătăciră câ
teva ceasuri prin întunerecul nopţii.

Insiârşit copitele calului lui lamandi loviau cal- 
darîmul drumului, care, duce între două ziduri 
înalte, în sus, la mănăstirea Horezu.

Lărgimea acestui drum învederează că el a fost 
croit pentru oştiri şi pentru halaiuri Domneşti.

Crăcile negre ale brazilor uriaşi atârnau de a 
curmezişul lui pe deasupra zidurilor, cari ocoliau 
Ciutăria igiiinenului. Aceasta era o pădure întreaga, 
plină de vânat.

Sus la poarta cea dintâiu, întărită cu fierărie, nu
mele Cârc-Sărdariilui, precum şi frumoasa Iui vor
bă „Romeica“, îi înlesnj intrarea, iar întreaga po
teră fu găzduită în curtea cea mare a .argaţilor, unde 
se aflau grajdurile Prea Sfinţiei Sale.

Prin poarta a doua intră lamandi, singur.
Tocmai se sfârşise rugăciunea de seaTă şi prin 

uşa, luminată roşiatic, a bisericii, ieşia un şir lung 
de mici lumânărele, ale căror şubredă lumină fă
cea să se vadă umbrele călugărilor, precum şi fe
ţele lor. In fruntea tutulor, cu cârja în mână, păşiâ 
'tgumenul Chrisant, un. om tânăr, foarte frumos, pu
ternic şi care era mare iubitor de petreceri.

Când se vesti musafirul şî se înfăţişă înaintea lui, 
iguinenul îl primi cu prietenie, şi-i întinse mâna sa 
cea albă, ca s’o.sărute. „Dumnezeu să te aibă în a 
lui pază, viteazule Cârc Sărdar! Mare plăcere-mi 
face, că te văd. Tu ştii cât de rău suntem noi strîm- 
toraţi acum de tâlharii de haiduci !“

— „Vin tocmai dintr’o luptă împotriva lor, Prea 
Sfinte Părinte41, zise lamandi. „Douăzeci şi patru
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de ceasuri iie-am luptat. Eu şi cu o sută a mea de 
oameni împotriva lor, cari erau cel puţin o su'tă şl 
cincizeci de haiduci, urcaţi încă şi întăriţi prin co
paci. Erau conduşi de însuşi Iancu Jianu“.

— „Conduşi de Jianu?“ trecu vorba din.gură în 
gură printre Călugării speriaţi, cari-şi făceau- la 
cruci.

Igumenul mai «porni şi un blestem, fierbinte, îm
potriva lui Jianu, acest câine de Vlah, râios, şi la- 
mandi adaose: „Era cât pe-acî să pun mâna pe el, 
fiindcă l-am rănit, eu, cu mâna mea. L-aş avea a- 
cuma, dacă n’ar fi rugit, şi n’ar fi dosit, dimpreună 
cu cei o sută cincizeci de oameni ai lui44.
. — „Unui viteaz ca tine, nu poate să-i mai scape 
a doua oară“, îl mângâiă igumenul. „Şi am de gând 
să înştiinţez chiar eu pe Vodă, — fiindcă 'trimit toc
mai un lipcan la Măria Sa, încă mâine dimineaţă, 
— că eşti pe calea cea mai bună, ca să scapi Ţara a- 
ceasta, nemernică, de cea mai mare pacoste care o 
bântuieşte. Ştii că eu am trecere la Vodă, şi dacă ai 
avea vreo dorinţă.../4

Cu aceste vorbe, şi lăudându-se mereu, urcară 
amândoi scările -până la pridvorul care ieşiâ înainte 
spre curte. Românii aveau obiceiul să zică : „că doi 
Greci nu pot să sc întâlnească, fără să vrea să se 
sperie unul pe altul44.

Dar nu era de tot lipsit ne temeiu, dacă Igumenul 
Chrisant îşi închipuia că este un -fel de Vodă Ia Ho
rezu. Locuia într’un adevărat palat, singurul monu
ment păstrat, de arhitectură românească, pe care 
l-a zidit V-odă Brâncoveami, om învăţat şi om al 
credinţei, la sfârşitul veacului al XVIl-lea, Horezu
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nu erà numai mănăstire, erà şi cetate şi conac 
Domnesc. Nu este în el nici o prispă, nici o margine 
■de scări, nici un stâlp, care să nu fie sculptate, nici 
un părete care să nu fie împodobit. Pridvoarele, să
lile şi chiliile sunt boltite. Odăile din arhonderie, în 
Care fii primit Cârc Sărdarul, străluciau prin po
doabele alese de covoare, puse pe jos şi pe pereţi. 
Pe deasupra divamirilor erau aruncate cusături cu 
ajr pe catifele, sau lucrate din mătăsuri în toate 
feţele. Lumânările erau aşezate în sfeşnice grele de 
argint. Tot asemenea de argint eră şi tava cea 
mare, cu care i se îmbiă acuma musafirului vin şi o 
gustare.

Igumenul, păşind mândru spre uşe, îi zise lui Cârc 
Sărdar: „noapte bună‘\ cu un zâmbet binevoitor, 
pe când câţiva ţigani se strecurară în odaie, fără a 
face nici un zgomot. Ei erau însărcinaţi să desbrace 
pe boierul Costache şi să-i frece trupul, ostenit după 

"atâta luptă, înainte de a se întinde între perinele 
moi. Cea mai dibace pentru această treabă, era o 
frumoasă ţigancă tânără.

Afară, în curtea mânăstirii, eră linişte. Prin lu
mina slabă a nopţii de primăvară se vedeau bolţile 
pridvoarelor. Cei doi peri, bătrâni de veacuri, cum 
erau înfloriţi, se înfăţişau ca nişte nori albi, iar 
brazii dinaintea bisericii se înălţau atât de sus în 
văzduh, în cât păreau că poartă câte o stea pe cru
cea dn vârful lor.

Pe când Grecii dormiau, mănăstirea întreagă 
visa despre credinţa întemeietorului ei, care a mu
rit la Ţarîgrad, mparte de mucenic, dimpreună cu 
toţi pruncii săi.

+. *
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■Ga nişte păsări de noapte -dispăruseră haiducii 
în pădurea întunecată. Unde alţi ochi nui mai puteau 
vedeâ nimica, ei mai zăriau un fel de lumină ce
nuşie, a vreunei pietre, sau delà vreun copac. Ln 
-deosebi desvoltat ei à la ei pipăitul cu picioarele. 
Simţiau drumul, sau chiar felul pământului, fiindcă, 
în fuga lor, trebuiau să treacă prin păduri necălcate.

Băieţii ştiau că Căpitanul lor fusese rănit foarte 
greu, căci altmintrelea nu s’ar fi lăsat de prigoană. 
Alexe se lipi de tălpile stăpânului său, şi se încerca 
să înţeleagă din vreun semn, din vreun sunet, din 
răsuflarea stăpânului său, dacă sufere de cevă, sau 
dacă-I părăsesc puterile, dar nu putu înţelege ni
mica. Urmară drumul înainte, fără întrerupere prin 
pădurea întunecată, în care huhurezii se văitau din 
toate părţile. Când se auzi murmurul unui pârâu. 
Iancu dădîi o scurtă poruncă: „Gruia şi cu Alexe. 
împreună cu mine, vom merge la vale, prin apa pâ- 
râului, iar toţi ceilalţi veţi merge în, susul lui. As~ 
cundeţi-vă la Polovraci, şi acolo să aşteptaţi po
runcile mele“.

Alexe asculta, dar din glasul boierului Iancu,-mi 
putu să înţeleagă cum erâ starea adevărată a lu
crurilor.

Ajunseră la pârâu, intrară în apă şi-şi pierdură 
astfel urmele.

Tot atât de muţi, ca până acuma, înaintau Căpi
tanul şi cei doi tovarăşi, cei mai credincioşi ai lui.. 

. prin apa rece şi zgomotoasă. Matca pârâu lui era 
pardosită cu pietre, pe supt care undele apelor să- 
paseră pe alocurea găuri atât de adânci, încât se 
puteâ cufunda un om până la piept.
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In sfârşit, ieşiră cu toţii la mal. Erau pe jumătate 
înţepeniţi, şi Jianu zise răguşit: „La Domnica!“

Ei plecară, iute ca vântul, prin pădure. Când a- 
junseră Ia un luminiş, peste care luna, în scăderea 
ei, mai revărsă încă o slabă lumină, văziî Alexe, în 
ce ha! era stăpânul său. Trupul lui Jianu părea că 
a fost muiat în sânge, un glonţ îi pătrunsese o parte 
a pieptului şi braţul stâng. Se împleticeă la umblet, 
din pricina prea marei slăbiciuni.

II puseră pe un trunchiu de copac, care era răs
turnat în iarbă, şi-şi rupseră din cămăşile de pe tru
purile lor, făcând din ele legături. Pe când îl legau, 
sângele lui fierbinte curgea necontenit pe degetele 
lor. Dacă n’ar fi fost în stare să-l oprească, Căpi
tanul trebuia să se sfârşească în braţele lor. Lui 
Alexe i se strîngeâ inima cu cârcei în piept. El se în
china, pe tăcute, la cer: „Doamne, Doamne, să nu 
mi-l iai ! II iubesc mai mult decât pe tata şi pe mama 
mea! Numai Tu, bunule Dumnezeu, ştii cât de bun 
este el cu mine !“

Gruia însă, care-l sprijiniâ pe Iancu, simţiâ cum 
el se lasă, din ce în ce mai greii, pe umerii lui.

Dar voinicul era încă în simţiri. Când se auzi o 
cântare de cocoş, pătrunzând prin liniştea nopţii, 
el şopti: „Am greşit drumul44. Aveâ ştiinţă că încă 
nu puteau să fie în apropierea cârciumei din pă
dure, şi că îndreptarea pe care ar fi dorit el s’o ur
meze, se depărta de orice locuinţă omenească.

— „Trebuie să batem într’acclo44, strigă Gruia Ţi
ganului. „Poate să fie oameni buni. Eu n’ani auzit 
de Grec prin locurile astea44.

Alexe era de aoeeaş părere. Cântecul cocoşului
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i se păreâ un răspuns, -trimis de Dumnezeu la ru
găciunile lui fierbinţi.

Cu multa băgare de seamă sprijin iau pe Căpi
tanul, fiindcă orice apucare prea aspră, dc suptidri, 
ar fi putut să-i deschiză rănile din nou.

Erau ceasurile două după miezul nopţii când a- 
junseră la un conac boieresc, aşezat la marginea 
unei păduri.

Luna se stinsese, noaptea era întunecată, si nu
mai stelele cele mari lucian prin aerul răcoros de 
primăvară.

Oamenii bătură cu pumnii în poantă, până înce
pură câinii să latre. Insfârşit veniră două slugi la 
-uluc'e.

— „Suntem oameni buni. Aveţi milă!** le zise 
Alexe. „Stăpânul meu e jumătate mort. Deschide- 
ţi-ne iute porţile şi daţi un adăpost unui creştin greu 
rănit**.

— „Da cine e stăpânul tău? De unde vine? Cine 
l-a rănit?** întrebară oamenii din curte.

Alexie îşi înghiţi înjurăturile, care ar fi vrut să le 
arunce, potop, pe capul zăbovitorilor, şi începù să 
se jelească: „Am fost călcaţi de tâlhari! Pentru nu
mele lui Dumnezeu şi al tuturor Sfinţilor! vedeţi 
voi înşivă, cât de greu rănit e stăpânul meu. Voiţi 
să lăsaţi un creştin să moară în pragul uşei voa- 

. stre ?“
O lumină se arătă atunci din casă, ravârsându-se 

peste doi stălpisori albi ai pridvorului, şi un glas de 
femeie se auzi, limpede şi dulce strigând prin curte: 
„Ce este acolo la poartă ?“
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O sluga se repezi la cuconiţa şi, după câteva cli
pe, se întoarse şi deschise poarta.

Cei cinci intrară cu grabă în curte, şi când se 
apropiară de lumânarea, tinută în sus, întro mână, 
aceasta făcea să se vază fata drăgălaşe a unei fete, 
îmbrăcată cu o s-cur teică albastră şi învelită Ia cap 
c*un tulpănaş alb.

— „Mare Dumnezeule !“ zise ea încet, când fu 
adus rănitul în razele Iuminei.

Inacelaş timp un alt glas de femeie, bătrână, stri
ga la spatele fetei: „Sfinte Pantelimoane! Sfântă 
Filofteio! Asta nu e privelişte pentru coconita noa
stră Sultana !'*

In adevăr, eră îngrozitor. Cei doi haiduci, îngri
joraţi, purtau pe braţele lor un om, plin de sânge, 
al cărui cap istovit, căzuse spre spate.

— „Moare! moare!“ tipa baba.
Fata se întoarse cu repeziciune, aşa încât sburâ 

fumul din lumânarea, pe care o ti-neà în mână, „Aju- 
tă-l!“ strigă ea jupânesei, şi cu grabnică pricepere 
împărţi toate poruncile: „Tu, Radule, să aşterni, 
străinului în odaia de musafiri! Leftere, tu, să faci 
foc în bucătărie, şi să pui apă să fiarbă! Profiro, 
cârpe şi untdelemn! Marnei am să-i spun eu sin
gură, că Dumnezeu ne-a trimis un sărman rănit, 
fa uşa noastră44.

Zece zile stătuse Alexe în. genunchi lângă patul 
stăpânului său. In dimineaţa zilei a unsprecezea, în 
sfârşit, vază că pleoapele galbene, cari acoperiau o- 
chii rănitului, grele ca plumbul, începură să se ridice
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' încetişor; dar privirea bolnavului era slabă. Era 
stins focul acela, despre care zisese odată Mereamu, 
ca va ajunge atât de cumplit, încât Căpitanul are 
să se prefacă în fum şi în flăcări. Şiroaiele de sânge 
pierdut îi slăbiseră văpaia, şi eră încă o mirare că 
mai ardea în el candela vietei.

Iar când un glas, par’că eră străin, şi ca dintr’o 
mare depărtare, întrebă slab: „Unde, la cine sun
tem aici?“ atunci Alexe îşi muşcă buzele, şi-şi înecă 
plânsul, ce-1 prididiâ.'

— „La nişte cucoane bune şi miloase, boierule44, 
fii răspunsul. „La văduva Sima Gălăşescu şi la fiica 
D-nei. Eu le-am spus, stăpâne, că te cheamă Iancu 
Drăgan, că vii delà Baia-de-Aramă şi că am fost 
călcaţi de nişte tâlhari. Gruia a cumpărat în Râm
nic alte haine. Aici niminea nu poate să ghicească 
cine suntem44.

Jianu închise ochii. Abia putuse să înţeleagă ce 
şoptise credinciosul său1. Deşi rana nu-l mai durea, 
şi frigurile îl mai slăbiseră, simtiâ totuşi un maie 
pustiu în inima sa. Pe patul durerii, vieaţa sa i se 
înfăţişa cu totul altfel. Cine era Iancu Jianu? Ce în
semnau sbuciumările şi luptele lui? O împuşcătură 
îi dăduse răspunsul. Necunoscut şi părăsit, zăcea a- 
cum într’un colt oarecare, iar lucrurile îşi urmau 
cursul lor înainte şi fără dânsul. Era negreşit o co
pilărie, că luase asupră-şi şi se împovărase cu toaie 
nenorocirile unui întreg popor, căruia nu putea să-i 
mai ajute nimenea, atât de jos era căzut în tică
loşie. Şi sufletul ostenit al Ini Iancu se cufunda în- 
tr’o mare de nepăsare.

îngrijorat'se uita Alexe la el, şi îndată ce intră

o

<--

1
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fiindcă, lacrătniieGruia în odaie, Ţiganul-fugi afară, 

ri curgeau, în şiroaie, pe obrajii lui mohor!ti. N
In sală bătrâna Profira tl văză, şi-l întrebă cu 

multă compătimire: ,,li este mai rău stăpânului 
tău ?“

Alexe răspunse că nu... şi fugi în grădină.
Mama Profira bătă atunci în uşe la stăpână-sa, 

pe care o găsi ‘lucrând împreună cu fiica ei.
— „Şezi, Profiriţo“, zise cucoana Sima, „şi iea 

ghergheful44.
Bătrâna se aşeză, ascultătoare, , pe podini, cu pi

cioarele încrucişate, şi scoţând din buzunarul anti- 
riaşuiui său negru, o pereche de ochelari rotunzi, 
legaţi în plumb, aşeză coadele lor, ciudat îtrcârli- 
gate, după urechi, pe supt tistimelul alb. Pe când 
făcea asta, trase un oftat adânc.

Cu nerăbdare o .întrebă cucoana Sima: „CUm îr 
mai merge musafirului nostru? Ii este mai rău]?44

— „Nu, cuconiţă44, răspunse Profira. „Tocmai vă
zui pe sluga lui, pe Ţiganul. Ala, încalţe, săracul, are 
să rămână orb de plâns. Cât trebuie să fie de bun 
stăpânul său cu el !“

- „Drăgan? Drăgan?44 zise cucoana Sima gân- 
dindu-se. „Pe cât îmi aduc aminte eu, este un neam 
de Drăgăneşti pe moşie prin apropiere de Drăgă- 
şani. Dar Ţiganul spunea, că ei vin dinspre Baia-de- 
Aramă. Ce să fi căutat tânărul pe acolo?44

— „Poate vreo daraveră, sau vreo femeie, sau 
vreun cal44, zise slujnica. „Oamenii lui sunt foante 
lăcuti şi mâhniţi. Spun că nu vor să auză rubede
niile lui. ca să nu se sperie, şi de aceea nu vor să
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spună nimic despre nenorocirea ce s’a întâmplat 
stăpânului lor“.

— „Dar unde i-au călcat tâlharii, Profiro ?4i 
' — „La Horezu, Milostivo”, şi scăzând glasul, îşi. 
făcu o cruce. „Of, ce vremuri! Nu mai este nimenea < 
sigur de haiduci şi de alţi făcători de rele, şi mai 
ales'de acel groaznic de Jianu! Din pricina lui eu 
mor de frică, totdeauna, când vine cuconiţa noa
stră la Paşti, delà Bucureşti, precum şi când se în
toarce înapoi, la Rusalii. Ce lung e drumul, şi ce 
blestemaţi sunt oamenii !“

Sultana lăsă să-i cază .lucrul din mână, pe care 
fusese apiecată până atunci aşa de adânc, încât nu*

• se vedea nimic alia, decât cărarea, aleasă între co
siţele ei negre. Ridicând capul, se uită Ia Profira, şi 
o întrebă: „Ai auzit tu vreodată ca haiducii să fit. 
batjocorit vreo îemee, văduvă sau orfană? Pentru 
ce le zici blesremati?"

Cucotma Sima of là. „Să dea Dumnezeu, să fie 
aşa cum spui tu, fiica mea iubită !“ Apoi se ridică 
în sus: „Haideţi, sa mergem ia acel tânăr, sărma
nul. încă nu Fam văzut astăzi. Poate că are şi eJ o 

. mamă, care tremură de nelinişte, şi care, neavând 
nici o ştire delà el, s’ar prăpădi, aflând ce i. s’a în
tâmplat".

Sultana urină pe cucoana Sima până la patul lui 
Jianu, şi stătea acolo tăcută, ca un sfeşnic, alăturea 
de văduva, care erâ totdeauna cernită.

In felul acela1 desmierdător, cum fac femeile bâ- 
trîne Rumânce cu tinerii, cucoana găzduitoare puse 
mâna pe capul rănitului. „Astăzi'ochii tăi sunt mai 
limpezi, şi fruntea ta e mai răcorită”, îi zise ea în-
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cçtiçor : „Dar să nu vorbeşti, să nu te osteneşti. Am 
să-ti trimit acum bucate din acele cari mai dau ceva 
putere. Cu zeamă de lămâie numai, ca până acuma, 
nu poţi să te hrăneşti, iubitul mamei !“

«După ce plecară femeile, ochii Iui Jianu rătăciau 
Împrejur prin odaie şi deodată zise: „Alexe!44 Gla
sul Iui eră mai botărît, şi Ţiganul alergă la pat.

— „Pentru ce sunt armele pe scaun lângă patul 
meu? Nu cumva suntem într’o casă de tâlhari ?“

Mulţumit de dojana stăpânului său. care-i dove- 
diă, că el începuse să-şi dea seama dc lucrurile dim- 
prejurul său, Alexe adună cele două pistoale grele 
şi cuţitul şi le puse în punga de piele, care era atâr
nată !a perete, împreună cu hainele cele nouă, care 
i se adusese delà Râmnic.

După câtăva vreme întrebă Iarţcu iară: „Ai fost 
tu cu mine la Ghergani, la Tache uhica, Alexe?44 Şi 
o încreţire uşoară a frunţei învedera, cât de greu îi 
era încă creierului său, istovit prin multa pierdere 
de sânge, şi cum căută să-şi aducă aminte.

— „La boierul Tache Ghica? Ai fost atunci singur 
stăpâne44, fîi răspunsul.

După alte opt zile, boierul, cum îl nuiniau acuma 
toţi oamenii din casa văduvei Gălăşescu, putea sa 
se bucure, în grădină, de aer şi de soare.

Dinaintea umil liliac înflorit, îi făcuseră Gruia şi 
Alexe, un scaun învelit cu covoare. Trebuia acum 
să aştepte acolo, cu răbdare, întoarcerea' puterilor 
sale. Mama Profira, carc-i pusese musafirului şi 
câteva perniţe frumoase pe subţiori, se învârtiă prin
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casă zicând: „A voit să-şi încordeze picioarele, cer
când să meargă până acolo, dar abià a putut. A- 
cuma însă şade pe scaun, nu ca un slăbănog, ci ca 
un mândru împărat, care stă să judece norodul".

Printre pomii, acoperiţi de zăpada florilor, stră
batea lumina soarelui pe iarba de jos, şi Iancu pri- 
viâ, încremenit, la acel verde auriu, fără să-şi dea 
prea mult seamă, şi tot astfel auziâ, fără să prea 
înţeleagă, ciripirea, răspunsurile şi cheful ce-1 fă
ceau două privighetori, care se ascunseseră în pe
retele roşiatic-albăstriu al liliacului delà spatele lui, 
până când o mişcare printre arbori, ca o nouă lu
mină îi atrase privirea. Era Sultana, care, în hainele 
ei albe, umbla, zorită, pe acolo. Felul însă cum a- 
lergâ ea, îi aducea aminte lui Iancu de plutirea um
brelor de nori pe coastele munţilor. Un strigăt din 
casă o făcti pe Sultana să se oprească deodată în 
loc, — casa erâ ascunsă în liliac. Sultana se uită 
înapoi şi zărî pe Jinu.

— „Mama tocmai îmi spune, că musafirul nostru 
e în grădină", zise ea de departe. „N’am ştiut nimic 
de acest lucru, fiindcă am fost în pădure, ca să văd 
dacă au înflorit mărgăritărelele. Am mare bucurie, 
boierule Iancu, văzând în sfârşit, că ai putut ieşi 
din odaie".

Ea vorbiâ cu o linişte plăcută şi cu o hotărîre, 
care nu era obişnuită pe atunci la fete, când se gă- 
siau în fata cu bărbaţi; câştigase aceste însuşiri 
fiind zilnic, şi deaproape, în tovărăşia Domnitei 
Ralù. Tot asemenea de mirare era că cuteză să 
ieasă, din grădină, fără să fie însoţită de cineva;
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îar fapta aceasrta vitejeasca, o născocise singură 
de tot

Jianu adună uşor sprincenele: „Singură în pă
dure, cuconiţă Sultano, nu ştii cât este de primej
dios asemenea lucru ?“

— „Ba da“, zise ea, „ştiu- foarte bine. Te-am vă
zut pe D-ta, când ai sosiit în noaptea aceia....“

— „Eu mă gândesc la altceva44, îi tăiă Iancu 
vorba. „Noi, bărbaţii, suntem făcuţi pentru luptă. 
Primejdia femeilor însă ne trece peste....“ el se opri 
şi-şi muşcă buzele. Durerea cea veche, la caTe avu
sese vreme să se gândească, ameninţa aşa de mult 
să-l doboare, încât era cât pe-aci să vorbească de 
ea. Toate acestea veniau însă numai din afurisita 
aoeea de slăbiciune. El aruncă capul pe spate şi zise 
cu un glas schimbat: „Dacă vrei flori n’ai decât 
să porunceşti. Oamenii mei stau gata să îndepli
nească porunca D-tale“. Un şuierat uşor şi Ţiganul 
alergă în grădină, oprinduLse lângă stăpânâul său.

— „Ascultă, Alexe, cuconiţa vrea să aibă mărgă- 
ritărel !“

— „Dar44, zise Sultana rîzând, „mărgăritărelul 
încă n’a înflorit! Este verde ca mazărea44.

— „Aici sus, va fi aşa, dar la noi jos, la Drăgă- 
şani, trebuie să fi înflorit44.

Alexe se închină: „Am'înţeles, stăpâne44.
In dimineaţa zilei următoare, Profira ducea o 

coşniţă mare cu mărgăritărel alb, înflorit şi miro
sitor, în odaia Sultanei, şi-i povestea, cum o jumă
tate din ziua de ieri, şi toată noaptea, Ţiganul boie
rului Iancu a lipsit din curte, şi cum s’a întors abiâ 
astăzi la răsăritul soarelui, cu aceste flori. Bucuros
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ar % făciit din ochiu jupâîteasa, după obiceiul fe
meilor bătrââne, ca de glumă, dar cuconiţa Sultană 
nu îngăduia asemenea glume, nu era nici sfiicioasa, 
dar nici fudulă, ca alte fete, ci totdeauna liniştită, 
veselă şi mândră, aşa încât nimenea nu cuteza să 
se apropie prea mult de dânsa, făcând vreo glumă 
nepotrivită. Ea porunci să vină Alexe, îi dadă un 
galben şi-l întrebă: cunt se mai află boierul Iaiicu 
astăzi? In tot cursul zilei ea şedea la războiu, şi 
teşi numai întrun târziu în grădina aurită de asfin
ţitul soarelui, spre a zice o vorbă prietenească mu
safirului.

Găsi atunci pe Alexe lângă el, cu o cobza la sub
ţioară.

— „Şi-a cumpărat-o ieri*', zise lancu rîzâtid. „De 
mult îi Hpsia cobza. Şi acum nu ştie daca are voie, 
aici, să cânte sau nu“.

— „L-ai oprit?“ întrebă Sultana.
— „î-ai dat D-ta voie?“ răspunse el.
Sultana începu să rîză veselă: „Am să-i dau în

dată poruncă! Alexe, vreau să te auz !“ Cu grab
nică mişcare apucă apoi o perină, din cele care erau 
pe iarbă, o puse la rădăcina unui copac, se aşeză pe 
ea, şi-şi prinse mâinile peste genunchi, rezetnân- 
du-şi capul de copac. Se vedeau liniile gâtului ti 
tânăr, cu toată gingăşia lor şi în toată frumuseţea. 
Ilicelul, scurt, de catifea verde, care-i îmbrăcă piep
tul,* era puţin răscroit. Câteva mărgăritarele, pe 
care le pusese la-urechi, se legănau pe obrajii ei.

— „Cânta !“ zise Sultana.
Alexe se uită la stăpânul săli: „Ce fel de cântece 

să zic !“
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— „Greceşti44, răspunse Iancu.
— '.De ce?44 întrebă «tânăra fată. fără să-şi schim

be şederea.
— „Cântecele greceşti sunt mai subţiri14, fît răs

punsul. „Acelea trebuiesc să-i placă unei domni
şoare delà Curtea Domniţei Raid mai bine, ea? ale 
noastre, cele proaste Rumâneşti".

Aşa numiau boierii, cei crescuţi greceşte. Limba 
Ţării lor.

Sultana îşi întoarse capul repede, şi ochii ei se 
întâlniră cu ai musafirului. Numai o clipă se opriră 
-privirile lor, dar scânteile scăpărau şi se încrucişau. 
Se măsurau şi se cercetau, unul pe altul. Eră ca o 
isbucnire de întrebări îndelungat ascunse: „Ştii ?“ 
— „Credeai că n’am ştiut ?“

Apoi tânăra fata se rezemă iarăşi înapoi, şi zise 
cu cel mai drăgălaş zâmbet: „Te înşeli, boierule 
lancn. Eu doresc s’aud cântece haiduceşti44.

Se făcîi o mica tăcere. — Sultana se uită în sus 
la bobocii de liliac, cari păreau aprinşi în Lumina 
roşie a asfinţitului.

Se vede că stăpânul său îi făcuse ţiganului •u'h 
semn căci el începu sa mişte degetele, ca de încer
care, peste strunele zbârnăitoare.

Tânăra fată porunci atunci din nou: „Să cânţi 
despre Iancu Jianu!4* N’avù însă îndrăzneală să se 
uite în faţa celor doi oameni. I se zbatea inima- aşa 
de tare, încât n’ar fi fost în stare sa mai zică o sin
gura vorba mai mult, şi trebui să-şi încleşteze ma
nele împrejurul genunchilor, ca să nu se .bage de 
seama, cum tremurau. Acum se sfârşise:: „Ştiu 
cine eşti!44 Dar şi el, de ce o întărîtase? De ce îi

«Hairinoul.
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•dăduse să înţeleagă că o crede înstrăinată, Greci- 
zată? Pentru aceasta se cuveniă ca să-şi primească 
•un singur răspuns: „Vezi, duşmăniile al Grecilor, 
tu ai fost în mâna mea !“

Cobza zbâmâiâ şi ţiganul începu cu un litm ca- 
denta’t şi cu glas plăcut :

N’ati auzit de un Jian, 
D'un Oltean Romănătean. 
De un hot ele căpitan, 
■Care umblă prin păduri, 
Cu doisprezece Panduri, 
Cu ghebe şi cu poturi 
Şi în brâu cu sburături. 
Cu pistoale într'annati,
Cu puşti, flinte, încărcaţi, 
Umblă ca nişte turbaţi. 
Seacă lumea la ficaţi !
El iea miei delà ciobani 
De pe la stâne cârlani, 
Armăsari delà Mocani. 
Fără plată, fără bani !
Şi pândeşte la strâmtori, 
De despoaie negustori,
Şi tot prinde la Boeri, 
De-i curăţă de averi !

Numai cu glasul jumătate, şi cu un iei de sfială, 
începuse cântăreţul, dar după al treilea vers, îl fură 
înfierbântarea, şi puternice începură să-i iasă sune
tele din gură, ducându-se de-a dreptul la urechile 
Sultanei, fiindcă Alexe cânta pentru dânsa, în felul 
Ţiganilor. înflăcărat numai pentru acel unul, care-1 
ascultă.

Trebuia să se uite la el. Ochii şi dinţii lui strălu- 
' «iau, se părea că întregul om se topeşte în ritm.
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Inima ei mu. niai tremură. Ea se sinrţiă acum tare. 
— fiindcă şi Sultana erâ adevărată fiică de Oltean.

Alexe aruncă capul înapoi, şi cântă un al doilea, 
viers :

La Greci măduva lc sugea. 
Veneticii se ’ngrozeâ,
Toţi la Bucureşti pornlâ, 
Toţi Ia palat se ducea 
Toţi de el se jeluiâ.
Şi toti dreptate cerea.
La 'Domnul, la Carageâ.

Privighetorile din gardul de liliac înebuntsera. 
Vroiau să întreacă pe cântăreţ, şi aruncau game şt 
tremurări din guşuliţele lor, chemând prin aceasta 
şi alte păsări de prin toate coifurile grădinii aşa 
încât văzduhul, îmbujorat de seară, păreâ, că sc 
pusese întreg în mişcare de cântecele pătimaşe.

Rezimat în scaunul său şedea Jiaaiu, haiducul. îşi 
sprijineâ capul pe mâna stângă şi se uita, încreme
nit, înaintea sa, în iarbă. încet îşi întoarse capul, 
apoi, sprijinit pe palmă, până putu să vază fata 
Sultanei, cum ascultă la lăutar. Obrajii ei erau a- 
prinşi ca floriTe unei piersic, guriţa ei ardeâ ca o 
cireaşă, şi din ochii ei catifelaţi, castanii, pe supt 
sprâncenele arcate, subţirele, porniâ un foc plin de 
mândrie.

Cu cât se uită mai mult la dânsa, cu atât se laţiă 
un fel de amorţiala peste toată fiinţa lui Iancu 
Jianu. Se făcuse foarte galben, şi în căutătura lui se 
vedeâ un fel de teamă, simţire pe care, până astăzi, 
n’o mai avusese. Ceva necunoscut, grozav de pu
ternic, veniâ cu năvală, peste el. Nu putea să ase-
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Hiene această simţire cu nici una alta, nici chiar 
cu moartea, — fiindcă de moarte nu se temeâ. In 
fata morţii, omul rămâne aceea ce a fost şi mar 
înainte, neschimbat în voinţă, împăcat cu sine în
suşi, fără nici o dorinţă de ceva din afară. Acum 
însă, el se găsiâ în fata unei puteri streine, pe care 
o simţise de mai milite zile, apropiindu-se şi care-i 
despicase, ca printro lovitură pu-temică de topor,

• tpată fiinţa lui, silindu-1 să se vadă, însu-şi, cu alţi" 
ochi, şi să se îngroziască chiar de sine. In faţa Sul
tanei i se părea deodată lucru înspăimântător, că 
eră, el, lancu Jianu !

$j tot despre acest Jianu urma Alexe să.cânte:

Domnul daca auziă.
Potera *n grabă aduna.
'D.upă hoţ el o mâna,

''Şi spre Olt că o porniă.
Iar Jianu înţelegând,
Se ’ndrumă spre Olt îugând 
Când la Olt, 01tu-i umflat.
Că la munte a plouat !
Dacă văzu şi vàzù,
Ou mâna semn că făcu.
Şi pe podar că-i chemă.
Şi din gură, că-i strigă :
„Măi Rumâne. măi podar 
Trage podişca de mal 
Trage podul, măi podar.
Să trec la ăl gbspodar,
Că e putred dc bogat 
Şi sâ-i iau, n'ar fi păcat,
Căci el este singur cuc,
Şi eu tânăr şi Haiduc !
Trage podul mai d’a drept,
Că-ţi trântesc un glonţ în piept 1”
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Dar podarul ce făcea ?
Se făcea că n’auzlâ.
Dacă vedea şi vedeâ,
Că vreme multă pierdea. 
Jianu se necăjiâ.
Să aştepte nu mai vrea.
Şi se aruncă înnot 
Cu suflet, cu cal, cu tot !
Calu 'n apă se luptă.
Iar Jianu cuvântă :
„De cât să mă rog de prost. 
Ca să deă podul pe rost, 
Voiu fi vrednic, cum am fost. 
Şi-oi trece la adăpost.
Foaie verde, măr cretesc. 
Când oi stă să mă smeresc. 
.Mereu să mă căciulesc,
Pentru ce mai haiducesc ?"

Când isprăvi Alexe, tăcură şi privighetorile o 
clipă, mirate, că protivnicul lor, în lupta dé cântece., 
căzuse biruiit! Boierul lancu însă prinse să rîză cu 
hohot: „Acest Jianu este un nebun !“

Sultana se uită la el, cu ochi luminoşi, şi-i spuse: 
„Domnita mea zise că: „Cine nu-şi pierde minţile 
niciodată, din pricina unor anumite lucruri, acela 
n’a avut niciodată minte4*. — Că Ralù împrumutase 
această vorbă delà Lessing, no ştia Sultana, care 
citise mult mai puţin. — „Şi dacă vrei, boierule 
lancu“, urmă ea, „să ştii, pentru ce Domniţa mea, 
cu toată înţelepciunea ei, nu-şi pierde niciodată 
minţile, am să ţi-o spun eu. Noi femeile, nu stăm 1» 
mijlocul luptelor, noi ne ascundem după îIotî, după 
cărţi şi în ale muzicei.. Dar pe un om, un om ci 
Jianu, care vede toată nemernicia, şi care are inimă.
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•pe un asemenea om îl înţelegem şi noi !“ Sultana se 
-opri, fiindcă lăcrăinile ameninţau' să’i înnece glasul 

Ea se ridică, fâcù din cap, aruncă lui Alexe măr- 
găritărelele, care le aveâ, şi plecă.

In cursul zilelor care urmară, bătaia războiului, 
la care teşea cuconiţa Sultana db dimineaţă şi până 
seara tâTziu, se auziâ, străbătând prin fereastra 
deschisă despre grădină. Ea zicea că trebuie acutn 
să fie silitoare, fiindcă altmintrelea nu se isprăveşte 
rochia de mătase pentru Domnita Ralù, iar când 
cucoana Sima şi Profira, îi propuseră, să-i ajute 
şi fetele din casă, Sultana răspunse: „Pot fetele să 
tase gândurile mele în mătase? Fiica lui Caragea 
poate să-şi cumpere oricând o bucată de stofă, dar 
în această ţesătură trebuie să fie o parte din inima 
mea; numai astfel darul meu va aduce noroc“. Şi 
batea Sultana puternic cu speteaza, firul strălucios 
de borangic, în iţele subţiri de inişor.

In strachina cu apă, de care are trebuinţă orice 
ţesătoare, ca să înmoaie, din când în când, firul as
pru al mătăsii, erau aruncate câteva mărgăritarele. 
Prm fereastra deschisă veniâ mirosul pomilor în
floriţi, şi undele de lumină, ce străbăteau printre 
ramurile, înzăpezite de flori, ale unui păr din apro
piere, jucau pe fata, frumos profilată, a Sultanei.

Era pierdută în gânduri, dar în acelaş timp era 
fericită. Fericită, fiindcă bărbatul, pe care-1 iubiâ 
din tot sufletul, se găsiâ în casă la ea, şi fiindcă 
puterile lui creşteau din zi în zi1. Erâ gânditoare, fi
indcă acel om era lancu Jianu. Sultana înţelegea



— 439 —

'bine, deşi el numai atingea cu nici o vorbă şi cu. nici 
o privire întâmplarea din grădină, că el avea toată 
încrederea într’însa. Se siintia mândră de asta, EI 
trimesese însă astăzi pe Gruia la casa lui, cum îi 
spusese Profira. Aceasta însemnă, că se apropiase 
sfârşitul acestor zile frumoase şi tainice. Acum 
vroia să s’arunce din nou în vijelia, care-’i alcătuiâ 
întreaga viată, .vroiă să înceapă iară îndrăznirîle 
sălbatice, răsbunarea şi îndârjirea.

Frumoasa bătaie îndoită, a spetezei, pe care o în- 
soţiau cântecele privighetorilor, din par, se opri de
odată. Tesătoarea se uită, îngrijorată, pe fereastră 
aifară, şi începù să ofteze.

Atunci tăcură şi păsările, din pom, şi plecară de 
acolo. Aripile lor zorite, în mişcarea lor, atinseseră 
câteva flori din păr, şi frunzişoarele albe se rosto- 
goliau, în. jos, pe iarbă. Sultana se puse să asculte. 
De ce s’or fi speriat privighetorile? O presimţire îi 
veni. Cu băgare de seamă se strecură de pe scaunui 
războiului la fereastră, şi, ajunsă acolo. întinse ca
pul înainte, aşă încât putu să vază fata din afară a 
casei. Apoi iute se retrase iară înpoi, şi tot aşă de 
fără zgomot.

Afară Ia perete, sta rezimat lancu Jianu.
îndată începù iară ticăiata spetezei şi trăcamtui 

războiului, — ca nu cumva să bage, el, de seamă, 
din ce pricină le înitrerupsese Sultana.

El ascultă însă la ritmul războiului, tot aşa de 
aţintit cum ascultase tânăra fată cântecele lui Alexe. 
Acesta era cântecul păcii, cum este îiitr’o casă tic
nită, cântecul muncii strădalnice, care se urmează,. 

; tot mereu, în toate zilele, şi care nu trebuie să fie-
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turburată de întâmplări neobicinuite, dacă e să a- 
dircâ spor si binecuvânta; e. $i îol astfel cum' zicea 
cântecul, ce-l cântase ţiganul: „Sunt tânăr şi hai
duc!** tot astfel zicea lovitura îndoită a spetezei,. 
tară şi iară: „Este o copilă gingaşă şi de neam“. Cu 
patimă, şi oftând adânc, întinse Iancu încă odată 
braţele, — şi atunci păsările plecaseră speriate, — 
•iar când lăsă braţele iară în jos, el îşi aduse aminte 
de tot ce săvârşiseră aceleaşi mâini ale lui, când fu
seseră încleştate pe gâtlejurile, pe care le sugru
mase, şi de câteori cursese sânge peste ele. îl cu
prinse atunci acea pocăinţă groaznică, pe care o 
simte omul, care a săvârşit cruzimii, când se gă
seşte în fata liniştită a curăţenii unui suflet de fe
meie.

De două zile curtea cârciurnei lui Caudreă eră 
plină de vite cornute, şi mereu mai sosiau încă alte 
cirezi, din împrejurimi. Se aduna haraciul pentru 
capan, magazia de zaherele a Padişahului. Aceasta 
se răceâ de către muinbaşirii Turceşti, adică de sluj
başi trimişi din Tarigrad. împreună cu ei umblâ şi 
o altă ceată de Armeni şi de Greci, ca să adune bi
rul cel mai nou, pus de Vodă Caragea, o dare pe 
vânzarea fiecărei pereche de boi. Asuprire, înşelă
ciuni, jale şi plângeri se auzi au iară de peste tot, 
şi toanele lui Candrea erau din cele mai rele, fiindcă 
vilele şi cu Turcii făcuseră din curtea şi din casa 
lui un adevărat grajd. Înjurăturile.şi strigătele mp 
încetau, nici ziua nici noaptea. Intr’aceia bărbaţii 
cu cialmale făceau vânătoare după slujnice, şi după
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Ţigăncile, care fugeau de ei, ţipând, dar în urma se 
lăsau să fie prinse. Fe soţia sa o ascunsese însă 
Candrea, cârciumarul, Ia un loc sigur. La astfel de 
adunătură el no dădea pradă, şi-i mai era frică a- 
cuma şi de Iancu Jianul, deşi nu mai auzise nimica 
despre el, de eTau acum câteva săptămâni.

Domnica şedea In cămara de sus de lângă poduJ 
• de fân. Şedea pe pat, şi lăsase să-i cază lucrul din 
mână, o cămaşe bărbătească, pe care o împodobise 
cu bibiluri. Se uită încremenită la podine, şi dai 
ochii ei curgeau picături mari de lacrimi, una după 
alta.

Odaia era grijită frumos, patul era îmbrăcat cu 
pânzeturile cele'mai bune care Ie avea şi deasupra 
lor se înălţau vreo şase perini curate. O scoarţa1 eră 
aşternută înaintea patului de jos, şi altă scoarţă bă
tută în perete. Pe un scăunel eră aşezat un Iighian 
de argint şi ibricul Iui, cu gâtul lung, alături. Supt 
ibric eră un ştergar împodobit bogat. Pe sofra, mes- 
cioara rotundă, Turcească, cu picioarele mici, erau 
pregătite ciubucul şi narghileaua. Nu lipsiâ nici chi
seaua de sticlă groasă, cu dulceaţă. Erau şi flori 
înşirate pe marginea ferestrei. Dar unde era iubitul?

Deodată se auzi o bătaie uşoară în uşă.
■Inima frumoasei femei se opri. Ea alunecă de pe 

pat, se plecă spre gaura cheii, şi şopti cu sufletu? 
aprins: „Cine este? Tu ?“

— „Eu, Domnico, fù răspunsul imuii glas, stăpâ
nit, de bărbat, dar.pe care dânsa nu putu să-l cu
noască îndată. „Un prieten bun, deschide-mi. Ara 
să-ţi spun ceva“.

Domnica bătu din picior. Nu eră Ian'cu !
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— Spune-mi, cine eşti ?4i strigă ea mânioasă. 
Curtea e plină de haimanale. Nu-mi trebuie aici

nici unul. Chem pe cârciumarul44..
— „Nu te supăra, Domnico. Oare vorba mea este 

ca ceia a adunăturii de jos? Eu sunt dintre ai noş
tri44.

Domnica izbucni atunci de rîs: „Iabraş!44
— „De, va să zică tot mă mai cunoşti44, şi începu 

din nou să se roage: „Puică, frumuşica mea, mân- 
dro, lasă-mă, înlăuntru!44

Ea ridică umerii. „Prostul de el!“ Apoi îl întrebă 
repede: „Te-a trimes cineva la mine? Cine?44

— „M’a trimes, ca să aduc caii44.
Domnica descuia atunci uşa, dar înainte de ce 

putù Iabraş să-şi dea seama, ea îl târî înlăuntru şi 
începu să-l zguduiască: „Unde este el? Unde e?44 
Buzele-i tremurau. Dar cu un ţipăt, sări înapoi, 
fiindcă Iabraş o sărutase. Ea scoase atunci un cuţit 
din brâu şi-i strigă: „Să ştii că mă omor, dacă 
mai faci încă o singură mişcare!44 Ochii îi scânteiau 
aşâ de sălbatic, fata ei eră aşâ de schimbată, încât 
Iabraş se opri pe loc.

Urmă o ceartă lungă şi înverşunată. Ei nu-i era 
frică.

Atât -eră de mare iubirea ei pentru Iancu, încât 
celălalt i se părea un fel de fiară spurcată. Iabraş 
înţelese, că dânsa vroia mai bine să moară, decât 
să primească îmbrăţişarea lui. In sfârşit el strigă: 
,,Eii credincioasă boierului şi stăpânului tău ! El şade 
acum în cuibul împodobit cu flori, la fata cea fru
moasă de neam, este bine îngrijit de ea, şi gându- 

l< rile lui sunt la însurătoare*4.
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Dacă n’ar fi fost în cuarte atâta gălăgie şi muge
tele de vite, s’ar fi auzit, până la mare depărtare,, 
ti patul de durere, pe care-1 scoase Domnica.

Bucuros că-i pricinuise această durere şi aţâţâu- 
du-i mereu bănuiala, Iabraş începu să-i povestiască 
lucruri, în parte adevărate, şi parte minciuni, scor
nite de el. Că putuse să afle unde erâ Iancu ascuns, 
fu numai din pricină, că urmărise pe Gruia, pe care 
Căpitanul îl trimisese cu nişte porunci la Polovraci. 
Nici unul dntre ceilalţi n’ar fi cutezat să facă una 
ca asta împotriva voinţei Căpitanului, dar Iabraş 
erâ îndrăgostit de ibovnica boierului Iancu, şi aveâ: 
tot aşa putină frică de boierul Iancu, cât de puţin ’l 
erâ frică Domnicăi de el, Iabraşul.

Haiducul măruntei erâ acum îndoit de turbat el 
şezuse săptămâni întregi, acolo sus, la Polovraci 
de pază, pe când Domnica erâ singură, şi ar fi putut 
să facă dragoste cu ea. Acum venise în fuga mare,, 
drept la ea. Degiaba însă. Afurisita se apăra, şi Ia
braş nu puteâ să mai zăboviască, fiindcă boierul 
Iancu putea să sosească la fiecare ceas în tabără- 
Dar zilele n’au intrat încă în sac !

* ■

După ce plecară în sfârşit, negustorii şi păzitorii,. 
Domnica scoborî în curte noaptea, pe ascuns, pe 
când dormiau totii în casă şi pe la grajduri, cum1 
erau to{i osteniţi de curăţit, de rânit şi de măturat.

Domnica avea un cuţit mare în mână. Ea se plecă 
şi-I întipse în pământ, şi zise apoi cu patimă săl
batică :
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Eu nu 'nfig acest cutit 
Nici In lut, nici în pământ,
Ci-1 înfig in inima 
Celui ce mi-i împărţit.
Sâmbătă seara 
Am .-ieşit afară,
Şi m’am uitat la deal,
Şi n'am văzut nimica 
Şi m’am uitat la vale.
Şi iar n’am văzut nimica.
M'am uitat la Asfinţit,
Nici atâta n’ain văzut,
M’am întors spre Răsărit,
Şi ’ntr’acolo am văzut.
Pajură împăjurată,
Cu foc îmbrăcată.
Cu foc încinsă,
Cu foc cuprinsă.
Şi cum am văzut-o.
Am şi întrebat-o :
— Unde mergi tu pajură,
Aşa d’împăjurată
Şi aşa de înfocată,
Cu foc încinsă,
De foc cuprinsă ?
— Mă duc codrii să-i pârlesc, 
Câmpii ca să-i veştejesc,
Văile ca să le sec
Şi pietrele să le crăp î
— Lasă codrii să ’nfrunzească, 
Câmpiile să ’nflorească.
Văile să înverzească.
Pietrele să se mărească.
Da te dû Ia omul meu,
Cel ales de Dumnezeu.
Şi mie dat.
Cu foc îl îmbracă,
Şi cu foc îl înfoacă.
Şi cu foc îl încinge,

;
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Şi cu foc îl strânge,
Şi cu foc iii cuprinde,
Şi cu foc îl aprinde.
Foc pe gura camăşi-i baga 
Şi la inimă i-1 aşează.
De l-ai găsi dormind.
De l-ai găsi mâncând,
Oin somn să ini-1 trezeşti,
Delà masă să-l stârneşti 
Şi spre mine să-l porneşti.
Să-l aduci, să mi-1 grăbeşti.
Prin pădure fără sine,
Şi prin sat fără ruşine.
Prin poeni, fără de drum,
(Prin câmpii, fără cărări,
Pe drumuri fără gloduri.
Şi prin ape fără poduri,
Peste garduri fără pârleazuri.
Şi de le-i găsi,
La mese întinse.
Cu făclii aprinse.
La neveste grase,
Şi la fete frumoase
Să-i pară căţele viermănoase.
Ura să se ducă pe capul aceleia, 
•Care mi-a dat-o 
Şi mi-a aruncat o.
S’o găsească 
In sălărita cu sare,
In blidul cu mâncare,
In patul de culcare.
In bucăţica cu îmbucătura.
In lingură cu sorbitură.
De ’s delà nevastă,
Te sileşte
Şi maţelc-i sboreşte,
Jn năframă le ’nvăleşte.
In faţă le sicleşte. .
De ’s delà fată,

/
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In cosită ie ’nvăleşte.
Şi ’n faţă Ie sicleşte.
Ea să fie cloşniţă spurcată 
Sub gard aruncată,
De toţi porcii guzuătă,
De toată lumea urîtă !
Eu să rămân vişin înflorit. 
Delà munte coborît 
Şi spre soare răsărit,
Cu vin roşu stropită,
Cu miere îndulcită,
De toti îndrăgită”.

Dar cu toată puterea grozavă a fermecului, el nu 
veniâ, el, care cunoştea atât de bine toate poenile 
fără drumuri, 'toate câmpurile fără cărări şi toate 
apele fără de poduri! El nu veniâ, nu s’auziâ nimic 
de el, şi Candrea începù iar să-şi bată nevasta ca 
mai ’nainte.

O durere nemărginită şi o mânie nebună sfâşiau 
mima Domnicăi.

Nu degeaba erâ ea fata bătrînei Dragomira, a. 
vestitei „babe-ştiutoare“ din Sălişte, care cunoşteâ 
toatè puterile ascunse, şi care aveâ aface cu duhu
rile cele mai vaşnice, atât cele bune, cât şi cele rele, 
şi tot satul alergă la baba Dragomira, ba şi oamenii 
de prin Împrejurimi, când erau chinuiţi de dragoste, 
’sau de vreun duşman al lor. Din comoara de fer- 
mece şi de descântări, care se moştenesc numai 
prin graiu viu, şi din gură în gură, în mare taină, 
căuta acum Domnica mijloacele, care puteau să-i 
fie de folos. Cel mai sigur i sepărea, moaîtea pro- 
tivnicei sale. Ea nu Stiâ, cine e dânsa, fiindcă Iabraş, 
care tocmai finea mult la vieata acelei fete, care de-
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părtâ i>e boierul Iancu delà frumoasa cârciumărea- 
să, Iabraş, nu-i spusese acesteia nici unde este, 
nici de cine, a fost îngrijit Căpitanul. Altmintrelea 
Domni ca ar fi pornit îndată s’o ucidă acolo sau să 
otrăviască acea fată de boier. Trebuia prin urmare 
s’o omoare acuma numai prin fermece. Spre acest 
sfârşit ea căuta, şi adună cu răbdarea care isvorăşte 
numai dintr’o mare patimă, toate acele lucruri, care 
pot aduce vătămare şi din depărtare, dacă sunt bine 
„vorbite44 şi cu putere, precum: cuie lepădate, fuse, 
linguri, mături, hârburi de oale din nouă sate deo
sebite, grăsime şi maţe. de arici u, labe de iepure, 
falca unui lup, un cap de şoarece şi un cuib părăsit 
de rândunică, ceara delà făclia, pe care a ţinut-o 
în mână un om, în ceasul morţii, apă din baia, în 
care a fost scăldat mortul, şi legătura, cu care a 
fost legate picioarele lui.

Dar toate fermecele nu folosiră nimica, — iubitul 
nu mai venea înapoi.

Atunci îi făgădui celui mai mare peste toţi dracii, 
care şade în fundul apelor, să-i aducă un armăsar, 
negr.u ca pana corbului şi iute ca focul, furat din 
herghelia împăratului, şi „un copihde fată mare ne- 
botezat, necreştinat44. Şi după ce nu folosi nici ar 
ceasta ademenire, Domnica plecă din curte pe as
cuns, şi cu o desagă pe spate, se duse, singură, în 
•pădure.

•Codrul era îmbrăcat cu podoabele primăverii. Pe 
frecare frunzuliţă nouă străluciâ şi câte .un solzişor 
de lumină. Dar inima Domnicăi era închisă, nici o 
rază a soarelui nu pătrundeâ în întunericimea ei. 
Umbla .rătăcită, căutând printre stejari, până se
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opri Înaintea unui copac răsturnat. Fulgerul îl dx>- 
borîse de multă vreme. El semănâ cu o fiară din 
poveşti, al cărui trup se ridică, încovoiat în partea 
de sus. Coaja îi căzuse, şi trunchiul eră gol şi în
gălbenit, ca pielea unui mort.

Cârciumăreasa aruncă desaga pe iarbă, o deslegă 
şi scoase nişte haine femeieşti. Tare zorită îşi băgă 
amândouă manile în poalele cămăşei, o întinse şt 
îmbrăcă cu ea (trunchiul copacului. O cracă mai 
mică, care ieşiă de o parte, se potriviă tocmai într’o 
mânecă. Apoi legă cele doua fote împrejurul steja
rului mort, şi-l încinse cij betelii pe deasupra. In 
locul capului puse o maramă împestriţată. Iu de
saga cea de a doua adusese cercuri de fier, cu care 
mai înainte fuseseră legate nişte butoiaşe mici, pre
cum şi câteva cuie şi un ciocan. Cercurile acestea 
Ie bătîi Domnica cu cuie împrejurul umerilor copa
cului îmbrăcat, şi împrejurul pieptului. Ea ciocăniă 
turbată. Fiecare lovitură vroia s’o simtă protivnica 
sa, pe care o înfăţişă trunchiul, fiecare lovitură să 
pătrimză până în măduva fetei de boier !

Mulţumită de lucrarea sa, Domnica se întoarse 
acasă, pierdută. în gânduri. Se dusese foarte de
parte, şi când se întoarse la cârciumă, se întunecase 
de tot. Ea se gândiă mereu cum stă acea mornâie a 
femelei, acum blestemată, pe care o ură atât, acolo 
sus în pocnită, cu braţele ridicate, în desnădăjduire. 
spre lumina lunei, şi cum nu puteă sa se mişte de 
loc,.şi cum simţiă toate acele cuie lungi în trupul ei!
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Cea din urmă arăitare a lui Iancu Jianu, pe care 
•o văzură cucoanele primitoare din Gălăşeşti, fù 
mişcarea mândră, cu care el îşi ridică căciula din 
cap înaintea lor, în clipa când ieşiâ calare pe poartă.

Oftând zise cucoana Sima: „Ar fi făcut mai bine, 
să plece cu trăsura. -Drumul e lung până la Drăgă- # 
şani. Of! tinereţe, — tinereţe !“

Deşi Iancu nu se ducea la Drăgăşani, dar nici 
până la Polovraci nu era drum puţin, şi mai ales 
fiindcă haiducii nu umblau pe drumurile cele obiş
nuite. Ei apucară în sus prin munte, ca să ajugă la 
peştere, dinspre Miazănoapte, ţinând pe cărăruşf, 
cunoscute numai ior şi ciobanilor. Cu capul ostenit 
şi cu trupul zdrobit, sosi Iancu pe înserate. Când 
află -însă, că Sfugerul Tudor Vladimirescu îl aşteptă 
de două zile în mănăstirea din vale, se duse îndată 
acolo.

Potecuţa, prin cheia OKeţului, eră îmbrăcată cu 
flori şi cu ferigi, şi unde, înconjurând colţul stâncei, 
ea ieşiâ pe un plăişor mai blând, acolo eră împresu
rată de măceşi înfloriţi, care acum, spre seară, um
pleau aerul cu mirosul lor plăcut. Urmă apoi li va dea 
rotundă, care se întindea până în depăratare. Pe 
dânsa eră aşezată, ca pe o tipsie mare. mănăstirea. 
Florile şi ierburile erau aşşă de îmbdlşugate, de se 
cu f lin dă omul până la piept în ele. Afară de stelele 
albe ale ochiului-de-bou, abia se mai puteau deosebi 
celelalte flori, în amurg, dar toate mirosiau' tare şi- 
dulce. Greieruşii, ca şi îmbătaţi de miros, cântaui 
mereu, fără a se obosi.

Supt copacii înalţi dinaintea zidului mânastirii în
tâlni Iancu un călugăr.
Haiducul. »
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— „Vesteşte pe Slugerul Tudor, că prietenul saw 
a sosit44, i zise Jianu. Călugărul intră în curte, prin . 
portiţa despre munte.

Igiunenul şi ceilalţi şeapte părinţi erau Rumâni, 
fiindcă Polovraci erau o mănăstire săracă. Ei se 
purtau ca şi cucernicii din peştere delà Gura Ialo- . 
miţei. Casa Iar eră prea aproape de munte, decât 
să nu păstreze un bun prieteşug cu oamenii „din 
deal44, şi în deosebi cu puternicul vecin, de colo de 
sus, din peşteră.

La dreapta, cum intri, în fata uşei celei mari a 
bisericii, eră arhonderia. Dinaintea ei se întindea 

‘•un pridvor. De acolo scoborî Tudor, cu paşii grăbiţi, 
când zări pe Jianu. El puse amândouă mâinile pe . 
umerii iui, şi-i zise: „Slavă Domnului, că te mai 
văd, teafăr. Vino, am multe de vorbit cu tine şi pu
ţină vreme de mai stat aici**. 11 duse în biserică şi 
zăvori uşa, pe dinlăuntru. Lăsă pe prietenul său în 
tindă, şi intrând, prin uşa boltita şi foarte îngustă, 
înluntru bisericii, făcu un ocol jur împrejur, ca să 
vază dacă nu cumva era ascuns cineva pe acolo. 
Se uită şi în altar.

Când se întoarse, lăncii, care se aşezase într’o 
strană, i zise: „Dar şi aici să mai fie Vânzători ?“

— „Pot sa fie oruude ticăloşi!44 răspunse Tudor. 
„Acum spune-mi4', urmă el, „ce s’a întâmplat? Am 
primit delà Vasile Moangă vestirea că de vreo două 
săptămâni, tu ai avut o luptă foarte grea cu potera 
lângă Horezu, şi că de atunci nu sa mai auzit ni-, 
mica despre tine. Ne cuprinse o mare gri je,- fiindcă, 
de astă de iarnă nu mai ştiam nici unde eşti, nici 
ce faci? Am lăsat. îndată, toate baltă, şi am dat
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fuga aici. Aflaiu aici despre rănirea ta, şi că tu ai 
fi trimis vorbă, că ai să soseşti, în curând, înapoi la1 
Polovraci. Cum te afli ?"

— „Bine. Iţi mulţumesc de prietenia ce mi-o păs
trezi".

— „Şi? Alta nimfe nou ?“
— „Nimic nou’. Vei fi ştiind, tu, poate mai multe 

decât mine".
— „Cum să nu ştiu!" zise Vladimir eseu, cam cu 

harţag. „Ştiu, dar nu nou. Tot cântecele cele vechi: 
Dăjdii, şi iar dăjdii. şi nici o dreptate nicăieri. Dru
mul meu în toiul iernei la Bucureşti, fii în zadar. 
Scotocilă m’a chemat la curte, şi cei doisprezece 
divaniţi, cu feţele lor de vulpi, m’au ascultat, cui 
multă bunăvoinţă, vorbă să fie, dar dreptatea nu 
mi-au dat’o. Dreptatea o voiu aveau-o numai, după 
ce voiu fi croit din cele douăsprezece pieii boiereşti 
ale lor, douăsprezece perechi de opinci!" El bătu 
cu palma în sicriul de piatră, de care se rezimăse. 
„Ascultă acum!" urmă el. „Banul Bibescu m’a în
ştiinţat, că Scotocilă a început să fie pentru „Ciu
perca" — aşa numiau boierii patrioţi, în tainică în
ţelegere, pe Sultanul — „un mare ghimpe în ochiu. 
El trebuia să domniască mimai trei ani, dar şade 
acum, înţelenit în scaune de cinci ani, şi se poartă1 
faţă de Poartă într’.un fel cam prea neatârnat. Cum 
cunoaştem noi pe Turci, ei nu vor mai aveă răbdare
multă, cu Scotocilă. Se zice că marele Vistier, 

Constantin; Filipescu l-a pârât pe Vodă la Ţarigrad 
şi că l-a încondeiat rău. E lucru cunoscut, că boierul 
Constantin a fost malizit la moşia sa, Bucovul“.

Pronaosul se umplea acum de o lumnă liliachie
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de amurg, fetele icoanelor abia se mai deosibiau. 
Viladimirescu se opri din vorbă şi întrebă aspru : 
„Asculţi ce vorbesc eu ?“

— „Ascult1*, răspunse Iancu, „şi mă gândesc, în 
aceeaşi vreme la toate**.

Tudor lovi din nou cu palma pe sicriu, şi cu pa
timă şi mai înfocată, dar stăpânită, zise cu glasul 
jumătate: „Nu se poate, cu nici un chip, să mai fie 
un Grec Domo în Tara Rumânească! Du-te şi spu- 
ne-i Banului Bibescu, şi cere-i să jure, că va înteî 
tocul la toţi patriotă, şi că-i va înştiinţa de ceasul 
care va sosi în curând, când va trebui să alergăm, 
cu totii, să scăpăm de Greci. Ruşinea, în care e cu
fundată Ţara, este atât de mare, încât, pe viul 
Dumnezeu, ea nu poate să ajungă încă mai mare! 
Credinţă şi cinste nu mai sunt la noi. Toţi slujbaşii 

• sunt de vânzare. Dreptatea este o vorbă goală. Şi, 
spre a umplea pungile celor mari, trebuie să se ro
bească ţăranul. Spune-i Banului, să se înţeleagă cu 
Tache Ghica, cu Brâncoveanu, cu Mihail Cornescu 
şi cu Constantin Golescu. El ştie, cum trebuie să 
vorbiască cu ei, el se pricepe la vorbe meşteşugite. 
Spune-i, că trebuie să-i facă, pe toti, să se hotărască 
la fapte de bărbaţi. Scrisoare nu pot să-i scriu, e 
prea primejdios, ar puteâ să pice în alte mâini. Spu
ne-i, să trimită ur arz-magzar la Poartă, să ceară în 
Humele Ţării: un Domnitor pământean! Turcii au 
avut acuma destulă vreme, să înţeleagă, că Fana
rioţii nu le sunt mai credinoioşi,-de cum le-au fost 
Domnii noştri pământeni. Du-te, acum îndată la 
Craiova, te rog, şi vorbeşte cu Dumitrache Bibescu 
aşa! Să puie umărul îns'fârşit la carul potmolit în
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noroiii. Cât pentru alţi cari de olac, vom aveâ grije 
noi, tu şi cu mine. Dar să fii cuminte, Iancule. Potera 
şi Iamandi, duşmanul tău de moarte, în fruntea ei, 
te caută acum peste tot, şi fără preget. Cei din Bu> 
cures ti deasemenea se mişcă grozav. Chiar eu am 
primit, de curând, o poruncă domnească, ca să fie 
păzite de aproape toate drumurile din plaiul meu, 
fiindcă liniştea din toată Ţara ar fi primejduită. Şi 
zeu, aşa şi este adevărat! Dar altfel decât cum o 
spun afurisiţii de ciocoi !“

După această înţelegere, când trecu Iancu prin 
ii vadea liniştită, îndreptându-se spre deschizătura 
printre stânci, prin care străbate Oltetul, se simtiâ 
mai uşurat. Vorba cu Tudor îi făcuse bine, de oare
ce întrerupea acum pentru câtva timp lupta aceea 
surdă, ce o purtase Iancu împotriva nevăzutei pu
teri, care-1 ameninţa, şi care era cât p’aci să-i zdro
bească sufletul. Vorbele lui Vladimirescu îi puseseră 
din nou în vedere păsurile, pentru alinarea cărora 
el -îşi jertfise până acum vieata, şi alungaseră ne
păsarea care-1 copleşise în timpul cât zăcuse rănit. 
Haiducul simtiâ acuma iară că trebuie să facă ceva, 
să se arunce, şi fără întârziere, în luptă şi în pri
mejdie, ca să nu se prăpădească în lâncezire.

Eră noapte şi întuneric. Dar ochii lui Iancu şi pi
cioarele Iui aveau îndemânarea fiarelor, obişnuite 
cu noaptea, şi mâna lui cunoşteâ, din pipăit, stânca 
delà dreapta lui. Astfel înainta uşor pe peretele cel 
drept. O lumină începù să se zărească înaintea lui, 
peştera nu mai puteâ fi departe. Deodată se opri 
în loc şi ascultă. Urechea Iui ageră auzise prin clo- 
coteala Oltetului, cum o piatră se rostogolise în jos



— 454 —

şi se pierduse în râpele din spre Miazănoapte a peş- 
terei, acolo unde era poteca haiducilor. Iancu mai 
făcu încă vreo câţiva paşi, până putu să vază mai 
bine, cu toată întunecimea, pieptul stâncilor lumi
nate, şi se opri apoi, în aşteptare. Curând zări o 
fiinţă mică care urca sprintenă, .urcuşul cel din ur
mă şi sări în pragul peşterei.

Puţine clipe în urmă se întoarse Căpitanul la to
varăşii săi.

— „Unde ai fost acum, Iabraşule?“
— „Am fost la ciobanii de pe Negovan, ca să-i 

întreb de caii noştri41, răspunse mărunţelul.
Lui Jianu: i se pară că răspunsul era cam prea 

grăbit. „L-ai trimis tu, Merene, undeva?4*
— „Eu l-am trimis, boierule Iancu44.
— „Iabraş44, porunci atunci Căpitanul, „mâine 

vei merge împreună cu mine, cu Gruia şi cu Alexe!44

In poieniţa din pădure trunchiul de stejar, îmbră- 
' cat în haine femeieşti, tot mai ţinea ridicate braţele, 

■cu desnădajduire, spre cer. Ploi şi furtuni trecuseră 
peste ei, şi delà cercuri, precum şi delà cuiele bă
tute în ele, curseseră râuleţe roşiatice, în jos pe 
haine. Tot aşâ de părăsită ca inomâia, ce înfăţişa 
pe protivnica ei, tot atât de părăsită era şi Dom- 
nica în cârciuma din pădure.

Intr’o seară veni iar Iabraş, se aşeză înaintea ei, 
cu ochii însetaţi de dragoste, şi-i aruncă cercei şi 
stofe cu fireturi, înaintea picioarelor, zicându-i bat
jocoritor: „Tot îl mai aştepţi? Elelei! Bine-ţi şade. 
Te veştejeşti şi îmbătrâneşti. Asta din pricină că ţii
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nasul sus, şi nici nu vrei să te uiţi la un băiat cum se 
cade, care moare după tine. Fireşte ai voit să ai de 
ibovnic un boier! De, dar boierul, tot boier rămâne. 
De când Căpitanul a zăcut în casa frumoasei cuco
niţe, gândul lui nu se mai abate pe la cârciumăreasa 
delà răspântiile din pădure. Noi am însoţit, călări, 
la Rusalii, pe cuconiţa, când s’a întors înapoi la Bu
cureşti, la Curtea Domnească,—he-he, nu ca noi!— 
Am urmat-o, se ’ntelege, cu portul schimbat, şi am 
insotit-o frumos până la marginea Bucureştilor, ca 
să nu cumva să i se întâmple ceva puicuţei. Că am 
fi putut noi să ne alegem cu spânzurătoare în furci, 
de aceasta puţin îi păsâ boierului Iancu! De acolo 
ne duserăm drept la Craiova. Căpitanul se îmbrăcă 
cu haine boiereşti, încăleca un buiestraş alb, noi 
ceştilalti purtam haine de Arnăuti,de curte. Iţi spun 
drept, că în drumul mare, în lumina plină a soarelui, 
aveam mai mare teamă decât noaptea, când ne bă- 
lăbănem cu potera! Dar boierul Iancu spunea că 
n’are vreme acum să alerge după poteră, că trebuie 
să ajungă, cât mai grabnic, la Banul Bibescu. .Ani 
stat două zile şi două nopţi acolo. Pe Căpitanul îl 
chema Iancu Drăgan, şi când eram întrebaţi, trebuiâ 
să povestim despre moşia lui de lângă Drăgăşani. 
De acolo unde crezi că am plecat? Undeva în sus, în 
creerii munţilor, sau la vreo pradă bună? Doamne 
fereşte. Aceste, pe care le vezi tu aici“, — arătând 
Ia darurile cari erau aruncate pe podine dinaintea 
Domnicăi, — „aceste am trebuii: să mi le ieaii, eu 
singur, dintr'un conac, delà o moşie. Boierul Iancu 
s’a dus să-şi cerceteze pe fraţii săi! Ha-ha! De când. 
a înnebunit după cuconiţa delà Curte, îl trage aja
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iar spre semenii săi! Se înţelege că in’a trimis pe 
anine şi pe Gruia, pe unul la Mereanu şi pe celălalt 
la .Svârlugă, ca să le ducem poruncă haiducilor, să1 
se adune, pe nesimţite, iar la Horezu, şi să aştepte 
acolo pe Căpitanul. Dar, de! Pe el l-a pironit acuma 
■de tot dragostea pentru cuconiţa lui de neam, şi 
fiindcă cu greu va putea s’o aibă, tocmai aceasta 
51 înlănţuieşte mai tare de ea, ca pe fiecare bărbat. 
Fac rămăşag ca are încă să-şi atârne puşca’n cuiu, 
şi are să se ducă să sărute mâna lui Vodă !“ 

Galbină ca ceara, cu ochii îmbujoraţi, sta Domi
nica înţelenită în loc. Deodată isbucni însă: „Iabra- 
şuie, am să fiu a ta, daca mă ajuţi să-l omor !“

Deşi Iabraş, în dorinţa de a aţâţă pe Domnica. 
sporise lucrurile, cu mult delà sine, totuşi judecata 
lui, cum se întâmpla adesea la oamenii din popor, 
cu instinctul lor ager, nu eră lipsită cu totul de te- 
meiu. Ba poate el pătrundeă mai adânc chiar în su
fletul Căpitanului său, decât Jianu’, el însuşi. Ne
greşit că pricina care-1 dusese pe haiducul la Ca
racal eră, Ta vedere, numai întâmplătoare. N’ar fi 
urmat astfel poate, fără acel bold din Iăuntru, pe 
care-1 simţiâ, că, dacă trebuiă să ramâie depărtat 
de Sultana Glăşescu, cel puţin să se apropie de 
sfera ei, punându-se din nou în atingere cu semeni 
de ai săi.

Dumitra-che Bibescu stăruise, cu rugăminte şi cu 
dojene, de tânărul său prieten, ca să se ducă iară 
pe la fraţii săi, şi anume cu însărcinarea din partea 
lui, a Banului, ca să-i înduplece pe cinstiţii boieri 
Jieni, să se însoţească şi ei, cu tot sufletul, la miş-
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carea patrioţilor. Tinù haiducului o cuvântare des
pre puterea unirei, şi fără îndoială starul cu atât 
mai mult în tema aceasta, cu cât vroiâ să ocolească, 
să dea vreun răspuns Ia întrebarea inteţi'toare,* pe 
care i-o punea Iancu: „Pot să-i spun Iu-i Tudor, că 
sa făcut arz-magzarul şi că va fi trimes?“ Banul 
trebuia să mai iea înţelegere cu multi alţii asupra 
acestui lucru şi, ca un diplomat ce erâ, nu putea să 
iea asupra sa toată răspunderea, singur. —

Dadù haiducului o scrisoare către Amza Jianu, 
mai însotind-o şi cu o- mulţime de vorbe frumoase 
şi pline de înţelepciune. Lui Iancu, caTe se găsiâ 
într’o stare sufletească ciudată, şi care Vroiâ să uite 

. apăsarea cea grea, ca plumbul, pe care o simtiâ în 
creerul şi în inima iui, îi erâ bine venit orice lucru 
nou şi neobicinuit. El se hotărî prin urmare, iute, şî 
răspunse Banului: „Adu-o încoace, Măria-Ta, dar 
să ştii una şi buna: dacă nu se face în curând arz- 
magzarul, vine Tudor cu pandurii lui năvală peste 
Divan !“

In seara zilei următoare se vedeâ pe cer, la Apus, 
pe deasupra satului Corlăteşti, moşia lui Dumitru 
Jianu, o mulţime de nori prelungi, cenuşii-a'lbaştri. 
Pe supt ei atârnă o perdea roşie ca jeratecul, cu 
multe cute, ca o stofă de profir, cusută cu' aur. în
cepuse să se întunece, şi numai fâşiile acestea de 
foc mai luminau în zare, şi roşiau fetele caselor din 
sat, care erau aşezate .spre Apus.

Aceeaşi lumină neobişnuită jucâ şi împrejurul bă
lanului. pe care in.trà acum un călăreţ în curtea bo-



— 458 —
*

ierului Dumitru. Câinii se porniră pe lătrat, şi slu
gile se repeziau să iasă întru întâmpinarea musa
firului.

Călăreţul le zise: „Vestiţi pe stăpânul tv os tril că a 
sosit zap ciul din plasa Obârşia, dorind să-i vor
bească44.

In curând se auzi’din pridvor prietenosul glas al 
stăpânului casei: „Bine ai venit, boierule Tache, 
bine ai venit !“

Călăreţul descălică şi se urcă în sus la ciardac. 
Acolo era lumină, fiind deschisă uşa delà sală.

Boierul Dumitru se speriă: „Pentru Dumnezeu ! 
Ian....44 şi-şi puse palma la gură, ca să nu se auză şi 
de alţii acest nume primejdios.

Câteva clipe tăcură amândoi, şi se uitau unul la 
-altul. Fata lui Iancu rămase liniştită. Cu privire mă
reaţă şi cu mândrie, se uita la fratele său. Acestuia 
i se umplură deodată ochii de lacrămi, el deschise 
braţele, şi le aşeză, strânse, împrejurul umerilor 
fratelui său.

Niici un alt musafir, nici Vodă chiar, n’ar fi putut 
să răspândească atâta sfială şi atâta temere în 
toată casa, cum făciî Iancu JiafiU. Nu putea să fie 
ascuns,' fiindcă cea mai mare parte din slugi îl cu
noşteau. Mai zoriţi decât oricând altă dată, îşi în- 
deplimiau oamenii slujbele lor, şi toti cutezau sa 
vorbească numai pe şoptite. Un fel de tremur ciudat 
îi tstăpâniâ pe toti, şi necontenit, pare că s’apropià 
o mare vijelie.

In dimineaţa zilei următoare, după gustare, hai
ducul ţinea pe micul său nepot, Stănută, rezemat

f
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de genunchi, şi se uità la el, iar nepoţelul prtviâ. 
neclintit, în ochii de vultur ai unchiului său.

— „Din ce neam eşti tu?“ îl întrebă lancu fără 
de veste.

— „Eu sunt din neamul Jienilor, nene44, răspunse
micuţul. 4

— „Nu vreau să ştiu asta. Eu vorbesc de un neam 
mai mare, de un popor întreg, care locuieşte m Tara 
asta ?“

— „Poporul creştinilor44, răspunse Stănuţu.
„Negreşit, nu suntem Turci. Dar creştini sunt 

şi Ruşii şi Grecii.. Ne chemăm noi Ruşi? Ce? Sau 
Greci ?“ .

Copilul se înroşi. Nenea lancu însă nu eră un în
trebător cu multă răbdare.

11 apuca pe Stănuţu de ureche uşor şi .urmă ? 
„Uite-te în oglindă, băiete. Eşti tu cu ochii mici, cu 
nasul turtit, şi cu gura lată, ca' prietenii Slugerului 
Tudor, care crede,că delà ei poate să vină mântui
rea noastră, fiindcă sunt mulţi la număr? Sau ai tu 
o mutră ascuţită de pungaş, cu sprincene groase 
negre, ca prietenii noştri din, Fanar? Uite-te bine, 
tu singur, la tine, băiete!“ — şi apucându-1 de umeri 
îl întoarse spre oglinda rotundă, care erâ atârnată 
în perete. „Intre Prut şi Dunăre trăieşte un popor, 
care are scrise în limba lui şi în faţa lui, hrisoavele 
dc boierie, pe care Dumnezeu i le-a dat. Cum’ se 
chiamă acest neam de oameni ?“

Spre marea uşurare a micului Stănuţu, intră a- 
tunci boierul Amza în odaie. Decuseară Dumitru 
primise o scrisoare delà Banul Bib'escu, prin care, 
cu multe cârligoanţe în slove şi în vorbe, îi spunea
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că Iancu, este în felul său., unul din cei mai iubitori 
de Ţară şi că lui, Bibescului, îi pasă foarte mult, ca 
unirea să domnească în cinstita familie a Jienilor, 
— vorbe frumoase, de care Amza ţinea seamă, nu
mai pentrucă v en iau delà Marele Bau al GraioveL

Aceasta o ştia Iancu tot aşa de bine, cum ştia Ba
nul că n’aveă nimica însemnat să spună fraţilor lui. 
Pe Iancu îl aduceau însă aici nişte împrejurări cu 
totul altfel, un dor îmbobocit, ca să întemeieze şi el 
o familie, şi acest dor ar fi fost hrănit prin primirea 
caldă din partea lui Dumitru, făcându-1 să ajungă 
depli-n în floare, dacă nur fi fost amorţit îndată, prin 
chiar fiinţa de faţă a lui Amza.

Fratele cel mare se purtă încă tot ca un om care 
a fost adânc jignit în cinstea neamului său. Deşi, 
de hatârul lui Bibesou, îşi arătă părerile sale numai 
cumpătat, şi catadicsiă să vorbească şi să se pliro- 
forisească cu Iancu, totuşi haiducul simţiă cum îl 
dispreţuiâ Amza, şi aceasta trebuiâ să aibă negreşit 
ca urmare aceea ce are pintenele la armăsar. Iancu 
îşi aduse aminte iară de ce preţuia el însuşi, prin 
sine.

Când Amza, vorbind cu Iancu, se uită însă alături 
de el, şi mai zise încă cu o seacă mustrare: „Eu pot 
să cred, că au dreptate haiducii, numai după ce voiu 
fi văzut că au adus şi ei vreun folos, învederat, pen
tru Ţară“, — atunci Iancu sări în sus, şi-i aruncă în 
faţă vorbele: „Este .un folos, care nu se poate pipăi 
cu mâinile, mi: se poate aduna cu socoteli, sau să se 
mistuiască cu stomahid. Este un folos, care se chia- 
mă vitejie şi iubire de dreptate. Despre aceste lu
cruri un bărbat de obiceiu nu vorbeşte, dar el se
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luptă să le câştige, atât pentru sine cât şi pentru 
Tara sa“. Ceru apoi calul, încălecă şi plecă.

Căpitanul găsi pe Gruia şi pe Mereanu -dimpreună 
cu oamenii lor, la locul hotărît din pădure. Iabraş 
încă nu sosise.

— „Mi se pare“, zise Iancu, „că băiatull ăsta «niu 
mai e de nădejde4*.

— „începe să nu mai fie stăpâne4*, întări Gruia. 
„S’a despărţit de noi, pe drum, cu mult mai dé 
vreme decât ar fi fost nevoie, şi a apucatjspre Mia
zănoapte44.

— „Asta ajunge*4, zise Iancu, făcând dm cap.
După ce sosi Iabraş, cu întârziere de douăzeci şi

patru de ceasuri, după ceilalţi tovarăşi al lui, Că
pitanul îl luă la judecată.

— „Pentru ce m’ai făcut s'aştept ?“
' — Drumul meu a fost mai lung decât al lui Gruia.
— „Da. mai lung cu bucăţica delà Râmnic până 

la Turnu-Roşu. — De acolo aveai poruncă să vii, 
împreună cu Svârlugă, peste munte la Polovraci, 
şi Mereanu avea poruncă să te aştepte acolo44.

— „O ploaie vrăşmaşe, în valea Lotrului, ,ne-a îm
piedecat. Jur împrejurul nostru se rupeau brazii cei 
mai zdraveni, ca nişte trestii uscate44.

— „Când dau eu o poruncă cuiva, ştiu că nimic 
nu poate opri aducerea ei la îndeplinire44.

— „Dar D-ta, Căpitane, n’ai fost împiedecat o- 
dată printrun glonţ de puşcă?44 se obrăznici flăcăul.

— „Aşa?44 zise Jianu, parecă ar fi fost mulţumit 
de această desluşire.
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Cei de fată se mirau, In gândul lor, de felul ne
obişnuit cum se purta de astădată Căpitanul.

El se apropiase de focul cel mare unde şedeau 
!AIexe şi vreo câţiva alţi haiduci, şi îi întrebă, dacă 
este friptura aproape gata.

—• „Cred că va fi îndată gata. Pofteşte şi şezi“.
Iancu mulţumi din cap şi se aşeză pe un trunchiu, 

dinaintea căruia era aşternută o pânzătură, pe care 
erau aşezate solniţele de lemn cu sare şi piper, pre
cum şi mai multe ploşti împestriţate, pline cu ţuică. 
Mereanu, Svârlugă şi ceilalţi se aşezară, jur îm
prejur, iar Jianu porunci Iui Iabraş : „Vino tu 
aici !“ arătându-i un loc lângă sine.

La foc nu se vedeâ nici o friptură, dar deodată 
se auzi o pocnitură puternică, curând urmă şi alta, 
şi a treia, şi a patra. Cu mare grabă se apucară a- 
ţunci bucătarii că îndepărteze movilele de jaratic 
cu cârligele, şi să ridice patru berbecnţi, fripţi în 
pielea lor, din pământul înfierbântat. Pocnitura era 
semnul, pe care-1 dedea friptura însăşi, că e gata. 
Un «fei de saramură, făcută de vin cu sare şi ustu- 
roiu pisat, fii aruncată pe deasupra fripturilor, de 
srârâiau. Fiecare berbecut fii învelit apoi cu dibăcie 
întro pânză, ca să nu se piardă căldura şi mirosul 
lui frumos, şi fură apoi puşi „în masă“.

Dintâiu îşi tăiară Căpitanii câte o bucată zdra
vănă, apoi veniră ceilalţi la rând.

Când se plecă Iabraş la friptură, Iancu îl bătu pe 
umăr şi-i zise: „Ascultă!“

Mărunţelul, cum şedea într’uii genunche, se în
toarce cu fata pe jumătate spre Jianu.

— „Mai bine decât să mă cureţi tu pe mine, te
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curăţ eu pe tine!“ şi cu vorba asta ridică pistolul 
şi-l descărca în capul lui.

Iabraş căzii cu căpăţâna sfărîmată.
Până se pierdu răsunetul* împuşcăturii în codru, 

'iu tăcere, nimenea nu se mişcă.
Apoi zise Căpitanul: „Mai bine mort, decât vân

zător! Duceţi-1 de aici!“

Pentru Domnica începuseră iară chinurile Ghe- 
nei, din pricina zadarnicei aşteptări. Fusese vorba 
să vie Iabraş, să-i spună cu deamăr.untul, ce aveâ 
de gând să facă Jianu, şi ce drumuri vroia să apuce, 
pentru ca apoi să le arate, ei amânâdoi împreună, 
poterei^ Dar Iabraş nu se mai întorcea. Şedea fe
meia, ceasuri întregi, cu mâinile Ia frunte şi cu ochii 
aprinşi şi încremeniţi. împrejurul gurei ei se săpau 
cute, adânci, de amărîre. Siniţiâ cum tot sângele 
i se prefăcea în venin şi otravă. Câte odată ea se 
ridica ;în sus, ţipând, şi alerga afară în pădure. Iar 
întro bună zi se îmbrăcă bărbăteşte, se aruncă pe 
un cal, luă o slugă cu sine, şi plecă să-I caute pe 
Jianu.

Trecuseră acuma aproape patru săptămâni, de 
când îi spusese Iabraş că haiducii sunt prin împre
jurimile Horezului. Când sosi Duminica la mănăs
tire, se amestecă în lumea care intra şi ieşiâ, ne
gustori, slugi, ţărani. Ţigani, vătafi Greceşti de ai' 
Prea Sfinţiei Sale Igumenului, femei, care, — fiind 
Duminecă, — se urcau în sus, în cete, şi aduceau 
felurite daruri în schimb pentru câte o lumânărică 
sfinţită, precum: găini, ouă, unt. miere şi altele.
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Lăsându-se în vorbă, cu mai mulţi oameni, fiindcă 
eră luată drept un flăcău, Domnica află că haiducii 
cu blestematul de Jianu, în fruntea lor, — eră un 
călugăr care istorisiă, — au încercat, acum două 
săptămâni, să calce şi această sfântă mănăstire. Dar 
Dumnezeu o luase supt paza sa. Porţile au fost aşa * 
de tari, încât nu putură păgânii să le spargă, deşi 
erau înarmaţi cu trunchiuri de copaci, ascuţite, şi 
că, topind călugării răşină, au aruncat-o din clo
potniţă asupra porţii, ca o ploaie, fierbinte şi putu
roasă, peste diavoli, şi au trebuit să se retragă. Cu 
groază .arătă călugărul şi urmele, adânci, de izbituri 
în scândurile şi în ferecăturile porţilor.

De acolo Domnica plecă călare la Polovraci şi 
bătîi. noaptea, la fereastra Ruxandrei. Când i se 
deschise uşa cu grijă, Domnica şopti repede: „Eu 
sunt, cumătră, Domnica lui Candrea !“

îndată'fù primită în casă, şi află, că sus în peş
teră, nu mai eră niminea. Toată noaptea şezîi Domi
nica pe patul Ruxandrei, şi oftă aşa cu foc, încât di
mineaţa ea abia umbla, şovăind, pe picioare, din 
pricina durerilor, ce simţiă în ceafă şi prin tâmple.

Ibovnica lui Mereanu n’o lăsă sa plece, o ţinu în 
odăiţa ei liniştită, şi căută să o mângâie: „Tu ştii, 
că bărbaţii nu pot face totdeauna aşă, cum ar voi. 
Nici chiar Căpitanul! Nici eu n’am văzut pe al meu 
de acum câteva săptămâni. Nici nu ştiu măcar 
unde este. Dar ei sunt viteji. Au şapte suflete! Stai, 
soro, la mine, până primim vreo veste“.

Domnica îşi rostogoliă capul în perini şi-şi muşcă 
.pumnii. Mângâierea, care i-o dădeă Ruxandra din 
cuget curat, îi deschideâ însă şi mai mult rănile ini-
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Yrfei sale, fiindcă ea iiu-i spusese cumetrei nimica 
alta, decât că se prăpădeşte de dorul ibovnicului 
sau.

A treia zi însă tiu mai putu răbdă. Plecă înainte şi 
se închină: ,,Doamne, Dumnezeule, multi mor -de 
frică, temându-se că pe drum vor fi prinşi de hai
duci. Fă Atotputernice Dumnezeule, să mă întâl
nesc, eu, cu ei. Am să mă duc unde pădurea e mai 
deasă. Ajută-mi şi Tu, Prea-Indurată Maică a Dom
nului !“

Fa apucă di urnul spre Miazăzi, prin valea, pus
tie, şi singuratecă, a Cerriei. Sluga, un băiat de din
colo, urina pe ciudata 'Iui stăpână, clătinând din cap. 
Dânsa abia îşi lăsă vreme să doarmă, nu luă mai 
nimica din merindele, pe care le purtă băiatul în 
desagi, .şi de multe ori îşi făceau cărare cu toporul 
prin sălbăticia codrilor.

Deodată Ie ieşi înainte un haiduc, din tufiş. Eră 
o iiscoadă, şi, după o jumătate de ceas, Domnica eră 
In faţa Iui Iancu Jianu, Ia foc, în mijlocul celorlalţi 
tovarăşi ai lui.

Mereanu se apropia, şi-şi făcu cruce, când văzu 
faţa ci galbenă şi sălbatecă, din care scăpară numai 
văpaia de friguri a ochilor ei. ^

Jianu se întoarse spre el, şi cu gura încleştată, îi 
zise printre din ti : „Vreau să vorbesc ceva, singur 
cu ea!“ Apoi făcu semn femeiei, să.plece mai. înă
untrul păduTii.

In dosul unei stânci, îmbrăcate cu tnuşchiu, se 
opri. Iancu se uită la Domnica şi o întreba: „Ce 
cauţi tu aici ?“

Privirile ei îl mistuiau. Cât de bine cunoştea ea
30Hftitîncul.

\



— 466 —

"mişcarea cea scurtă şi liotărîtă, cu care-şi aruncă 
Jiamt capul înapoi, ochiul lui cel viu, glasul lui, şi 
puterea largilor lui umeri.

Fierbinte, şi ameţitor, i sc urcă spre cap chinui 
riăpraznicei iubiri. ,.Pe tine te caut strigă ea, şi 
întinse amândouă braţele spre el.

— „Te-am chemat cu?“ zise Jianu cu asprime.
Atunci ea începu să rîză, în nemărginita ei du

rere, şi să-şi sbuciume mâinile: „Nu, tu nu.m’ai che
mat, dar m’ai iubit odată, şi nu e mult de-atunci, 
astă iama, şi încă atunci când încolţiâ verdeaţa 
cea dintâiu în pădure! Şi eu ţi-am fost credincioa
să, şi te-ain slujit, şi n’am cunoscut nici o altă fe
ricire, decât iubirea ta, nici o altă voinţă decât po
runca ta. Ce ţi-am făcut, spune, ca să mă părăseşti? 
Greşitu-ţi-am cu ceva? Nu ţi-ain fost supusă? Ge
am făcut ?“

lancu se uitâ, posomorit, în pământ.
Ea căzu în genunchi şi se jeliâ: „Iancule, Iancu-le. 

tu, omul dreptăţii, fost-a,drept ce ai făcut cu mine? 
Eu 'n’am greşit nimica, şi tu mă osândeşti, aşa fără 
de milă, cu aşa cruzime!“ Căzii jos, plângea cu la- 
crămi de foc, isvorîte din adâncul inimii ei zdrobite.

El îşi muşca buzele şi-şi aduna pumnul. Nu erau 
oare întemeiate toate imputările ei? Dar ce putea 
sa facă? Nimic nu se mai mişca în sângele lui pen
tru dânsa. Ii era milă de ea, văzând-o cum plângea 
aşa de amar. Dar, pierzând răbdarea, îi strigă: „în
cetează, Dommco!“

Ea se sculă într’un genunche, îşi ridică părul de 
pe ochi şi se uită cercetând la el : „Cine te-a fer
mecat? Cine ţi-a furat inima? O fată frumoasă de
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boier? Ce? Are mâini mai albe ca mine, are glas 
mai dulce ca al meu ?“

— „Taci!“ se răsti Jianu mânios.
Ea însă strigă şi mai tare: „Am blestemat-o, am 

afurisit-o. Am făcut chipul ei în pădure, şi am bătut 
cuie în el!“ — Se opri apoi, gemând: „Of, Iancute“, 
fiindcă el o apucase de umeri, şi-i veniâ ameţeală. 
Nu se apără, ba se lipiâ chiar mai mult de el, pe 
când îi scotea pistoalele din brâu, pe care, tot el i le 
dăruise odinioară. Din clipa, în care-I văzuse, ea ui
tase cu totul că eră hotărîtă să-l omoare, şi acuma, 
când el pusese mâna pe ea, aproape leşină.

Când îşi veni iar în simţiri, fiindcă o împingea 
lancu înaintea sa, până în apropierea locului de ta
bără. auzi pe Căpitanul fluierând, şi văztî pe Alexie 
alergând spre el.

Putin timp în urmă, Domnica şi cu sluga ei, pe 
care-1 desarmaseră haiducii de asemenea, după po
runca Căpitanului, se întorceau, călări, la mijloc 
între Gruia şi Alexe, şi fură duşi înapoi Ia cârciuma 
din pădure. Pe drum află Domnica, cum pierise 
Iabraş.

In noaptea aceea şedea lancu, lungit la foc, şi se • 
gândià, ce este firea iubirii. Ştie ea de dreptate ?

Arz-magzarul nu se fâcù.
Boierii erau, unii prea tembeli, şi alţii prea fără 

nădejde într’un mai bine. Mai spuneau că, după şti
rile ce ar fi sosit delà Ţarigrad, în curând au să fie 
scăpaţi de Caragea, fiindcă-şi pierduse hatârul la 
Turci. Când pofti Bibescu pe câţiva prieteni la el,
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spre a se sfătui împreună în privinţa schimbării cje 
Domnie şi-asupra alegerii unui Domn pământean, 
fiecare din cei de faţă propunea un alt candidat. — 
aşa încât la urmă ieşi numai o ceartă mare între 
toti. Banul, văzând aceasta, oftă adânc, şi aşeză 
condeiul, pe care-1 ţinuse în mână, iară jos pe masă.

Caragea ştia bine, cum stă cu Poarta, dar vroia 
să mai „agonisească44 încă avere, şi de aceea plutiâ, 
cu meşteşug, printre stâncile politicei Turceşti. Fi
indcă Marele Iui Vistier îl pârîse Ia Ţarigrad pentru 
nesăturata iui iubire de bani, el desfiinţă două din 
dăjdiile, care se strângeau pentru trebuinţele casei 
Domneşti, şi anume: darea pe sare şi darea pe unt. 
Lipsa care se ivi la veniturile Măriei Sale, din a- 
ceastă pricină, el o trecu la condică drept o datorie 
în sarcina Visteriei. Treaba Vistieriei apoi să vază 
cum să despăgubească pe Vodă. Fireşte că astfel 
darea pe sare şi pe unt erau desfiinţate, dar -îm locul 
lor trebuia să fie puse alte dăjdii asupra locuitorilor 
din Tară, cari rămâneau, din ce în ce, mai putini.

Fugiau oamenii necontenit în ţările megieşe, şi 
•mai ales în Ardeal iar cetele de haiduci se înmulţiau 
mereu.

Preţul care se pusese pe capul iui lancu. fu acum 
Îndoit.

Potera avu o vieaţă toarte grea în toată vara a- 
nului 1817.

Arnăuţii erau încredinţaţi, că lancu Jianu nu e 
om, ci dracul însuşi. Chiar şi Iamandi începeâ să 
crează astfel. Intr’una din zile, pe toamnă, când se 
află în Râmnic, veni însă înaintea lui o femeie fru
moasă, şi-i spuse că ea ar fi în stare să cunoască
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pe IancLi Jianu, oricum s’ar schimbă în port, şi că 
ea vrea să-I slujească pe Cârc Sărdarul, cu tot su
fletul.

Fiindcă o păţise însă, altădată, Iainandi îi răs
punse: „Du-te la dracul Vrei să-mi întinzi vreo 
cursă ?“

— „Am fost ibovnica lui, şi el m’a părăsit!“ răs
punse femeia.

— „Atunci să fii mai întâiu ibovnica mea, şi pe 
urmă poate te voiu. crede“. aruncă Iamandi o vorbă, 
mai mult de încercare.

Femeia primi îndată. — Zilnic stăruia de el cu 
rugăminţile şi cu sfaturile ei, ca să mai zăbovească 
în Râmnic, până va cădea zăpada, fiindcă atunci se 
vor împrăştia haiducii, şi trebuie să-şi găsească şl 
temutul lor Căpitan vreun bârlog de iarnă. Numai!

■ iarna se poate pune mâna pe el. Vorbiă cu atâta 
cunoştinţă de aproape de toate obiceiurile haidu
cilor, încât lamandi câştigă, la urmă, încrederea 
în ea, şi se hotărî să rămâie în Oltenia, numai cu pu
tini Arnăuţi, însă oameni aleşi, unul şi unul, până # 
va veni iarna, şi să se bizuească pe isteţimea Dom- 
nicăi.

In vreme ce potera credeâ că Iancu Jianu e, Uct- 
gă-1 Ciucea, poporul asuprit îl iubiă ca pe un mân
tuitor al său. Fiindcă haiducul se luptă, ridicând 
steagul pentru o virtute, care de mult nu mai eră 
cunoscută în ţară, nici de nume măcar. In locul 
dreptăţii se puseseră obiceiurile Turcilor şi ale Gre
cilor. Legi nu mai erau, ci numai protivnica lor : 
„Catahrisis“. Nimeni nu putea să-şi găsească drep
tul fără de bacşişuri. Slujbele Ţării nu mai erau Ul-
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cru de cinste, ci erau numai un fel de chilipiruri, 
■câte o zestre grasă, la -care se ajungea numai prin 
hatâr.

Ion Gheorghe Caragea îi întrecea însă pe toţi mh 
■muiaţii lui înainte-mergători. întrecea şi pe Cons
tantin şi pe Ştefan Racoviţă, pe tatăl şi pe fiul, cari 
amândoi ajunseseră Domni din mila unui doftor 
Stavrache, fost Capu-Chihaia al amândoror Ţări 
Româneşti, şi cari lăsau pe acest făcător de Doimii 
din fanar să f-ure în Ţările Româneşti cum îi plă
cea, până când ajunseră la putere duşmanii Iui Sta
vrache din Gonstantinopole, şi dovediră Sultanului 
că aceste Ţări vor ajunge să fie istovite, în curând, 
prin nesfârşitele stoarceri. In faţa acestor dovezi, 
Pâdişahul găsi de cuviinţă să pună să-l sugrume 
pe acel doftor puternic, şi să iea pentru sine marea 
iui avere, pe care o storsese delà poporul din Ţările 
Româneşti.

Ion Gheorghe Caragea mai întreceâ încă şi pe 
celălalt Caragea, tizul lui, care domnise cincispre
zece luni, şi despre care ambasadorul frunţ-uzesc din 
Ţarigrad făcuse un raport astfel: „Singurul scop, 
pe care-l urmăreşte prietenul meu, Vodă Caragea, 
cât va sta în tronul său, este: să adune cât niai mare 
zestre la fiecare dintre fetele sale“. Fiindcă era să
rac, şi aveâ cinci fete, cine ar fi fost în stare mai 
bine să ajute acestor Domniţe, ca să aibă bani, şi 
să găsească soţi, decât ţăranii din Ţara Rumânea- 
sca?“ Dar se supărau de acest lucru, boierii cei mari 
ai Ţarigradului, fiindcă părintele cel prea bun, se 
gândiâ numai la copiii săi, şi uitâ să facă obişnuitele 
daruri la Viziri, Paşale şi, la ceilalţi toţi 'lihniţi după
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bacşişuri. Cu totul altfel se purtase însă Ion Gheor- 
ghe Caragea. îndată ce i se dar.uise domnia, el tri
mese fără întârziere lui Halat Efendi, care-1 pro- 
tiguise, opt mii de pungi, adică patru milioane de 
lei. drept semn; al recunoştinţă sale.

Da, Ion Gheorghe Caragea îl întrecu şi pe Vodă 
Constantin Hangerliu. Husein Paşa, Seraschierul, 
care închisese pe răsvrătitul Pasvantoglu în Vi- 
din, ceruse delà Hangerliu să-i trimită zaherelele 
trebuitoare pentru o sută de mii de oameni. De 
oarece însă se risipiau bucatele, — fiindcă vătaşii 
vindeau vitele pe drum, iar făina se puneâ în gră
mezi mari, neacoperite, în câmp, de o sburau vân
turile, sau o prefăceau ploile în grunji încinşi, — 
din această pricină Husein Paşa cerea mereu alte 
zaherele.

Toate dăjdiile se secătuiseră. Mai rămăsese nu
mai una în ţară, bouritul, adică darea pe vitele cor
nute. Această luare era însă căzută supt blestem. 
Un Domnitor de mai nainte ceruse del a Patriarhul 
din Constantinopol, să pună cel mai greu blestem 
pe dânsa, şi poporul credea că prin aceasta este 
scăpat de ea pentru vecii vecilor. Hangerliu încercă 
să-i schimbe numele, dar când văzu că boierii se 
împotrivesc, atunci trimise cincizeci de pungi de 
bani Patriarhului, şi-l rugă să ridice blestemul. Mij
locul acesta folosi. In toiul iernei se cerii, şi fii îm
plinită delà norod, darea cea noua. Se porniră 
schinguirile până ce se strânse tot birul, iar când 
alergară câţiva ţărani, desnădăjduiti, la Vodă, adu
când cu sine Ja -Curte pe părinţii, pe fii şi pe prie
tenii lor schingiuiţi, ca sa-i vază, atunci el le trimese 
răspunsul: „Plătiţi, şi nu va vor omorî!“
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Pe toţi aceştia îi întrecuse însă Ion Gheorghe Ga
ra gea, fiindcă domnise mai lung, şi fiindcă boierii 
9n vremea iui căzuseră şi mai jos. Apoi Vodă erâ 
.şi mai învăţat, şi mai şiret, decât mulţi dintre îna- 
inte-mergătorii lui, se pricepeâ prin urmare mai 
bine Ia furat, precum ştia şi să îmbrace cu strălu
cire, şi să dea lustru 'Curţii sale. Boierii, setoşi de 
petreceri, şi robiţi de deşertăciune, dădeau năvală 
Üa primirile lui Vodă. Mai ales îşi rupeau mânecile, 
cerşiau, sc mâncau între ei şi se zavistiau, pentru ca 
să fie poftiţi Ia petrecerile ce le, făcea Domniţa Ralu 
în saloanele ei. Erau slujbaşi ai Curţii, cari se îm
bogăţi au, şi erau boieri de mâna a doua şi a treia, 
cari sărăciau din pricina bacşişurilor ce le dădeau 
spre a pătrunde. Iar după ce ajungeau să fie poftiţi, 
•trebuiau să întunece pe toţi ceilalţi prin hainele lor, 
prin giuvaeruri, trăsuri, telegari şi prin numărul 
slugilor. Chiar pentru slugi trebuiau boieii- să aibă 
atace cu Curtea. Arnăuţilor minunaţi, cu iacalele 
lor aurii, împodobite cu fireturi şi cu fustanelele lor, 
albe ca spuma, fluturând în vânt, le erâ r.uşine să 
slujească la un stăpân a căruia caleaşcă nu intră, 
cel puţin odată pe zi, cu armăsarii rânchezând, în 
Curtea Domnească, împroşcând cu noroi 'lumea 
pedestraşilor dimprejur, de sus până jos, sau, după 
timp, învelindu-i în nori de praf.

Fata cea mai mică a lui Vodă Caragea nu cata- 
dicsiâ sa iea în seamă această îngâmfare, care se 
desfăşură împrejurul ei, dânsa se întărise, cum spu
nea Sultana, închizându-se în mteterezurile idealu
rilor sale, şi trăia numai pentru artă.
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Erà mai ales fericită după întoarcerea în Tară- ai 
• . unui tânăr, anume Aristias, pe care-1 trimisese 

dânsa la Paris ca să iea lecţii delà vestitul trage
dian Talma. Domnita jucâ acuma, împreună cu ei 
,,‘Cinna“ al lui Corneille.

In salonul Domnitei erau aşezate douăsprezece 
rânduri de bănci înguste, îmbrăcate cu catifea roşie, 
şj dinaintea lor se pusese o sofă, acoperită cu co
voare scumpe, precum şi câteva scaune mari o# 
reazime. Fundul eră ascuns de o perdeâ roşie.

Din cele trei policandre de sticlă V-enetiană, flă- 
cărau mai multe rânduri de lumânări de ceară.

Lumea se adunase. De partea stângă şedeau co
coanele, de partea dreaptă boierii. Se vorbiâ şi se 
râdea, se cercetă, cu ochii pătrunzători, cine era de 
fată şi cine nu era, şi se simitiâ mulţumire şi cinste, 
că erau de fată unii, iar jicnire prin firea de fata » 
altora. Iară se mai înfătişeau o multime'de boieriţi- 
din-nou, care-şi făcuseră caftanele, se înţelege, cât 
se putea mai lungi şi mai largi, aşa încât semăna* 
cu nişte Califi. Negreşit că această boierie va fi adus 
lui Scotocilă, din nouă, o sumă bunicică de bani. 
Limbile zbârnâiau şi nu lăsau pe nimenea neîntepat» 
dar în deosebi pe Vodă îl împungeau, să-l omoârfa 
de tot. Cineva, se înţelege, în taină, lăţise vorba, că 
mazilitul Mare Vistier Filipescu şi-ar fi primit acum 
„cafeluta turcească**. Aceasta erà un obiceiu luat 
delà Osmanlâi: celui supărător i se punea otravă în 
cafea.

Când se deschise însă uşa din fundul sălii şi.un 
baş-ciohodar vesti sosirea Măriei Sale, toate fetele 
se închinară cu adâncă supunere.
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Doi boieri divaniti aduseră pe Caragea înlăuntru, 
sprijiiuindu-1 de subţiori, fiindcă ţirimonia cercă, 
ca Domnitorul să fie scutit de osteneala umbletului. 
Prin urmare cei doi însoţitori îl sprijiniau pe Vodă, 
şi-l sprijiniau aşa de voiniceşte de subţiori, încât 
abia mai atingea pământul! cu picioarele, ceeace nu 
se vedeâ însă supt Iungele lui haine fluturate.

Toată lumea se pleca până la pământ şi-şi adu- 
ceâ mâna dreaptă la frunte şi la buze. Bărbaţii cari 
stau în rândul întâiu, sărutau tighelurile hainelor 
domneşti.

Vodă Caragea plecâ cu mândrie frumosul său 
cap în toate părţile, şi se aşeză apoi pe sofaoa din 
faţă. Boierii cei mai mari îl înconjurau.

îndată se trase perdeaua în două laturi, căci între 
frumoasele însuşiri ale Domniţei Ralii eră şi eco
nomia de vreme. Pe podul ridicat se vedea zugră
vită o sală din vremea Romanilor, iar în mijlocul 
sălei şedea Emilia, cufundată în gânduri posomo- 
rîte. Raliî, ea însăşi, juca pe Emilia, şi fiindcă era 
de sânge şi de neam ales, se înfăţişa foarte bine, cu 
toate că faţa ei erâ cam neregulată. Purta o haină 
romană, în faţa fildeşului învechit, împodobită cu 
ciucuri lungi de aur şi peste părul ei negru des
părţit pe creştet, era aşezată o maramă albă foarte 
subţire.

Meşteşugul de a se îmbrăca, în jocuri istorice, îl 
învăţase Aristias dşla Talma, născocitorul acestui 
metod, şi cu mirare văzu el, ce pricepere dovedise, 
şi cât de grabnic înţelesese mica Domniţă, Gre
coaica, acest lucru nou.

Drama, deşi erâ cam lătăreaţă şi înfăţişa greşeli
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psihologice, fàcù lotuşi mare impresie, fiindcă mai 
întâia erà vorba de politica, apoi fiindcă avea două- 
trei scene strălucite, şi la urmă, fiindcă cei doi ao 
tori de căpetenie, Ralù şi cu Aristias, jucau cu muifc 
duh şi cu foc. Cu adevărată pricepere în judecarea 
fiecărui rol, Domniţa dăduse lui Aristias, protiguituî 

. său talentat, rolul lui Cezar August. „Cinna“, zise 
ea, „este un vânzător, cure nu-şi pricepe, nici mă
car acest urît meşteşug, cum se cade. Oricum l-ar 
înfăţişă cineva, nu poate să scoată nimic din el‘\ 
Prin urmare hotărî Domnita, ca. roluJ să fie jucat 
de un tânăr Fanariot, cu învăţătura clasică, şi care 
întrebuinţa acel patos, pe care i-1 altoiseră în vine 
dascălii greceşti. Ceilalţi doi scârboşi, Maxime şi 
Euforbe, erau tot astfel jucaţi, Franţuzeşte vorbiau, 
cu toţii, foarte bine. Celelalte femei, deşarta împă
răteasă Livia şi sarbăda credincioasă Fulvia, se ju
cau de două prietene ale Domniţei.

Sultana se rugase să nu trebuiască să'joace. Ralù 
îi făcîi voia. înţelegea ascunsa ei întristare, de când 
se întorsese din Oltenia, dar n’o întrebă niciodată, 
fiindcă prieteşugul ei pentru dânsa eră tot atât de 
cald, cât eră de cruţător, şi ea mai aveă încă, pe 
d’asupra, mândria să nu voiască să fie tirană faţă 
cu prietena sa.

Partea cea mai mare a musafirilor înţelegeau 
limba Iui Corneille, şi cât pentru meşteşugitele 
vorbe de vânzare, ei le pricepeau mai ales, toţi din 
păţanie, aşă încât Domniţa puteă să fie mulţumită 
cu publicul ei, al căruia interes se dovediâ adesea 
printr’o mârâială de încuviinţare. Pe la câte un loc, 
unde se vorbiă de mărimea, înţelepciunea şi virtu-



— 476 —

ţile domnitorului, nu se făcea economie cu aprobă
rile, neîndoielnice şi înflăcărate, — iar Caragea fn- 
chideă atunci ochii, pe jumătate, şi un surîs uşor 
juca împrejurul buzelor lui subţiri. Atât Vodă, cât 
şi boierii lui, se cunoşteau prea bine unii pe alţii.

După sfârşitul teatrului, Raliî veni în sală, şi fù 
înconjurată de toate cucoanele. Se mirau fiecare de 
rochia ei, iar Domnita le spuse zâmbind: „Este un 
dar, care mi l-a făcut Sultana. A ţesut-o ea rochia 
asta întreagă44. Apoi se întoarse la bărbţi, ca să vor
bească cu ei despre dramă, şi-l rugă pe Vornicul 
Constantin Samurcaş, să-i înfăţişeze pe Eforii şcoa- 
lei celei nouă Româneşti.

Când veniră să se închine înaintea Domnitei Ba
nul Constantin Bălăceanu, Vornicul Qheorghe Go- 
lescu şi logofătul Ştefan Nistor, ea îe ziise, cum era 
felul ei vioiu şi drăgălaş: „Nu doresc laude, cinstiţi 
boieri, ci vă rog numai să primiţi o însărcinare din 
partea mea. Spuneţi lui Gheorghe Lazăr, directorul 
delà şcoala D-voastră, că în teatrul pe care l-am 
iucat astăzi, este vorba de strămoşii voştri44.

— „Cari strămoşi, Luminată?44 întrebă Vornicul.
— „Romanii, Romanii cei străluciţi44, răspunse

Domnita.
— „Doamne sfinte!44 zise atunci bătrânul Bălă

ceanu, „acea teorie despre obârşia neamului nostru, 
pe care a adus-o Gheorghe Lazăr din Ardeal, a- 
juns’a şi ea la urechile Luminăţiei Tale?44

— „Negreşit că a ajuns44, răspunse Ralù, „şi 
m'ain bucurat de ea. Nu încape îndoială, că poporul 
românesc e coborîtor delà Romani44.
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Logofătul Nistor se închină adânc: „Eşti prea 
milostivă, Domnită../4

— „Eu“, îi tăiă vorba Rală, cu o privire glumeaţă, 
„Cum aşa? Eu n’am fost -nicidecum lupoaica, care 
a alăptat pe Romulus şi pe Remus, şi prin urmare, 
n’aveţi nimic să-mi mulţumiţi mie“.

Banul Bălăceam! rîse cu hohot, pe când Nistor se 
uita, uimit, şi părea supărat. Spre a-i veni într’aju- 
tor, Oolescu adaose: „Fără îndoială, Lazăr este un 
bărbat minunat şi un bun dascăl, dar nu se poate tă
gădui că are şi unele idei utopice. Tine, una şi bună, 
că e în stare să predea toate ştiinţele, şi în deosebi 
şi matematica şi geometria, în limba Românească. 
Dar pentru aceasta nu se cere numai dorinţa lui în
focată, ci mai ’nainte de toate, se cere o limbă, şi 
nu se poate chemă o limba idiomul, pe care-1 vor
besc ţăranii noştri44.

— „Să-ţi spun şi eu ceva, cinstite Vornice44, îi 
răspunse Bălăeeanu, „eu I-am pus pe Lazăr Ia în
cercare, şi am văzut că toate vorbele Iui sunt înte
meiate pe adevăr. Eu l-am pus să-mi măsoare o 
parte din moşie şi am asemănat planul lui cu altul, 
pe care mi-I făcuse un Neamţ. Şi ce să vezi? se 
potriviau amândouă întocmai, şi la tifre chiar. Ţi- 
frele, iubitul meu, nu mmt!“

— „Apoi mi se pare“, începu Domniţa din nou, 
„că D-ta, cinstite Vornice, eşti nedrept faţa cu limba 
poporului.D-tale. Pe cât ştiu eu, sau îndeletnicit cu 
ea, şi încă cu mare dragoste, bărbaţi luminaţi şi 
poeţi adevărat simţitori, precum au fost boierit Vă
căreşti. Nu sunt scrise oare în biserica Sfântului 
Spiridon, la icoana ctitoricească. care înfăţişează
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pe Spătarul Enaclie Văcărescu cuvintele măreţe :
„Urmaşilor mei Văcăreşti, las vouă moştenire
Creşterea limbii ÎRumâneşti ş’a patriei cinstire !”

îar se Închinară boierii, cu o mirare adâncă. A- 
ceastă Grecoaică, urîtă şi mărunţică, era fiinţa fe- 
irueiască cea mai ciudată, pe care o văzuseră ei 
pân’acuma. Ori vroiai, ori nu, trebuia să vorbeşti 
cu ea, ca şi cu un bărbat, adică trebuia să asculţi 
părerile ei despre toate lucrurile serioase, şi să ţii 
seamă de ele. Ba erà mai greu să vorbeşti cu dânsa, 
decât cu un bărbat, fiindcă ea nu primiâ linguşiri 
deşarte, şi se ridică uneori Ia înălţimea uimitoare a 
unei Domniţe din neamul Ţării. Ea lua în nume de 
rău, când se aătâ cineva despreţuitor pentru po
porul Românesc, pe când ceilalţi Fanarioţi îşi ară
tau, făţiş, acest despreţ, şi nu vorbiau de Ţările Ro
mâneşti — pentru ale căror scaune se .rupeau în 
Constantinopole, ca câinii vestiţi ai acelui oraş îm
părătesc pentru un ciolan, — niciodată altfel, decât 
Bumindu-le „ţară ticăloasă44, iar limba Românească 
o numiau „mojicească şi proastă44. Ei aduseseră şi 
pe boierii pământeni aşa de departe, încât făceau 
şi aceştia — afară de puţini — tot la fel ca ei.

loan Gheorghe Caragea, care gândiâ şi lucra ca 
şi toţi ceilalţi compatrioţi ai săi, lăsa însă pe tata 
sa cea mică, să urmeze cum vroia dânsa. Lui îi ve- 
«niâ la socoteală ca, alături cu sistemul lui de ja:f şi 
de stoarcere, fata lui să urmeze o politică nobilă de 
bunătate femeiască, fiindcă aceasta dădeâ Curţii lui 
»n lustru simpatic, şi la vreo împrejurare oarecare, 
îwiteâ să astâmpere bănuielile Turcilor.
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Cu un fel de amestec de iubire părintească si de,, 
fudulie, el firitisise pe Ralù, după teatru, şi o săru-. 
tase pe frunte.

Mai pe urmă îi zise lui Samurcaş: „Se vede lă
murit că Corneille n’a şezut într’un scaun, domnesc,. 
căci altmintrelea ar fi pus, — de pildă — pe împă- - 
răleasa Livia, care nu^şi ascunde părerile, să zică 
că un domnitor poate iertă, dar nu poate să se în- 
crează în «nimenea. Voiesc să crez despre Cesar 
August că, în faptă, n’a fost aşa de copil în jude
cata lui14.

După ce se retraseră fetele, Ralù îmbrăţişa pe . 
Sultana: „Ce seara frumoasă!“ zise ea, „rochia delà 
tine a fost cu noroc, iubita mea !“

Sultana nu dormi toată noaptea, aducându-şi a- 
tninte de zilele din primăvară, când ţesuse haina 
pentru Domniţa. Acele zile erau acum atât de de
parte ca un vis, ce abia s’ar mai puteă crede. Dar 
din acest vis trăia tânăra fată tot mereu. îşi va fi 
mai aducând oare aminte haiducul de dânsa? Sin- r 
gurul semn, care i-1 dăduse, eră că ascultase, cum 
băteă războiul, la care teşea ea, şi aceasta încă a- 
vâ-nd dorinţa, să nu fie văzut! I-a dăruit atunci nu
mai un gând, în sbor, fiindcă trebuiă să-şi- păstreze 
sufletul slobod pentru lupta, căreia hotărîse să-i 
jertfească toată fiinţa sa.

Pentru fericirea pe care o simţise, când fusese 
atât dc aproape de el, astă primăvară, era hotărltă 
acum să sufere bucuros orice. Inima o simtia în
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piept grea ca plumbul, dar era hotărîtă să poarte 
povara aceasta cu vrednicie.

Atâta numai că obrajii ei se ofiliau, din ce în ce 
mai mult, şi erau aşâ de veşteji, încât Domniţa îi 
zise în dimineaţa următoare, speriată: „Draga mea, 
cum te-ai schimbat !“

— „N’am 'dormit44, zise Sultana zâmbind.
— „Da, se întâmplă adesea, după o serbare rru- 

iti'oasă, sau după vreo seară foarte plăcută. — Te 
simţi prea mişcată, decât să poţi dormi, gândurile 
sporesc şi se urmează înainte...44 zise Ralfi. „Dar 
scumpa mea, să nu-mi iei în nume de rău, tu ştii că 
nu este din dorinţa dea aflâ toate, ci numai din 
prietenia îngrijată pentru tine, dacă te întreb: nu - 
cumva eşti bolnavă? Eu sunt îngrijată de mai multă 
vreme în privinţa tai. Şi datoria mea e să nu: te las, 
să te îmbolnăveşti. Te rog, spune-mi drept, dacă ai 
vreo suferinţă trupească ?“

— „Nu, iubita mea Domniţă, nu-ţi face griji za
darnice44, răspunse Sultana veselă. „Iţi făgăduesc 
că-ţi voiu spune totdeauna îndată, oricând mă va 
dureâ măcar vârful unui deget44.

Odaia fetelor fiind în partea liniştită a casei, spre 
grădină, se auziră deodată, pe neaşteptate, vorbe 
zgomotoase, şi strigăte prin săli. îndată începură şi 
nişte alergături grăbite. Din pricina 1er tremurau, 
uşile, în balamale, şi broaştele, uşuratice făcute de 
ţigani.

— „Trebuie să se fi întâmplat ceva44, zise Ralù.
In aeeeaş clipă intră o slujnică în odaie şi cu su

fletul înecat zise: „Măria Ta, îl aduc, prins, pe hai
ducul Ian cu Jianu!“
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Domnita ’şi încrucişa amândouă mâinile pe piept 
şi se întoarse spre Sultana.

Aceasta ridicase capul în sus, raţa ei era albă ca 
tibişirn! .şi ochii ei înholbaţi.

Sosi a doua slujnică: „Toţi aleargă în curte şi pe 
ia ferestre!” spuse ea. „însuşi Măria Sa, se sco- 
boară pe scări. în josi4.

Rahî apucă pe Sultana de mână, şi, fără să schim
be o vorbă, ele se duseră, cu paşi repezi, prin gan
gurile pline de oameni, la scara din fată. Când tre
cură pe la capul scărei, văzură pe Vodă, învelit în 
blănuri, stând jos la uşa de intrare.

Domnitei, se înţelege, i se făcu loc peste tot, şi 
curând erau amândouă, aşezate la o fereastră şi 
priviau în curte. Acolo se înghesuia prin zăpada 
albă, o mulţime foarte băltată. Erau ciohodari, roşii 
şi verzi, Arnăutii de casă, cari aveau, şi ei, mintene 
roşii, cevà mai deschise, cu piei de vulpi pe de măr
gini, Ţiganii de prin pivniţă de prin bucătării şi de 
prin'grajduri, se amestecau, şi ei, în gloată. Ariiău- 
tul, călare, care vestise sosirea Jianului, îşi duse 
calul năduşit, drept prin mijlocul multimei, Ia graj
dul din fundul curţii.

Insă minunata adunare, care erâ pe scările dina
intea porţii de intrare, tinerele fete nu puteau s*o 
vază, fiindcă fereastra lor erâ tocmai într’un ciar- 
dac, care ieşiâ deasupra scărilor. împrejurul lui 
Vodă erau boierii lui şi cu tiştii de casă, Ia spatele 
iui, pe scări, străluciau hainele, cusute cu aur ale 
copiilor de casă şi ale slujbaşilor înalţi ai Beijjcului.

Tocmai sosiâ afară, Ia poartă, o cărucioară de 
poştă, şi surugiul opri pe loc, smucind cei patru
Saidu««I. 31
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cai, uşa încât se ridicară pe picioarele de dinapoi. 
Afară de surugiu mai şedeau, sau mai bine, erau 
înfipţi, încă alţi patru oameni în cărucior. Se dă
dură jos pe rând. Intâiu doi Arnăuti, armaţi până 
în dinţi, apoi — şi acum se deschiseră mari ochii 
tuturor — se rrdică, pe marginea cărutii un om, că
ruia, când sări afară, îi sunau lanţurile delà mâini 
şi delà picioare.

înconjurat de paznicii săi, lancu Jianu înainta 
prin curte. Purta capul sus, ca de obiceiu. Chica-i 
neagră se vedeă căzând de supt căciulă. Mihteanul 
ÎI avea aruncat uşor pe umeri.

In tăcerea ce domniâ. Vodă zise: „Krima to pa- 
ilkari!“ „Păcat de acest viteaz!“

Fetele de sus auziră această vorbă.

Pupă ce Măria Sa intrase intră în casă, baş-cîo- 
hodarul dădu poruncile sale, răcnind, şi cincizeci de 
oameni din paza Curţii, duseră pe lancu la puş
căria, care, pentru mai multă înlesnire şi siguranţă, 
eră aşezată într’una din curţile din dosul conacului 
Domnesc. Se puteau închide acolo, repede, şi fără 
să sc bage în seamă, oricari făcători de rele pri
nt ejdioşi.

Vodă şi boierii divaniti se întruniră în grabă la o 
consfătuire, neobişnuită şi tainică, a'întregului Di
van. De obiceiu se făceau întrunirile de trei ori pe 
săptămână, Lunea, Miercurea şi Vinerea, Ziua, în 
care hj adus Jianu, eră o Sâmbătă. Abia la vremea 
prânzului, ieşiră boierii din Divan, şi fură poftiţi la 
masa domneasca. Caragea eră vesel şi vorbăreţ.
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R al Ci, care venise singură, fiindcă Sultana rămă
sese în- iatacul ei, prinsă de nişte friguri, ascultă ou 
mare băgare de seamă la tot ce se vorbiă. Vodă 
deschise vorba, şi ceilalţi o urmară: despre Jianu.

Astfel afla Domniţa, unde şi cum fusese prins 
groaznicul haiduc. Se întâmplase într’o vie la Ca
racal. Jianu venise tocmai să vaza pe fraţii săi. O 
femeie îl pusese pe Cârc Serdarul Iamandi pe urma 
lui. Eră însă pagubă, că Cârc Sărdarul îşi pierduse 
vieaţa cu acest prilej. Căpitanul de haiduci fugise 
prin vii dai uşor i se găsiră urmele prin zăpadă, şi 
se înţelege, că atunci, când se vază împresurat şi 
pierdut, Jianu trăsese câteva focuri. Iamandi căzu 
lovit de cel dintâiu glonţ, şi al doilea lovî pe femeia 
care-1 vând use pe haiduc. Se vede însă că Jianu nu 
vroise ca lucrurile să vină astfel, căci, după ce văzu 
pe cine a împuşcat, el aruncă arma cu un strigăt 
ie scârbă, şi sc dăduse prins, în mâinile poteraşilor. 
Ciauşii Nerses Kerkorian şi Melikon Torosian H 
luară în primire.

Nu răsuflase încă nimica despre ce hotărîseră 
Vodă şi cu marii boieri în sfat, dar după masă ei se 
adunară încăodată.

Acum începu Ralù să trimită slugile şi pe credin
cioşii săi în toate părţile, ca să afle ce se făcuse cu 
haiducul până acuma, şi ce are să se mai facă cu el?

Din când în când Domniţa veniâ la Sultana, care 
zăcea, ca moartă, în perinele divanului, şi-i spu
nea: „O sută şi cincizeci de ciohodari păzesc puş
căria, nimeni n’are voie să se apropie. Chiar şi slu
jitorilor le este oprit, cu straşnică pedeapsă, să vor
bească cu acei cari intră şi ies la Curte. O ceată de
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oameni, cari sê adunase înaintea porţii,, a rost îm- 
prăştită dc cioliodari cu bicele. Dar aceste masuri 
nu se vor putea păstra multă vreme. Dovadă ca.- 
soarta ceiui din închisoare va fi hotărîtă în scurr 
timp*'.

Atunci se deştepta Sultana din amorţirea sa, se 
ridică în sus, se sprijini pe amândouă mâinile, şi se 
uită speriată la prietena sa: Crezi?.... crezi?*1 zise 
ea, îngăimat, — buzele şi limba îi erau uscate, — şi 
în sfârşit strigă: „Crezi că au să-i ucidă?4*

înainte de a putea răspunde Domniţa, intră Aii. 
credinciosul ei Arap, se închină, cu mâinile încru
cişate pe piept, şi vesti: „Prea Milostivo, pe Iancu* 
J-iamt l-au dus Ia spânzurătoare44.

Ralfi cuprinse cu amândouă braţele pe Sultana.* 
dar tânăra fată se smulse, sări de pe divan, şi strigă • 
cu tot sufletul arzând în flăcări: „Trebuie să-l scă
păm !“

• — „Dar cum...?41 se tânguiă prietena ei.
— „,Nu ştii nimica, tu înţeleapto, tu Luminato?’4 

plângea Sultana, aruncându-se în genunchi, şi în- 
cleştându-şi mâinile peste mijlocul subţire al prie
tenei sale. Se târî apoi înaintea icoanelor, se lovi cu 
fruntea de podeală şi strigă desnădăjduită:...Aju
tor... Ajutor...!“ Deodată se sculă, drept în sus, ri
dică capul, de părea grozav de înaltă: „Este un ve- 
chiu obiceiu, din bătrâni, în Ţara noastră41, zise ea. 
cu ochii aprinşi, „dacă pentru un osândit la moarte, 
care este neînsurat, se găseşte o fată, vroind să-l 
iea de bărbat, atunci i se dă ertare! Eu vreau să-I 
ieau pe Iancu Jianul11 .

<Ralù strigă tare: „Evrica! Evrica! Acum ştiu ce
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•trebuie sa îac!“ — şi fugind din odaie, prin tot lun
gul gangului, striga la slugi: „Unde e Vodă?“ Când 
auzi, câ e încă în Divan, ea se repezi prin geamii-, 
cui, care împreuna palatul cu Divanul, făcu, ne mai 
având glas, senine mute cioliodarilor, să-i descliiză 
toate uşile, şi ajunse înaintea Scaunului Domnesc al 
tatălui său.

Vodă, care era toideauna măreţ, când ţinea Di
van. şi toţi simandicoşii lui boieri, se uitau unul la 
altul, şi, cu mare mirare, Ia fata aprinsă a Domnitei, 
care-şi apăsă îh piept micuţii pumnişori încărcaţi 
de diamante scânteietoare.

Dar când vroi să deschidă gura Caragea, ea îi 
apucă înainte şi zise: „Ipsilotate! tu ai trimis toc
mai acuma un om primejdios, pe fiorosul Iancu 
Jianu, ca să fie spânzurat, fiindcă s’a răsvrătit îm
potriva ocârmuirii, şi fiindcă stăpânit de ura sa. a 
prigonit pc Greci! Ipsilotate ! ca Vodă, şi ca Grec, 
ai dreptate, dar acuma vreau sa-ti vorbesc ca unuia, 
care e mai presus decât Vodă, şi care e mai mare 
decât toti Grecii! Vreau sa-ti vorbesc ca unui duh, 
care este înălţat cu mult mai presus peste mulţime, 
pentru care rangurile şi cinstele sunt ca pleava, dar 
sufletele oamenilor ca mărgeane străvezii. Astfel 
fiind, tu ştii, că este o înălţare să greşeşti, luptân- 
du-te pentru un scop înalt, şi că odată Dumnezeu 
ne va judecă deascniencapentru gândurile noastre, 
ca şi pentru faptele noastre. Milostive şi luminate 
Domnitorifie, fă şi tu astfel! Mai spune încăodatâ 
frumoasele vorbe, pe care le-ai rostit astăzi: „Păcat 
de acest bărbat viteaz!“ şi adu-ti aminte, că şi fii # 

' cei mai buni ai Eladei se retrag la munte, se fac
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clef ţi şi că zăngănesc şi ei, cu mânie, lanţurile, în 
care omenirea s'a ferecat, pe sine însuşi, din vre
muri foarte vechi. Ei fac tot astfel în Elada, cum 
iac haiducii în Tara aceasta. Adu-ţi aminte de cân
tecul despre vechiul Olimpos cu acele patruzeci şi 
patru de vârfuri şi cu ale lui cincizeci şi două de 
izvoare: „La fiecare vârf este un scut, la fiecare 
izvor şade un Cleft!“ Nu luâ în nume de rău Ro
mânului, tocmai aceea ce te umple pe tine cu mân
drie vitejească, când o vezi la Qreci, iubirea de 
slobozenie! Căci tu ai binevoit, Stăpâne, să primeşti 
să fii Vodă, şi să ţii soarta acestei Tari în dreaptă 
ta părintească. Lasă să se reverse lumina soarelui 
dreptăţii tale şi pe deasupra duşmanilor tăi. fiindcă 
tot ai tăi copii sunt, şi ei, toţi. — Ipsilotate! este im 
obiceiu în Ţara aceasta, din bătrâni, ca un osândit 
la moarte să fie iertat, dacă se găseşte o fată, care 
să vrea să-l iea de bărbat. Pe Iancu Jianu vrea să-i 
iea de bărbat Sultana, iubita mea S.ultna!“

‘Prin tot rândul celor doisprezece Divaniţi, cari 
şedeau în forma unei potcoave împrejurul tronului, 
trecu o tresăltare. Supt coaja de fudulie, de lenevire 
şi desfrânare de sineşi iubitoare, care înveliâ su
fletele lor, se mişca, Ia câte unul din ei, ceva, ca un 
fel de entuziasm pentru acea tânără fiinţă cu sim
ţiri înalte.

Lui Vodă îi plăcii scena aceasta. EI se gândiâ la 
,,Cinna“. Se simţia măgulit, că retorica fiicei sale 
strălucise înaintea boierilor celor mari ai‘Tării. Ce-i 
spusese ea, deasemenea îl linguşia, în formă numai, 
căci de dreptatea în sine, prea puţin îi păsa. Dar ca 

' sa i se zică, faţă cu tot Divanul, că este „mai mult
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decât Voclă“, şi „cel mai mare dintre toţi Grecii44, 
să fie asemănat cu Dumnezei rile, acestea era un 
fum de tărnâie, foarte plăcut pentru el.

Cu o mişcare, lină şi frumoasă, întinse Caragea 
bratuJ şi apucă mâna Iui Ralù, întrebând apoi: 
„Cinstiţilor şi luminaţilor mei boieri, nu se înşală 
fata Noastră? Este, cu adevărat, un asemenea obi- 
ceiu ni Tara aceasta, ca o fată tânără să .poată scă
pa delà moarte pc un osândit, dacă îl iea de bărbat?44 
Miliai Golescu se sculă în sus, şi barba-i tremură, 
când răspunse: „Este, Măria Ta, este în adevăr 
acest obiceiii44.

Ceilalţi strigară, şi ei cu foţii: „Este!“
— „Ei“, zise Vodă, „precum văd, vă pare rău la 

toti de mândrul cleft ?4‘
Rahî îşi muşcă buzele, aproape sângerându-Ie. Pe 

când Divanul sta' de virbă, căruţa osânditului sburâ 
spie locul pierzării. Fără voia ei, degetele Domniţei 
erau îngheţate, şi tremurau îngâna tatălui său.

Vodă se uită la ea: „Vrei şă-ţi dau drumul, peşti- 
şorule neastâmpărat ?“ şi cu întemeiată hotărîre 
grai către boieri: „Cinstiţi şi luminaţi boieri, daţi 
voi iertare haiducului lancu Jiânu, dacă ea de ne
vastă pc Sultana Gălăş.escu, şi dacă jură, că nu; se 
ma va apuca niciodată de meşteşugul de răsvră- 
titor?“

O adevărată furtună dc încuviinţare se ridică.
Caragea se gândiâ: „Iată un ciolan cu care am 

făcut o aruncătură foarte dibace la câinii de Ro
mâni! Nimic nu-i gâdilă mai mult, decât dacă ur
mezi încurcatele şi proastele lor „obiceiuri ale pă
mântului44. Cu acestea ei vor uită „cafeaua tare44,
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care sc beà la Bucov. — La Tarigrad nu se va mai 
face nici o arătare de lucruri neplăcute, şi.eu mai 
câştig vreme, ca să nu trebuiască să plec41. — Cu 
glas tare apoi zise Marelui Logofăt: „Cinstite Lo- 
gofeie, fă porunca, îndată, de iertare pentru lancu 
Jianu, şi pune pe dânsa pecetea Domniei Mele !‘‘

Când intră scriitorul ce! marc al Divanului, îm
preună cu baş-cioiiordarul, în puşcărie, spre a-i 
vesti osândirea, haiducul mişcă numai scurt din 
cap. Era mulţumit, că cel puţin mergeau lucrurile 
repede. Numai tărăgăială să nu fie, şi zăbavă în 
acest ocol scârbos, pe paiele putrede şi murdare. 
De aslădată dăduse greş. Dar nici el nu mai crâ de 
nici o treabă, nu mai putea să-şi uşureze inima cea 
grea, apăsată ca de o povară de plumb.

Jianu îşi lipi pumnii de frunte: vroia să nu mai 
gândiască. Ar fi dorft mai bine un glout. Dar la ur
mă, moartea tot moarte crâ. Erau bune şi furcile 
pentru acest scop.

Veniră să-l ridice. EI se sculă, repede, şi se urcă 
î.t căruţa, care-1 aşteptă. Printr’o poartă lătural
nica ieşi trăsura din curte. înainte, şi după ea, 
eră o mulţime de Arnăuti călări. Dar oricât de cu 
grabă şi de tainic se făcuse totul, — fiindcă Vodă 
se temea dc iubirea, ce avea norodul pentru lancu,— 
totuşi se lăţise, ca prin fulger, ştirea în oraş. că 
lancu Jianu este. în Bucureşti.

Şi fiindcă soarele lumină, strălucitor, cerul vânăt 
de iarnă, şi mai încălziă văzduhul, nebântuit dc 
vânturi, gemeau uliţele de lume. Mai ales pe Podul-
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Târgul ii i-de-A fără, care ducea la Obor, unde erà 
locul de osândă, lumea sta îndesată om de om, când 
sosî osânditul cu paznicii stăpânirii. Nici femeile nu 
se multumiau de astădată, să se uite numai de după 
muşcatele şi celelalte flori, care umpleau ferestrele 
lor pe dinăuntru.. Ele ieşiseră înaintea porţilor, şi 
scurteicile lor, de atlas şi de catifea în toate fetele, 
îmblănite la guler şi pe dinainti. cu blănuri albe şi 
galbine. făceau ca mulţimea să pară foarte băltată. 
Roşii, liliachii, verzi ca smaraudul şi cenuşii ca 
otelul, străluceau aceste vestminte frumoase în lu
mina soarelui. Femeile îşi ţineau scurteicile strânse 
pe dinlăuntru, lipmdu-Je de trup. aşa că mânecile 
atârnau slobode, din umeri în jos.

Lumea era tăcută. Chiar şi numeroşi precupeţi 
Olteni, cari de obieeiu umpleau uliţele cu strigătele 
lor. amuţiseră acum, amestecându-se, cu cobilitele, 
cu coşui iic şi cu găleţile lor, în mulţimea înghesuită.
- „E din Romanaţi, ca mine^ zise unul, cu mân

drie, unui om de lângă el.
Vorba aceasta trecîi din gură în gură.

..E Oltean**, se zicea din om în om.
- „Aşa de tânăr.!** oftă o femeie.
- - „Asta n'a fost un om, a fost o vijelie4*, desluşiâ

•un altul.
— „Dacă a greşit. Dumnezeu să-l ierte!4* adaogă 

un bătrân.
„A fost milos cu sărăcimea*4, zise iară un alt 

* precupet Oltean.
Zăpada cea mare făcea să se peardă zgomotul 

căruţei, în care şedea Jianu, aşa încât el putea 
s’au.’-d vorbele, pe care le spunea lumea. Înalt cum
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erà. privià, cercetând la mulţime. Atunci înmurgi o 
ciudată părere de rău în sufletul lui. El ar fi putut 
să se pună în capul acelor mii de oameni, ale căror 
inimi bateau pentru dânsul. Ei l-ar fi iubit, nu nu
mai ca pe haiducul din poveşti, neînţeles, care-$i 
săvârşiă faptele, mai adesea în nopţile fără lună, şi 
apoi trebuia să se ascundă, ca o fiară fugărită, prin 
codrii nepăirunşi; — nu, ci ca pe un Căpitan, de 
Dumnezeu trimis, care ar fi putut să păşiască, slo
bod şi pe fată. şi la lumina soarelui, a căruia fată ar 
fi luminat-o iubirea poporului, şi înaintea căruia în
crederea şi dragostea poporului s’ar ti înălţat, ca o 
plăcută tămâe. Steaguri şi cântări ar fi mers îna
intea lui, şi mii de glasuri l*ar fi întâmpinat! Da! 
El smiţiă tocmai acum puterea m pieptul său, ca 
sa ajungă la asemenea slavă şi dragoste! Astăzi 
pentru întâiaşi dată se găsiă în fata unei mulţimi, 
ziua mare, şi pe tot drumul îl însotiau mimai cinstire 
şi mulţumiri. E oare aceasta pedeapsa pentru fu
dulia Iui, că ira vroit să sc pună în cap ui „ticălo- 
şi!or?“ Fost-ar fi oaredeajuns, să deştepte, în inima 
lor iubirea, spre a face din ei oameni vrednici ?

Se vedeau acum furcile. Se‘.înalţă în azurul ce
rului, stâlpul ridicat, cu un coşiac deacurmezişul 
lui. Călăii, îmbrăcaţi în haine roşii, stăteau colo sus 
pe podul, care înconjură furcile. Eră şi un preot 
acolo.

Mulţimea se îndesă pe piaţa largă, şi Amanţii o 
Ioviau şi o înjurau, fiindcă nu făcea loc destul de 
grabnic. Ei primiseră poruncă, să isprăvească, cât 
se va putea mai iute.

Jianu nu-i împiedică întru nimic. El sari din că-
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rută şi alergă pe scări în sus, Ia furci, atât de grab
nic, cât îl iertau lanţurile delà picioare.

Un irairmur trecu atunci prin mulţimea de oa
meni, asemănat cu mişcarea undelor unei ape. Un 
glas se auzi: „Dumnezeu să-î fie într’ajutor!“ în
dată începură Arnăutii, aşezaţi în cerc împrejurul 
locului de osândă, să împingă lumea înapoi, înju
rând-o în gura mare.

Sus la furci începuse călăul să bată din picior, 
fiindcă eră zăbovit prin citirea pentru osândit, a 
tuturor rugăciunilor obişnuite la morţi.

Iancu se uită spre cerul albastru, şi se gândi: „In 
curând se va face întuneric împrejurul meu !“

Deodată se auzi un strigăt pe piaţă, din ce în ce 
mai tare, tot mai apropiat, şi venind dinspre oraş. 
Se ridicau în sus braţele. In marea de oameni se 
porni un vârtej. O uliţă se deschise prin mulţime: 
La urechile celor cari stau .sus pe pod, ajunseră vor
bele: „Stati! Staţi pe loc! Un Lipcan! O poruncă 
Domnească !“

Arnăutii căutau să facă Imişte. Mulţimea despăr- 
ţindu-se, ieşi în faţă un călăreţ, în cercul, care ră
măsese slobod împrejurul furcilor. Aii, Arapul 
Domniţei, sosiă călare, pe deşclate, arătând o hâr
tie. cu pecetie atârnată de ea.

Buluc-başa, care eră capul Arnăuţilor, alergă 
spre el, îi lua hârtia, sărută pecetia, şi-irccând re
pede cu ochii peste ea, făcîi o faţă foarte mirată.

Intr’aceea Aii făcea mereu semne spre furci în 
sus vroind să spună: „Stati! Stati !“

Buluc-başa arătă hârtia preptului şi acesta 
Ea cuprindea iertarea osânditului. fiindcă o fată.

o ceti.
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Sultana Gălăşescu, domnişoara de Curte a Dom
niţei Ralii. este gata să-l iea de bărbat, ceace, după 
„vechiul obicciu al -pământului", scapă pe acest fă
cător de rele delà moarte.

Abia înţeleseră oamenii cuprinsul scrisorii Dom
neşti, şi întregul acest popor, tăcut altcum, şi care 
uitase şi strigătele de bucurie, ca şi pe cele de jale, 
începu deodată un urlet asurzitor — de veselie ! 
Nici uri Grec nu-şi putea aduce aminte, să mai fi 
auzit vreodată un asemenea freamăt în această 
„ţară ticăloasă". —

In mijlocul gălagiei sosî o caleaşca Domnească, 
în goana cailor, şi se opri la piciorul furcilor. Arnău- 

- tul de casă, care sta în picioare pe scândura din do
sul trăsurei, sări jos şi deschise uşa cu rcpezială. 
Din trăsură ieşi o fiinţă, care, chiar învelită în blă
nuri cum eră, păreâ încă trasă prin inel.

Când se văzu, alergând în sus pe scări, bucuria 
mulţimei crescu încă şi mai mult.

La capul scării o primi preotul, zicând: „Dumne
zeu să te binecuvinteze! Ai făcut o faptă mare!" 
Preotul era român, delà una din bisericii file delà 
Obor.

Sultana nu găsi nici o vorbă de răspuns, ea amu
ţise în urma frământărilor sufleteşti, prin care tre
cuse. şi nu ridică ochii delà pământ. Sta, tremurând, 
dinaintea preotului şi nu cuteză să se uite la acela, 
pe care venise să-I scape.

Nici lancu nu se mişcă. îngălbenit, şi, ca înţepe
nit, stă rezemat de stâlpul furcilor. împotriva morţii 
se repezise de atâtea ori cu hotărîre, dar faţă cu 
dragostea se simţiă doborît ! — Noroc că bătrânul
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preot ştia cum trebuieşte să urmeze în asemenea- 
î împrejurare.

— „Ca să aduci la îndeplinire fapta ta frumoasă, 
fiica mea“, zise el, „trebue, după vechiul obiceiu, 
să-i dai osânditului mâna, aici în locul osândei, şi“ 
— scăzu el glasul—„să primeşti de naş pe călăul!— 
Vrej tu ?“

Ea făcu din cap.
Preotul se întoarse-apoi spre lăncii: „Şi tu, fiule, 

te învoieşti ?“
Haiducul îşi aruncă chica neagră spre spate, făcu 

un pas înainte, apucă mâna Sultanei, şi zise cu glas 
străbătător: „Suntem gata, părinte!“

Deodată seînfiintă şi un chor de nuntă. Copii din 
popor, de pe la toate bisericile, se adunau, strecu- 
râiidu-se printre Arnăuţi, şi se aşezau pe scări, în
cepând să cânte, cu glasurile lor subţiri: „Mărire 
tic. Dumnezeul nostru !“ vechea cântare, cu care se 
întâmpină toate mirescle, la intrarea lor în biserică.

Femeile din mulţimea de jos începură să plângă.
Preotul sluji, cu evlavie, întreaga slujbă de cu

nunie.
Călăifr stă alături, uimit, iar când trebui să dea 

mâna miresei, prinzându-se în hora: „Isaia dănţu- 
ieşte“, el îşi şterse mai întâiir- dreapta, zorit, pe poa
lele sale roşii. Mireasa însă, îşi puse mâna, îmbră
cată cu mănuşi, fără nici o şovăire, în mâna lui. Dar 
să ridice ochii în sus, aceasta nu o pută face.

Hora Iui „Isaia“, fiindcă nu eră aici pristol, se 
făcă de acest cerc ciudat de oameni: preotul, mirii 
şi călăul, — împrejur-ul furcilor.



— 494 —

Ştreangul, desprins, se clătina, deasupra capete
lor lor.

în fuga mare, cum venise, se întoarse caleaşca 
Domnească iarăşi înapoi în oraş.

Uratele poporului Insotiau butca.
Inlăuntru în trăsură era tăcere adâncă. Cei doi 

tineri şedeau, unul lângă altul, şi nu se mişcau nici 
nu scoteau vreo vorbă. Sultana tinea capul plecat 
în jos, ca un ghiocel, iar capul lui Jianu se rezimâ 
în perinile de atlas, cu care era îmbrăcat fundul tră- 
surei. Dar mâna fetei n’o mai lăsase Iancu, si ea 
se ruga în taină la cer, să-i dea putere, ca să poată 
răbda această strângere.grozavă. Tânărul mi-şi de
dea seama, câtă asprime avea apucătura lui, prin 
care voia să tălmăcească toată puternicia simţuri
lor sale.

Aproape ameţită de durere, şi tremurând de tur- 
burarea sufleteasca, se scoborî Sultana din trăsură, 
după ce ajunseră în Curtea Domnească. Caleaşca 
trăsese la scara Domniţei Ralîi, şi Aii, Arapul, se 
închină înaintea lui Iancu, rugându-l să se milosti- 
vească, să urmeze robului său până la odaie, unde 
sunt toate pregătite, spre a-şi schimbă hainele.

Sultana n‘avusese nici îndrăzneala, nici puterea, 
să se mai uite măcar Ia Iancu. Ea şovăi, între două 
slujnice, pc scări în sus, şi când ajunse în odaia lui 
Ralù, îi căzu în braţe, leşinată.

Domniţa porunci să se încuie toate uşile, fiindcă 
In tot palatul mişunau oamenii, ca famicele, stăpâ
niţi de dorul de a afla lucrurile cele noua, eari.se
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întâmplaseră. Ralîi se aşeză lângă prietena sa, pe 
divan, şi-i frecă tâmplele cu otet de trandafir, până 
ce Sultana deschise iară ochii.

— „Tot eşti tu viteaza mea Sultana !“ îi şopti 
Domniţa. „Şi vei rămâne vitează! Acuma sunt toate 
bune. Ca .în poveste, crăişorul s'a dcsfermecat, şi 
ţi-I-ai câştigat pentru tine. Nu i se mai poate în
tâmpla nimica rău. Ai să fii, de acum înainte, o soţie 
iubită şi blândă, ca să înveţe, şi el, să creadă, că în 
lumea asta este şi bine, nu numai rău. Aceasta 
să’ţi fle...“

Sultana îi tăia vorba, încleştându-şi braţul pe 
după gâtul ei, şi zicând, aproape plângând: „Mi-e 
frica, Ral îi !“

— „De ce ţi-e frică? De cine?“ întrebă Domniţa 
mirată.

— „De el!“ răspunse fata.
O clipă Rahî rămase mută. Se amăgise atât de 

mult prietina ei? Acel om nu era vrednic de jertfa, 
ce se făcuse pentru el? „Dar ce ţi-a făcut?" întrebă 
ea, cu desnădăjduire.

Sultana sări în sus: „El ce mi-a făcut mie?" stri
gă ca cu ochii scânteietori. „Ce i-am făcut eu lui! 
Asta să mă întrebi. Eu am prins pe vulturul slobod, 
şi-l silesc acum să şază în colivie şi să-mi fie su
pus...." .

Pe întreaga faţă plină de deşteptări une a Dom
niţei Rahî se revărsa o veselie strălucitoare. „Ev
rica!" zise ea, „tu, care cu adevărat ştii să iubeşti 
un haiduc! II înţelegi pe deplin, de aceea poţi fi pe 
pace, tu ai avut dreptul să-l prinzi. Nu l-ai împuş
cat, în zborul lui spre soare, ci l-ai scăpat, pe vul-
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turul rănit la aripi, tocmai atunci, când alţi vânători 
vroiau să-i stingă lumina soarelui pentru totdea
una !“

Sultana se cutremură. „Abia îmi vine să cred, că
scăpat îutr’adevăr cu vieaţă. Or! Ralù, drumul 

spre Obor! Mă gândeam, dacă el ira murit încă. 
am să mor eu, până să ajung acolo !44

Şi apoi povesti prietenei sale toate, cum înţele
sese ea din bucuria mulţimei, că mai trăieşte, dar 
cum nu îndrăsnise să sc uite la el, cum el nu-i spu
sese nici o vorbă, ci o ţinuse numai prinsă cu de
getele lui de oţel.

Se liniştise puţin prin povestire celor petrecute, 
când o bătaie la uşă o facă să tresară din nou, în
spăimântată.

Ralù porunci unei slujnice să deschiză. Aii intră 
înlăuntru şi vesti, că Milostivirea sa, boierul Iancu 
Jianu, aşteaptă în odaia de primire a Domnitei.

Sultana se făcu aşa de galbenă, încât prietena 
ei îi zise cu glas aspru: „Du-ie acum la soţul tău.!';

— „Du sunt..., sunt eu soţia lui...?4' răspunse Sul
tana încurcată. —

— „Voi sunteţi acum cununaţi!" zise Domniţa, 
cu linişte, vorbind ca de nişte lucruri de sine în
ţelese.

— „Te rog, vino cu mine“, stărui Sultana.
— „N’aveţi trebuinţă de mine. Dar lasă-mă, să 

mă uit ia tine. Vreau să te'înfăţişezi cât se poate 
de frumoasă**.

Cu îngrijire, plină de dragoste, îi aşeză părul, şi, 
luând un şir de mărgăritare scumpe delà gâtul său1, 
împodobi cu el pe prietena sa. „Acesta să fie primul
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dar de nunta din parte-mi, fiindcă eu sunt naşa 
voastră, deşi nu am fost faţă la slujba dc cununie4*.

Sultana îi sărută, plângând, amândouă mâinile.
Ralii o împinse uşor de umeri, pe uşe.

. Tânăra fată îşi muşca buzele până la sângerare, 
şi-şi zicea mereu că trebuie să fie acum hotărltă! 
Era.u odăi cunoscute de mult, prin care trecea acu
ma, două salonaşe mici, ale căror parchete trosniau 
uşor, supt pantofii ei de atlaz, cum trozniseră tot
deauna. Ajunse la uşa care ducea în sala cea mare. 
Mâna ei era pe ivărul rotund, care trebuia să fie 
întois, spre a deschide uşa. — Deschise uşa... şi se 
uită o clipă în sala de primire... Acolo, Ia cea din 
urmă fereastră, sta un bărbat înalt şi priviă afară, 
în grădină. Crăcile, încărcate cu zăpadă păreau în 
lumina de seară, cuprinse de un foc trandafiriu. 0- 
mitl acela nu se întoarse.

Sultana înţelegea aceasta. In sufletul lui se des- 
lănţuise o vijelie. Iancu Jianu, el, venit, ca musafir,. 
Ja Vodă CarageaL.

Sultana se apropiă cu paşii repezi de el şi-i zise : 
„lartă-mă, boierule*'.

Se vede că el n’auzise când s’apropiase Sultana,, 
fiindcă se întoarse aşa de repede încât îi sbură 
chica. Pletele negre, nu le tăiase, şi aceasta îi dădeă 
acuma, când eră îmbrăcat cu haine boiereşti, înfă
ţişarea unui Voevod din vremurile vechi.

Iancu1 aruncă o privire deschisă asupra ei, pe care 
Sultana o simţi pare-că s’ar fi revărsat o lumină 
peste dânsa, care-i cuprindea întreaga fiinţă.

— „Doamne! Dumnezeule!“ îngână Iancu, ple- 
cându-se puţin, şi ridicând şubreda fiinţă în braţele

82I aiduoul.
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sale, în sus, par’c’ar fi fost un puiu de căprioară si 
•ducând-o la un divan, unde o lăsă în jos eu băgare 
de seamă. Apoi îngenunchiă dinaintea ei şi îi zise: 
„Tu mi-ai scăpat de două ori vieată, sunt eu oare 
vrednic de tine? Nu-ţi pare rău? Nu ti-e frică de- 
mine ?“

In loc de a-i răspunde, ea îi apucă mâna, şi 
înainte ca s’o poată opri, apăsă buzele pe degetele 
Iui subţiri. El simţiă par’că se alină o frunză de 
trandafir de mâna lui.

— „Sultano !“ strigă el, jumătate speriat şi jumă
tate bucurat, şi aşezându-se pe divan lângă dânsa, 
o cuprinse în braţele sale. „îmi dai voie, îmi dai?“ 
-şopti el, „îmi dai voie să te sărut? Este o minune! 
Eşti Iu, cu adevărat, nevasta mea? Şi vrei tu să 
rămâi pentru totdeauna cu mine?“ Dar fiindcă ea 
tot tăceă, Iancu zise mâhnit: „Pentru ce tremuri, 
Sultano? Ce ţi-am făcut?“

Frământările sufleteşti, pe care le avusese tânăra ' 
fată în cursul zilei, fuseseră atât .de puternice, încât 
ea trebui să-şi adune cele din urmă puteri, ca să nu 
izbucnească în plânset. Mai eră încă o altă între
bare, care îi apăsă inima, ca un jăratec, şi de care 
simţiă o groază, să i~o spună. Cu buzele tremurate, 
se hotărî în sfârşit să facă această întrebare: „Spu
ne-mi, te rog, dacă ştii...“ mai departe însă nu fu în 
stare să ajungă.

Dar şi nervii de oţel ai lui Iancu Jianu pierduseră, 
astăzi, ceva din liniştea lor obişnuită. Cu o păti
maşe mişcare, se ridică el, şi zise: „Nu pot să su
făr, ca tu să ai frică de mine, Sultano! Goneşte-mă,
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trimite-mă înapoi Ia furci» dacă vrei, dar te rog, să 
nu mai tremuri în faţa mea! Asta n’o pot suferi!44

O clipă ea rămase uimită. Apoi- îi veni iar price
perea, şi înţelese cât de ciudat era, că el se înăs
prise, din dorinţa de a o vedea pe dânsa liniştită. 
Trebui atunci să zâmbească, şi aceasta le dădu, la 
amândoi, iarăşi, întreaga liniştire.

Jianu îşi trecu degetele prin păr şi zise: „Sunt un 
nebun, nu-i aşa ?"

Glasul lui desnadăjduit şi plin de părere de rău, 
deşteptă în sufletul Sultanei acea simţire de mamă, 
simţire înaltă, care vieţuieşte în sufletul fiecărei fe
mei. Ea găsi atunci îndrăzneală să-i pună întreba
rea, pe care trebuia s’o puie, hotărît ,şi desluşit : 
..Spune-mi, te rog, dacă cunoşti îndatorirea cea de 
a doua. care ţi-a fost pusă? Este ea cuprinsă în po
runca Domnească! Sau nu ţi-a spus-o preotul ?“

— ..No ştiu4*, zise el. după o scurtă cugetare. . 
,.Ain auzit numai de numele tău — după aceea nani 
mai auzit nimic. Nu ştiu altceva. Care îndatorire?1*

Şi fericit priviă la frumuseţile ei.
Sultana îi întinse mâna cu sfială, şi Iancu se pleca, 

ducând-o Ia buzele sale, cu foc.
— „îndatorirea ca tu", zise Sultana şoptind, „să 

nu mai prigoneşti pe Greci, şi că să nu mai fii liai- 
duc‘\

Iancu se ridică în toată înălţimea sa: ..Fireşte*1, 
zise el grăbit. ..Fireşte! Pe tine nu pot să...“ Vor- 
ba-i sc opri îngât. EI întoarse capul, şi rămase apoi 
nemişcat. I se părea, că o mână de fier smulgea 
bucăţi din inima lui. Siniţiă o durere crudă, în cap, 
şi în tot trupul, durerea de a se despărţi de codru
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şi de libertatea, pe care o cuprinde codrul în sine. 
De gândit se va fi gândit el poate şi altădată la a- 
ceasta, în răzvrătirea timpurilor din urmă, dar 
acum îl covârşiâ simţirea de iubire a codrului şi 
dorul de el! Vedea desfăşurându-se înaintea ochilor 
sufletului său: pădurile mari, verzi. Dumnezei eşti le 
păduri! Die îi cântau, vâjâind. ele îi făceau semne 
•de sus, din munţi. Înalţii brazi, fagii deschişi şi ste
jarii întunecaţi, conacul lui, cetatea lui minunată, şi 
care nu putea să fie niciodată biruită. Cerul nemăr
ginit. vederea în depărtare deschisă, de sus din vâr
ful munţilor, care lărgeşte privirea şi gândirea de 
asemenea. Soarele care răsare şi apune, în fiecare 
zi tot altfel de măreţ, în minunate feţe de foc, şi cu 
nesfârşite jocuri de raze. Luna care revarsă o taină 
argintie prin văzduh. Bolta cerului, care se pare mai 
înaltă, atunci când strălucesc numai steiele, tremu
rate mereu, pe fundul de catifea vânătă. Când ard 
focurile roşii în puterea nopţii, focuri împrejurul că
rora este plăcut să şezi, fiindcă faptul chiar că s'au 
aprins, simt un semn de siguranţă, câştigată, şi de 
primejdie alungată. Dar şi această primejdie încă 
este o plăcere! Cum oţeleşte ea sufletul şi trupul! 
Ce plăcut este să simţi puterea în pumn, siguranţa 
în ochirea ţintei, şi mlădierea muşchilor în săritură, 
în fugă şi în luptă! Dar când această luptă se mai 
dă încă şi pentru dreptate, ea atunci ajunge să fie 
un scop frumos şi înălţător pentru o întreagă vieaţă, 
şi se face o lege !

Acum trebuia însă să se despartă de toate aces
tea. De aceea durerea acestei despărţiri avea o în
râurire asupra sufletului haiducului, cum nu mai
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avusese, până acuma, nici o altă suferinţă, şi nici o 
altă dui^re. Din ochii Iui, mari şi încremeniţi, cu 
cari priviă la cer. porniră două lacrimi pe obraji 
în jos !

Sultana nu le văzii, fiindcă Jancu sta întors nu
mai pe jumătate spre dânsa. Mâna lui rămăsese în 
mâna ei şi tânăra fată, se apropia, pe nebăgate în 
seamă, din ce în ce mai mult, până când îşi alină 
.uşor, capul pe braţul lui.

Cea din urmă rază de asfinţit al soarelui se stin
sese. cele din urmă scânteieri roşii, în mărgelele de 
cris tai delà cele trei candelambre, atârnate de ta
vanul salonului, pieriseră şi ele. Lumina începu să 
fie cenuşie, posomorită, aşa cum este, când începe 
întunecimea nopţii.

Un suspin adânc ieşi din pieptul haiducului prin
tre buzele Iui adunate strânse.

Atunci Sultana zise: „Totuşi pădurile vor înverzi 
iarăşi, şi dreptatea rămâne veşnic nemuritoare!"

Iancu Jianu eră aproape să ţipe de bucurie. El se 
plecă spre fiinţa frumoasă, de lângă el: „Cine eşti 
tu. de gâceşti cele mai ascunse gânduri ale mele?41

— „Eu sunt soţia Iui Iancu Jianu !“ răspunse ea.

— SFÂRŞIT —





-

I

«

Tip. Profesionala, Dim. C. lonescu, str. Campineanu 9.

X.




