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 Tsucarele, de cări: sn "am slujit la studiul vieţii ui 
- Jaucu Jianu şi a timpului săat, sunt cele următoare : 
Aricescu, Ion Ghika, Hehad Rădulescu, Huvmuzahi, 
Jonnescut- Gion, Iorea, Poboran (istoria oraşului Sla- 
tina), Te ocilescu,. Rangabi, Aenopol, Zallony.. 

_- - Genealogia familiei. Jianu, “precum şi notițe . din 
-. vieața haiducului, le datoresc amabilităţii d-lui Ion 

ASE. : Cezianu, strănepotul: eroului popular. | 
-" Material. folclovistic asi cules din scrierile d-lui F. - 
arian şi din cartea Bopulără: a d-lui N. D. Popescu 
despre: Iancu : Jianu, în care se găsesc adunate cu lau- 

- dabilă sârguință multe detaliuri şi “particularități is- 
torice şi culturale, cari nu le-aşi fi. Butut găsi în altă 
parte, fiindcă opere culegătoare de acest fel nu. există 
încă în Pumânia. Zu liniile mari uram Ş? finut, în 
descrierea vieții de haiduc a lui Jianu, de felul, cum 

“a descris-o d-l D. N. Popescu, vam abătut însă acolo, 
unde istoria sau notițele mele particulare, "Pau luminat 
într'altfel. 

Cele mai preţioase desluşiri, însă, istorice şi cultu- 
„Pale, si i le-a dat .d-l Te color Vica, care, într un nod



cu adizărat. pr ietenesc, mi-a pus Ta «dispoziţie tot te- 
zaurul său, încă nepublicat, de însemnări şi obser- 
zaţii, adunate de Domnia-sa în, curs dă mulţi aut, 

privitoare la obiceiurile şi la zicața „Popor ului  Pu- 
i Iânesc. , 

i ÎS, 

"Bucuteşti, 1905. 

Bucura Dumbravă.
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Dinai ciucurii florilor de teii se > scutură o făiniţă aurie | 

pe înv elitoarea casei boiereşti. Cete de albine mișunau 

prin frunzişul copacilor ș ȘI bâzâiau împrejurul garoa- 
felor, muşcatelor şi micsandrelor, care .cu învăpăiată 

strălucire împodobiau marginile. pridvorului. La fie- 
care locuință rumânească, fie o . mică căşcioară,. 'fie 
un palat, pridvorul este o parte, arhitectonică. carac- 

teristică. EI este o prelungire a 'invelitoarei de şin- 
drilă, purtată de mici boli rotunde de zidărie, aşezate 

pe “stâlpişori de lemn. “Aceste arcuri deschise dau 
clădirei, fie ea mare, fie mică, o înfățișare. plăcută” şi 

pare: că ar vesti, că locuitorii sunt primitori de oaspeţi. 

“Cu cât înaintă ziua mai mult spre seară, cu atâta 

mișcarea albinelor se înteţiă, şi adunătoarele de miere 

.se repezeau 'cu aşă mare zor asupra trandafirilor ur- 

-cători la piciorul ciardacului împrejurul uşei dela 

-chelar, încât, din pricina zgomotului ce făceau, cânele 

cenușiu, cel mai bătrân al curții, care dormiă pe pra- 

gul pivniței, își ridică capul în sus, Şi hăpăind îm- 

Haiducul. : L-
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prejurul său, se întinse, căscă sgomotos şi şi scutură 
sdravăn lâna stufoasă.. i , 

Odată cu scăderea căldurei de peste zi începuse şi 
în casă o mișcare mai. vie. Slugile şi slujnicelc, toți 
țigani robi, alergau dela odăile de gospodărie spre 
casele :boiereşti. Galenţele lor clăpănitoare le lăsau 
la intrarea din dos, şi numai în ciorapii albi intrau 
în sală pe nesimţite. - 

Inlăuntru eră: răcoare şi miroseă a ceară şi a mare 
curăţenie, iar când slugile deschiseră obloanele dela 
ferestre, un. miros dulce de fiori de tei străbătu în 
odăile scunde, văruite cu alb. | 

De pe divanul, unde “şi făcuse somnişorul de după 
amiazi,.se sculă atunci boierul Amza Jianu, un bărbat ca de. cincizeci de „ani,. cu fața, osoasă şi serioasă. Mustăţile lui erău cărunte. şi “așezate pe nişte buze cărnoase. EI întinse slujitorului, îngenunchiat pe co- vor! înaintea lui, un “picior după altul, că să-i pună pantofii” moi de piele de: safian roşie. Apoi se sculă drept în: Sus şi se întinse. 
"Inaltul lui trup! eră 'îmbrăc 
de :mătase vărgată albastru! şi! cu galben, iar peste mijloc eră încins! cu un şal de mare preț. Ţiganul îi aduse 6. giubea de postav centişiu, care, deşi eră vară, avea pe de mărgini pacele de samur. Un' fes civit îi acoperiă creştetul capului, şi părul eră tuns scurt, — Un al doilea-slujitor sosi înaintea boierului, aducând dulceaţă cu apă Yece pe 0 tavă de argint. 
„Dar 'ca să mai soarbă şi cafeaiia, pe care i-o aducea un al treilea slujitor, nu maj avi vreme; “fiindcă pe neaşteptate: se auziră afară 'plesnituri de: bice, bătaia câinilor şi :chiotele ” prelungite usii ; tând printre ot 

ta ingite ale surugiilor străbă- Zângănitul :clopoţeilor dela cai. 

răcat cu un anteriu lung -
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"Boierul -Amza-ieşi. în:pridvor. : 
“In curte sosiau «braşovence». boiereşti,. trăsuri de 

acele învelite, cum le făceau Saşii din Ardeal pentru 

Țara: Rumânească. De subt covăltirile -lor.boltite şi 
lungăreţe,. făcute -din piele .neagră,. şi: care acoperiau 

întreaga trăsură, ieșeau acuma, scoborând fete,.gătite 

cu rochii în feţele cele mai 'deschise, şi purtând pe 
cap mici 'tulpănaşe .de -mul. împodobite .cu flori, apoi 

ieşeau cucoane tinere, îmbrăcate cu malotele de atlas, 

precum. şi boieri: cu giubele de. fețe deosebite, şi pur- 
tând în cap işlice, un fel de namilă în forma unei 

ciuperci. Işlicul . deși eră. foarte mare,. nu eră prea 

„greu, fiind făcut din puf îmbrăcat cu postav foarte 
"subţire, sau: cu blănițe de: mieluşei:.nefătaţi.: După 

rangul boierului, fundul işlicului avea 'o bucăţică de 

postav. cenuşie-albastră :sau verde. . ::: : -*:.: 

" La' o. margine a pridvorului : eră făcută o deschi- 
zătură pătrată, prin. care ducea o scară drept în jos 

în curte. Cine se urcă în sus pe această scară, apăreâ 
mai întâiu numai cu -capul deasupra :podelei, şi eră 

“0: privelişte foarte hazlie, să vezi, cum ieșeau la iveală 

-pe aici işlicurile. cenușii. şi! negre, clătinate. pe: cape- 

tele boierilor. a it 

„ Boierul Amza . Jianu::primi.: pe musafirii săi, « cum 

eră obiceiul, în felul -turcesc,. adică--ridicând mâna 

'dreaptă în cerc mare. mai întâiu la. gură : şi apoi la 

frunte. “Soţia lui, copii şi ceilalți musafiri, cari se gă- 

'seau în casă, îl: înconjurau,:şi pe- când poştalioanele 

„“sgomotoase se îndreptau spre grajduri :cu preînoite 

<hiote de surugii, sus. în pridvor se auziau :încruci- 

Sându- se .glasurile: în-mare veselie, .. ... i: :. : 

:Puţin: mai în urmă Cucoana Catinca Jianu. se re- 

trase împreună cu celelalte cutoane la odăile ei, unce
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li se aduseră dulcețuri şi cafele negre, iar de vorbit 

se vorbiă despre 'soți- şi de copii, despre măritişuri, 

însurători. şi. de dragoste.: -. Da 

" Bărbaţii. .se adunară. în : odaia boierului, şi | slugile 

îndată le scoaseră: încălțămintele,. spre a le pune în 

picioare: pantofi moi, fiindcă pe divanurile turceşti :se 

puteă şedeă numai cu picioarele încrucişate sau lungit. 

Ei fumau .tutun turcesc! aromatic din: ciubucele de 

lemn mirositor, sau când nu fumau, se jucau cu boa: 

bele uriaşe ale: mătăniilor de chihlibar, ahat sau de 

sidef, pe .cari le purtau în totdeauna la brâu pentru 

acest scop, ca-“să nu simtă . vreme 'lungă mâinile 
boiereşti. Erau tot boieri: cu moşii: mari, . vecini Şi 
rude de ale Jienilor,. şi în: 'curând..se încinse vorba 
despre nădejdile şi plângerile, plugăriei. E 

„__—— «Mie mi-a stricat. gerul mai' toată via,» zise 
* Dumitru Jianu, fratele :al' doilea al găzduitorului, «de 
iarna trecută are să se pomenească multă vreme cu 
groază.» ÎN i , : 

—- «Să. mulțumim. lui Dumnezeu, că-cel puţin ne-a 
dat pacea», oftă . un: alt: boier, apropiind .de buze 
zarful cu... cafea. şi sorbind din : băutura gustoasă: cu 
mare mulțumire şi cu mare sgomot. | a 
"—. «Pacea şi pe -Vodă.. . Caragea», „zise scurt Cre- 

țescu, un boier cu. fața -fină şi slabă. E 
—. «Ori şade Caragea, ori Hangerliu, ori Ipsilant 

în scaunul :Domnesc al: “Ţării Rumâneşti, » -zise Du- 
mitru, <tot atâta este, tot: din. Fanar sunt ei. cu toţii 
la urma urmelor.» . aa 
„—. «Ia te uită! zise Columbeanu, un: tânăr frumos, 

legat la cap cu un 'taclit de mătase - "vărgat roşu şi 
cu vânăt, în felul cialmalelor, «şi tu vorbeşti e ca a fratele tău. Iancu, duşmanul Grecilor! + IE :.
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—i «Asta ar mai trebui!» întrerupse gazda, 'cel de 
altfel scump .la vorbă, uitându-se : la: el. cu. „asprime, 
<un cap sucit ajunge întrun neam.>: | 

— «Nu face glume sarbede, prieten. Columbeanu, > 
zise Mihail, al. treilea frate dintre Jieni, şi puse mâna 
pe umărul lui Amza ca semn. de. îmbunare, «Nenea 
Amza are destulă supărare din pricina lui Iancu, şi 
noi ceştilalți împreună cu el.» i E 
“Toţi întrebară atunci de. odaiă: «Da unde este 

frăţiorul vostru cel mic? Tot. ascuns şade a acolo sus 
la via lui din Drăgăşani ?> .. 

:. Amză &ră acum aşă de supărat, încât lăsă pe fraţii 
lui mai tineri să deă răspuns prietenilor. EI şedeă cu 
„picioarele încrucişate pe divan şi .«beă. tutun» din 
narghileaoa de .pe. covor, <beâ» cu astfel de zor, 
încât apa din carafă se auziă clocotind.. 

Mihaiu-Jianu îşi dădu micul fes vânăt: spre . ceafă 
şi. scărpinându-şi fruntea :înaltă zise: «De! lancu a 
fost răsfăţat de părinţii noştri aşă de mult, Dumnezeu 
să-i odihnească, încât.el n'a cunoscut. nici un frâu 

" la gărgăunii. lui şi la toate poftele.» A 
«O inimă de înger,» adăogă Dumitru, <dar un. cap. 

de: drac.» „. e 
—. <Numai cu urşii din pădure se:simte! în ' ale 

sale,» urmă Mihaiu. «Se înţelege, că astfel: nimic "nu 
se va mai alege din moşia lui. Clăcaşii lui sau făcut 
cu toţii tâlhari > a 
-— «Şi cu mintea lui e cea ageră ar putea să fie un 
minunat gospodar !» oftă Dumitru, 

— «Atunci însuraţi-l,>. işi dădu cu părerea u un n boier 
bătrân. 

—- «Dar cine ar r puteă să-l 1 înduplece la £ așă cevă 2 
zise Mihaiu. -
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î.—<Vre-o fată frumușşică,» răspunse râzând boierul cel 
" bătrân, «ca, de pildă,. mititica Ileana Golfineanu. Pre 

legea mea! când s'a scoborit adineaori „cu: mamă-sa 
din trăsură, mi-a. lăsat. gura apă, cu toţi perii mei 

cei albi! Din'-opt copii ea este singura “rămasă în 
vieaţă, trebue prin urmare să aibă şi o zestrişoară fru- 
moasă.> Sai a a 

— <Dar tot nu ne-aţi.spus,> începi vorba iarăşi 
Creţescu, «dacă Iancu este la Drăgăşani, sau aici la 
moşia lui de:lângă Caracal ?2 i 

— «Este aici,» răspunse Dumitru, '<şi am trimis, 
ca: să-l aducă, am trimis pe chiar prietenul lui, Slu- 
gerul Tudor Vladimirescu, care în. treacăt.a venit să 
cerceteze pe Amza.» ;.. Sa a a 

— «Cum, :Tudor este aici?» întrebară musafirii cu 
mare interes... i o o 

Numai Columbeanu . se -scutură şi făcea par'că-i 
clănțăniau dinții în gură: <Brr! Doamne iartă-mă 1» 
„-— «Ceva: să zică: asta?» întrebă: Dumitru. Jianu 
mirat. «Eu: credeam, că voi sunteţi prietenii: cei mai 
buni; : n'ai dus tu zaharele lui Vladimi | 
mea răsboiului:la :Dunăre 2... ae 

— «Ba da.—Tocmai.—Dar ce am văzut eu 
n'am să mai.uit până la ceasul morții.>. a 

Toţi tăbărâră atunci pe “Columbeanu, să:le spună, 
ce-a văzut, oc, : - 

— «<Eră în toamna trecută,» 
stească, <Kutusoff eră, cum ştiţi, înaintea Giurgiului, 
şi Vladimirescu cu Pandurii lui eră la el. Pe-mine 
mă trimisese Banul Bibescu cu douăzeci de care în- 
cărcate cu zaharele, ca să i le duc lui Tudor. Ru: 
şilor le merge rău. Ei: erau aproape nimiciţi după 
cinci ani de luptă cu Turcii, fiindcă întăririle nu so- 

rescu în: vre- 

acolo, 

începi el să pove-
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siau niciodată la: vreme:, Marele Napoleon răsvrătise 
toată lumea şi o ţinea cu privirile aţintite asupra sa.» 

= 2Slavă şi mulțumită lui Dumnezeu, că gerul, 
focul şi Ţarul Pau biruit. în sfârşit pe. acel Î Napoleon 

astă iarnă,> zise. un prieten | al Ruşilor. i 

“Columbeanu urmă : — «Tudor eră atunci foarte. a- 

mărât din pricina isbânzilor din urmă ale Tanicerilor. 

Dumneavoastră. "1 cunoaşteți.. Pe acest: om nu l-a 
văzut niminea : râzând, numai când. pleacă la, luptă, 
începe să cânte. ŞI să. joace. De. multă vreme Ruşii 

Şi cu Pandurii noştri m'avuseseră.. decât o înfrângere 
după alta: Când am sosit eu cu însărcinarea mea în 

tabără, şi când întrebai, unde: aşi putea găsi. pe! Slu- 
gerul Tudor, mi se. răspunse, : că. este de vale; la. Du 

năre, unde. judecă. patrusprezece Sârbi, cari treceau 

în fiecare noapte dincoace de Dunăre, ca să. isco-. 

dească.. şi .să- facă: furtișaguri, şi „pe .cari în'sfârşit pu- 

șese mâna.: Prin urmare: mă dușeiu de văle.. la mal, 

Văzuiu.. încă din depărtare, o mulțime: de: Panduri şi 

auzii un: glas înfiorător. strigând: «Să..mori, câne,să 
mori, dihanie I» Mă apropiai străbătând. „prin mulţime, 

şi văzui înaintea mea pe Tudor, Vladimirescu, cum 
îşi ridică sabia :sa asupra unui: Sârb, îngenuchiat: cu 

mâinile legate: la: spate;.0 lovitură cu sabia, şi capul 
ras al Sârbului.. se rostogoli în nisip, iar trupul, .des- 

părțit de cap, căzii- spre cealaltă parte.. Un şivoiu de 

sânge întunecat ,curgeă. devale. spre, Dunăre. Tot 

astfel Tudor: tăiă capul. la al doilea, la al. treilea, la 
al patrulea; la al. cincilea...» ag 

— «Peste putință !>. strigară unii „din. cei - de “faţă 

—- «La al şaptelea. Şârb !» urmă Columbeanu lovind 

cu pumnul în: divan... Atunci: n'am putut să mai pri- 

-vesc, L'am cuprins cu braţele pe la spate şi l-am
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rugat: "<Iartă: pe: ceilalţi, 'boierule, iartă-i pentru su- 

fletul părinţilor: tăi 'răposaţi !»- EI îşi muşcă în buză 
de mânie şi muşcă aşă de aprig, încât îi curgea sân- 

gele: pe "bărbie în jos, şi nu eră chip să se oprească, 
atâta eră de “înfierbântat. ' Cârpele 'de in, care i se 

dădeau, să se şteargă, se înroşiau una că şi alta. EL 
dădu “sabia încruntată “unui Pandur şi porunci, ca 
ceilalți Sârbi: să fie bătuţi la talpe. Apoi se duse, fără 
să se uite măcar la'mine, în cortul său. Abiă a doua 
zi dimineaţă trimise să mă cheme şi-mi zise,— D-voa- 
stră ştiţi cum vorbeşte el, scurt! şi “aspru: — <De : 
nu erai 'om “al Bibescului, te făceam : trei bucăţi!» 
Privirea, pe care mi-a “aruncat-o, încă n'am s'o 
uit niciodată! Pe când :mă întorceam călare la Cra- 
iova, mă scuturau frigurile de : groaza celor ce, vă- 
zusem;» - - ai e 

Mătăniile alunecau ' sunând printre; degetele fră- 
mântate, şi câte. unul' din ciubucuri se stinsese. Stă- 
pânul casei bătu de trei ori în palme, şi o slugă se 
înfăţişă, spre a pune din nou cărbuni la “'ciubucuri. 

Creţescu, care stă-la fereastră, strigă de -odată : 
«Mi se pare, că vind De 
” loconjuraţi'de cânii,-ce-i lătrau, doi călăreţi 'intrau 
în curte. Unul purtă uniforma verde închisă de Pandur, 
având un cal mic negru de Dobrogea, care împroşcă 
în toate părţile: spumele “albe: dimprejurul. zăbalei 
sale. Celălalt aveă un cal alb, cu coama sbu 
vânt, asemenea unei marame de mătase. Ac 
urmă eră un tânăr subțire; îmbrăcat în haine albe. 
Cioarecii lui strâmţi şi ilicul erau împodobite cu. şi- 
returi negre, cusături făcute după izvoade vechi şi rare. In cap avea o căciuliţă cu fundul rotund. 

rată în 
est din
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— «lancu nu se poate lăsă cu nici un n chip de portul 

țărănesc,» zise Mihaiu dând din umeri.:: - 
= — «Dar îl şi prinde bine de minune, zise Colum- 

beanu râzând. i - 
- Musafirii cei noui intrară în „casă, şi Si se! făcu o 

primire caldă. - 
Creţescu bătu pe Iancu Jianu pe umăr zicând: : «După 

cum aud, adicătelea, ai să te faci în curând pustnic 7. 

Jancu își aruncă capul mândru pe 'spate şi zise: 
«Codrul nu minte, codrul nu înșală, şi în codru îşi 
pierde 'afurisitul de ban puterea lui. De aceea: ne- 
greşit codrul nu este de loc căutat de oameni, cum ?. 

»— «Dacă toţi ar gândi astfel...» răspunse Creţesu, 
dând din cap. - i ! 

Dar Iancu îi scurtă vorba: «Atunci ar fi un fel de” 

gângănii mai puţin pe lumea asta. Crede-mă pe mine, 
nici un copac nu-şi va -smulge frunzele, bocindu-se, 

chiar dacă s'ar prăpădi toată: omenirea...» 

Celălalt își făcu “semnul crucii: <Doamne Sfinte, 

dar asemenea filozofie nu se învaţă nici chiar la şcoala 

Grecească dela Sf. Sava, din Bucureşti b 

—— «Negreşit că nu, căci dacă ar prinde rădăcini, 

în scurtă vreme mar mai fi şcoli Greceşti, n n'ar mai 

fi 'slujbaşi Greceşti de ai 'Vistieriei, n'ar mai "fi aren- 

daşi Greci şi ispravnici, mar mai fi Bei Greceşti, său 

cum se chiamă toţi acei pungaşi din Fanar, cari se 

resfață la 'noi, cari: se aşează în țară ca - muştele -pe 

miere, o sug şi apoi o. spurcă. > Cu bătaie de joc urmă: 

«Linişteşte-te 'şi nu te'uită aşă: de speriat împrejur. 

Rar se întâmplă ca astăzi, să nu fie nici un 'caţaon 

aici ca musafir». -- RI a a 

Dumitru, câre auzise vorba „batjocoritoare de ca-



10 

țaon, se. apropiă de 6i: «Ce are Iancu iar cu Grecii? 

Mai lasă gărgăunii, băiete.» 

— «Că un om. de treabă. nu. vrea să aibă a . face 

cu potlogari, asta el numeşte gărgăuni, > răspunse 
lancu ridicând umerii. . a 

— «Ajunge dacă noi suntem cinstiţi. Pentru. fap- 
tele altora n'avem noi să răspunern înaintea lui Dum- 
nezeu,> zise Creţescu. 

— <Tu se vede că ai fost î în n şcoala dela: sr. Sava 1» 
strigă Iancu. «Numai acolo ai putut: să înveți ase- 
menea întortocheri ale dreptei: judecăţi. - De!- Eu, 
neştiinţa mea, judec altfel. Și mai bine decât să. că 
grâul meu, vinul meu şi untul meu la samsarii Gre- 
cești, mai bine le dăruiesc .toate la țărani. : Dar să 

ştii, că nici nu mai calcă vreun cațaon în curtea mea! 
Ei ocolesc via mea pe departe. Știu că este acolo.un 
butoiu cu păcură și că. cel din' urmă, caţaon, care a în- 
drăznit să intre în curte să _vorbiască, de o darav eră, 
a ieşit în fugă turbată afară, negru ca dracu. UI boise 
bine Alexe, ficiorul meu.» 

Apropiindu-se pe -la spatele lor, Vladimirescu puse 
mâna, pe umărul . lui lancu şi „zise: <Fă să. răsară 
fapte din mânia ta! Peste tot se mişcă lumea, oa- 

_menii visează de slobozenie. „Şi “de dreptate.. Numai 
noi Rumânii stăm amorțiți . şi. ne lăsăm: să fim. înju- 
gați ca nişte boi-la: Plug.» : 
Acum începură şi ceilalți să fe Dăgători ae: seamă 

la ce vorbiau ei. Simţeau, că cei doi prieteni, I ancu 
și cu “Tudor, sosiseră prinşi: trebuiau să fi avut: pe drum vreo ceartă, sau cel puţin să fi urmat între ei 
niște lămuriri pătimaşe. Furtuna abia. potolit, ame- „„nință să înceapă iarăşi, -. | . 
Acum se uitau unul la altul țintă în ochi.
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Amândoi aveau feţe hotărite, dar deosebite cu. de- 

săvârşire unul de celălalt. „Faţa lui Tudor eră mai 

rotunjioară, roşie sănătoasă, având nişte: sprâncene 

amenințătoare ;. gura lui. serioasă eră. adumbrită. de 

nişte mustăţi scurte, stufoase, castanii. Părul creț şi 

mustața subţire a lui “Iancu erau negri. În ochii lui 

verzui eră când .noapte când ziuă ; la: fiecare :schim- 

bare a simţirilor. îi tremurau nările ca la armăsarii 

de sânge, dar faţa lui de fildeş rămânea neschimbată. 

Tudor aveă treizeci de ani, Iancu abia douăzeci. şi cinci: 
— «Parucicule,» zise Iancu, «ai slujit cinci ani cu 

Ruşii. Invăţat-ai tu la ei, că se poate face ceva pe lume 

fără putere covârşitoare ?» i 

— «Am învăţat, că nu este putere, dacă nu este i 

conducător. Tocmai . spre a învăţă să conduc, m'am 
dus la Ruși.» . Aa 

— «Dar pe cine-vrei tu să conduci în ţara asta 2» 

îi răspunse Iancu cu dispreţ, «pe ţăranii hămisiţi de 

foame ? pe târgoveţii stricați ? pe boierii, cărora otrava 

Grecească le-a pătruns sufletul şi i-a molipsit de pu- 

treziciune ? Şi mai. ales. pe. boierii cei -mari din plă- 

mada cea nouă, ale căror merite, isvorite din vreun 

"butoiu de scrumbii; dela vreo tijghea de: căsăpie, sau 

de pe vreun. scăunel. de pantofărie, sunt 'răsplătite 

acuma de Vodă. Caragea, aproape! zilnic, cu vreun 

caftan de boier mare. Aceste lăpădături vrei tu să le 

conduci? Apoi această leotă:toată nu vreă şi nici nu 

poate să fie slobodă.».. Sa 

—. «Boier !» zise Tudor cuvântând. rar şi apăsat, 

«boier! din creştet până în talpe.» - 

- — «Cine ?2 zise Iancu aprins. : 

„= <Tup răspunse . Tudor; <fudul, fără răbdare 3 și 

uşuratic. > ”
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Cu' ochii învăpăiaţi se apropiă! Jianu. de prietenul 

său, dar Tudor încrucişă - braţele pe piept Şi zise : 
«Eu am plecat dimpotrivă de jos, din sat, dela pă- 

şune. Eu am păzit oile tatei. şi: am sgâriat .buchile 
cu ghimpi în foi de stejar. Eu vin de jos, sunt dela 
rădăcina neamului, pe 'al căruia vârf tu, şi alții -.ca 
tine vâjâiţi, ca frunzişul mândru. Eu vin de jos, eu ştiu 
ce viețueşte acolo, ce mijeşte în acel pământ, ştiu ce 
bogăţie zace ascunsă în acea rădăcină, ' copleșită de 
vitrega soartă. Dar înfigeţi acolo odată plugul cel. ade- 
vărat, la vremea cuvenită, şi veţi vedea apoi, ce mi- 
nunat are să încolțească, să.răsară şi să înflorească.> 

—<Plugul dracului ! dă, acela ar trebui.» mârâi Iancu. 
Sburase veselia - şi molatica sindrofie, ce domnise 

înainte de sosirea acestor doi - musafiri cu capetele 
aprinse. ' ai 

“Se mai făcu, ca de obiceiu, multă politică, în formă 
de plângeri bine alcătuite şi de pilde spuse în ze- 
flemea, cu mult haz. Pentru o ceartă bărbătească, 
învrăjbită, lipsia însă puterea şi: libertatea. Pe lângă 
aceasta Amza ' eră foarte - supărăt; că băietanul de 
Sancu îndrăsnise să. vorbească astfel în defaţa lui şi. a celorlalți boieri mai bătrâni,: şi: dacă .n'ar fi fost 
Slugerul Tudor, vestitul. căpita 
nicul. lui în vo 
să tacă, i aa ea 

Dar 'fiind la: mijloc “Tudor “Vladimirescu, 
deosebise marele “Țar. Alexandru după sfârşitul răs- boiului cu ordinul Sfântului “Vladimir, pe Tudor nu puteă să-l dojenească ca pe lancu. De vreme. ce e]: a găsit .de cuviință să stea de . vorbă serioasă cu : Iancu, eră peste putință- pentru Amza, gazda casei, să facă. altceva decât să-și înghiță supărarea,.. - 

- 

n de Panduri, potriv- 
rbă, hotărît că iar. fi poruncit lui Iancu 

pe care-l
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Atunci Creţescu făcu încercare să schimbe mersul 

vorbei zicând: «Acum înțeleg, Slugerule. "Tudor, că 

poţi să înfierbinţi pe: Pandurii: tăi! 1 Cuvintele fru- 
moase, pe care le-ai spus.» ... SE Da tisa 

Vladimirescu îi curmă vorba cu: asprime : : Eu nu 
spun cuvinte frumoase. Treaba: asta o las ciocoilor. 

Eu spun, adevărul, dar ca să-l înţeleagă. cineva, tre- 
buie să nu. fie surd, sau să .se prefacă surd!» .... 

Creţescu lăsând-o încurcată, . dacă . acest răspuns 
îl priviă: numai pe. Iancu sau şi pe. ceilalți, :zise cu 

". diplomaţie: «Tu ştii multe, ai văzut multe în .vieața 
ta, de aceea te ascultăm, totdeauna bucuroşi. “Acuma 

spune-ne, ce se petrece în Bucureşti, de oarece. vii de 
acolo, Ce se aude «din .lăuntru»> ?'Ce face Impăratul 

Napoleon după înfrângerea, ce a suferit-o în'Rusia ?> 

Supărat răspunse Vladimirescu :: «Napoleon îşi arată - 

acuma colții: Ruşilor şi. Nemţilor. în “Ţările Gherma- 

niceşti,>. DIE 

— ară > zise Dumitru, ciar au mai fost bătălii ?> 
__— «Vodă Caragea încă nu primise dela Viena ştiri 
în. această privinţă,>:zise Tudor. + |... i. 

„= «Dar tu, pentru, ce. ai fost acuma, Ja Bucuregi? > 

îl întrebă alt boier.; i 
Toţi urmară pilda lui... Creţescu, îngrămădind. pe 

Tudor cu întrebări, spre a-l înipiedică,.. să, urmeze. 

cearta începută. cu prietenul său. : ea 

— <Am o; judecată,» „zise :-Tudor “mârâind, Vis 

tieria îmi dâtoreşte. patruzeci de mii .de. Iei, pe cari . 

i-am cheltuit cu pâlcul meu de Panduri. >. 
Fi şi? Nu ţi se.plătesc 7», - 

— «Nu mi.se. plătesc,» . aaa 

„-— «Şi ce ai de gând. să. faci 2> -. e 
— <Am de gând să mă jeluiesc la Taru. ».
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 — «Aşă dară stai rău-cu Vodă Caragea 2 
Tudor răspunse după. o.mică tăcere: -«Poate. EI 

ma chemat şi ma firitisit pentru ordinul Sf-lui Vla- 
dimir, cari mi sa dat.» ae 
n Cat “trebuie să: se: suciască şi: să se. învâr- 

tiască un asemenea Fanariot,> zise Creţescu: râzând, 
«ca să-şi: potriviască treburile cu toţi! „De Sultanul 
el este deadreptul :atârnător, 'şi nu poate: să-i prici- 

nuiască vre-o supărare, dar, Doamne fereşte, nici “Ţa- 
rului, şi nici chiar atuncia, când el tocmai a. „făcut 
răsboiu : Sultanului.» : 

— «Ei, Padişahul s'a. făcut, că n'are ştiinţă de ase- 
menea - lucru zise Dumitru, «şi le-a dat amnestie la 
toţi, câţi au luat parte .la Tăsboiu.>' a 

- —-<Acuma cred, că * Turcii nu vor 'mai aveâ.ni- 
mica de: temut, cel puţin - câtăva 'vreme, din : partea 
Ruşilor,»- se” amestecă : Mihaiu: Jianu'în vorbă. -: 

- <Şi noi nu vom aveă nimic , de pădăjduit, > zise 
Tudor. cae ARIE Ia N a ae 
«De nătdăijduit 25. zise Creţescu deschizând ochii 

mari, «prietene “Tudor, mă mir 'de asemenea nădăj- 
duiri!' 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 cari ni le- -au pus Riaşii pe 
“capul! nostru; In Bucureşti închiseseră opt sute de-ne- 
gustori prăvăliile, spre a scăpă de stoarcerile de bani, 
şi au trebuit să le deschiză pe urmă iarăşi, fiindcă i- 

" ameninţat: cu Siberia: Basarabia au'luat-i 
dov 

-au 

o dela Mol-: a, nouă: ne-au cerut. două milioane lei desp 
biri de răsboiu, precum: şi patruzeci de mii de țărani şi optzeci de mii de boi. Iar ]a plângerea : :obştească generalul Kutusoff a răspuns, că 'el le-a lăsat Rumâ- nilor încă ochii, ca să: poată să plângă!» :- 

ăgu:
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— <Răsboiul. e răsboiu, răspunse Tudor scurt. 
« Toate acestea ni le- -au făcut Ruşii ca duşmani : ai Tur- 
cilor» o 

— «Tot: astfel ne vor face şi altă dată. Ruşii “voeiia 

țara noastră, şi nici i prieteşugul nostru, nici binele 

— Ei sunt însă tot de aceiaşi Lege: cu noi, >  stărui 

Parucicul, 
_ «Bre, prietene - Tudor, mult iaşi: mia. să nu 

ai vre-o socoteală încă de descurcat la milostivul no- 

stru Impărat, — cu toată amnistia. ce s'a dat!» 
— «Ca ostaş nu ia jurat: credință niciodată,» zise 

un alt boier cu aprindere, «<Rumânul are dreptul, să 

se răsboiască cu' cine vrea şi pentru cine vrea el." 

Inalta Poartă “n'are față cu noi alt „drept. decât « acela 
să ne protiguiască. >, 

— «Şi acela “să ne mânce;> zise Craţesău, «Turcii 
dau țării noastre frumosul “nume ' «Keler -al Devle- 

tului», «hambarul împărăției Osmanlâilor», dar nu: 
mai D. -zeu și “Ţara Rumânească: știu, ce: însemneazăt 
asta și cu cât se plăteşte. pi 

_— «De altmintrelea, » 'se amestecă. Mihail î în. vorbă, 

«stai foarte bine, Slugerule Tudor, cu câţiva din Grecii . 

cei mari, „Samurcaş de-o pildă, . acest mare; învăţat, 
este' prietenul tău, nu-i aşă ? 

---- «Acuma în urmă am 'şezut la el. în” Bucireşti, > 

răspunse Vladimirescu. . 

— «Atunci, la o nevoie, te va sprijini la Țarigrad 2. 
— «Poate,» 'zise Tudor scurt, - 
— «Samurcaş? 2» întrebă Columbeanu, cdar cum mai 

merge tovărăşia lui cea secretă, Eteria, însoțirea Gre- 

cească a prietenilor 20 
— «Tot mai cântă ei: cântece revoluţionare Gre-
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“ceşti în București ?. Și „tot se-mai. închină - la proo- 

rocul: lor, „poetul Rhigas?' Tot. mai visează . despre a 
mare Impărăţie liberă Elinicească cu comerție slobodă 

de lămâi 2» zise Creţescu în bătaie. de joc... . 
„— «Dacă doresc. slobozenie în. țara lor, „atunci 1 li 

se cuvine toată cinstea», zise- Tudor aspru. 

Iancu, care tăcuse până acuma, se apucă cu amân- 
două mâinile de cap şi clătinându- se în. „dreapta. 
şi. în stânga: zise: «Doamne -puternice ! Mai ai tu 
răbdare să priveşti la această porcărie politică ? Ruși, 
Turci, : Greci, —și „printre. ei Rumânii vărsându-şi sân- 
gele ba pentru unii; ba pentru. alţii ! Ingehuchiaţi ca. 
vai. de ei, şi totuşi . mai flecărind „despre libertate ! 

. Mare. Dumnezeule, din; ceruri, nu: mă pedepsi, dacă. 
în astfel de vremuri. copacii mei din, codru îmi. sunt 
din zi în zi rhai: dragi h . 

— Ajunge!» se răsti acum Amza, la al. 
"Dar Creţescu se grăbi a bate „pe Jancu pe umăr: 

zicând : «Filosof! Filosof. fără. cărți! „Mă făcuşi să-mi. 
aduc. amințe de. un, alt filosof cu cărţi, â cărui; :po-- 
veste am păstrât-o' anume, ca să v'o istorisesc astăzi. 3. 
ȘI. întorcându-se. spre Vladimirescu : : -<Dar - tu poate: 
că 0 „cunoşti ?. Afacerea cu Logofătul Nicola, grămă-- 
ticul. „Marelui Spătar . al. Măriei- Sale. > E ă 

Tudor răspunse că nu. „Dar. răspunsul. îl atat în. 
felul “Turcesc, adică, ridicând capul. „Spre. spate Ia 
plesnind din limbă. “ . 

| - Creţescu îşi: frecă, „mâinile, căci lui îi făcea plicere,. 
când s'auziă singur pe. sine. „Vorbind, şi începu Cu. 
grabă să istorisească :. «Când S'a numit! de Măria Sa. 
Banul Grigorie” Spătar, mare, el a chemat “pe. "omul: 
său “credincios Nicola, cu care se îndeletniciseră În-- preună la multe învățături înalte, şi i-a zis ; : eL ogofete,
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de oarece eu am ajuns Mare Spătar, să apuci şi tu 
ceva să lingi din fagurul 'milei -Domneşti.: Te. fac. 
Polcovnic al poterii din judeţul Vlaşca.»,.Polcovnicul 
Nicolae mulțumi înaltului .său proteguitor printr'un 

logos bine alcătuit, şi aducându-și smerit cu. mâna 
stângă giubeaua . la : piept, .apucă cu „dreapta -mâna. 

Marelui Spătar şi 0. aduse întâiu- la: frunte ŞI apoi 

la buze. iai Pc : 

: Abia se retrăsese la odăia- sa, „când premergătorul 

„său în slujbă. se şi : vesti cu. adâncă plecăciune! şi-i: 

E
 

grăi astfel: <Arhon Polcovnice . Nicolae, 'precum : îţi: 

este poate cunoscut, înaintea 'ta.am fost eu Polcovnic: 

în Vlaşca, pe vremea. Marelui Spătar de mai înainte. 

Milostive Arhon Polcovnice, tu eşti un om învățat! 

Iţi iubeşti cărţile şi o vieață retrasă. Vinde-mi :mie 

slujba ta cea: nouă, în care nu te aşteaptă decât oste-. 

neală. şi alergături, trebue să. fii zi şi noapte tot că- 

lare, pe vânt „ŞI pe ploaie, “şi "dacă. ajungi odată în: 

sfârşit acasă, “trebuie să mai stai de. dimineaţă. până; 

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

depse şi să-i osândeşti. Eu îţi dau cincizeci de mii. 

de Lei pe an. N'ai decât să-i - bagi în buzunar şi. să 

stai liniştit. acasă.» | : - : 

2» — «Bine răspunse sămeţ Nicola; căruia îricepuse. 

să-i furnice prin vine numele: ostăşesc. de polcovnic, 

«ne vom gândi. şi apoi.te vom chema» :.. ..  -, 

- El-începu să cugete: «Vezi! : Cincizeci. de mii. de 

lei pe'an! O! aşă. de binevoitor. este pentru n mine stă- 

pânul meu? Nici n'ași fi crezut ». 

Când se înfăţişă a douazi stăruitorul iarăşi, Arhon 

Polcovnicul: îi dădu un' răspuns .respingător. . 

— «Bine,» .răspunse celălalt,. <eu am voit- numai 

să-ţi fac o plăcere, Milostive.». . - .. -. pa a 

Haiducul. i n. a 
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— <Negreşit, negreşit, prea îndatoritor !> zise zâm- 
bind înțeleptul Nicola, şi mai şiret ca el. Aa 
"Se duse apoi de-şi "luă slujba în primire. O' casă“ 
mare. în' mijlocul unei cuiţi largi, pridvorul şi curtea 
pline de ciauşi şi de-ai. lor. 'oameni. Trecură zile şi 
săptămâni. Ciauşii horcăiau în pridvor şi oamenii lor 
în umbrele: copacilor: -Polcovnicul ar fi putut să hor- 
căiască şi el, dacă n'ar fi început iarăşi să gândească. 
loghiceşte: — <La dracu! Eu şed aici şi cheltuese 
banii mei; dar de primit nu primesc nimic. Pentru 
ce dar va fi voit: pehlivanul. acela, care a'fost mai 
nainte Polcovnic. aici, : să-mi plătească câte cincizeci 
de' mii de .lei:pe fiecare an ? Trebue so ştiu.> El bătu 
din palme şi porunci.:ciauşului, care se înfățişă, să-i 
pună şeaua pe cal, şi o croi drept la Bucureşti, unde 
trimise îndată să-i cheme pe fostul „Polcovnic. 
„— «Ştii cevă ?> îi zise-el, <tu-mi-ai făgăduit cinci- 

zeci de mii de Lei pe an, cu îţi cer numai douăzeci 
şi cinci de:mii, dar să lucrăm împreună.» 

" Celălalt mulțumi prea plecat; se alcătui zapisul de tovărăşie, şi plecară înipreună la slujbă. - : Când sosiră, fu inare „bucurie la:vederea Polcovni- 
cului de mai nainte: «Bine ai sosit stăpâne !» strigau 
Arnăuţii, «D-zeu. să-ți deă.sănătate! Erâ să înebunim de vreme lungă !» : - e aaa 

—— <Aşă, ăştia sunt băeţii mei,» zise noul Părtaş la tovărăşia poliţienească, cătră „Nicola filozoful: «Noi ne înţelegeam bine unii cu alţii, deşi mai gâdilam» câte- odatămai asprişor, şi mai scărpinain câteodată pe vre- unul din ei, Aşa-i, Marine, Stane, Ioâne ?> - e _— <Numai sănătos să - fii boienile : biciul stăpa- nului îngraşă pe. slugă. ». -. 
— <Aşă dară acuma la treabă băieți! Sunt caii.
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voştri, şi toate. puştile. în: bună stare ?. Să- fiţi gata. 
diseară cu toţii.» 

Boierii se duseră la. masă. După. masă. îşi făcură 
- obicinuitul somnişor, se răcoriră apoi cu dulceţi . şi 

cu cafeluţe, şi mai pe seară noul ajutor de. Polcov- 
nic: chemă pe toţi ceauşii în casă: şi le porunci, care 
în ce sate să meargă dimpreună cu oamenii lor. Ia 

Invăţatului Nicola, i.se păreau aceste porunci un 

fel de halima.. El nu putea să înțeleagă ce are să iasă - 
de acolo. | . 

A douazi însă sosiau un ciauş după; altul Şi. vestiau, 
că din satul cutare şi cutare s'au, întors oamenii săi 

cu atâtea şi atâtea vite cornute sau de alt fel.. -;,. 
Polcovnicul cel:de al doilea porunci âpoi, ca vitele 

să fie duse în alte sate, cu totul. dimpotrivă. . Pentru 

Nicolae asta eră încă o altă hâlima! . .: :î: 
„ Intr'aceea se „umplea curtea cu țărani, cari veniau 

«cu genuchiul plecat şi cu lacrimi; fierbinți», să se 

jeluiască pentru pagubele .ce- suferiseră, iar înalta 
ocârmuire făceă însemnări amănunțite despre . fiecare 
plângere, despre numărul şi felul vitelor furate. ... 

* Satul eră 'acum „plin de. oameni, şi 'cârciumarii 
aduceau laude lui Dumnezeu şi harnicului Polcovnic | 

Sosiră. apoi ciauşii cu oamenii. lor, aducând vitele 

ce se furase: boi, vaci, viței şi cai, şi istorisind ce au 
pătimit. în goana făcută după tâlharii, cari. la urmă 

-cu toţii au rupt-o.la fugă. ..-. - - 
Ţăranii își, recunoșteau vitele; şi se “iricinse o “ha- 

| rababură: sgomotoasă, până când cel de al doilea Pol- 
covnic le porunci. la toţi,:să tacă din gură, „căci. curtea. - 

lui a ajuns un bâlciiu:, .. . i. 

.. Apoi. încep să aducă el lumină în; , pricini. 

,



furate făcea pentru Polcovnicul cam o mie d 

"coţcării. El încălică şi se duse : iarăși 
cureşti, la proteguitorul “său, Marele Spăta 

un — «Eu sunt: sărac, stăpâne,>: 

lipsesc de ei!» şi scuturând cu do 
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:—— «Ai tăi sunt boii ăştia, omule ?> întrebă el pe 
unul, <îi cunoşti cu adevărat ?> 

„— <Cum să nu-i cunosc? Că n'aveam alții decât 
aceşti doi bouleni.» DE _ 
"— «Atunci să-ţi trăiască, . Vezi tu, băieţii mei ţi 

i-au găsit. Frumoşi boi în adevăr! Fac cel puțin cinci 
sute lei. A zecea parte ar fi cincizeci de lei. IDes- 
leagă-ţi băierile punguliței, şi :să găseşti acolo ceva 

„şi pentru băieți, căci, de, nu sunt nici ei slugile tale.» 
— <Aoleo! Săracul de mine! Boierule! Aşă să-mi 

“ajute "D-zeu! boii ăştia i-am cumpărat numai cu două 
sute de lei, şi dacă aşi stă să-i vând acuma, nu mi-ar 
dă nimeni mai mult 'de'o sută cincizeci lei pe ei!» 
— <Minţi, câne de Runtân! Ori plăteșşti cincizeci 

lei, ori poţi să-ți scuturi „căciula şi să te duci dra- 
cului fără boi!» 
 Aşă veniau la rând un țăran după altul. Multe din 
vite, se înţelege, nu s'au mai putut găsi, ca de obiceiu 
cele mai frumoase, fiindcă tâlharii apucaseră cu ele druniul cunoscut spre Moldova. e 

In curs de două: săptămâni se: petreceau lucrurile astfel în fiecare zi. .Dijma adunată dela toate vitele 
e lei pe zi: 

adânc la vederea acestor 
înapoi: la Bu- 

r, şi-i is- 

Nicolae,. înțeleptul, oftă 

torisi mâhnit, ce rost are slujba lui: 
zise el, «şi cincizeci 

frumoşi, dar mai bine mă. 
uă degete marginea 
âiu sărac, dar curat, 

a mea, unde cânt în strană 
virea ta la liturghie. Şi v 

de mii de lei sunt bani 

blănită a giubelei: <Vroiu să răm cu cărţile. mele, la: biseric 
antifonele, când vii Milosţi 

ciu
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„găsi, pe cât timp îţi va dărui D-zeu vicaţă, Milostive 

un codru de pâine orcând în casa ta îmbelgugată, 

cum. găsesc atâția alții.» . ! 

Marele Spătar începu să riîză cu poftă. şi-i . arătă 

înțeleptului Nicolae cu deamăruntul, cât este de prost, 
fiindcă toată oblăduirea țării nu este aşezată pe altă, 

temelie decât pe, aceasta: Vodă îşi cumpără scaunul . 

Domnesc al Ţării Rumâneşti pe câţiva ani dela. Sul: 

tanul, adică nu numai dela Sultanul, ci. şi dela Ma-*: 
rele Vizir şi dela toţi! ceilalţi Paşi. Dela Vodă apoi 

îşi cumpără toţi veliții boieri ale lor.slujbe; dela cei 
douisprezece mari boieri divaniţi : îşi. cumpără sluj- 
başii cei mai mici slujbele _lor, şi aşă mai departe. 

Fireşte că fiecare trebue mai întâiu,.să-şi scoată ba- 

nii, cu cari a cumpărat slujba, apoi.trebue să tră- 

iască şi el, şi să mai pună deoparte şi cevă bani albi 
pentru zile negre. De aceea: trebue Marele Spătar 

să pună la mezat 'slujbele de Polcovnici, ele se plă- 
tesc după judeţe până la una sută mii lei. Logofătului 
Nicolae. i-a căzut o asemenea slujbă «<cao prună 

coaptă în gură;> i-a fost dăruită din curat :prieteșug: 

şi bunăvoință, şi el “îi dă cu piciorul! Da, da, vorba. 

Turcului : «Em chiel, em fudul» ; — este un calic şi mai -. 

este şi fudul. — Ei, Logofătul Nicolae, slavă Domnului, 
poate 'să fie înlocuit în Polcovnicie.şi cu vre-un alt 
cineva. Altfel ar fi, se 'nțelege, dacă el, Marele Spătar, 

şi-ar aruncă, slujba lui la picioarele lui Vodă! Oare 
ar fi aceasta o faptă patriotică, ce?» 

— «Aferim,» zise Iancu în bătae de joc, «se . vede; 
că Banul Grigore n'a învățat degeaba loghica Gre- 
cească.» . 

— cAceasta,> » zise, Columbeanu, ridicând umerii,. 

«este marele sistem de stat fanariot al «Catahrisisului.»



— Pe rumâneşte se chiamă al tâlhăriei, > isbucni 

[ancu.. | a 
— «Sfetarisirile! — Stoarcerile puterei ! — “jaful 

ocârmuitorilor !» mai traduceau alții. - 

 —. «Dep zise Creţescu, «dar toate acestea, pe care le 
numărați voi, tot'nu spun de ajuns! Acea vorbă fru- 

moasă singură poate să cuprindă la un loc toate aceste 
lucruri folositoare. > Şi ascuţindu-şi buzele, cum fac Gre- 

cii, cu accent simandicos, zise cu glas înalt şi cu un fel 

de părere de rău politicoasă : : «Catahrisis! Catahrisis 1» 

Toţi boierii începură atunci să râză, 
— «Dacă râdeţi vai,» zise Tudor cu obișnuita lui 

seriozitate, «şi eu n'am să plâng.» Şi pe când spunea 

aceste vorbe, se uită aşă de amărât jur împrejur, în 
cât privirile tuturor î se abăteau din cale, numai ochii 
lui Iancu nu, 

o —-<Eu nu râd, „zise el, «căci mie mi se întoarce 
rânza ps dos. Eu nu râd, ci plec la codru.» 

. — <Dă-l dracului de coâru b strigă Tudor, pe care 
îndărătnicia sumeaţă a prietenului său îl scosese acuma 
cu totul din răbdări. «Nu cumva ai să te faci haiduc, 
să te întovărăşeşti - cu tâlharul Mereanu ?» 
„"— «ŞI încă ar fi o meserie mai cinstită. decât « acea 
de Polcovnic;> zise Iancu stăruitor.. 

— «Şi Bindcă nu'mai poate fi nici o meserie cinstită 
în ţara asta,» strigă Tudor cu glas detunător, «<fiinâcă 
la noi toate sunt de vânzare, şi politica! 
cărie, de aceea trebuesc să iă lucrurile 
Dar schimbarea este cu putință numai, 
pe Fanarioţi din scaunul Domnesc, şi dacă așezăm acolo! 
iarăşi Domnitori din sângele nostru, ca odinioară, 
când un Mihaiu şi un Matei Basarab domniau cu cinste peste poporul lor!» o 

a ajuns. 0 por- 

o schimbare 

dacă alungăm
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Boierii se speriară de vorbele fiului de țăran Tu- 

_dor Vladimirescu. 
Iancu, singurul care îl înţelegea pe deplin, dar care 

aveă un mare dispreț de oameni, zise: «Da, așă a 

fost odată, dar acuma nimeni nu are vreme să-şi rupă 

lanţurile, căci ar trebui să se lipsească de somnişorul 

"de după masă, sau să lase: să i se stingă ciubucul, Şi - 

de asemenea jertfe nu este vrednică . Ţara.» 

Cu o privire, care lui Columbeanu îi aduceă aminte 

de măcelărirea de pe malul Dunării, Tudor răspunse: 

«Batjocura este o armă Grecească.>: 

Iancu scoase un gemăt înecat, şi ceilalți tremurau 

de frică, că acum se vor încăieră cei doui hărțăgaşi, 

când se auzi o bătae la „uşă, şi cu feţe zâmbitoare 

intrară cucoanele. 

—- «Faceţi mare .gălăgie, boieri . dumneavoastră,» 

zise veselă cucoana Creţeasca. «De ce este vorba ?> 

— «De ce'să fie vorbap zise o altă cucoană glu- 

meaţă, «negreşit de fete şi de femei! Unde sunt adu- 

nați bărbaţi tineri, iubito |...» şi ochii ei catifelaţi ca- 

_stanii aruncau fulgere îndrăcite jur-împrejur. | 

— «Dar sunt şi oameni însuraţi printre D-lor,> zise 

Creţeasca. «Cât priveşte pe al meu, -nădăjduesc, că 

nu cumva....> şi amenință drăggălaş cu degetul în- 

cărcat de inele. 
— «Ce vrei, asemenea lucruri sunt molipsitoare, > 

stărui cucoana cealaltă, - <aici sunt, mulţi burlaci, şi 
ei sunt primejdioşi !» | 

Pe cât erau.de sfiicioase pe atunci şi de ruşinoase 
fetele tinere de boieri, pe atât mai limbute se făceau 

„după ce' se măritau. Era un fel de reacţie contra unei 

creşteri nepotrivite cu firea. Cu vremea câştigaseră
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obiceiurile Fanarioţilor' şi vederile lor o înrâurire asu- 

pra creşterii întregi. In vieața femeilor jucă un rol 
numai partea .secsuală. Ca fete, ele erau pe lume nu- 

mai ca să fie frumoase.şi să deştepte iubirea, iar ca 

femei, să se păstreze -frumoase, ca să nu înceteze de 
a fi iubite. | pu E 

Astăzi scânteile din ochii lor aprindeau cu atât mai 
ușor, cu cât atmosfera din adunarea bărbaţilor ajun- 
sese năbuşitoare. Afară de Tudor, ceilalți bărbaţi se 
grăbiră să intre în sburdalnica harţă de vorbe, 

— «O, zise Creţeasca, «de boierul Iancu, de pildă, 
nu- mi-e frică că va ademeni pe bărbatul meu. Am 
auzit, că dragostea lui nu se întinde mai departe decât 
până la unul din plopii, cari stau colo înaintea porţii.» 

— «Intocmai ca regele Xerxes. al Perşilor,» zise 
Creţescu. «Şi acela se îndrăgostise odată de un paltin.» 
— «Maică Sfântă! Dar-cum putea el. să-i ' dove- 

dească a .sa iubire ?» chihăi Cucoana Voichiţa. 
„— «Atârnându-i, podoabe de aur pe crăci. şi spu- 

nând la toţi, că trăieşte în el un suflet Dumnezeiesc.> 
”— «Şi nu aveă nici de cum nedreptate,» zise Iancu. 
— «Poftim!» zise râzând ..Voichiţa. <Halal să-i fie! 

“Singura dragoste a boierului Iancu, plopul, să-i tră- 
iască şi să-i crească înalt !> LL . _ — «Ia spune, Iancule, fiul meu,» se amestecă în vorbă un boier mai “bătrân, «fără supărare pentru gusturile tale, dar ce ai aveă de zis înpotrivă, dacă: acea mireasă de plop mlădioasă, ar avea şi două braţe molatice şi o guriţă roşie ca o fragă, doi ochi de căprioară, adumbriţi de sprâncene lungi 'şi.o mamă bătrână cu avere mare? e | 
— «Da, cucoane Alec aaa? - | . + o 

| | ule,. aşi impotrivi,» . fu răs-, punsul scurt.
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-: Toţi rideau, numai Amza se întunecase la față, 

fiindcă el doriă mai mult să vază însurat pe fratele 
“său. cel mic, şi tocmai astăzi. se > purtă mai - nebunatic 
ca orişicând. 

Cucoana Creţescului însă nu , slăbiă din luptă : : «Ţă: 

ranii s'au adunat, are să înceapă jocul. Fetele au şi 

ieşit în pridvor .ca:să priviască 'la horă.. Dacă staţi 

închişi aici, se înţelege, că inimile d-voastră m'au să - 
-se aprindă. Haide mai bine, veniţi afară!» ., 3 

'Eră praznicul lui Sânt. Petru şi în curte se adu- 

naseră țăranii încet-încet, îmbrăcaţi în -hainele. lor. 
“de sărbătoare. Ei veniau în cete pe potecuţele de 
vară înverzite, cu paşi uşori şi liniştiţi, - căci: opinca 
nu îngreunează piciorul, şi piciorul Rumânului .este 

îngust, iar gleznele lui. sunt subţiri. Țăranul şi în 

deosebi Olteanul ţine capul totdeauna în sus, chiar 

şi când stă cu căciula în mână înainte stăpânului 
său. Aceasta face. ca înfăţişarea lui să: ” fie şi plăcută, 
şi cu demnitate.  -- N, . 

- Pe: potecile înverzite veniseră, iar în lumina aurie 

a soarelui asfinţitor hainele lor r sărbătoreşti străluciau 

ca nişte flori.. - 

Stau deosebiți în cete bărbâţii şi femeile. prin curte. 
Bărbaţii cu cămăși albe'de iin, strânse:în cute împre- 

jurul mijlocului cu brâne de lână roşii sau verzi, iar 

pe margini fiind împodobite cu meşteşugite” cusături 

negre şi roşii. 
Imprejurul şalelor subțiri ale femeilor, asemănate cu 

cele ale Tanagrenelor, 'se lipeau vâlnicele creţe;, îmbi- 

nate cu fote dinainte, pe subt care poalele. albe ale. 

cămăşilor lungi ajungeau până la glezne. Mijlocul îl 

strângeă.un 'brâu roşu sau cu: alesături de fir.. Albe 

ca zăpada fâlfâiau în vânt cutele slobode ale iilor,.
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pe care gustul țărancelor aşezase cusături roşii sau al- 

bastre, de o varietate nemărginită. Fetele aveau flori 

în părul împletit strâns.. Femeile adunate în curtea 

lui Amza Jianu mai adăogau la înălțimea trupului 

lor încă vreo jumătate de cot, punându-și pe cap un 

fel.de 'cauc şi întinzând pe. deasupra lui marama 

albă sau: gălbuie, şi. aducând -un capăt împrejurul 

bărbiei, ca. călugărițele, iar celălalt atârnând pe spate 

până din jos de genunchi. 

Când ieşiră bioerii afară, toţi.oamenii din curte îşi 

- îndreptară: privirile. spre pridvor în sus, unde printre 

frunzele, -ce îmbrăcau stâlpişorii, străluciă bogăţia 

veştmintelor boiereşti şi frumuseţea feţelor albineţe 

ale  cocoanelor, Sa 

Pe cât de neastâmpărată eră mișcarea sus în prid- 

vor, cât de sgomotos se rîdeă acolo şi se vorbiă, cât 

de lipsit de sfială se . întorceau ochii cei frumoşi şi 

plini de foc ai femeilor, tot atât de umpătată se în- 

fățişă lumea din curte. “ 

"Asemănat unor crăiese stau țărancele, ţinând câte 

un copil în braţe sau de mână, sau avi ând amândouă 
braţele încrucișate > pe Riept pe sub marama albă ca 
zăpada. 

— «Bine aţi venit!» zise Amza de sus din pridvor. 
Bărbaţii ridicară căciulile şi răspunseră : 
— «Să trăieşti, boierule, — bine te-am găsit sănătos!» 
— «Unde sunt lăutarii 2 întrebă Dumitru, «să zică 

pentru joc.» 

Trei Ţigani, îmbrăcaţi. cu giubele lungi de fețe în- 
chise, ieşiră din curtea gospodăriei, foarte grăbiţi, şi 
se închinară de -nenumărate ori înaintea boierilor din 
ridvor ; se aşezară apoi î p _aşezară ap în mijlocul curții și începură
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să cânte, unul din lăută, celălalt din naiu- şi altul din 
coabză. ii Ca | 

Câţiva flăcăi ieşiră apoi: din. cetele Oltenilor înalţi 

şi prinzându-se de mâini, -începură 'să joace strămo- 

șiasca horă, Lăutarii stau. tocmai în mijlocul cercului, 

care se sporiă. mereu şi “cu paşi măsuraţi se lărgea 
şi se strângeă. Eră un cerc luminos de figuri bărbă- 

teşti, în alb, împrejurul sâmburului întunecat al Ţiga- 
nilor. Jucătorii ridicau cu toţii mâinile împreunate în 
sus, când se îndreptau spre mijlocul cercului. 

Cea dintâiu fată se apropie 'de horă şi despărțind 
mâinile între doi flăcăi, se prinse între ei. Pulsaţia 
horei începi îndată să fie mai. domoală. Se începu 
jocul «cu femei,» şi nu se mai jucă :<bărbăteşte,» 

adică paşii se făceau mai mărunței. După. fata cea 

d'intâiu urmă a doua, apoi intrară şi femeile în horă. 

Acum formau cu toţii un singur .şir:bogat de fețe, 
strânşi umăr la umăr, şi paşii-lor se legănau, 'cum 

leagănă vântul de seară lanurile de grâu.. După horă 
urmă brâul. Iar bărbaţii făcură începutul. 

După undulata: melodie a horei, urmă ritmul săltăreţ 

și scuturat al brâului, la care cobza bâzâiă mereu ca 

un bondar turbat. Flăcăii jucau acuma «ca voinicii:> 
Ei săriau şi băteau din.picioare, .se plecau şi-şi în- 
figeau călcâiele în pământ, apoi se 'repeziau iarăși în 

sus cu toată lungimea lor, îşi aruncau pletele pe spete, 

şi fiecare mușchiu din trupul lor tresăriă : împreună 

cu tactul, sau mai bine zis cu contratactul, căci atât 
jocul cât şi muzica se. mișcă în 'sincope, şi cine nu 
le simte pe acestea în tot trupul său din umeri până 

în vârful degetelor dela picioare, acela nu poate să 

nimeriască niciodată ritmul unei. -hore sau al unui
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brâu. Şi cine n'are mușchii oţeliţi, nu poate so ducă 

la jocurile românești. nici cinci minute. * 

Tudor stă la marginea pridvorului, privind în curte, 

şi când se apropiă lancu de el îi zise: «Uită-te la ei, 

necredinciosule,— un popor cari joacă astfel, nu piere!» 

_Tancu nu răspunse nimica. Căci, deşi îşi băteă joc 

cu amărăciune de starea. desnădăjduită, în. care ajun- 

seseră lucrurile din ţara lui, totuşi nu puteă 'să-se 

împotriviască ritmului plin de vieaţă al jocurilor po- 

porane. EL îl pătrundeau până în măduva oaselor 

şi-i fură inima. Nu putea să .nu vadă, câtă. putere 

şi câtă demnitate încă mai erau -păstrate în jocurile 

acestui popor, după. atâtea asupriri. In cântecele şi 

în jocurile unui neam. se plămădeşte şi trăieşte su- 
fletul lui... . SE 

„"Auzise şi Cucoana Creţescului vorbele lui Tudor 
şi băgase de seamă, cum privirea lui Iancu eră din 
ce în ce mai ațintită la joc. Ea puse mâna pe umărul 
drăgălaşei. Jleana Golfineanu şi-i zise : «Du-te .. şi tu 
şi joacă.» 

Și pe când fetiţa, ale cărei picioruşe se mişcau încă 
demult în tact, sub -rochia ei de mul, aruncă-o pri- 
vire întrebătoare spre mama sa, înroşindu-se de. bu- 
curie,. cucoana cea tânără se apropiă de Iancu şi-i 
spuse zâmbind: <Așă de frumos nu se leagănă nici 
un plop la suflarea vântului, cum se leagănă . mica 
Ileana, când joacă un brâuleţ !» | Ma 

Indată ce se prinsese fetica, între făcăi, unda jo- 
cului se potoli, cercul nu se mai aruncă sbuciumat 

fugeral ac Recă aci ip poa mai inainte inte ca ? Ă Şa încât -tot şir 
de oameni, șirul tremurând în ritm, se mișcă numai din 
când în când într'o parte sau într'alta,
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Acum intrară şi ţărancele în :joc, şi Ileana jucă: 
întocmai ca şi ele,. foarte serioasă, ţinând capul ri- 

dicat în -sus şi ochii plecaţi în jos. 

In pridvor se auziau vorbe de admiraţie, în urma 

cărora se scoborâră şi alte femei tinere, chihăind, în 
curte, spre a se prinde şi ele în cerc, ca “să fie ad- 

mirate. 

Dar când mai ridică Ileana incăodată ochii în sus; 
Iancu nu mai priviă la horă, întorsese spatele spre curte 

şi- vorbiă cu “Tudor. Insă deodată se întoarse iarăş cu 
iuţeala acea năpraznică, vijelioasă, care eră în toate. 
"mişcările lui. Toţi câinii se repeziseră lătrând nebu- 

neşte spre poartă, fiindcă acolo se oprise o roată de 
„călăreţi. - 

Nările lui Iancu | tremurau ca ale unui  armăsar, 

când. simte o fiară sălbatică în apropiere: 
— «Cine este ?» întrebă el, uitându-se cercetător 

peste capetele jucătorilor spre drumul din afară. 
— <Este Cârc Sărdarul Pervanoglu, » zise “Tudor:! 

«Când am trecut acuma prin Piteşti, el eră acolo cu 
potera lui, urmărind pe haiducul Mercanu». 

— <ȘI deocamdată jefuind Piteştii, aşa e ?» zise Jianui 

Tocmai sosiă o slugă în sus în:pridvor şi vesti: Cârc 
Sărdarul Pervanoglu “face întrebare dacă boierul Amza 
vrea să-l primească. - aa : 

Stăpânul casei dădi din. cap cu demnitate : : Ii 
este bine...» ... i - a 

- lancu însă îi tăiă vorba. ca un fulger: «Tu nu vei 
îngădui doară, ca acel nemernic să calce “pragul c case 
tale !» : . II . 

In obrajii lui Amza se vedea. urcându-se încet o 
văpaie de mânie, dar el se stăpâni din cauza musa- 

firilor şi de astădată şi zise, parcă ar fi vorbit cu un
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copil fără judecată : «Dar cum aş puteăa-să fac una 

ca asta, chiar dacă aş dori. să-l resping pe acest om?> 
— «Trimite-i vorbă, că mai poftă să fii acasă,» zise 

Iancu cu ochii scânteietori.: 
Amza ridică. numai umerii şi porunci încă odată 

slugii; să poftească pe: Cârc Sărdar înlăuntru. 

Iancu intră în casă, iar Mihail zise către musafirii 
dimprejur oftând : «Cu băiatul ăsta ne-a pedepsit D-zeu 

pentru păcatele. noastre.» 
“In capul scării aşteptă Amza -pe Care Sărdarul. 

"Acesta intră cu cei patruzeci de. arnăuţi ai lui în 
curte. a. 

: Soarele apuneă, văzduhul eră înroşit şi se vedeau 

pe cer mieluşei stăcojii, semn că ziua de mâine va 
aduce furtună. . 

Lumea de jos din curte 'se înfățișa minunată, vie 

şi bogată în. fel de fel de feţe; pe deasupra ei se re- 
vărsă. lumina .înfocată de asfinţit. Lefegiii. din poteră 
aveau ghebe roșii peste“ 'şalvarii lor creţi şi. purtau 
fesuri roşii în cap. Pușştile . lor lungi le aveau atâr- 
nate de-a curimezişul peste spate.. Cârc Şărdarul eră 
muiat în aur. Aveă ciacşiri verzi de mătase, şi O cialnia 
cu împletituri de aur îi înveleă capul hâd şi. respin- 
gător. Obrazul lui eră pocit rău 'de vărsat. . 

Pomojnicul lui, un căpitan cu faţa galbenă ca ve- 
ninul, şi cu mustăţile lungi, negre, sărise de pe. cal 
ca să dea ajutor lui Pervanoglu la descălicat.: EI îi 
ţineă scara, iar doui arnăuți: stăteau la capul calului 
şi cel de al treilea îngenunchiase, ca să-i servească 
Cârc Serdarului cu. spatele drept scăunel. „Un al pa- 
trulea arnăut, împreună cu 'Veninosul, îl sprijiniră: pe 
burduhănosul. Grec de subţiori, când în: sfârşit, fu în 
stare să stea pe: picioare.. 

Gâfâind ajunse Pervanoglu sus în pridvor; dar la 
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întâmpinarea “de bun sosit a lui Amza el: scurtă vorba 

repede strigând tare şi sforăitor : . 
-— «De! daca Mata, ţinstite boierule, ziţi ca-ţi pare. 

"bine pentru cam venito sa, te -țerțetez, atunți trebu- 

ieste negresit sa te crez, desi mi s'a parut;: ca ai cam 

stat la îndoiela, daca sa ma primesti sau sa nu.ma 
primesti. Sa nu. tagaduesti, finca. de. ochii mei-nu 

scapa nimica nevazut. . Deaţea sunt io Kirk Sardar. 
La urma pote, ca tu ai mitusit acuma iute. dinainte. 

me pe aţel talhar de Mereno,. si pote sa: fie. ascuns 
in haine femeeste acolo printre aţele fete frumusele, 

care sa gramadesc ca niste mielusei. Nu ar fi re ațesta 
ascunzatore !>' Vorba Grecului vroiă să fie glumeaţă, 

dar înţelesul ei eră o şiretenie.. Haiducii fiind numai 
Rumâni, ei erau totdeauna ocrotiţi de pământeni, când. . 

vroiau să se ascunză. pe la ei, şi -nu erau . vânduți 

niciodată. ee 

— «Nu cred că. faci bine, >. zise râzând Mibail, «să 

spui astfel de bănuieli isteţe în gura mare, Cârc: Săr- 

darule, căci sar puteă să. faci ciraci I» 
Pervanoglu, ale cărui galeşe priviri se lipiseră: de 

* grămăjoara tinerelor fete, se apropiă şi mai. mult de 

dânsele şi. clătinându-se răspunse : «Carnaxi ! ai drep-: 

tate, boierule, as .vra sa . fio chiar io singur acum 
ţirac al meu.»: 

Un slujitor vesti atunci, « că. -este- dat la masă pentru 

cină. Amza veni grăbit pe deoparte la Pervanoglu, iar 

Mihail de ceealaltă, şi-l poftiră la masă, însoţindu-l până 

la sufragerie. In treacăt zise Amza 'aspru cătră .Du- 

-mitru: <Să aduci pe Iancu, el trebue să stea la masă.» 
-- Tudor, care auzise această. vorbă, le zise: icEu nu 

asi sfătui; să faceţi asta.» 
Dar Amza, care se simţiă jicnit în mândria lui de



cap 'al familiei, nu -eră de înduplecat.. La - urma ur- 
melor voinţa lui trebuia să fie îndeplinită. 

" Sufrageria eră cu tavanul scund, mai mult lungă , 

decât „lată. Pereţii erau. 'spoiţi.cu -var alb. Pe masă 

ardeau multe lumânări de ceară în sfeşnicele de argint. 
Pervanoglu se purtă. sălăgios şi bădărăneşte, ceeace. 

Mihail” şi Creţescu î îşi dădeau. multă osteneală să aco- 
pere, vorbind şi ei cât se puteâ.mai tare. Amza tăceâ 

-ca de obiceiu. Femeile-mai tinere râdeau câteodată de 
glumele îndrăsneţe ale Grecului. Cucoana Catinca însă 

nu se simţiă bine. Fetele nu ridicau ochii din farfu- 
riile lor, iar Câre. Să irdarul nu-şi mai luă ochii dela 
Ileana Golfineanu. DD e . - 

Dumitru se. uită mereu la Iancu. Acesta nu mâncă 
nimic, împrejurul buzelor lui se zăreă câteodată o 
tresăltare, şi. mărgele . de sudori îi ieşiau pe frunte. 
„Acuma începu să-i pară rău lui Dumitru, că-l silise 
să vină la masă, vedea cât: sufere.: «Scoală,o » îi şopti 
el. <Dute şi 'te :plimbă.» Se 

Dar lancu mauziă. El şedea de : aceeaş - parte | a 
mesei, unde şedeă şi Cârc Sărdarul. Deodată se plecă |. 
înainte şi se uită pironit la Pervanoglu. 
"—. <Draco sate ii: strigă Grecul la el cu limba 

îngreunată de băutură şi râzând. «De țe-mi - impediţi 
vedere ? Si asa nu se vede dechit forte: puţino din 
aţea ţe este lucru ţel mui frumos. Abiă se vede. ghitul 
la aţeste.;.. U!». ţipă el pe jumătate: înnecat, căci un 
pahar umplut cu vin îi sburase' glonț în faţă. 
— <Afară !» strigă Iancu sărind drept în sus,. cieşi 

afară |!» . e a : 
Toată lumea se ridicase ; femeile: speriate fugiră din 

odaie, iar Tudor şi cu Dumitru îl apucară pe lancu 
de umeri. i 
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Pervanoglu, carele rămăsese dintâiu amuţit de har- 
țag, îşi găsi iarăş glasul apoi şi ţipă pițigăiat : <Ca- 
pitane Duţa! Sa-l impusti pe aţest line, sa-l impusti 
acomo indata ! Si pe tota aţasta adunatura de Rumuni 
ticalosi |!» . : ie : 

Dar cu mare grabă dădu bir cu fugiţii, tipâna î în- 
țiglat de frică, când. Iancu, scăpat din - mâinile, ce 
încercaseră să-l reţină, turbat de mânie şi cu pasul 
rar ca o fiară, se apropiă de dânsul. Pervanoglu, răs- 
turnând toate scaunele din calea lui şi împingând 
la o parte pe toţi cei de -prin prejur,.o: rupse la 
fugă strigând mereu: «Caii! Caiil>' : Ia 

Lucrurile se petrecuseră cu iuţeala falgerului, așă 
încât boierii abia pe urmă .putură să-şi deă seama. 
Amza, Dumitru şi Mihail alergară după Grec, dar 
degiaba. fu încercarea .lor să-l liniştească. 'E1 făcea 
spume Ja gură, tremură şi de frică, şi: eră şi beat şi 
turbat de mânie. Alergă prin pridvor în sus şi în jos, 
până-i sosiră caii, şi înjurăturile lui năpraznice se mai 
auziau încă, când ieşise în dru mul mare, însoțit de 
poteraşii lui. | 

Stăpânul casei eră amărit și nu ştiă ce să facă. 

Niminea' nu cuteză să-i vorbească. Dintre femei nici 
una. nu se mai arătă, ele se zăvoriseră -în .odăile 
lor. Slugile înspăimântate șopteau împreună în sufra- 

"gerie. 

- Eră-lună că ziua, și în pridvor umblă! Amza în sus 

şi în jos, ținând amândouă mâinile pe spate încleş- 
tate sub giubea. Alergă frământat, de-i  zbură anteriul 
şi i se băteă de glezne.. 

— «Ne mai auzit !3 zicea el. mereu. «Nu-s'a mai 
auzit asemenea lucru ! Să îndrăznească el să facă 
una ca asta în casa fratelui său celui mai mare!» 

Haiducul. 3
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Deodată se hotări şi porunci: «Să vină Jancu acuma 
îndată încoace !» 

.— «Te rog,» zise Creţescu; «lasă tocmai acum, 

prea sânteţi întărâtaţi. > | - 
— «Nu! nu sufere nici o întârziere ! Să vie Iancu 

îndată. aici b» strigă Amza, «Asemenea faptă nu o pot 
lăsă nepedepsită ! Ce îndrăzneală ! In casa mea !» — 
El nu mai găsiă alte vorbe şi repetă inereu tot astea. 

Mihail voiă tocmai să iasă în pridvor, când. se în- 
tâlni cu. Dumitru. 

„— «Unde este Iancu? Ai fost la el?» îl întrebă. 
— «Am fost la el,» răspunse celălalt frate ridi- 

când umerii: «De! Nu trebuiă să-l înduplec, să vină | 
la masă — !> 

— «Dar iartă-mă, frate, iartă-mă !» răspunse Mihail, 
„ «toate nazurile acestui băiat nu pot fi ţinute în seamă > 
-— «Eu am dreptul să primesc în casa mea pe cine 
vreau eu !». strigă Amza bătând din picior. «Pe cine 
vreau cu! şi cum vreau eul!» 
— «Da, da, negreşit, Nene,> căută Dumitru să-l 

liniştească, «tu eşti capul familiei noastre, noi toţi, 
Mihail și cu mine, deşi. oameni însuraţi și cu copii, 
nu ieşim din vorba ta. Şi Iancu are cea mai bună 
voinţă, însă...» el se scărpină pe frunte, «pricina 
cu Grecii îl face bolnav, 
niște friguri.» 

aia 
îl prinde ŞI-L. scutură ca 

„— «Dacă e nebun, atunci locul lui este la Malamoc şi nu în casele noastre,» zise Mihail iuţit, 
--— «Adu-l] încoace,» porunci Amza. 
După puţin timp se auziră paşii iuți şi uşori ai lui lancu „prin sală şi el ieşi afară în pridvor. Eră galben cu buze cu tot, şi ochii lui scânteiau, 
— «Imi pare foarte rău, Nene Amza,» zise el, «că 
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ţi-am pricinuit această supărare, dâr la cel dintâiu 

alt prilej tot astfel. are să se. întâmple. .Eu nu le fac 

temenele la aceste stârfuri din Fanar.» . 

— <Aşă?> strigă Amza, cadică tu-mi dai covete? 

N'ai vreă cumvă să-mi spui, cum poate. să fie o ţară 
fără o ocârmuire ? Aceşti 'oameni sunt ocârmuirea 
noastră astăzi, şi eu am trebuință de ei, fiindcă am 

nevastă şi copii,.am casă şi curte, şi n'am vreme să 
umblu, hoinar, prin păduri, să prind-muşte !» 

— «Inţeleg,> răspunse Iancu, «dar atunci: nu mă 
<hiemă pe mine din pădure, să fiu față.» . 
— <lţi jur, că nam so mai fac!» strigă Amza. 

„<Rămâi tu acolo, unde este locul tău, cu lupii şi cu: 
urșii. Te opresc să mai calci în casa mea ! Ai înțeles 2» 

* Dumitru vroiă să zică ceva, dar Amza îi tăiâ vorba: 
«Taci! Eu sunt stăpân aici! Să se ducă!. Să:pleceh»: 

„- Figura sprintână, îmbrăcată în haine albe alui 

„Iancu şi începuse să dispară prin deschizătura scărilor. 

Incet întrebă Mihail pe tăcutul Tudor: «N'ai putut 
să-l faci să înţeleagă 2» 

-— «N'are răbdare», fu rtspunsul lui mânios,: «vreă 

să ia toate 'n coarne.» ea 

% 

ae x 

. Iancu se duse la grajduri. Două felinare cu lumâ- 

nări de seu revărsau o lumină turbure: în" grajdul 

" scund, şi deşteptau, din când în.când, o licărire ca 

de oglindă: pe spatele cailor înşiraţi la iesle. Nume- 

“roşii vizitii şi Ţigani încetară îndată de-a vorbi, când 

intră tânărul” boier. 

— <Calul meu :» porunci Iancu... 
„Cu mare zor se repezi o slugă între cai, dar ieși 

înapoi rostogolindu-se, fiindcă micul, armăsar. bălan,
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pe .care voise să-l apuce de căpăstru, începi să arunce 
din picioare nechezând, a 

— <Lasă-l -în..pace, nătărăule,». zise Iancu şi se: 
apropiă, singur .de. nebunul său de bălan.. 

In aselaş timp fu: „deslegat şi -murgul de alături. 

- Bărbatul, ce-l deslegă, fu recunoscut îndată de agerul. 
"ochiu al lui lancu,.că eră un Arnăut. 

—. «Ce mai cauţi tu aici 2 strigă Iancu la el. <A. 
lăsat stârfu -acela de Greco iscoadă în urma lui ?» 

—: «Ba.nu, stăpâne,> încercară unii din oamenii. 
curții să-l. liniştească, «i se rupsese o chingă dela şea 
Arnăutului, Și Dincă,. curelarul nostru, a trebuit. să. 
i-0 coasă.» 

—= <I sa rupt o chingă!. Vorbă să fe .on.2 mârai 
Iancu, âruncându-şi șeaua singur cu dibăcie. pe spa- 
tele îngust al bălanului, «Ticăloşie 13 

” Tute şi în tăcere îşi încăpestri și Arhăutul calul său. 
—. «Incotro a apucat nemernicul lui de stăpân ?» 

întrebă Iancu. . 
— «Spre Caracal, boierule, > rspunse vătatul graj- 

durilor. ae 
Un Ţigan sosi fuga: <Trăsura | cucoanei Maria Gol- 

fineanu !> strigă el, «Cuconiţa vreă să se întoarcă la 
Caracal.» 

- — <Ţine-ţi gura, dobitocule !> strigă Iancu la el. 
::“Țiganul se. rugă de iertare.: N'a ştiut, zicea, că 
boierul este acolo, căci n'ar f | îndrăsnit să vorbească 
aşa de tare. 

i: Intr'aceea Arnăutul scoteă calul s ău afară cu mare 
&rabă, 

a - 

Bătrâna cucoană Maria Golfineanu, a. cărei a faţă. galbenă, cu ochii scufundaţi, eră _îmbrobodit: ăcuo 
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maramă neagră, .în felul cum se îmbrobodesc. călu- 
găriţele, stăruiă să plece din curte. După vijelia, care - 
bântuise casa lui Amza, o coprinsese o .neliniște su-. 

perstiţioasă, parcă înde faţa ei ar fi fost: pricina ne- 

norocirei ce se întâmplase. 
— «Ileana şi cu mine am'venit eri într'un ceas rău > 

zise ea prietenei şi rudei sale Catinca'Jianu, care însă 

nu voiă să împărtășească această credinţă,. şi care 

aruncă toată vina: pe cerbicia cumnatului său: celui 
mai mic. : 

— «Milostivul> — așă:ziceau nevestele: Runianești,, 

când vorbeau de bărbaţii lor — <a făcut după moartea 
părinţilor săi tot ce a putut, ca să domesticească pe. 

acest băiat îndărătnic, şi: Pa lăsat timp de trei ani de 

zile în Craiova, la curtea lui Dumitru. Bibescu, “care, 

este un bun prieten al casei noastre, pentru caacolo . 

să înveţe Iancu obiceiuri: bune şi.să câştige purtări 

frumoase, să se. cioplească în mulţimea de oameni, 

cari umblă în casa unui boier aşă de mare. Degiaba. 

Şi ce-a fost şi mai rău, el îi jucă pe toţi pe degete, 

când voiă să fie drăguţ, ş şi cu glasul lui, — cântă mi- 

nunat de frumos, — el se furişă în inimile tuturor.» 

Cucoana Maria. oftă. La bătrâneţile ei amărâte i-ar 

fi prins bine un asemenea ginere minunat. 

Cucoana Catinca o gâcise: «De, cine ştie, cum vor 

veni încă lucrurile !» o mângâiă ea, şi cu grabă urmă: 

«Cearta de astăseară nu s'a iscat, crede-mă, numai din 

pica ce o are Iancu pe Greci, ci s'a iscat pentru Ileana, 

“mai ales. Că înebunise Cârc' Sărdarul uitându-se la 

fata ta, aceasta 'n'am văzut- o numai eu, ci au văzut 

şi toţi ceilalți.» - ” 

Cucoana Maria oftă iarăși 

- Apoi plecară mama şi cu fata la Caracal, “unde şe- 

4
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„deau, şi care eră' aproape. Inlăuntrul trăsurii eră în- 

-tuneric, numai :pe ferestre se vedeau în lumina lunei 

alergând unele după altele gardurile şi copacii. Ileana 

, 

şedeă puţin plecată înainte, par'că. ar fi voit:să iasă 

din cutia întunecoasă şi să guste noaptea de vară. 

Ochii mamei erau .pironiţi la profilul drăgălaș al 

fetei, pe care razele lunei par'că îl desemnau cu un 

condeiu de argint. Despre întâmplarea din casa lui 

Jianu nu se făcu nici o vorbă. Tânăra fată în deobşte 

nu cuteză să spună cevă, fără ca mama sa să fi 

deschis vorba. Dar în sfârşit nu se mai putu stăpâni, 

şi cu mare sfială întrebă: <Mamă, de ce este boierul 

lancu altfel decât fraţii săi ?» | 

Răspunsul ce-l primi fu : «Nu este treaba . femeilor, 
să judece cum sunt bărbaţii». 

Şi Ileana trebui să se mulțumească cu această mac- 
simă de supunere. Ea tăcu iarăşi. Gândurile ei însă 

- sburau şi rătăciau pe departe, aşă departe, cum nu 
se mai avântaseră, de când eră ea pe lume. Zarea 
acestei vieți de şeasesprezece'ani se mărginise până 
acum la ulucile grădinii celei mari dimprejurul casei 
boiereşti a părinţilor săi, așă precum se cuvine pen- 
tru o fată de boier. Şi casa. părintească a fost re- 
trasă. Pe tatăl său Ileana nici nu-l cunoscuse, fină 
născută după încetarea -lui din vieaţă. Frăţiorii ŞI su- 
rioarele ei se duseseră pe rând unul după altul la pe- 
retele bisericii Sf. Treimi spre odihnă veşnica. A 
sa trăiă numai pentru pomenirea răposaţilor săi, şi lăsase să crească cea din urmă fată ce-i mai rămasese foarte. retrasă, până când se găsi deodată faţă *'n fară 
cu ea, ca înaintea unui piersic înflorit peste noa st Atunci scrise verișoarei Pa sale Catinca 'şi încent : . . - : epu să lege ițele de prieteşuo care le rupsese de mulţi ani 
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"Acuma când Ileana abia începu să iasă în «lum&»; 

se cutremură de ce văzuse. Şedeă gândit oare Și cu 

minţile încordate, ascultând — ce? ae 

Deodată zise: «Mamă; auzi tropot de cai? 

— «Sunt caii noştri,» răspunse cucoana Maria... 

Dar Ileana se plecă înainte ascultând, tot câte pu- 

ţin mai .mult înainte, ca să nu bage de seamă mama 

ci, şi când putu să scoată capul pe fereastra trăsurii, 

ea văziv'la lumina lunei, prin norul de.praf, ce se ri- 

dică după trăsură, un călăreț îmbrăcat în haine albe 

pe un cal bălan. Inima ei se sbuciumă odată pu- 

ternic, aproape dureros, : și apoi se opri dea mai 

bate. Ea se lăsă iar înapoi încetișor pe scaun, şi nu 

mai întrebă :nimica. 

Caracalul eră depărtat cale de un ceas dela moşia: 

lui Amza. Un oraş Rumânesc de provincie se deosibeă 

atunci de un sat numai printr'aceea, că eră mai în- 

tins, aveă mai multe biserici şi vre-o câteva case bo- 

iereşti.' De altmintrelea eră tot ca un sat, o bogată 

grădină de arbori aşezată între holde şi livezi, printre 

ale căror flori şi spice se pierdeau casele de: pe la 

mărgini. Uliţele erau scofâlcite şi brăzdate, iar, după 

vreme, pline de praf sau de noroiu. 

_- Cu zăngăneala. ascuţită a clopoţeilor, soştalionul 

de cinci cai al cucoanei Maria intră în oraşul lumi- 

- nat de lună şi cufundat în somn, înaintând până se opri 

la zidul văruiț al unei curţi boereşti. Cele trei slugi 

.- bine armate săriră de pe capră şi de pe jilţul din 

dosul .trăsurii, şi începură să sgâţâie la poartă. Tre- 

buiră să strige cam multişor, fiindcă nu erau' aşteptate 

cuconiţele. astăseară și oamenii . din : casă dormiau. 

In curte crescuse iarba mare, fiindcă rar se ieşiă
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şi “se intră. Casa albă boierească era ștrăjuită de 

nişte tei. înalți. : e - 

Cucoanele se dădură. jos din trăsură şi intrară în 
casă. Curând după aceea domniă iarăş în curte o li- 
nişte adâncă. Dar călărețul îmbrăcat în alb, cu calul 

“bălan, pe care-l zărise Ileana la lumina lunei şi-l re- 
cunoscuse, se țineă tot pe lângă poartă în 'umbra 
copacilor. Se părea. că el ascultă la cevă, deşi nu se . 
mişcă nimica, nici măcar frunzişul copacilor. 

Deodată s'auzi din -casă un ţipet pătrunzător, un 
strigăt de femee. Şi pare că-l aşteptase sau. îl pre- 
simţise călărețul de afară. E1 îşi întoarse repezit bă- 
lanul pe loc şi cuo singură opintire sări, din mijlocul 
drumului, adunându-şi capul şi umerii la un loc, peste 
zid, străbătând printre crăci, drept în mijlocul curţii, 
Apoi. se repezi în dosul caselor, şi dădu acolo peste 
O ceată de femei, care speriate, voiau să fugă de el: 
dar el le strigă: «Eu sunt Iancu Jianu! Ce s'a în- 
tâmplat ?. Am auzit “un strigăt !» 
"—- «Doamne, Dumnezeule ! Milostive boierule,> în- 

cepu una dintre ele să se bociască, «tâlharii ne-au 
răpit pe cuconiţa noastră — din casă ; trebue să fi 
fost ascunşi în casă. Abia se retrăseseră cucoanele 
la odihnă, când auzirăm şi. noi strigătul. Am 
gat la iatacul cuconiței Ileana, — fereastra eră. dată 

„îndărăt, zăbrelele erau, rupte, — odaia goală !» 
— <Unde sunt oamenii ? Slugile ?> strigă Iancu cu 

asprime, 
— «In grădina de pomet, într'acolo i-a văzut vi- 

zitiul pe. tâlhari fugind.» - 
_Jianul Și sărise de pe cal şi voiă să alerge în grădina - de poame, când se întâlni față'n. faţă cu slugile — erau 
Şase — cari aduceau pe o altă slugă plină de sânge | ie. 

aler- 

a
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“Iancu află, că vizitiul rănit fusese cel dintâiu, care 

s'a luat după tâlharii, pe cari îi văzuse urcându-se 

pe o scară dinspre grădină, că cel din urmă dintre 
ei îi-înfipsese un cuţit în piept, tocmai în clipa, când 

ajunsese la capul scării. Până să sosiască celelalte 
slugi, tâtharii se făcuseră nevăzuţi. | | 

— <Unde?> strigă Iancu bătând din picior. <N'a 

putut să sboare în cer? Nătărăilor ! Ce este dincolo 
de: grădină ?> _ 

— «Mai sunt alte grădini; boierule, — şi: ziduri, > 
Iancu încălecase îndată : «Deschideți- mi poarta !; 

porunci el, şi sbură afară. n 
EL trecu ca un-turbat prin ulicioarele sucite, printre . 

grădinile, în care casele şi bordeiele erau cufundate 

în somn, şi înconjurând într'un cerc larg toate: pro- 

prietăţile - dimprejurul casei Golfinenilor, ajunse la 
marginea orășelului, unde se află 'cea din urmă câr- 

ciumă, o cocioabă de pământ, învelită cu stuh răpănos. 

EL smulse un par din umbrarul de alături, și începii 
să loviască cu el în uşă. 

- Supărat, dar grăbit, ieşi un om îmbrăcat cu șalvari 

închişi. a 

— «Ascultă; Bulgarule, » îi zise călăreţul, «trebuie 

să fi trecut pe aici nişte Arnăuţi din poteră cu o fată, 
pe care au răpit-o! Apucat-au ei spre Olt la vad ?»: 

Cârciumarul, pe care-l amăgiă portul țărănesc al 

lui -Jianu, îi răspunse bădărăneşte : «Da ce ştiu eu?> 

— <Trebuie să ştii !» strigă Iancu la el, cum nu- 

mai un boier știe,să strige, şi:o pereche -de palme 

sdravene răsunară pe. obrazul Bulgarului, *cEu sunt 

Iancu Jianu !» - 
-. Indată căzu cârciumarul în n genunchi şi sărută vârful 

cismelor lui Jianu, zicând ::<Da, au trecut pe aici, mi:
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lostive boierule, niște 'Arnăuţi din poteră, şi unul din 

ei ţinea în brațe pe oblâncul șelei o ființă omenească.» 

„. Iute îşi întoarse Iancu bălanul şi începu s'o ia în 

goana mare, învelit în praful argintiu, în spre Olt. 

" Calul simţiă -sălbatica groază a stăpânului său, şi-l 
duse, ca fulgerul,.pănă la malul apei. 

Un cearcăn de aburi se aşezase împrejurul lunei, 
și lumina ei scăzuse. Zăduful creştea. Calul şi călă: 

rețul erau scăldaţi în sudori. La coliba 'dela vad se 

opri lancu.-o clipă, căutând să vadă ce eră dincolo 
„la celalt mal al râului. EL zări,. cum podul plutitor 
tocmai ajungeă la mal şi cum o ceată de călăreți 
ieşiau la țărm. Dincolo aşteptă o butcă, care, încon- 
jurată de Arnăuţi, porni îndată înainte. - i 

Ar fi. trebuit cel puţin o jumătate de ceas, până să 
se întoarcă podul înapoi, de aceea, fără a mai stă la 
îndoială, Iancu îşi îndreptă calul în pânza de apă 
lată şi strălucitoare, care se scurgeă la vale cu o do- 
moală gorgăială. Sforăind şi strănutând înotă bălanul, 
îndreptat de stăpânul său prin strângere cu pulpele 
sau din. căpăstru. Iancu ţineă capul sus şi se. întindea 
in şea urmând cu ochi de șoim drumul, pe care-l 
luaseră Arnăuţii. Eră drumul mare 
miazănoapte,. la Slatina. 

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

din care se înălță în văzduh un concert de greeruşi, 
acum crescând şi â ii şi - e 
ac rescând şi acum scăzând. Mii şi mii de flori împrăștiau un miros aproape înnecător în căldura 
nopței, din ce în ce mai întunecoase, .... ! 7 _ va fi alergat bălanul vreo două ciasuri și-mai bine, Şi ră 5 2 . Li . - a . , 
ŞI răsuflă acuma greu prin nările largi. Iancu însă nu tinea scamă. Deodată străbătu văzduhul'o lumină slabă 

„ care duce în spre
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roşiatică. Un vânt .isbitor. lăți' un nor mirositor pe 

deasupra livezilor, care începură “a vâjâi' melodios. 

Greeruşii încetară cântarea lor. La lumina fulgerului 

celui de al doilea, se văzură nişte nori negri cumpliţi. 

După fulgerul. de al treilea se cutremură văzduhul, 

şi tunetele, vijălia şi ploaia în şiroaie sguduiau tot 

şi se vărsau pe valea Oltului în jos. 

Iancu se plecase, şi se lipise de gâtul calului. ni 

sileă mereu ' sălbatic şi nebunește împotriva vijeliei, 

care “ajunsese o ruptură de. nori. Intre necontenitele 

tunete cădeau puhoaie de apă din cer, pe care lu- 

mina fulgerelor le văpsiă trandafiriu. Trosnituri groas- 

nice, asemănate cu acelea ale unor bârne cari.se surpă, 

răsunau în urechile lui Iancu. Dar el silea pe sărma- 

nul cal înainte. Deodată acesta îngenunchiă de. 0bo- 

seală: i 

Iancu sări jos, se aplecă spre el, ar pipăi la coastă: 

Ea nu se mai sbăteă. Calul se lăsase într” o dungă şi-'şi ” 

întinse picioarele. 

Atunci, lancu aruncă cu o injurăttură £ frâul credin- 

ciosului animal, şi începu să alerge pe jos. - Dar cu- 

rând pierdi drumul. Ajunsese în nişte. livezi cu iarbă 

mare, udată, încâlcită şi prin care puteă înaintă numai 

cu mare greutate.. Umbletul lui eră.acuma ca acela 

al unui om stăpânit de un vis greu. El înţelese .cu- 

rând, că eră fără folos. : 

Se munceă totuşi să înainteze, numai fiindcă nu 

puteă să se oprească. Vijelia dimprejurul lui nu mai 

încetă, şi el nu puteă să mai găsească drumul, înainte 

de ce se va lumină de ziuă. . 

După multă orbecare se lovi de un gard. . Pipăind cu 

mâna dealungul gardului, găsi o portiţă ; o. deschise, 

şi văzu la lumina unui fulger o căsuță ţărănească. Bătit
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în uşă, şi la întrebarea, ce i se făcii dinăuntru, el 

răspunse: «Un creştin care sa rătăcit.» „Usa s se des- 

chise. “ 
Oamenii. din casă. erau toţi deştepţi şi se închinau 

prin întuneric. O lumânărică galbenă de ceară licăreă 
slab în odaie, ca un ochiu care se stinge. Eră lumâ- 

narea dela Sf. Inviere, care se aprinde ca apărătoare 

când e vreme tare.. Da 

Jancu se aşeză pe-un scăunel ce i se îmbiă, Şi .o 

femeie, punându-i mâna pe spate, îi zise: <Nu vrei 
să desbraci hainele aste udate?» 

„=— «Trebue să merg. înainte,» răspunse lancu ră- 
guşit.. «Cum se chiamă satul vostru ?» 

—-. «Isvoru. Da unde. vrei să mergi pe asemenea 
vreme.-?> . RE 

El nu. răspunse nimica, ci sprijinindu-și capul: în 
amândouă mâinile, gemu: «Isvoru!» „Acest sat eră 
foarte mult abătut din drumul, care ducea la Slatina. 

-— «Aveţi voi un cal?» 
„— <N'avem, răspunse ţăranul. 
"— «Dar ăre altcineva în sat 2»: . 

— <A fost strângătorul birului pe la noi,> zise ță- 
ranul cu glas înecat, «i fiindcă n'am avut “bani, ne-a 
luat caii şi boii.» . - 

Tunetele se urmau bubuind, şi ploaia vajaia îm- 
prejurul bordeiului. 

Până să se lumineze de ziuă, trebuia să -rămâe 
Iancu aici. Să rătăcească pe jos. pe: vremea asta cum- 
plită, n'aveă înțeles. Şi acum, când se oprise din 
mişcare, când nu putea face nimica--alta, decât să 
şadă în întuneric şi să lase să curgă şiroaiele de apă 
pe trupul lui în jos, acum se. aprinse şi: luă facără 
toată. gheena de mânie din răsvrătitul lui suflet. Is- 

Lă
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bucnise o simţire, până. acum necunoscută, .0 nouă 

furtună în inima. lui. Teama pentru Ileana deşteptase 

dragostea ca prin. biciuiri de foc în inima lui mândră. 
Numai - după :ce “ochii lui Pervanoglu sau oprit la 

această fată, numai atunci o văzu el. Ştiă că acest 

Cârc Sărdar nu cunoştea nici-o altă lege: decât des- 

frânata lui poftă trupească. Din Fanar se adusese, 
cam de o sută de ani, de când şedeau Grecii în Scaunul 

Domnesc, molima părerii josnice, că femeia este fă- * 
cută pe lume numai pentru mulţumirea poftelor băr- 

băteşti, şi nu i se dedeă ei altă băgare de seamă, 
decât: să i se cunoască farmecele trupeşti şi să fie 
gustate. De aci urmă veşnica neîncredere a bărba- 

ţilor unul față de altul. Spre apărarea: cucoanelor de . 

vre-o călcare, Lâncu Jianu. însoţise călare trăsura Gol- 

finencelor până la Caracal, căci aveă bănuială, că 

„Pervanoglu, chiar: dacă -ar fi fost numai din ::răsbu- 

nare pentru rușinea ce păţise, va încercă..să pună 

mâna pe tânăra fată. Imprejurarea că se întorceau, 

mama cu. fata, încă în această noapte la Caracal, va 

folosi-o negreşit, după ce Arnăutul care întârziase 

—- învederat din poruncă — în curtea lui Amza, îi 

va: ăduce-o la .cunoștință Grecului. De aceea aștep- 

tase Iancu câtva timp la poarta Golfinencei. Şi nu 

degeaba! EI scârșni din dinți de-l dureau fălcile. Pe 

când el trecea Oltul înot, blestemata ceată ajungea 

caleaşca Grecului, pornită înainte, şi-i aruncă prada 

în “trăsură, în braţele lui. Ceeace vedea Iancu. acuma 

în sufletul lui, îl făceă aproape să înebunească. | 

Imprejurul. bordeiului băteă ploaia “mereu. Țăranii 

'se închinau cu glasul jumătate. : Erau doi bărbaţi şi-. 

două femei, și când atingeau femeile cu' fruntea lutul, 

cu care eră casa lipită pe jos, se auzeă un sgomot tăşit.
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. Deodată. se ridică dintr'un. colţ un glas de copil: 
«Mi-e foame, - Măicuţă i: şi un al doilea copil începi 

să- plângă. : a ! 
— «Tăceţi, drăguţii mamii, tăceţi, acum se. face 

ziuă,» zise o femeie, pipăind. prin întuneric pe lângă 

Iancu, spre colţul unde erau. ghemuiţi copilaşii. 

— «Da, şi dimineaţa ne spui că vine curând seara, 

şi noi tot nu căpătăm nimica de mâncare,» se > jelui 

copilul. - 

— «Mama şi tata mau nici ei ce: să mănânce, > îi 

mângâiă femeia. i . -: | 
:— «O Doamne, -Mare D-zeule, fie-ţi mil de -noil> 

zise o altă femeie,- «şi strânge-ne de pe acest pământ!» 
— «Taci din gură, babo !» strigă un bărbat la ea. 
— «Ba nu tac,» răspunse. femeia, inu tac! voi vă 

rugaţi la D-zeu pentru vieața voastră ! haha, nici un 
câine n'ar dori :să aibă astfel de vieaţă !» 

- O. lumină de fulger străbătu prin “toate crăptturile 
uşei,. și pe. deasupra casei se auzi un tunet asurzitor. 

Bărbaţii, femeia cea tânără și copiii își făcură cruce 
speriați. . , 

Baba însă urmă cu glas răguşit : - «Te- -am auzit, 
Doamne Dumnezeule ! Ia: trăsneşte casa blestematului 
de ciocoiu, care ne suge măduva din oase! Că din 
holda ce muncim, nici un bob nu ne lasă să folosim. 
Copilaşii ne stau goi, fiindcă plătim, plătim, plătim pen- 
tru casă, pentru fam, -pentru. albine, pentru păşiune, 
pentru fătatul oilor. Intr'o zi ne va cere plată şi.pe aer 
și pe soare, ba pentru ca să putem umblă . în sdrenţe 
şi ca să murim de foame ! Mai ştii; ne-o...cere v 
și 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 cer. pe.la ciocoi .şi pământ la 

amă
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alde 'noi! Infundă. gura .popii,. mincinosului, cu bu- 

curiile cereşti, şi  dă-ne:nouă în:schimb o bucăţică de 

pâine ! Ta-ţi şi. cerul şi „cuvântul,. şi mai lasă-ne; pă- 

mântul !> . E aa 
Așă strigă: mereu “baba” prin intunericul nopţii: vi- 

jelioase. Nimeni nu cuteză' să-i mai spună.o vorbă de 

” împotrivire. Pe toţi îi cuprinsese o groază, văzând 

cearta babei cu D-zeu şi Fiul lui. | o 
Iancu zise atunci cu glas aspru: <Luaţi-v vă, Dărbă- 

_ţilor, puştile voastre şi duceţi-vă în. codru > : 

“Ţăranii tresăriră. | 
— «Dar cine. eşti tu, boierule ?> întrebă unul cu 

sfieală. : a 

Bătrâna deschise uşa. : 
“In lumina: slabă a amurgului de dimineaţă, oamenii 

văzură șezând pe vatra lor, un on cu faţa galbenă - 

ca ceara, croită cu belșug de îndrăsneală, cu nişte 

ochi aprigi şi scânteietori. : 
“Câtăva vreme 'ei. se .uitară la el în tacere. Apoi 4 ță- 

ranul cel - bătrân, slăbănog, zise: <Gândeam că eşti 

„Mereanu.» . 

Buza lui Jianu se ridică d'asupra colţlor, ca 'ntr'un 

fel de zâmbet, şi zise : «Incă nu. Se sculă în sus, îşi 
întinse mădularele înțepenite, scoase -un ban de aur 

din chimir, pe care-l dădu țăranului-celui bătrân, şi 

păși peste prag, făcându-se nevăzut prin ceața ce 

pluteă fărămită, alburie pe deasupra livezilor..- 

x > 

Când răsări soarele, negutele se rupseră. curând, și - 

câmpurile se vedeau în toată jalea, .ce ele înfățișau 

„acuma. Toate drumurile şi potecile. erau acoperite cu 

un zmârc lipicios, şi Iancu în scurtă “vreme eră stropit.
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„cu noroiul lutos :până. la brâu. Sute. de gânduri se în- - 
crucișau în capul lui: Slatina-erâă încă departe, lo- 

curile erau pustii, cine ştie, dacă eră să mai găsească 
în vre-un sat un cal, şi ce fel de cal? Aşă dar, mai 

bine înapoi la moşia .lui la Caracal. Dar ticălosul de 
Pervanoglu ajungeă intr'aceea. tot: mai departe, şi 
câștigă tot mai multă vreme, spre a ascunde pe. ne- 
norocita fată în vre-un cuib retras! Iancu gemiu . adânc 
şi porni iarăşi. 

Inainte de toate, eră trebuinţă „să ajungă în dru- 

mul spre Siatina. Drept în față se vedei în depăr- 
tare. o fâşie. din negură rămasă, pe care soarele încă 

“mo supusese ; acolo trebuiă să fe Oltul. EI o luă drept 
întracolo peste țarini și peste gloduri. Uneori se cu- 
fundă până la. genunchi în pământul înmuiat. In 
sfârşit iată o fâşie lată: de lut::eră drumul pe care-l 
căutase. Pe drum zări îndată: un om călare Şi care 
duceă de căpăstru un alt cal. 

* In lumina argintie, care.revarsă dimineța farmecul 
său pe câmpiile Rumâniei, se par. toate figurile mai mari 
decât în ființă. Ele se văd foarte departe. Astfel .re- 
cunoscă Iancu îndată pe celălalt drumeţ, şi fu de ase- 
menea! recunoscut: şi -el. Călăreţul'eră Ţiganul Alexe, 
sluga lui credincioasă, care apropiindu-se descălică 
îndată, şi luând mâna stăpânului său, o duse la buze 
şi la frunte. Pe | 

— «Slavă Domnului!» zise el, 'şi istorisi $ în grabă : 
«Am fost ieri la Caracal stăpâne, ca să cumpăr pe 
şargul ; când porniiu pe la miezul nopţii să Poţi găsi 
calul, precum ai poruncit, la răsăritul soarelui în cur- 
tea boierului Amza, trecuiu pe lângă curtea cucoanei 
Maria Golfineanca. Acolo toţi oamenii alergau jelin- 
du-se în toate părțile, şi afi aiu ce se întâmplase. A flaiu
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că tu, stăpâne, te-ai pus pe goana tâlharilor. Căutaiu 
să-ţi dau de urmă. Bulgarul dela cârciuma. din mar-: 
ginea oraşului te văzuse apucând spre. Slatina. Dar 
nu putuiu trece râul, decât după ce se mai aşeză vre- 
mea tare. Mulţumesc lui Dumnezeu: şi Maicii Prea 
curate că te-am găsit'acum.» - | E 

Iancu dădu numai din cap, el eră obişnuit: cu pă 
"trunderea şi cu iscusința lui Alexe. 

„—- <Bălanul a*rămas astă noapte lungit,» zise: el, 

şi această vorbă "i ajungeă lui. Alexe, arătând mul- 
ţumire' şi recunoştinţă. <Acum înainte spre Slatina.» 
E 1 strânse calul din călcâie, şi porni în goană. - Să 

“ Când.soarele se înălțase, cei doui călăreţi ajungeau 
în Slatina: IE a 

" Oraşul eră aşezat. pe . dămburi, în mijloc de grădini 
cu care. erau îmbrăcate văgăunile .ce ':slujeau drept: 

uliţe. Pe “marginile grădinilor erau garduri, cele mai 

multe. pornite spre vale. Slatina: înfăţișă o paragină 

ca orce oraş, în care avuseseră Turcii. coriace. | 
„Arşiţa soarelui. de amiazi cloceă deasupra: ulicioa- 

relor verzi, pustii de. orce suflare omenească. - : 

Când călăreții cârmiră la uni colţ, se întâlniră cu 
un Arnăut, pe care Iancu îl cunoscti îndată.'Eră acela 

care rămăsese aseară înapoi: :în curtea : lui-: Amza, 
după plecarea Cârc Sărdarului. Cu iuţeala gândului 

aruncă lancu frânele calului său .peste - mâinile lui 
“Alexe, aşă încât. Țiganul abia avi vreme să .le 

apuce, înainte de ce 's'o rupă șargul la fugă, , speriat 

prin smuceala primită. ae 
- Iancu sărise de pe 'cal şi făcând. nuniai : doi pași, 

prinsese furios pe Arnăut,. îl înhățase de gâtlej şi-l 

aruncase la pământ, înainte de ce să se -poată apără. 

Punându-i un genunchi în-piept. şi apucând cu 

Ilaiducul. N 4
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mâna stângă, ca - şi cu'o ghiară, amândouă . mâinile 

Arnăutului,. Jianu trase cu -mâna dreaptă cuțitul. din 

brâu. şi i-l înfipse în: umăr. | . 

— «Câne! câne spurcat,> sbieră la el, cunde este 

fata, pe care aţi răpit-o ieri? Unde este? şi la fie- 

care întrebare cuțitul lui se înfigeă din nou în trupul 

Arnăutului culcat la. pământ. <Lăpădătură a Iadului, 

spune!- Ori îţi smulg. limba: din gură b 
“Dar: Arnăutul -eră pe jumătate mort de. spaimă Şi 

de dureri, ochii îi eşiră: din orbite. 

“Alexe se apropiă:cu sfială, şi zise încet: «Stăpâne, 

îl omori înainte de a-ți răspunde.». a | 
„— <Da, ai dreptate !» Iancu se sculă în sus şi l0- 

vind în coastă cu piciorul pe Arnăutul lungit, îi strigă: 

“Spune, nemernicule, spune, pentru cine aţi răpit fata ?» 
și .se plecă încruntând sălbatic sprâncenele <Pentru 
cine ?» .Își : ţin răsufletul; ca să: înţeleagă îngăimarea 

Arnăutului, care :începuse-să. tragă: de. moarte. 
i casa Pervanoglu.....2. .- 

n «Tâlharule 1» ţipă Iancu înecat,. călcându-l cu 
piciorul. «Unde este -acea dihanie acuma?» : | 
.. Dar arnăutul nu: mai răspunse .nimic ;. eră mort. 

. Deodată :se: auzi un vaiet lung de muiere: prin 
văzduhul liniştit: «Aoleo...0...0 aa. Si apoi. iarăşi : 
<Aoleo..0..0..h»:: :. 

:i— «Stăpâne;» zise Alexe. tăinuit, <0  femee de după 
garduri ne-a văzut. Auzi icum.. strigă 2» 

— :<Aoleo0..0..0..1>. se. auzi -a. treia: oară, 
meni buni! îl omoară! Omor! Ajutor !» 
= «Haide, stăpâne, să plecăm,» zise Alexe: zorind, 
<ea “chiamă * pe toţi vecinii: într? ajutor.-“Vi in, stăpâne, 
pentru numele lui D-zeu! Haidem !:E ziuă m 
dacă .te prind, n'ai folosit nimic.» 

săriţi oa- 

ar re,
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.— «Blestem b» scrâșni Iancu,: sărind pe .cal, drept 
de jos, cum eră obicinuit, fără să întrebuințeze scă- 
rile, cu o singură mişcare a: muşchilor săi :de oţel. 

Ei se făcură nevăzuţi, tocmai când o gloată de. oameni 
"soseau prin cotitura -uliței din “dos. : 

„. — <Pe aici !» strigă Alexe şi sări cu surul lui sprin- 
ten peste un gard înalt de. cătuşnică şi ciritiș. 

Jianu îl urmă. printre: grădinile de poame „pânăn 
vârful dealului. . 

Când ajunseră _sus-pe coamă, se auzi: în „vale 0 
împuşcătură, n | 

» +— «Ne urmăresc» zise Alexe, 

— «Pe cale greşită,» răspunse Iancu. «Dar trebnie 

să ne despărțim aci, urmele unui. cal se găsesc mai 
greu decât. dacă sunt doi-cai împreună. Tu să te 

duci la: vale la podul umblător, şi eu am să. trec 

Oltul mai. pe din sus în înnot.> - 

„.<Cum porunceşti, stăpâne,: răspunse ' 'Figanul;- “şi. 
surul jui. mărunțel o luă în buiestru de vale la stânga, 
pe când Jianu. apucă la dreapta. 

La poalele. şirului -de dealuri, eră.o pădurice. de 

salcii, pe la spatele.lor curgeă Oltul lucitor în albia 

lui lată. Și iar mai săvârşi Iancu odată îndrăzneața 

faptă; pe -care o făcuse. cu o seară mai "nainte. EI- 
trecu Oltul de-a curmezişul, printre undele spumegate, 

„ce curgeau 'repede. la vale, cu toată: frica .ce o avea 

calul său cel nou, care .nu cunoşteă încă „primejdioa- 

_sele: obiceiuri ale stăpânului Său 

NI :k 

. Ea i 5 E, E x | LE 

Pe şirul lung: de dealuri, care se 'întide dela: Mia- 

zăzi spre Miazănoapte, în dreapta Oltului, și la 'poa- 

lele căitora este aşezat orășelul Drăgăşanii, creşteau
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şi .se coceau. strugurii în viile sădite şi lucrate . aici 

în Oltenia:de vre-o: mie de ani. Cerul eşte aşă de 

blând, . încât ele. mau : nevoie. să fie: îngropate nici 

iarna. . - E 

Colo sus, pe un Şart,- eră o- căsuță mică, o: coțcă 

albă,.a cărei : învelitoare neagră de şindrilă se spri- 

jineă în faţă pe nişte 'stâlpi subţirei albi ca de smân- 

tână. O pădurice de trandafiri roşii deschişi şi foarte 

mirositori creșteau cu belşug dinaintea pridvorului . 

şi. împrejurul :colțiilui:.dirispre:-Miazăzi al. căsuţei. 

Eră locuinţa lui Iancu Jianu. De 
"Casa, trandafirii, iucii împrăștiați, ale căror c.uni 

de. crăngi. rotunde se înălțau peste rândurile de vițe 

şi gardurile vii, toate: zăceau -ca fermecate. de arşița 

grea a soărelui.. Zarea .erâ acoperită cu -un zăbraric 

cenuşiu de ceaţă. Dulăul de oi'gălbuiu se retrăsese 
în bârlogul lui, spre a. se apără de cuptorul soarelui. 

Deodată . însă - se.repezi -afară, zârnăind lanţul: În 

aceeaş clipă sări şi: Alexe din! uşă,: se: aplecă spre 

câine şi-i porunci să tacă.: Apoi îşi îndreptă privirea. 

prin văzduhul tremurat, spre intrarea viei; o portiţă 
-de Șipci, aşezată în. gardul verde, Acolo; se. oprise un. 
-călăreţ.. „i 
“Alexe. se repezi spre întâmpinarea lui Şi-i zise : Vă 

sărutăm. dreapta, Cucoane Dumitre!».... ;;. î-. 

Dumitru Jianu,-— căci el eră; —oftă +: 

am găsit: drumul. Mor: de :căldură.» e 
Râuleţe de sudori îi 'curgeau pe. tâmple în jos.-! 
— <Mulţumesc lui Dumnezeu, că ai venit, boie- 

rule,» răsufiă Țiganul, <eu mă topesc de frică Pentru 
Cuconu lancu, aici, în Singurătatea asta.» +1... 2 
„—— <Mi-ai trimes > vorbă, că este bolnav. Su e mai 
bine >»: - i 

1 < Off! însarţie
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: — «Tocmai a ațipit,» răspunse Alexe, şi suspinând. 

adânc: «Of!>:zise, «de zece ori am: crezut, în aceste 

două săptămâni, că-mi moare pe braţe. Şi acum, bo- 
ierule, milostiveşte-te și descalică aici în umbra; nu-: 

cului ăstuia. Cuconu .lancu are somnul foarte : uşor, 

ȘI- mi este. frică, că “ne aude, dacă intrăm în -casă.>. 

Țiganul dispăru şi se: întoarse apoi în grabă, aducând 

câteva perini, pe cari le: puse pe iarbă, o doniță 

de-apă. răcită cu ghiață şi un ştergar de. iin. Apoi 
ajută boierului, să se desbrace de hainele: de pe dea- 

supra, până rămase numai cu cămașa, îi turnă apă. 
pe cap, pe gât şi pe. mâini şi-i dădu ştergarul, spre 

a se svântă,. Apoi îi scoase imineii boierului Dumitru 

din picioare şi-i puse nişte pantofi uşori. - 

Toate acestea fură făcute liniştit şi cu - îndemânare, - 

cu acel simț de slujire, care ghicește dorinţa şi. tre- 

huințele înainte de a fi spuse, simţ,.pe: care Țiganii 
îl au într'un fel deosebit desvoltat. e 

După ce se răcori astfel boierul Dumitru pe. din: 

afară, Alexe i-aduse şi o dulceaţă. cu apă rece, spre. 
a-se răcori pe din-lăuntru. Apoi fratele mai mare al. 

lui Iancu zise cu un suspin adânc de mulțumire tru-: 

pească : <Of! Pe ferbințeala asta să. vii călare aicia 

în sus, n'a fost glumă! “Trăsura mea a.rămas în Dră- 
găşani. Când ne-am apropiat: de oraş; am pus chiar: 

să scoată clopoțeii dela cai, ca să nu trag băgarea 

de .seamă asupră-mi.. Tu m'ai rugat, să vin, fără. să. 
se ştie. Da, da, îmi închipuiesc. pentru ce ! Istoria din 

Slatina am aflat-o şi noi!» şi clătinând din cap: «Se 

pare că-a intrat în Iancu-un duh-necurat.» .: 
— «O, Doamne Sfinte !» se văită Alexe încet, «nu- 

mai de-mi sar face sănătos! de două ori în douăzeci 

şi patru de ciasuri, aprins cum eră, cu sângele clo- :
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cotind, s'a aruncat în Olt.: Maica Domnului! ce mai 

călărit fuse și acela! Când a sosit Cuconu Iancu aici, 

îi clănţăniau dinţii în gură, tot veninul i se vărsase 

în sânge. Il scuturau frigurile, şi trei nopţi de-arândul 

s'a sbătut ca turbat!» "Țiganul îşi puse mâna la cap. 

«Groaznic lucru! Am aprins făclia dela Paşti, şi după: 

ce Maica Domnului şi ceilalţi Sfinţi mi-au ascultat 

rugăciunile mele, în sfârşit sa mai liniştit Cuconu 

Iancu. Mereu i-am răcorit cu apă rece fruntea şi vi- 
nele cele mari. Ardeă 'ca un jăratec, boierule milos- 

tive ! N'aveă nici un pic de somn, şi::nu luă nici o 

bucăţică cât de mică în gură. Of! Of! Of!» — încheiă 
el -povestirea cu jalnice oftări. Deodată întoarse capul 

său, cu păr negrul şi creţ, ascultând spre casă, se re- 

pezi într'acolo şi intră înăuntru. 

Dumitru îşi făcu de câteva ori cruce şi zise încet: 

«Maica Domnului ! Frumoasă istorie mai fuse şi asta!» 
Alexe se întoarse înapoi şi îngenunchind înaintea 

lui. Dumitru, îi sărută picioarele rugându-l . încet: 
<Stăpâne prea milostive, iartă pe robul tău, fie-ți milă 
de groaza lui şi nu-i spune Cuconului Iancu, că eu 
te-am chemat aicia.> . 

| — «Adică n'ai fi avut. voie, să faci astfel? Ce 2» 
îi tăiă Dumitru vorba, «Fii pe pace. Nam să-i spui 
nimica. Pot să-l văz acum ?> 

. Alexe dădu din cap, se repezi afară de sub umbra 
nucului în văpaia 'soarelui şi rupând o foaie uriaşă 
de lobodă, adumbri cu ea capul 'cel tuns scurt al lui 
Dumitru pe drumul dela nuc şi până în casă. 

In odaia albă Iancu zăceă în pat, şi când intră fr 
tele său, se uită la el cu ochii mari şi aprinşi. 

— «Alexe îmi spune că vii i din pricina întâmpl 

a=: 

ării.



"din Slatina ?> zise el repede, deşi vorba lui eră încă 
. fără putere, 

— cÂşă este,» răspunse Dumitru, aplecându-se după, 
obiceiul de atunci asupra fratelui său mai: mic şi să- 

rutându-l. «Noi am jurat, se înțelege, că nu se > poate 

să fi fost tu. — Insă...» 
— <Eu am fost. Puteţi să spuneţi or si unde. Pe 

ticălosul de Arnăut l-am. omorît ziua nămiaza-mare . 

în dreptul caselor lui Costică Popescu,» răspunse 

Iancu. Un fior treci printre sprâncenele lui şi- el în-. 
trebă zorit: «Fata s'a găsit ?» 

Dumitru aruncă capul spre spate drept senin că 
nu s'a găsit, 

Iancu închise ochii. Şi mamă-sa ? Ea nu face ni- 
Mic 22 a 

„_1— <Sa stins ca o făclie de ceară î în care ai suflă, > 
fu răspunsul. 

— <La dracu !» strigă Iancu cu glas ajuns acum 

deodată puternic. «Şi ce faceţi voi?» Iar când zări pe 
Alexe arătându-se în ușă speriat, strigă la el ridi- 
cându-se repede în sus, în pat: «Ce mutră faci? Crezi 
tu, că am să mai gogesc aici în lenevire? Să nu zici o - 

vorbă!:Eu nu. sunt muiere!» şi învingând ameţeala, 
ce-i veni după mişcarea sbuciumată, zise iarăşi către 

fratele său: <Va să-zică, niminea nu cutează să ri- 

dice măcar un deget, dacă i-a venit poftă: unui ca- 

țaon, să ne răpească femeile noastre? Fireşte, pentru 

ceea îi poftiți la voi pe acei câini şi le deschideţi 

casele voastre!» Puterile lui Iancu nu erau însă atât - 

de mari cât:eră mânia lui. EI se făcu alb ca tibişirul “ 
şi trebui să se lase înapoi iarăşi pe căpătâiu.: 

— «Iubite frate,» zise răbdătorul Dumitru liniştit, 
«acum ascultă-mă şi pe mine. Fata nu se ştie unde -



56 

este. Mama este moartă. Plângerea, pe care ar fi 

„putut s'o facă Cucoana Maria la Divan, noi n'avem, 
„zi zi. cădere s'o facem, deşi suntem rudiți mai depărtat. 

misi plângere împotriva cui ?. Impotriva.unui desmerdat 
“al Domnitorului, împotriva Cârc Sărdarului Perva- 

noglu. Orce om cu minte, care ştie cum merg lucru- 
rile la noi,.trebue să înțeleagă, că un asemenea pas 

-ar fi o curată pierdere de vreme. Nu numai că ase- 
menea plângeri n'ar aveă.nici o urmare ani de zile, 
dar încă ar face .şi pe jeluitori neplăcuţi, ar ştirbi 

„vaza lor şi trecerea, dacă nu şi chiar siguranţa lor. 
Și toate acestea, încă odată ţi-o spun, fără nici un 
folos. Şi chiar dacă am iisbuti, ce .ar mai însemnă 
aceasta în cazul de față ? Iubite Iuncule, să spunem 
lucrurile ritos, cum se cuvine între bărbaţi. Când stă 
în puterea ta să alegi de soţie pe Ileana Golfineanu,. 
în frăgezimea şi curăţenia ei, ai respins-o. Acuma 
când.nu mai poate să fie soţia ta...» -. „. 

Un fel de muget străbătu printre dinţii încleştaţi 
ai lui Iancu întrerupând „pe. vorbitor; mâna lui cea 
lungă şi'slabă se adună încet, strângându-se în pumn. 
«Ajunge,» zise el cu glasul stins, «Ce înţelegi tu sub 
cuvânțul drept şi dreptate şi ce înțeleg eu, sunt lu- 
cruri cu totul deosebite unul de altul, . deosebite ca 
focul de apă. Despre aceasta să nu mai vorbim.» 

A trebuit iubirea cea caldă.de frate a lui Dumitru 
şi cruţarea-ce se datorea stărei în care se găseă Iancu, “Pentru ca să fie ținută în seamă această hotărîre. 
Dumitru, care în tot judeţul, ba chiar în toată Olte-. -nia, eră privit, ca o pildă de om drept, ale căruia 
vorbe ȘI poveţe erau primite peste tot cu respect, el trebuiă să sufere, că acest băiat tânăr. să-i spună, că 
la o adicătelea el nu ştie ce este drept şi ce e drep- 
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tatea! Cum sar mai fi putut luă în nume. de rău lui” 
Amza, fratelui celui mare; care eră înzestrat cu mâi i! | 
puţină răbdare, dacă. se 'arătă aspru faţă de apt ST 
„— <De-vreme ce nu mai avem nimic de vorbiti EA “ 

zise Dumitru cu mândrie, cam să mă întorc acastiă 
Iancu nu făcu nici o mişcare din. loc. 
— «Rămâi cu bine,» zise Dumitru, şi din pragul 

uşei se mai uită încăodată înapoi: «Casa mea, :se 
înțelege, că rămâne. deschisă totdeauna pentru, tine.> 

Când ieși afară, Alexe se repezi cu ochii plini de 
lacrimi la mâna lui: «Boierule, bunătatea ta este ca 
aurul cel mai curat,» şopti el. Vai, am mare frică 
pentru stăpânul meu.» i 

— «Ingrijeşte,» îi zise Dumitru cu stăruinţă, 

să rămâie liniştit aicea sus. Cu .cât mai ascuns, e cu. 

atât mai bine! Noi vom încercă toate chipurile, ca 

„să-l împăcăm pe Cârc Sărdarul.şi să mituşim nesă- 
buita faptă săvârşită la Slatina. Deocamdată nu se 

poate. vorbi vorbă. cuminte cu: stăpânul tău. Trebue 
ca vremea să-i aşeze mintea iarăşi în scaunul ei.» 

2    

e: 
ste * 

“A doua zi noaptea sosi argatul, care chemase pe 

boierul Dumitru din Caracal, şi care apoi rămăsese 

în Drăgășani spre a iscodi, după povața prevăzăto- 

rului Alexe, dacă nu cumvă se arătă potera. El vesti 

cu mare zor: că a sosit Căpitanul Duţă cu zece Ar 

năuţi în orăşel. i 

- Iancu sări din pat. Această veste îl. făcu. sănătos. 

“De când își venise în fire, îl chinuiă şederea în .pat 

şi trecerea vremii fără rost. Când Alexe începi cu sfi- 

ală să se” roage de stăpânul său, ca să se gândească 

la siguranţa sa, Iancu îi strigă :: «Du-te: la Dumitru, | 

i păcătosule, dacă - "ţi este" frică.» .
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. “Tiganul începi să : plângă din adâncul sufletului. 

'Tancu își aruncă pletele spre. spate, şi lărgindu-și 

pieptul, zise de astădată mai blând: «Ei, bine acuma ! 

Haide -să curăţim armele şi să le ducem sus în "Culă. 

Aici în casă nu putem să rămânem. Aici ne pun la fum.» 

Pe creasta şirului de dealuri, în apropiere de casă, 

eră un nuc de vre-o sută de ani. Intre ramurile lui, 

în inima bogatului frunziş, aşezase Alexe un cuib de 

scânduri, pe care Iancu 71 numeă Cula lui. Acolo ”i 

plăcea să şează în ascunzătoarea de verdeață, ascul- 

tând bâzâitul albinelor şi cântările păsărilor. Din când 

în când el rupeă câte -o frunză lucitoare şi frumos 

brăzdată, o sfărâmă între degete spre a gustă miro- 

sul ei aromatic: şi răcoritor. Când se ridică pe un 

genunche. și despărțeă desişul crăngilor cu mâna, el 
aveă o frumoasă privelişte înaintea ochilor :'-mai. în- 
tâiu viile, pe coasta: repede, cu gardurile lor sbur- 
lite, alcătuite din tot felul de spini înfloritori, apoi 
mai la vale un brâu de grădini cu pomi roditoriy Și 
în dreapta orăşelul Drăgăşani, din a căruia mare bo-. 
găţie de verdeață se ridicau trei-patru turnuri de bi-. 
serică, învelite cu tinichea strălucitoare... Lin se în- 
tindeă şi mai jos larga luncă, pe care o străbate Oltul 
din miazănoapte spre miazăzi, Celălalt mal se ridică 
drept şi înalt, iar pe creasta lui se întindeau pădurile. 

Ii eră dragă Iancului această privelişte, pe care o 
cunoștea şi acoperită cu zăpezile de iarnă, şi presă- 
rată cu zăpada florilor de pomi, îmbrăcată atât în 
verdeața verei, cât şi învălită cu fețele de foc ale | 
toamnei. El iubea deopotrivă dealurile, al. căror coame 
șerpuiau în . văzduh, cât şi strălucirea. Oltului în de- 
părtare. EI iubeă. roditoarea pace de jur împrejur, şi 
de multe ori cântase pentru sine şi pentru Alexe, care-l
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ascultă fericit, cântece în puterea. nopţii, . luminată: 
de luna minunată. : e 

Astăzi însă, se isprăvise cu liniştea boerului. El pre- 

făcuse cuibul într'o mică cetate. Puşti, pistoale, gloanţe 
şi cornuri pline cu iarbă erau atârnate, spre a fi la- 

îndemână, de crăngile cele mari din-mijlocul nucului. 
In aceeaşi vreme Alexe se făcuse nevăzut într'un 

colţ al viei, prin mărăcinii, cari creșteau pe deâsupra 
răzorului uşor ridicat, care înconjoară fiecare vie. 

Afară de Alexe, de stăpânul său şi de vier, nu ştiă 
nimenea, că în cocoaşa aceasta de pământ eră o: 
pivniţă, a căreia intrare eră ascunsă cu tn capac de» 
scânduri, acoperit: de tufe de zmeură şi de mărăcini. 

" Când se urcă Ţiganul iar în sus la cuib, unde eră 
„stăpânul său, Jianu îl întrebă: «Toate bine? 

— «Toate, stăpâne. — Am dat mâncare - la e cai Şi : 
de băut.» 

— «Şi ai pus şelele pe ei? 

— «Le-am pus. Acolo în beciu nici dracu n'ar 

bănui că sunt.» Apoi adaose: «N'ai mâncat nimica. 
astăzi, stăpâne, să-ţi aduc ceva de gustat aicea sus.» 

— «Pe urmă,» răspunse Iancu scurt. i 

„— «Pe urmă 2 întrebă Alexe. . 
Dar Iancu nu-i mai răspunse nimic, -aţintit şi ne- 

mişcat pândea printre crăngile, pe care le înlăturase 

puţin cu degetele. 
Nouă călăreţi se urcau în sus prin văgăuna dintre 

vii. Sosiţi la via lui Jianu ei se opriră şi descălicară. 

Unul rămase la cai, iar ceilalți opt pătrunseră printre - 

mărăcini în vie, prin opt deosebite locuri. * 
Cu băgare de seamă. şi foarte iute, poteraşii cău-. 

tară întreaga vie.. Unul dintre ei eră Duţă, cel cu 

fața galbenă ca' veninul. El se îndreptă spre casă.
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După scurtă vreme, veni. iarăși afară, șueră odată, şi. 

oamenii lui se adunară din toate: părţile, la el sub nuc. 
„— «Nimic, zise căpitanul.  . " 
— «Nimic,» răspunseră ceilalți. <Nicăiri nu se . aude 

sunând pământul a gol, In tot cuprinsul viei nici o 

urmă de ascunzătoare pe sub pământ.» - 

_— «Va să zică,» hotărî atunci căpitanul,. scuipând 

cu dispreţ, «ne-a minţit „Dobre astăzi, ca şi acum 

patru zile Ivancea, care ne-a dus la curtea lui Jianu: 
cel “mic de lângă Caracal, spunându-ne, că vulpea 
este în vizuină, şi că “n'avem decât să-i punem fum . 
s'0 scoatem.». 

—. «Căpitane, zu se apără Dobre, «fratele lui 
Jianu a fost: aici astăzi. Oamenii din. Drăgăgani l-au 
văzut, cum urcă.călare în sus.» 

— «<Ţine-ţi gura!... Acei oameni din Drăgăşani au 
fost tot aşă de chiori ca voi!» ocări Duţă. «De două 
săptămâni ne pierdem vremea, şi. pentru asta nu ne 
plăteşte Cârc. Sărdarul nimic. Abiă dacă. „plăteşte 
Pentru isprăvile cele bune, făcute. Dintâiu am tre- 
buit să fur cireşica dulce, pe. iubita lui Jianu, Şi 
acuma îmi cere capul cuconaşului! Pentru aceasta, 
firește,» adaose el cu un zâmbet mulțumit, .<voi fi 

_Tăsplătit odată, când stăpânul se va fi săturat de ea, 
"şi nu-i va mai trebui, dându-mi mie această Arăgeă-. 
laşă pradă.» 

Ortacii râdeau cu. haz. 
Deodată însă tună de deasupra | un gias, de sus s din copac: «Răsplătit vei fi îndată acuma, dihanie 5 
O împuşcătură S'auzi, 

, 
și. Duţă căzu. cu . faţa la pământ, 

„ Răzbunătorul îl nimerise drept în inimă, 
„ Zăpăciţi de spaimă, Arnăuţii se retraseră. Ace astă
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clipă "i ajunse” țintaşului de sus, ca să' descarce. cu 

amândouă mânile două pistoale deodată şi să mai 
culce încă doi vrăşmaşi. - * 

Acuma însă trăzniră cinci puşti. îndreptate spre copa- 

cul, care aruncă moartea. Gloanţele șuierau, ferfeli- 

ţând foile zămoase şi loviau cu un sunet surd în pâr- 

tea de jos a cuibului şi în crăcile nucului. Printre solzii 

verzi ai scutului de ramuri se ridicau şerpuind lim- 
bile cenușii :ale fumului de iarbă, şi lupta. dură o 

jumătate de şeas, până ce toţi Arnăuţii erau culcaţi la 
pământ, fiindcă Iancu, trăgaciul iscusit, putea să-şi 
aleagă jertfele sal€ din apropiere, pr când năvălitoriii 

nu vedeau nimic nici deasupra lor, ni-i în faţa lor, 

alta decât frunzişul uriaş'al nucului, în crăngile că 

ruia eră ascunsă undevă moartea şi: ţinteă de acolo. 

“Când amuţi pistolul şi celui de 'al 'optulea Arnăut, 

atunci cel de al noulea, de: afară din vie, se “aruncă: 

pe calul său şi o rupse la vale, târând după sine “toată 

cireada de cai, şi apucând fuga mare spre oraş. 
Sprinten, săltând ca. o panteră, sări Jianu jos din 

copac. câlexe!» strigă: el oprindu-se înaintea gră- 

mezei de'leşuri şi ridicând: amândouă mânile în sus, 

«Alexe, acuma mă simt 'bine! Insfârşit mă sit bine. 

Am gustat din răsbunare!'Ura-mea eră groaznic de 
însetată, cât pe aci eră să pier de văpaia ei. Acuma 

m'am. răcorit şi n'am ușurat Acuma nu mai voiu. să 

mor de ură, ci. vreau. să trăiesc din ea !>. a 
El se repezi în „casă, „strigând: «Haidem,. „băieţi, 

să mâncăm !2 . | 

„ Alexe şi cu vierul, i un. Tigan bătrân, v veniră cu grabă 

acolo. Iancu porunci : Pâine. şi brânză, o bucăţică 

de şuşală şi o. duşcă bună de ţuică! Mi-e foame h | 

Dar când luă cea dintâiu bucăţică. în, gură, i 'se
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făcu greață, el trebui s'o înghiţă în: silă. O clipă tre- 
bui să-şi. sprijinească capul de perete: Urechile i se. 

păreau zguduite de treascuri 'de puști... ; 

— „«Stăpâne, nu este niciodată bine, să începi lupta 

cu inima goală. Robul tău a; cutezat. să ţi-o spună,» 

îi zise Alexe cu. sfială. , «Și acuma trebuie să bei mai 

întâiu. ceva.» .....,;.:.: 

» Jianu îşi muşcă buzele. e i 

- «Afurisita aia de boală, ea este de. vină, >» zise 
el “mârâind, «ei, haide, adu încoace.» EI apucă plosca, 

"ce i se întinse, -şi trase o duşcă bună.. Indată ( începi 
să-i placă mâncarea. : -. N 

Ei strânseră apoi. rămăşiţele de. merinde, ce mai 
rămaseră, și le puseră în desagii de lână. Alexe aruncă 
„desagii pe umeri şi urmă pe stăpânul său, care treceâ 
Tânjind pe lângă mormanul de. morţi de sub nuc. Ţi- 
ganii își făceau. mereu la „cruci, i Me 

Bătrânului vier îi spuse - Iancu: <Tu vei rămâneă 
aici. Hrăneşte- te. din -rodul viei. Dar să ţii casa în 
bună stare.>.: - 

Apoi. scoaseră caii din hruba de sub. răzor. şi în- 
călicând porniră'. încărcaţi. de : arme ; pe spatele lui 
Alexe se încrucişau . două puşti lungi. Apucară spre 
miazănoapte, în sus „la munți. - 

pi o -. zi 

i e se x Ni : [ . 

„Șoimul şi cu Surul,: neobosiţii cai al: lui - Iancu şi al lui Alexe, alergaseră toată ziulica, ba de 
pietrişurile: fărâmate, 'ba la deal spre înaltele coaste, cum sunt obișnuiți numai caii Rumânești s'alerge. 

Acum se făcuse! noapte, O noapte mai: răcoroasă decât -- în văile dela Drăgăşani, onoapte' de - munte, :venind 
„repede, ca o pasăre: uriașă, care bate! „numai. din când: în când din. aripi. Diva 

vale, peste
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Fugarii se .opriră în mijlocul prundişului, în matca 

unui 'râuleţ, ce curgeă murmurând ușurel, şi lăsară 

caii'să -beă. -Apa eră. lucitoare. ca un oţel -frecat, 

pădurile înfrunzite, care îmbrăcau malurile înalte ale 

văii, păreau mai întâiu fără nici o: față, apoi se. în: 

tunecau şi păreau negre... pia 

Deodată ridică Șoimul, şargul ja” Tancu, capul în 

sus şi începu să joace urechile î în. toate părțile. 3 

Călăreţii începură ' să fie şi ei băgători:de:seamă. 

— «Poate că a simţit vre-o Bară șopti 4 Alexe, 

Jianu ascultă. a 

Ei nu-putură înșă să înţeleagă nimica ” altceva de- 

cât şoaptele uşoare ale râulețului trecător prin valea 

liniştită. Ştiau însă, că-un cal însetat. nu. se între- 

rupe dela băut degeaba, Și ateptară prin urmare as- - 
4 

cultând. . 

Dincolo de. deal . se auzi .ca frângerea. unor. crăci 

uscate, apoi şi o ţâncăneală uşoară, ca loviturele. unui. 

fier de o piatră. Nu mai încăpeă îndoială: eră un cal; 

care scoboră pe acolo. de vale. Prin întuneric însă nu 

se puteă vedeă ce eră... 

In fundul văii se.zăreă numai.un: fa. de tumin, 

'cenuşie, care păreă mai mult a veni dela . pietriş, 

decât de:sus: din cer, un. ochiu -dibaciu însă trebuiă . 

să- vază pe cei doi călăreți lângă apă. 

Ca să le fi dat de urmă cinevă aşă de curând, nu 

puteau să creadă,;. de:.oarece ei apucaseră binișor î îna- 

_inte şi aveau şi cai buni. Afară de aceasta ei trecuseră 

„călări prin mijlocul : pădurilor. pustii, - afară. de .dru- 

muri, şi. de- poteci,. trecuseră. prin multe ape. spre a 

urmă apoi cărări pe coamele împădurite, ce se despart 

în multe părţi; şi se scoboriseră în văi, pe. „care le tre- 

cuseră: deacurmezişul. iai
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- Iarăşi se auzi ţâncănitul de potcoavă, acum printre 

pietrile prundului. Trebuiă să fie un călăreț singuratic. 

Iancu şi Alexe îşi întoarseră - caii în loc şi, după 

- ce se apropiă bine călătorul, Iancu îl. întrebă c cu glas 

tare: «Incotro îţi este-drumul?> : 

_— dianub strigă celălalt, 

— <Tudorb S E 
Și amândoi puseră pistoalele iarăşi î înapoi în oblânc. 

„— Unde te. duci: tu 2» întrebă Iancu. 

— «Eu fug.» 
— «Şi cu.> 

— «Vrei să mergi înainte astăseară 2»: 

— «E prea întuneric,» 

_— «Acolo drept înaintea noastră. se închide valea 

- deacurmezișul - printr'un colț de munte. Să poposim 

de noapte dincolo de colţ.» : 

După întrebările şi răspunsurile acestea scurte, ei 

înaintară călări, urmând sfatul lui Tudor, tăcuţi pe 

vale în sus, apoi trecând prin apa gâlgâitoare şi peste 

pietrele netezi, care scârţâiau subt 'potcoavele cailor 

lor. După ce. ocoliră colţul, care-.strâmtorează valea, 

„găsiră în dosul lui.o branişte bogată de iarbă. Luără 
şelele de pe cai, 'deslegară: desăgile şi le puseră : la: 
un loc'apărat în: marginea . pădurei, rezimându-se de 

„ele, spre a şedea 'la masă,. i aa 
i «Să nu. faci foc!». porunci Iancu, când ochiul 

lui ager văzu, cutoată întunecimea, că Alexe se plecă, 
spre -a adună .uscături, 

— «Da, e mai bine,» întări “Tudor. „: , 
Țiganul îşi luă şeaua şi traista cu: merinde Şi: se 

aşeză la o .depărtare : cuviincioasă de: cei doi „boieri: 
"Pe fâşia de cer întunecat, deasupra: văii, 'Străluceau 

două stele curate ca roua. Coastele de: munţi se ridi- 
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cau jur împrejur ca-o boltă neagră. La poalele lor, 
glasul limpede al pârâiaşului făceă să se “simtă şi mai 

mult adânca tăcere dimprejur. 
—- «Tu eşti fugar ?> întrebă Tudor cu acea linişte 

a ţăranului Rumân, care de veacuri a trăit în mijlo- 

cul atâtor cruzimi, încât nu se: mai minunează de 

nimica, - a | o 
— «Da şi nu. Eu îl caut -pe. Mereanu,> răspunse 

Iancu amărit. p : 
— «Pe Mereanu ?». 

— «Da, voiu să mă fac haiduc.» 
— «Ce, ai nebunit ?> : ia 
Tancu rîse cu hohot: «Casa 'mea de lângă Caracal 

este prefăcută în cenușă,» şi după un mic: restimp 

adăogă: «Şi Ileana Glofineanu este răpită !» 
— «Ileana, răpită — când s'a întâmplat. asta ?> 

— «Când ?» zise Iancu baţjocoritor, «n'ai aflat la 

Amza ?» N 
—— «Des de dimineaţă, după ce plecaseși tu din 

curte,>. răspunse Tudor, ceu am încălicat, şi am .ple-. 

cat spre Cerneţi.» : 
„Apoi rămaseră în tăcere. Erau amândoi suflete răs- 
_Yvrătite, şi de aceea nu .puteau găsi vorbe de mângâ- 
jere unul pentru altul, dar știau bine, « că. fiecare îm- 
părtăşeă simţirile celuilalt. 

In sfârşit întrebă Tudor: «Dar de cine: fugi tu 23 

„— cAm ucis nouă Arnăuţi,» răspunse Iancu, «pe 

unul în. Caracal şi pe ceilalți opt la via mea.» 

— «Bine ai făcut,» întări Tudor scurt.. 

— <Dar tu?» întrebă apoi Jianu. 
— «La mine la Cerneţi,» începi Tudor să pove- 

stească, cveniră, sunt acum trei săptămâni, un Buluc 
Başa împreună cu trei Arnăuţi, cu o poruncă dela 

“ Hatducul. | 5
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Vodă, prin care mă chemă la Bucureşti. M'am îm- 

brăcat atunci - cu uniforma! Rusească, am dat cheile 

dela casele mele părintelui Protopop Ioniţă, şi am 

plecat cu o căruţă spre oraş. Dar boierul Samurcaş 

îmi trimise un om înainte, îmbrăcat ca cerşetor, care 

mă aşteptă tocmai la intrarea în 'oraș, lângă o câr- 

ciumă, şi care îmi şopti la ureche, să las pe: însoţi- 

torii mei să se îmbete bine.: Făcui 'așă. Apoi luaiu 

hățurile singur în mână, şi duseiu căruţa încărcată 

cu flăcăii, cari sforăiau, afară la câmp, unde o lăsaiu 

şi mă duseiu. pe jos la: boierul: Samurcaş: Dela el 

afiaiu, că ar fi sosit un trimis din partea Sultanului, 
cu poruncă să mă lege şi să mă ducă la Țarigrad.» 

— «Să te prinză pe tine ? Pentru ce 2» zise “Iancu: 
tresărind. : : 

— «Nu le-a plăcut, că în -răsboiul din urmă am 

luptat de partea Ruşilor,» răspunse Tudor liniştit. 

— «Da Sultanul dăduse amnistie !2 zise Iancu. 

—: «Ei şi 2» -răspunse "Tudor, fără să se arate su- 

părat, <acuma fiindcă Rusul “are de furcă cu Impă- 
ratul Franţujilor, Padişahul nu trebuie să se mai gân- 
dească la amnistie.» - 
-— <Trăsni-Var Dumnezeu !>: Blestemă Iancu. «Atâta 

preţ are aşă dară vorba zălogită ?> - 
"— «Prietene, răspunse Tudor, «de când eşti tu pe 

lume? De o vorbă! dată în politică, omul se ţine nu- 
mai atâta vreme, cât nu poate s”o calce fără primejdie.» 

— <Ce spui ? zise Iancu batjocoritor, «şi tu ai 
vreă să mă îndupleci şi pe mine, să mă amestec în 
trebile obşteşti 2? Pune- ți pofta 'n cuiu, frate!» 

Vladimirescu nu - -răspunse nimic, "Şi amândoui tă- 
cură mai multă vreme, fiindcă ştiau; că vorbele ar- 
zătoare ale politicei aprindeau totdeauna: între ei cer.
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turi înflăcărate. Aveau şi. de altmintrelea destule su- 

părări şi destul venin în sufletele lor. 
Şedeau prin urmare în întunericul pădurii şi, sgribu- 

rind binişor de friguleţ, se înveliră în ghebele lor. 

" Intr'un târziu; întrebă lancu i iarăşi; de- astă dată mai 
liniștit : «Ei, şi 22 

Tudor reîncepi povestirea de unde o lăsase : : <Se 
ştie, că din Țarigrad nu uşor se întoarce cineva cu 

vieaţă. De aceea mă povăţui boierul Samurcaş, să-mi 
schimb portul, — acuma sunt îmbrăcat olteneşte, cum 
ai să vezi când se va face ziuă, — şi să pornesc îndată 

spre granița Austriei. El îmi. dădu un pașaport şi 

câteva scrisori către nişte. Boieri mari din Viena: Ain 
de gând să rămân acolo deocamdată. >. - 

— «Până când?  , 

 — «Până când mă voiu putea întoarce fra pri- 

mejdie.> 
= «Şi eşti acum pe drum spre graniţă, spre tre- 
cătoarea Vâlcanului ?> 

— «Da, aşă.» 

_-— «Apuci de aci spre miazănoapte ?>. 

_— «Incă nu, mai întâiu trebuie să mă duc la Târgu 

„Jiului, la prietenul nostru cel vechiu Vasile Moangiă. 
Prin mijlocirea lui voiu- primi în străinătate ştiri din 
Ţară, şi lui îi voiu trimite veştile din lăuntru.» 

— «Atunci drumurile noastre se despart dimineaţa. d 

- — «De ce?>. - - 

— «Eu mă duc spre miază noapte. _YVoiu se gă- - 

sesc pe Mereanu sus în munte.» 

Iarăşi se făcu tăcere. | 

Incetase chiar şi caii să smulgă iarba şi so me- 
stece uşor în fălcile lor; osteniţii de ei voiau “să 

doarmă. . pc
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„Deodată zise Tuădor,: «lancule.» 

Jianu, care aţipise, lăsând bărbia în jos pe piept, 

ridică repede capul: «Ce este ? 

Dar Vladimirescu răspunse liniştit : «Voiam numai. 

să te rog, să: vii cu mine până la Târgu Jiului, Va- 

sile Moangă a fost prietenul tatălui tău. Un sfat pă-- 

rintesc este totdeauna prin sine însuşi chiar o binecu- 

vântare.» | | 

Iancu eră gata să se burzuluiască şi. să i respingă: 

propunerea, dar Tudor îi mai zise odată: «Lerog 

Jianule !» , 
„Şi se întâmplă aşă de rar acest lucru, ca Tudor să 

roage pe cineva, încât lancu nu putii să se împotri- 

vească înrâuririi ce: aveau vorbele lui. 

-— Am să vin,» răspunse el. 

„Seara târziu, Iancu şi cu "Tudor. descălicară la casa 
lui Vasile Moangă. Când intrară la el, bătrânul boer, 
cu barba ca argintul, deschise largi amândouă braţele 

şi îi strânse pe amândoi tinerii la piept. Apoi îi mân- 

gâie cu ambele mâini, netezindu-le părul şi zicând. 
iară şi iară: <lancule ! Tudore! Bucuria ochilor mei !. 
Luceferii. mei! Orce împrejurare War „aduce aici, 
Dumnezeu să binecuvinteze întrarea voastră în casa. 
mea şi să vă deă spor la orce v'aţi propus.» _ 
— «Dumnezeu să te auză,» zise Tudor. cu evlavie.. 
— «Dar acum mai întâiu de toate desbrăcaţi- vă Io. 

zise Moangă, a căruia faţă bătrânească, rumenă şi. 
sănătoasă, strălucea de mulţumirea ce o simţea. 

EI băti -de trei-sau -patru ori din palme, şi o slugă. 
- se arătă în uşă. - 

— «Ilie, pantofi pentru boieri, ciubucuri şi vutcă 
ct
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Să se facă cina degrabă şi. să fie bună, şi paturile să . 
fie gata b Apoi se întoarse. zorit iarăşi: la prieteni : 
«De ce nu puneţi jos armele voastre și ghebele ș ? Ei, 
Tudor, astăzi ai şi tu portul lui Iancu !» Și. apoi de-. 
venind mai serios: «Nu cumva eşti fugar 2» 

— <Sunt fugar, > răspunse; Vladimirescu, i<Un Ca: 
pugi-Başa a- venit la: Bucureşti, cerând să fiu trimis 
la Țarigrad.» „- : 

— «Aha! Viteazul meu! De aceasta nu mă. mir 
de loc!» zise bătrânul Moangă, cu ochii scânteietori, 
«Şi încotro ai plecat? Spre Ardeal 2 i 
“Tudor îi povesti toate pe scurt. 
— «Dumnezeu cu tine,» “zise bătrânul. «Pe mine 

poţi să te - bizueşti, câtă vreme va.voi Cel de sus 
să-mi dăruiască zile. Eu îţi voiu trimete -prin oamenii 
mei, cari trec “dincolo cu turmele de vite, scrisori, 

"că să ştii ce se petrece în Ţară şi ce am putut face 
„ prietenii tăi. Numai de vre-o săptămână a fost 

Urdreant Miu şi Columbeanu pe la mine.. Urdă- 
xreanu are un băiat, îți spun, picat din soare! Fru: 

„ Mos ca un înger și gata la luptă ca un tăurel ! Este 
„de vre-o şaptesprezece ani. Tudore,. Ţara nu poate 

să piară, dacă vă veţi adună voi, tinerii, cu toții î în= 
trun mănunchiu.> 

— «Dumnezeu să te auză, tată i 
— «Amin, Şi lancu? el unde merge?» Şi se întoarse 

spre Jianu, care până “atunci avusese treabă “ cu 1 des- 
cinsul brâului său, încărcat de arme. Re 

Cu mirare îl văzi bătrânul, cum ședeă pe jumă- 
tate rezemat pe divan şi adormiise, Nările nasului lui 
subţire se scufundaseră, şi împrejurul ochilor aveă 
un cearcăn adânc de oboseală. i
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— <Lasă-l, tată,» şopti Tudor, «mai bine îți po- 

“vestesc eu, cum a fost întâmplarea. Pe el îl bolnă- 

veşte istorisirea.» . 

.Moangă deschise binişor « o ușe şi treci împreună 

cu Vladimirescu. în odaia de alături, unde o slugă 

şi pusese masa. Se aşezară pe câte un scaun, “i 

Tudor povesti tot ce ştiă despre lancu şi ce-i mai 

spusese şi el singur astăzi, în timpul scurt, cât fă- 

cură popasul dela amiazi.. 

Moangă. ascultă cu capul plecat adânc spre piept. 

Apoi ridică ochii săi albaştri şi împreunând mâinile, 

zise rugător şi cu stăruință: «Tudore! 'Tudore! Să 
vii curând înapoi! Noi nu mai trăim aici ca o0a- 

menii, nici măcar ca dobitoacele! Noi trăim în aceâ- 

stă Tară de D-zeu binecuvântată, şi plină de posăţie, 

trăim ca în lad!» 

— «Să nu mă părăsiţi, şi în curând mă întorc, > zise: 

Tudor. «Şi, boierule Vasile, pe cât timp voiu lipsi eu 

din “Ţară, căutând să ne câștigăm înlăuntru simpa- 

tii, — căci am de gând să fac să pătrundă jeluirile 

noastre, dacă-mi va ajută D-zeu, până la. treptele 

tronului Austriacesc, ca să auză suferințele,.ce le în- 

durăm sub jugul Grecilor, -- pe cât timp, zic, voiu 
lipsi din Ţară, te rog să-mi ţii prietenii mei laolaltă. 
Pe Iancu ţi-l-âm adus aci, boierule, ca să nu meargă 
să se amestece cu haiducii şi să ajungă, mai curând 
sau mai târziu, spânzurat de niscaiva furci ale stă- 
pânirii, ci puterea lui s'o pună în slujba cauzei celei 

„bune, slobozirea poporului nostru.» | 
Moangă clătină din cap îngrijorat şi zise după 

câtăva vreme, cu socoteală, umplând paharul lui 
Tudor: «Şi haiducii sunt iubitori de Țară. Să nu-mi 
dispreţueşti pe voinicii, cari din desnădăjduire s€ în-
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frăţesc cu codrul, acest străvechiu prieten al Rumâ- 

nului. Nici un ţăran nu este dușman al haiducului, 
şi. aceasta este un semn bun, poți să fii încredințat. 

Haiducul mu este un tâlhar, el este un răsbunător. 

Fireşte că nu este un om de Stat, sau un stratig. 

Pentru aceasta el'm'are răbdare destulă. Dar trăieşte 
în el sufletul. cel vechiu răsboinic,. şi mai întâiu de 

toate, să nu uiţi, fiul meu, că în el flăcărează iu- 

birea de dreptate, această scânteie tainică, așezată 
de D-zeu în sufletul omului! Haiducul nu vrea drep- 
tate numai pentru sine, el o vrea şi pentru ceilalți 

" fraţi ai lui în suferință. EI ia dela cel bogat, ca să 
dea. la cel sărac. Elia însă numai dela acela bogat, 

care este şi un duşman al Ţărei. Tudore, cei mai 

buni ostaşi ai tăi, îi vei găsi odată printre. haiduci !» 

-— «Tată, stărui Vladimirescu . aspru şi înciipăță- 

nat, <lancu este prea bun pentru.......> . 

Un-sgomot de alături "i curmă vorba. Podelele 
scârțâiau.. Se auzi un fel de oftat profund ca acel al 
unui 0m,.care: se deşteaptă dintr'un somn adânc la 
trista realitate. Puțin în urmă se şi arătă figura mlă- 

" dioasă a lui Iancu în mijlocul uşei înguste. Galbin 

şi cu ochii obosiţi priviă el la cei.dela masă. 
— <N'am voit să te deşteptăm, fiule !» zise Moangă, 

„<Dar acuma vino să mănânci cu noi.» 
Iancu se aşeză la. masă, însă farfuria, pe -care I-O 

puse bătrânul înainte, o dădu într'o parte, clătinând 

din cap. . Me 

— «De ieri n'a mâncat nimic ca „Humeay marti 

Tudor. e 

— <Toate-mi par. că : au gust de'cenuşe,» zise Jianu, 

frecându-şi ochii cu amândoi pumnii, şi înnecândun 

căscat. «Ieri la vie, da, atunci am avut foame, după
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ce ucisesem-pe Arnăuţi.» Se uită la Moangă. «Tudor 

îţi va fi spus fără îndoială, boierule Vasile ?> Moangi 
dădu din cap. «Fireşte» urmă Iancu, cacuma a trecut 

beţia isbândei. Ura mea iarăşi e flămândă, dar: n'am 

poftă de mâncare» IE 
„— «Un pahar de vin roşu tot ai să beai, în sănă- 
tatea lui Tudor, de rămas bun, căci până-n ziuă el 
va trece granița, schimbat ca cioban, - printre cio- 
banii mei, şi apoi poţi să te duci să te culci,» stărui 
Moangă cu hotărirea părintească. 

Deasupra Târgu-Jiului se vărsă sgomotos o ploaie 
rece de toamnă, şi crăcile încărcate de apă se lo- 
viau de ferestre. a 
-- Jianu se deşteptă, abia în ziua următoare la amiazi. 

EI bătu în palme, şi îndată se înfățișă Alexe, carele 
de mult aşteptă stârcit înaintea uşei stăpânului său. 
Intrebat fiind, el povesti, cum boierul Tudor plecase, 
când. se crăpă de ziuă, îmbrăcat cu un. cojoc: lățos 

„Şi cu. o: căciulă albă de. oaie, înaltă şi mare ca toate 
zilele. . . n] 

Se auzi o bătaie în uşă, şi Moangă intră în odaie. - 
— <Ai odihnit bine?» întrebă el vesel. 
— «Mulţumesc, da, boierule Vasile.» „ 
— <Laudă şi har Domnului !: Alexe, dă fuga la bu- 

cătărie şi spune să grăbească cu. mâncarea. Dar să nu Vii înapoi în odaie, boierii au cevă să vorbească 
Greceşte.» DR 

Aceasta însemnă: că au să vorbească cevă, ce nu trebuiău.să auză slugile. La masă se: vorbeă' adesea ) 

ci Greceşte, ca să nu poată slugile să înțeleagă... 
Tiganul ieşi afară. Boierul Vasile se. așeză pe mar-
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ginea divanului, unde dormise . Iancu, şi îndreptând 
focul blând al ochilor săi în spre ochii lui Iancu: : cAşă» 
zise el, cacuma să vorbime. -. : . 

Iancu. tăci. 
— «Tu ştii, din păţania + ta, fiule,» începu bătrânul, 

«ce munte de .ruşing şi de. nedreptăţi s'a grămădit, 

şi cum el apasă pe Ţara ta, de aceea vei avea milă 

şi vei dă ascultare la.glasul ei.» . 
a — «Boierule Vasile,» îl întrerupse Iancu harțăgos, 

sprijinindu-se î în palma dreaptă, şi ridicându-şi cu stânga 
părul de pe frunte, ctocmai fiindcă îl înțeleg acel glas, 
de aceea îmi vine să 'nebunesc! Eu nu-l aud .ca.... câ 
tine... şi ca Tudor şi ca ceilalţi, cu'răbdare şi cu nă- 

dejde, că are să fie mai bine odată în viitor, când 

vre-o minune mare ne va trimete oştiri nenumărate ! 

Eu nu pot să-mi stăpânesc mânia mea într'atâta,: în 

cât să mă duc ba la “Ruși, ba la Austriaci să mă 

înveţe cum să lupt, cum să duc pe alții, cum să 
ocârmuiesc, şi ce mai ştiu eu încă ce să învăţ dela 
ei, Sa săvârşit o nedreptate. strigătoare le cer, şi eu 

" doresc să văd sânge!» sbieră el, «Sânge! înţelegi tu! 

"sânge! Numai el spală acele vedenii îngrozitoare, care 

mă chinuesc mereu .zi şi noapte! Tată, încă nam 

spus-o la nimeni, n'am putut să deschid gura, însă...» 

el sbuciumă mâinile aşă de tare, încât se vedeau 

oasele gălburii prin pielea lui arsă de soare, ceu văd 

necontenit trupul ei alb, care a rămas pentru mine 

o taină sfântă, şi pe care acea dihanie, acel puiu de 

năpârcă.... Ah!» Un oftat groaznic îi înnecă vorba. El 

întinse brațele împrejurul g gâtului lui boier V asile, şi 'şi 

ascunse fața în umerii lui. ' 

„Fiorii aceia, cari treceau prin trupul tânărului, sgu- - 

duiau şi pe bătrânul.
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— <Fiule...> începu Moangă. Ma 
Iancu: se ridică repede şi “şi înfipse pumnii în tâm- 

plele clocotitoare: <Eu nu înţeleg, cum ar puteă fi 
cineva un bărbat, şi să nu înebunească de un aseme- 

nea lucru! De-ar fi măcar moartă! ca mamă-sa. Dar 

ascultă, auzi, ea slujeşte ba unuia, ba altuia, spre a 

mulţumi poftele lor!.Eu n'am pe nimeni altul decât 
pe mine singur, ca să o caut! Ar trebui 'să pot să 
pornesc o-'sută de oameni în căutarea ei. Fraţii mei, 
nu 'vor, Doamne! Doamne!» El încrucişă mâinile pe 
deasupra capului şi se tăvăliă între. .perini. încolo şi . 
încoace. Da a 
- Bătrânul Moangă priveă mișcat la această furtună 
sufletească. . = E i 

Apoi deodată zise cu glas-tare: <Tu.eşti bărbatul, 
care .va dă Ţării slobozenia !» . DI a 
“Iancu se ridică în sus şi răspunse batjocoritor: «Nu, 

nu, nu. cum. credeţi voi, și cum imi s'a propus de 
atâtea ori! cu sfătuiri tainice, şi iar sfătuiri, și nimica 
alta decât sfătuiri! Cum aţi învăţat voi dela Greci! 
Vorbe, vorbe, vorbe! Numai minciuni goale ! Tot aş- 
teptând ceasul cel bun! Orcare ceas e bun, când pot 
să străbat cu.o mână de haiduci ca un fulger în ca- 
sele ticăloşilor acelor de asupritori! Răsbunare ! Răs-- 
plată! — şi fapte — nu politică!.[i voiu face să: tre- 
mure,eu singur, eu, Iancu Jianu ! Dacă este un Dum- 
nezeu în: ceruri !» a 
—.<Şi dacă vor trimite puteri covâ 

triva ta? Şi-dacă te vorp 
întrebă Moangă. Mae | 

—- <Pe mine ?» zise. Iancu 'râzând, 
codru ? cu Şoimul meu? Tat 
cerul şi văzduhul Olteniei, 

rşitoare împo- 
rinde şi te vor Spânzură ?> 

„pe mine? în 
ă, pe mine mă cunoaşte 
mă cunosc Copacii, râu-
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rile şi toate dealurile. Nici-unul nu m'a vândut vreo- 

dată! Eu am crescut. împreună cu vulturii! Ca şi 

ei, ştiu să mă răped la pradă, şi dacă sunt, urmărit, 

ştiu să mă ridic în sus, la munte! Haha!aşă are să” fe 
felul meu de luptă !». -... - 

Un hohot de rîs uşurător . isbucni din pieptul lui 
cel lat. | 

| Ochii albaştri ai bătrânului Vasile Moangă scân- 

teiau, când spuse vorbele : «Zău, dacă n'ași fi de şeapte- 
zeci de ani, aş plecă şi eu cu tine, Căpitanel -..- 

Vorba asta îi plăcu lui Iancu. El-se: mai linişti. 
După -vre-un ceas, ei şedeau împreună la masă, i, față 

n față şi mâncau. - 

Alexe bărbierise cu multă băgare de. seamă pe stă 

pânul său şi-l îmbrăcase. De oarece hainele lui Iancu 

aveau. trebuință de o zdravănă curăţire, Moangă îm- 

prumutase tânărului haine din ale sale. Pădurețul 

găseă, că-i şade ciudat cu anteriul de mătase, încins 
peste mijloc cu. un şal, şi cu fermeneaua îmblănită. 
Moangă însă se uită la el cu mulțumire. Tot atât de 
minunat, cum îl prindeă portul țărănesc de munte, 

tot atât de falnic arătă în hainele boiereşti.“ 
— «Mă mir, cum puteţi. purtă aceste poale floş- . 

căitoare împrejurul genunchilor » zise Iancu. 
— Ei! la călărit. punem . fuste. mai scurte !» .. răs- 

punse Moangă rîzând, «ca să nu pățim ca Turcii, 

cari câte odată în mijlocul luptei își spintecau hai- 

nele -de-pe trup, fiindcă vântul le umflă. ca , pânzele 

dela corăbii» ... : : | a ae 
„— ci văzut vreodată ?>.: e 

-—— «Da, am văzut, sunt acum câţiva ani, când Pas- 

vantoglu, Paşa cel răsvrătit dela Vidin, îşi trimisese 

cetele lui sălbatice asupra Târgu-Jiului.» . Ochii bă-



trânului se făcură serioşi. <Atunci toată Oltenia 'se 

prefăcuse într o pustie.' Craiovei noastre îi dădură foc 

din patru părți, aşă în cât. fumul întunecă soarele. 

Şi celor, cari scăpau din flăcări, Turcii le tăiau nasul 

şi urechile. Sultanul nu puteă să facă altceva, decât 

să amenințe, iar îndată pe urmă să ierte iarăşi, fiindcă 

Pasvantoglu eră foarte tare. Ei, Pașii din cetăţile de 

pe Dunăre, acei cari ar trebui să apere împărăția, 
şed ca nişte spini otrăvitori, înfipţi în carnea împă- 
răţiei şi intră de asemenea. într'a noastră.> 

— '«Dar spinii, ce. stau înfipţi în carnea noastră, 
sunt aşă de mulţi, de nici nu se pot numără ! zise 
Iancu întunecându-se la faţă. 

— «De gaceea avem “clești ca să-i scoatem!» răs- . 
punse Moagă. <Da, uită-te numai la mine, fiul meu! 
Şi tu eşti un cleşte ! Eu am credință în tine, eu, moş- 
neagul de şaptezeci de ani, care am văzut în vieaţa 
mea nespus de multă jale, eu am încă credinţă în 
viitorul 'Țărei mele! Fiindcă o iubesc, de aceea-am 
<redință, şi fiindcă cunosc oameni ca tine şi ca Tu- 
dor! Ciocneşte paharul cu mine, Jiene, şi goleşte-l 
întru îndeplinirea visurilor biitrânuilui Moangă !» 

Ei ciocniră paharele. 
— <Ascultă, Iancule,» zise apoi boierul, şi punând 

mâinile pe masă, se aplecă spre musafirul său, uitân- 
„ du-se cu ochii lui senini, drept. în fața lui îndrăsneață, 

<tu ai de gând să cureţi mulţi, foarte mulţi din duş- 
manii "Ţărei noastre. Orcât de mulţi va puteă un 
voinic singur, şi cu o mână de haiduci 2> 

Iancu dădu din cap. <Eu însă voiu să giisese fata! 1» 
zise el printre dinţi, . - . . 
 — «Cine mare puterea de partea lui; acel a trebuie 
să lucreze cu şiretenie.» ia 

 



Sprâncenele lui Iancu tresăriră cu supărare. | 
Boierul bătrân își ridică capul argintiu cu mândrie 

şi zise: <Indrăsneala oarbă nu. este vitejie, ci un fel 
de joc de copilandru, nu faptă săbuită de bărbat. Tu. 
ai ucis pe cei nouă. Arnăuţi. Acum când pleci în co- 
drii, va trebui să-ţi pierzi vremea mai. ales, ca să te 
aperi împotriva poterei. Vine apoi şi iarna. Atunci 
haiducul nici . nu poate să iasă din bârlogul” lui în- 
zăpădit.> 

— «Nam vreme să: aştept b îl întrerupse Iancu, 
care-şi muşcă buzele şi fără astâmpăr îşi mișcă pi- 

cioarele sub masă în dreapta şi?n stânga. 
2- «Nici nu trebue să aibi, zise Moangii. «Poţi 

să-ți alegi jertfele tale chiar peste câteva săptămâni 
şi încă să fii liniștit şi “fără nici o teamă de oamenii 
stăpânirii! Binevoeşte să mă asculţi. Ca haiduc nu 

vei puteă acuma, în curs de câteva luni, să faci nimic 

de ispravă, şi nu cred nici că vei puteă înduplecă pe: 
Mereanu, sau pe vre-un alt vătaf de ceată, ca să um- 
ble în vreme de iarnă, adulmecând după Cârc Săr- 
darul. Aşă. de fără minte nu sunt oamenii aceştia. 

Când îşi pun vieaţa lor în joc, avor să aibă cel puţin 
nădejdea că vor isbuti. Trebue să aibă putinţa de a 

se ascunde în grabă la primejdie şi să se facă nevă- 
zuți. Iarna nu poate omul trăi în pădure, iar zăpada 
este o vânzătoare . blestemată. Ea păstrează urmele. 

Ca boierul Iancu Jianu, mai ales, nu te vei putea 
apropiă de Pervanoglu şi de prada lui nefericită, şi 

nici nu găsești, precum singur mi-ai spus, oameni 
în deajuns, cari să fie în stare să te ajute cu iste- 

țime şi cu credinţă. Ia stai locului !» se opri Moangă - 
din poveţele sale stăruitoare, şi apucând pe Iancu de 

braţul drept, adăogă cu blândețe: «Eu nu vorbesc
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astfel, ca să te chinuesc, fiul meu. Voiu să trag ur- 

marea din toate acele ce ţi-am spus. Poţi să ajungi 

însă mai curând aceea ce doreşti pe altă cale, ce.nu 
poţi.nici ca hâiduc, nici ca frate al Jienilor. Vei puteă 
să: începi îndată cercetările tale !» 

— «Adică cum ?» întrebă Iancu. . 

"— <Făcândur-te însu-ți slujbaș al stăpânirei,> „zise 

Moangiă.- 

—— <Âi porti să faci glume, 3 răspunse Iancu su- 
părat. 

— «Nu, omule,» urmă Vasile, «D- zeu 'mi este mar= 

„_tor că nu! Nu cunoşti vorba aceea: «Fă-te frate cu 
dracu, până ai trecut puntea?» Eu te sfătuesc, să te 

faci zapciu, până va trece iarna. Ispravnicii, z zapciii 
şi Cârc Sărdarul sunt duşmanii cei mai mari ai hai- 
ducilor. Să-i cunoşti şi-să cunoşti toate tertipurile 
lor. Urlă şi tu câtva timp cu lupii, ca să poți să-i 
urmăreşti pe urmă cu atât mai aprig. Să înveţi, să-i 
urăști pe aceştia nu numai ca pe duşmanii tăi, ci ca 
pe dușmanii Țărei tale! Omul a cărui ură este vie, 
nu-şi pierde nădejdea! Vezi băiete, eu sunt Sameş . 
în judeţul Gorj, şi de aceea nu-mi scade sfânta mea 
ură, care face din mine un patriot iubitor de Țară !» 

Pe faţa lui Jianu începură să joace un fel de ful- 
gerări, până când la propunerea înfocatului bătrân 
şi a mijlocului ce-i arătă, cum să rămâie bun patriot, 
el isbucni întrun râs: <Aşă dară, bun şi frumos! Am 
să mă fac frate cu dracul! Eu, care am ucis: nouă 
Arnăuţi, am să mă fac slujbaş :prea cinstit al stăpâ- 
nirei. Ei, ce ochi mari au să facă fraţii mei |. Ha, ha! 
Da, însă cine are să mă numească, boierule Vasile; 23 

— «Aceasta o va face prietenul. meu şi vechiul 
tău protiguitor, în casa 'căruia ai petrecut trei ani
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din copilăria ta, adică Dumitrache Bibescu, Banul OI 
teniei.> 

— «Eşti sigur 23 

— «Sunt de 'tot sigur. Banul Dumitrache este de 
ai noştri. 'Un om în toată puterea cuvântului: Tudor 
poate să ţi-o spună! Când Banul a fost pus lă prin- 

soare de către Turci, înainte de răsboiu, fiindcă: îl 

pîrâseră duşmanii lui la Țarigrad, -că ar fi unealta 

Ruşilor, şi când Vladimirescu i-a: propus să fugă, 

Dumitrache a răspuns: <Mai bine să piară un om, 

decât Craiova să fie 'arsă şi robită de Turci.» Da, 
fiule, poţi 'să aibi încredere în Banul Bibescu. Și el 

vrea învierea Țărei. Dar -el este bătrân, şi de aceea 
nu poate, cum nu pot nici eu, să facă alta, decât să 

aştepte şi să aibă nădejde:> Sa 
— «Să aibă nădejde în cine?» oftă Iancu adunân- 

du-şi sprâncenele posomorât. 
“<Nădejde în voi!» strigă Moangă cu putere.. 

"Ei se sculară dela masă şi trecură în odaia de alături, 
unde boierul cel bătrân se aşeză îndată pe un scaun, 
spre a scrie Banului. In aceeași vreme Jancu fuma 
şi se uită afară pe. fereastră la ploaia cenușie, ce 
curgeă în şiroaie, . 

Boierul Vasile ţineă ciubucul 'în mâna stângă, pu- 

nându-l jos din când în când, spre a sorbi din ceaşca 

cu cafea, iar cu mâna dreaptă purtă zorit pana de 

gâscă scârţâitoare uşor -peste o-mare foaie -de-hârtie 

gălbuie. Cu iuţeală se'nşirau frumuşelele slove' pe 
hârtie. Din când în când scriitorul aruncă "câte o 

sprânceană pe deasupra, sau câte o codiță pe dede- 

subtul rândului. El eră meșter în scrierea: numită 

ciozoiască. 

„Odată ridică capul în sus şi zise: «Scriu şi despre
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Tudor, şi că orice ar voi să-i aducă! la. „cunoștință, 

să trimită la mine.» 

Câteva. săptămâni mai: în urmă, Iancu Jianu, că- 

lare, înaintă spre Craiova, ca zapciu al. plășei Balta 

din judeţul. Romanați, având pitacul de numire în. 

buzunar. .. NE 
„După 'cele. câteva. zile de: ploaie rece, ce se lăsa- 

seră în jos dela munte, acuma străluciă iarăşi soa- 

rele, dar. verdele. de vară al pădurilor. se schimbase 

iute în bogatul.joc de feţe al toamnei. Toţi copacii 

păreau îmbrăcaţi în flăcări. Stejarii alcătuiau 6 cata- 
peteazmă: .aurită,- Roșu închis  -străluceă fagul, roşu 
trandafiriu se arătă cornul. Unele dintre tufe păreau : 
presărate cu flori stacojii. De pe ramurile săltărețe 
ale mesteacănilor atârnau frunzuliţele gălbuie închise 
ca nişte gălbinaşi ținuți în toartă. Chiar prin amurgul 
serei străbăteă lucind. lumina feţelor, căci de jos se 
ridică o lumină de jeratic dela frunzele aurii, care 
se scuturaseră. încet, clătinându-se, în cursul zilei. 

Iancu. înaintă mereu, Printre! vârfurile. înflăcărate 
ale copacilor, printre, crăcile lor, se străvedea cerul. 
de toamnă al Rumâniei, : vânăt întunecat. Lumină 
puternică îi încălziă sufetul ; căci timpul, pe care-l 
petrecuse la Vasile Moangă, la bătrânul cu inimă tâ- 
nără, îi fusese priincios, aşă încât acuma. eră iarăşi 
primitor de: frumuseţile naturei. După. suferinţele su- 
feteşti şi trupeşti, prin care trecuse, după sete 
văpăiată de răsbunare, a căreia jertfă căzuser 
Arnăuţi, după singurătatea cea groaznică, în care. 
nu găsise nici un sprijin Şi nici o stea, care să- 1 că ă- 
lăuzească, alta decât ura, ce-i. rodeă sufletul, 

a în- 
ă cei nouă. 
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acum reacţiunea ; această reacțiune o datoră el  prie- 
tenului din. Targiu-Jiului al tatălui său. 

li.revenise iarăşi puterea de a face încordări. Se 
simţeă- iarăşi stăpân pe ura sa, şi acum îşi propuse 

să o mânuiască cum se mânueşte. o sabie . ascuţită, 

Mâhnirea şi amărăciunea le aşeză ascunse în fundul 

inimei sale, ca pe nişte fiare. sălbatice întrun beciu 

adânc sub pământ. La: vremea: potrivită puteă apoi: 
să le asmuțe, ca să pustiască. Această conştiinţă îi! 
dădeă liniştire, făcea chiar firea lui puternică să sburde. 
Numai trebuiă să-şi arate colții ca un lup 'prigo- 
nit şi să muşte chioreşte şi-fără- scop jur împre-! 

jurul său, ci aveă de-gând să purceadă, după. un 
plan anumit, şi să ducă în luptă ura sa, întocmai-ca 
un strateg cuminte. Ochii de vultur ai lui Jianu ri- 
deau în toamna arzătoare. Ea 

Pe la toacă, în ziua a treia,el ajunse în Craiova: 
Inconjurată .de bălți cu stufişuri  şoptitoare, dintre 

care într'una se zice:că ar fi cufundată o întreagă! 
mahala, Capitala Olteniei se întindea îmbrăcată în: 
jeraticul de asfinţit, 'şi se părea că.este aşezată în- 

tr'un aşternut de frunziş profiriu de toamnă. a 

. Jianu cunoşteă încă din copilărie ulițele încâlcite 

“ale Craiovei. Sigur unde vroiă să ajungă, el treci 
prin ulicioarele sucite şi strâmbe ale oraşului bogat 

de grădini şi. peste maidanurile, pe cari creşteau bă-. 
lării înalte de un stat de om, trecu pe lângă biseri- 

cile înconjurate de mici cimitire şi dela care se auzeă: 
la acest ceas, din clopotniţe, toaca de vecernie, bă-: 

tută 'de paraclisieri cu inare dibăcie. După toacă apoi 

prmă sunetul clopotelor. IR ae ” 
Fără nici o greutate, Jianu g găsi drumul la Curtea 

Banului” Dumitrache. Se .vedeă - un foişor deasupra” 

Haiducul. . i 6 

-
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porţii boltite, deschisă: în zidul alb, ce împrejmuiă 

curtea. Câţiva Arnăuţi de casă se lerieveau ]a intrare, 

îmbrăcaţi cu fustanele .albe: ca zăpada, ale căror cute 

mărunte se răsfirau ca .0o .roată împrejurul lor, când. 
ședeau. Aveau fesuri roşii în cap, şi purtau iacale 

"cusute cu fir, cu mânecile deschise până sus. Inlă- 
untru în curte: eră casa. spoită cu var alb, cu zi- 

duri groase de. şease cărămizi şi cu învelitoarea 

neagră de şindrilă, care eşeă jur împrejurul zidu-- 

rilor cu mai mult de un metru în afară, ca să apere 

ferestrele. de viscolul zăpezilor, de ploaie şi: de arșiţa 
soarelui. Curtea. cea largă eră ocolită de alte. clă- 

diri, în care locuiau vre-o optzeci până la o sută 

de-oameni de ranguri deosebite, cari țineau cu toții 
«de Curtea: Banului Dumitrache. Una dintre case 
eră însă goală; fiindcă boierul Dumitrache eră acum 
în slujba Taărei ca Ban al Olteniei, şi prin urmare cel 
dințâiu dregător. din. Ţară. după Vodă. De. aceea 
toţi partizanii lui. politici se împrăştiaseră prin ju- 
deţe ca ispravnici -şi ca zapcii, ca -polcovnici şi ca 
sameşi, Ei se întorceau numai după căderea prote: 
guitorului lor, şi se puneau iarăși sub scutul şi. în 
leafa curţii boierului. 

Dacă rămăseseră însă închise uşile şi ferestrele lo- 
cuinții pentru «Ciocoii», „Banului. Dumitrache, de cea- 
laltă. parte însă a curţii mişunau vizitii, rândaşii, Ţi- 
ganii de. casă, precum şi copiii ȘI câinii „tuturor acestor. 
slujitori. Pe deasupra sburau cete de porumbei. din 
spre curtea gospodăriei, din dosul. bucătăriei se. auzea 
cânțatul cocoşilor, lăbăiala gâştelor, croncăneala Cur- 
canilor, şi din când în câna. ciocănitul : unui meșter, 
faur. O curte mare boierească eră 0. mică domnie pen- 
tru sine, însăși,. unde trăiau deosebiți „mMeşteşugari, şi 

stă
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erau atâtea zaharele, încât toţi locuitorii puteau. să 
trăiască din ele cu săptămânile, fără să trebuiască . să 
cumpere cevă de afară. : 

„Dar nu eră numai îngrijire pentru cele trupeşti, ci 
eră şi pentru cele sufleteşti. In fund, lipit de casă, -în 
spre. grădină în umbra .nucilor, eră biserica. Preotul 
“ei şi cu doui dascăli locuiau în partea de mijloc -a 
casei celei mari, lângă odăile pedagogului şi ale co-. 
conaşilor celor tineri.. .. ..: ” 

Jar temelia acestei nemărginite bogății a boierilor 
celor mari, eră scutirea lor de orce biruri. Toate dă- 
vile se. plăteau numai de către poporul de rând.” 
„Când intră Jianu călare în curte, îndată săriră mai 
mulţi slujitori, luară calul în primire, şi vestiră pe 
Măria Sa Banul Dumitrache, că a sosit boierul zapciu 
al plăşii Balta din judeţul Romanați. 

Banul eră culcat dimpreună cu doui prieteni ai săi 
în odaia de fumat, pe un divan, între perinile de atlas 

“ roşu, cusute cu fireturi. Când intră Iancu, Banul se 
ridică puţin, întinzându-i. mâna. Aceasta eră o deo- 
sebită cinste. din.partea unui boier aşă de mare faţă 
cu un slujbaș mai mic al său şi-atât de tânăr. | 

Iancu însă nu se ameţi de. această primire. priete- 
nească. Se înțelege că fiind mai. tânăr, sărută mâna. 
boierului celui bătrân, dar se aşeză apoi. întrun jelț 
de-a binelea, până în fundul lui, deşi ţirimonia cereă, 
ca.un boier de .mâna a treia, în faţa unui boier de. 

mâna întâia, să'se mulţuniească numai de a se sprijini 
pe marginea scaunului. .. .=.: DEI 

Prietenii Banului înciuntară frunţile şi-şi netezeau 
bărbile mătăsii, pe care. aveau iarăşi drept să le poazte 
numai .boierii cei mari, .. | 

Dar Banul Dumitrache zise vesel: «Răptul. că te
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mai::xăz,: fiul..meu, mă: întinereşte - cu câţiva ani! 

Acuma, fiindcă ai. ajuns” să fii. zapciu, pot să-ți spun; 

:că ștrengăriile tale, când te. trimisese fratele tău 

Amza: la: curtea mea, şi când chir Exloghie, dascălul 

din casă, erau aproape să plesnească - de: necaz, mie 

dimpotrivă, “îmi făceau-.urieori mare plăcere! La: în- 

vățătură nu eră: chip 'să-te înduplece : 

: cAritmetiki - 

«Ke gramatili 

pm - «Re istorili: 

„ui «Ap'edo ?peki2> - 
-—. «Nici mam. avut vreodată - trebuință de : ea, 

Măria Ta, 'ce eram-să fac. eu cu: învățătura 23 Tăs- 

punse: Iancu. zâmbind. : 
--Banul -se lovi cu palma pe genunchi : «Daj. aa, așă 

este el! N'a avut niciodată: trebuinţă de nimic şi de 

nimenea! El. aveă -codrul de . pricten,. şi aceasta îi 

ajunge: voinicului! Şi când mi-se făcu odată dor.de 

el, sunt acum câţiva ani, şi am voit să-l văd, am: 

trebuit să. trimet o mare.-putere după el! Haha! Prie- 

tenii te-au adus atunci pe sus dela via ta din Drăgă- 

şani. Iţi aduci aminte, zurbagiule' 22. a 
“Iancu zâmbi, şi boierii încă zâmbiră cu'toţii;: Acum 

înţeleseră pe. Banul Dumitrache. Erau.'patrioţi şi: 
ei, adică dușmani. ai Grecilor, . firește de acel : fel 

de răsvrătiți cu: răbdare, 'cari făceau pe Iancu. Să în-- 

nebunească,. Ei mai știau, că mari stăruințe se' puse- 
seră pe lângă răslețul: sălbătăcit, că atuncea fusese- 
adus cu sila “din codru la o sfătuire -patriotică cu Du-- 
mitru *Bibescu, :şi că el se întorsese iarăşi înapoi 
după ce dăduse - "scurtul său răspuns:: <Indată ce veţi 
fi în stare să alcătuiți o oştire, am să vin și eu, da 
rul vorbirei €u nu-l: am.».
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Acum însă năzărăvăniile sale din urmă-cu W potera îl 
" facuseră să vină — ca zapciu. : 

„ Acestă 6 potrivise bine. Banul, şi încă şi imai bine 
îi dăduse să înțeleagă tânărului-cu capul înflăcărat, 

cum “stau lucrurile. Căci nici : chiar ziua ' mare, :în 
Gdaia de fumat, când credeă omul, că este numai cu 
ai săi, nu se puteă vorbi altfel decât în. pilde, pre- 

făcut, şi cu diplomaţie; fiindcă. nu se ştiă,. dacă pe- 

reţii maveau urechi! - -. 
Iancu Jianu înţelese pe deplin, şi şi fiindcă eră în bune. 

toane şi găsiă comedia hazlie, se hotări s'o joace şi el. 
„—. «Aşă dară, Arhonda...» urmă Bibescu, dar. de 

odată se opri şi se lovi cu palma în frunte. «Da, zău, 

înainte de toate însă trebue să-ți împărtăşesc: cevă 

foarte mâhnicios;> şi începti să-şi netezeăscă barba, puse 
ochii în pământ şi plecă puternicul său nas.coroiat, 

spre piept. «Tu ştii, iubite Iancule, că Luminatul: Pa-. 

dişah dăduse poruncă să i se aducă Slugerul Tudor 

Vladimirescu legat în lanţuri la Țarigrad.» 

= «Vasile Moangă nu ţi-a...» începu Iancu. 

_- Dar Banul ridică pleoapele sale grele printr'o clipă 

şi apoi urmă, fără să deă băgare de. seamă la. întâm-. 

pinarea' lui Iancu: «Vladimirescu eră la Cerneţi şi a: 

fugit înainte de sosirea lui Kapugi Başa şi a. Arnău-. 

ţilor săi înspre Dunăre, unde-l ajunseră însă, îl uci- 

seră şi-i duseră câpul la Paşa: din Vidin. Paşa poate 

“acum să arate Sultanului, că voința Inaltei Porţi-a 

fost adusă la indeplinire, pedepsindu- se acel om su- 

părător.>. . - 

„ Câtăva vreme tăcurăi cu toţii, plecând ochii î în Jos,. 

căci ştiau, că istoria .nu trebuiă să fie ctezută -aşă 

cum se spunea. Scrisoarea lui Vasile. Moangă - le 

adusese vestea despre fuga lui Tudor. în Austria.
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” Capugi Başa, pe carâ-l lăsase Vladimirescu beat - 

în căruţă: pe câmp la Bucureşti, se întorsese repede 

la Cerneţi, dăduse foc la; casa lui Tudor şi apoi tăiă 

capul la un țăran, pe 'care-l întâlni pe malul Dunării, 

şi-l duse Paşei drept capul lui Tudor, spre a-şi scăpă 

a să căpăţână, care ar fi sburat, fireşte, dacă ar fi 

îndrăsnit trimisul să se. întoarcă fără ispravă la Con: 

stantinopol.. 
Patrioţii cunoşteau țesătura, şi i Jianu încă o cam 

gâci. Patrioţii tăcură din" prevedere, i iar Jianu, deodată 

sorbi adânc. acr în piept, sforăind aruncă capul pe 

spate şi zise: c<Aşă dară astfel află cei mari din lumea 

asta adevărul! Mulţumesc lui D-zeu, că in'am născut 
foarte mic!» 

Banul se uită iarăşi la el'cu o: „privire ciudată ş şi 
jumătate. zâmbind, ridică degetul arătător în sus şi 

zise: «<lancule, lancule, vezi asta este cusurul tău, 

că te crezi totdeauna şi mai mare decât cei mari.» 

Un fulger porni din ochii lui Jianu, şi o rumeneală 
uşoară. se ivi pe obrajii hui, . . 

2 — «Ce vrei să zici, Măria Ta? întrebă el mândru. 

—-. «Vreau: să zic, că tu ești gata să osândeşti îm- 
prâjutări ale vieţii, prin care: trebuie 'să fi trecut 
cineva, ca 'să fie în stare să judece despre ele. Fără 
îndoială se spun minciuni Sultanului. Dar oare ar 
puteă să aibă fiinţă o împărăție fără acest. minţit ?» 

— «De aruncă un boier 0 vorbă la mijloc, «în 
Franţa s'a făcut o încercare cu' câţi-va ani în urmă,z 
— <Şi apoi iute s'au închinat la omul cel mare, 

care s'a făcut Impăratul lor,» zise Bibescu zâmbind. 

— «Ce împărat ?» zise mormăind alt boier cu barbă 

albă, <am auzit, că Napoleon Bonaparte ar. fi un on 

„de rând, căm de felul unui boier de mâna a treia:
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Cum a putut el să se facă Impărat? Trebuie să-l fi 
îmbrăcat mai întâiu vre-un Domnitor cel puţii cu 

_caftanul de boier de mâna întâia?» | 
Bibescu începu să râză din toată inima: «Nu, el 

singur şi l'a luat cu dela sine putere.» Ii 
— cAtunci la Franţuji nu este mai bine ca la Turci,» 
trase ca urmare boierul cel bătrân cu dispreţ, «tot 
astfel la "Țarigrad poate să ajungă | fiecare barcagiu 

peste noapte mare Vizir.» 
— «Dar cel puţin acolo Sultanul îi dă caftanul, nu-i 

aşă 2» zise Banul vesel, făcând cu ochiul la ceilalți, 
Apoi întorcându-se spre Jianu, urmă: <Orcum ar fi.. 

iubite frate, turma are totdeauna trebuință. de un 
“ păstor.» o o 

—. «Turma, da,»: “întări Iancu, «însă vulturii sbor 

singuri.» E 
—. cBată-te norocul să te bată, semețule > zise Ba- 
nul Dumitrache, râzând cu hohot. «Ei, eu îţi doresc 

numai, ca în Basa ta Balta, să poţi : să pluteşti pe dea- 
„supra tuturor minciunilor ! Atunci vei fi cu adevărat 

mare şi singur în felul tău printre slujbaşi ! Aa 

—: cAşă am şi eu de gând, răspunse Jianu. «Nam 

să las să mă mință nimen€a.» 
Banul se uită la el cu înţeles, şi zise : «Atunci poti 

să ne fii foarte de mare folos !» 5 
— cAşă nădăjduesc şi eu,> „răspunse Jianu scurt. 

 — «Mai ?nainte de toate,» urmă Bibescu liniştit, 
. <dă- ți osteneală ca să faci. drumurile iarăşi sigure. 

Cei cu chică lungă,» — aşă se numeau haiducii, fiindcă 
purtau plete lungi, — «ne-au 'dat mult de lucru.> 

Adaose apoi şi mai blând: : «Da, ce eră să-ţi mai spun; 

Cârc Sărdar -pentru Oltenia sa numit: Costachi Ia-



_88 

  

< 

mandi. Pervanoglu .a cerut să fie mutat în Ţara din- 

colo de Olt.» - e | 
Iancu se schimbă la faţă, se scxilă. şi se duse la fe- 

reastră. - 
Bibescu aruncă 0: privire plină de înţeles la boieri, 

şi zise apoi vesel: <Ajunge acuma vorba de afaceri! 

Mie 'mi este foame ! Nădăjduesc că ni se dă curând 

la masă. Astăzi am primit icre dela Dunăre și lămâi. 

de Messina! Am primit şi un butoiaş cu măsline de 

Tesalia, mari şi moi ca' prunele !> - 

Satul Obârşia eră taftul zapciului. 

“In casa cea încăpătoare, cu coperişul negru țuguiat 

de -șindrilă, care i se dăduse lui Iancu ca , şedere, el 
se întocmise binişor. e 

In acele timpuri, mobilele unei locuinţe se alcătuiau 
"din: lucrurile numai cele mai : 'trebuitoare, spre a pu- 
tea fi încărcate iute, când intrau dușmanii în ţară. 
Giuvaericalele, “hainele, blănile şi lucrurile .de preţ 
se luau grabnic în care şi căruțe, uneori pe samare 
de cai, spre a se ascunde pe la.mănăstiri, prin pă- 
duri şi prin munţi, sau a.-fi trecute dincolo de hotar, 
Lucrurile de preţ se aşezau în lăzi: de chiparos, tari 
şi mirositoare, care în aceeaş vreme apărau blănile 
Şi împotriva moliilor. Pentru lucrurile de preţ deo- 
sebit, diamanticale şi hrisoave, erau făcute înăuntrul 
lăzilor, nişte -chichițe spre a le. ascunde. 

Dulapuri, meșcioare, console şi paturi sculptate: nu - 
erau pe atunci, şi nici tablouri de artă pe pereți. Mai 
nainte de toate.le-ar fi. lipsit artiştilor în acele vre- 
muri sbuciumate, chiar şi liniştea trebuitoare, ca să 
creeze cevă, —. şi apoi se mai credeiă, că nu este
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bine, să lase cinevă să i se zugrăvească . chipul, «să 

i se-iă umbra». Bogăția unei case -puteă, prin ur: 

mare, să. fie numai în covoare şi perini de divanuri. 

De acestea pusese zapciul, să i se aducă foarte fru- 

moase din oraşele turceşti de pe Dunăre. - - 

Pe cei mai buni negustori îi recomandase printr'o 

scrisoare fratele lui, Mihail, care. se află tocmai cu 

afaceri în Calafat, şi care mai îmbiă încă pe fratele 

său cel mai mic cu sfaturile sale, cu fapta şi cu bani. 

_— «Este o bucurie deosebită pentru familia! noa- 

stră,» scriă el,: «că .stăpânirea a împărtăşit pe unul 

dintre ai noştri de asemenea cinste. Să fi ştiut, că te 

duci la Craiova, te-aşi fi rugat să aşterni supunerea 

mea. la picioarele Măriei Sale Banului -Dumitrache. El 

ştie, că noi ţinem totdeauna cu credinţă la stăpânire.» | 

Iancu îşi muşcă buzele, şi luă în primire cu mulţumire 

numele negustorilor. de covoare, de asemenea şi sfa- 

tul, fapta şi banii, precum şi. încredințarea -frăţeştei. 

credinţe către stăpânire. -': - o 

- Puţină vreme după asta,. sosi în. curtea zapciului 

„şi fratele său Amza, cu un poştalion de şease cai în- 

cărcaţi cu clopote şi cu clopoței. - | 

-. Obârşia eră în depărtare. ca. de.două ceasuri de 

. Caracal. - E e: 

-- Orce asprime dispăruse din purtarea lui Amza, când 

el se opri în fața lui Iancu. Cu bunătate de părinte se 

uită la fratele său 'cel mai mic şi-i zise: cAşă: îmi 

placi, frăţiorule: Așă eşti vrednic de tine însuţi. Acum 

arată-te vrednic şi de încrederea, ce ţi-a dovedit-o Ba- 

nul Dumitrache, ca unui 'Jianu: :Nici chiar răposatul 

tată al nostru măr. fi putut -să'urmeze mai cu înţe- 

lepciune şi cu mai multă bunătate faţă de tine, Fă-ţi 

de acum datoria şi îngrijeşte, ca şi supușii tăi să şi-o
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“îndeplinească. Aceasta îți vă dă de lucru îndeajuns: 
Cât priveşte pe mai matii tăi, nu trebue să te îngri- 

jeşti. Purtarea lor hu te priveşte pe tin6.» In felul. 
acesta vorbi Amza cam 6 jumătate de cias, precugetat 

şi serios, acoperind trecutul cu tăcere. | 
Tancu primi poveţile şi învăţăturile, precuim şi în- 

crederea, pe care i-o dădeă, şi înibierea cu bani ce-i 
făceă acum şi fratele Amza. , 
“La Dumitru .se duse să-l vază lă moşia sa Corlă- 

teşti, şi când acesta i se uită în Ochi şi-i zise: «Abia 

îmi vine să cred...» Atunci .lancu îi răspunse cu un 

râs scurt, şi cu vorbele bisericii ortodoxe: «Crede şi 
nu cercetăls 

RD * 
* x 

După o noapte de toamnă, fără vânt, dar rece, se 
scuturase până dimineață toată frunza şi eră aşter- 
nută pe pământ împrejurul trunchiurilor de arbori 
și pe drumuri, pare că erau întinse niște covoare cu- 
sute cu aur şi cu porfiră. După alte două zile :sosi şi 
iarna. Ea începu de „vreme şi eră foarte aspră, aşă 
precum se întâmplase în toţi anii, de când. domniă 
Vodă Caragea. Oamenii au pomenit multă vreme ier- 
nele lui Caragea. 

Deosebit de nemiloasă însă, fu iarna aceasta pen- 
tru fercheşul de Tache Leţu, pomojnicul zapciului 
Iancu Jianu. Acest. domnişor trebuiă acum să 'înso- 
ţească în toate zilele, pe viscol şi prin ger, în sanie, pe 
mai marele său, peste tot prin judeţ. Nu-i folosea ni- 
mica, nici un oftat, nici mutra ce o făce 
care sub uriașul guler de urs al şubei s 

€ VA i ecare din sate e sii I l plășii, ȘI 

ă,-riici tusea, 
ale, îi scotea
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„Ochii lui păreau că-'și. întipăresc, în fundul. lor ver= 
zuiu, icoana vie a tot ce vedeă — și el-vedeă tot!— 

Dar nu se mulţumeă nuniai cu văzutil; După ce âflă 

numărul familiilor. de. ţărani şi al vitelor, întorcea ca- 
pul pe jumătate spre pomojnicul său, îngropat în blană, 

și-i ziceă: «Cucoane Tache, însemnează.». A 

Şi cuconu Tache trebuiă să înmoaie condeiul în 

călimarul de alamă cu coada lungă, pe care-l purtă 
la brâu, şi să aştearnă pe o foaie de hârtie numere 

şi însemnări, la un ger de 15—20. de grade bis. 

„Eră'o vieaţă de câine pentru ej. 

Dar față cu această. neagră parte a vieţii, atârna 

de altă parte în cumpănă: masa înibelșugată a zap-. 

ciului şi dărnicia lui. Eră cu adevărat boier mare, n'a- 

veai ce să zici. Unul dintre aceia, de cari asculţi bu- 

curos, fiindcă ştie să poruncească.' Oamenii ziceau, că 
dacă sar pierde un ac într'o claie cu fân, şi boierul 

lancu ar -atătă locul unde trebuie să fie, acul se va 

găsi acolo. Când se dă o poruncă cu siguranță şi cu . 
cunoştinţă de ţel, atunci.ea âre o putere magnetică. . 

Așă Tache Leţu oftă şi tuşeă, dar. adimiră pe mai. 

marele său, şi îricepuse chiar să se îndrăgostească de 
el; când într'o zi Jianu îi.zise:. «Acuma. îmi cunosc 

plasa meă. Afară crapă ouăle corbilor de ger, şi acea: 

stă îi face pe oameni iubitori de pace. Hoţilor le este 
prea frig, ca să umble după furtișaguri. Să ne apu- 
căm actima să mergem pe la boicri şi să-i cercetăm.» 
"Cei şăase telegari negri fură puşi la sanie, doi la 
oişte și patru dinainte. Aceştia ' trebuiay să. deschiză 
druniul prin zăpada cea mare. Curând. ajunseră la 
câmpuri învelite cu haina moale. a iernii, -care părea 
că se. împreunează în depărtare cu cerul, când treceă. 
vre-un strat de nori încărcaţi cu fulgi de zăpadă. Atunci
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ziua eră albă, frigul mai domol. Altădată treceau cu 

soare, prin. păduri de -tufan încărcate: cu sloiuri stră- 

lucitoare de :ghiață, .prin.. bolta cărora” de cristaluri 

pătrundeă cerul cel vânăt. Vântul tăiă ca şi un cuţit, 

şi serile erau roşii trandafirii. | 
Ori unde duceau telegarii Spumegând pe zapciul, 

el eră primit cu.o deosebită dragoste. Imprejurul lui 
pluteau două aere: prieteșugul lui cu Banul Dumi- 

trache, şi lupta voinicească cu. Arnăuţii,. despre care 

aflase încet-încet toată lumea, şi despre care se vorbeă 

în şoapte pretutindenea, după ce se urcă zapciul ia- 

răşi în sanie, şi plecă cu clopoțeii zăngănind. 

-- Mai ales femcile ardeau de interes pentru el, şi nici 

una mar fi voit să lipsească dela serbarea cea din- 

tâiu, la care poftise: Iancu pe toţi proprietarii şi sluj- 

başii din plasa Balta şi din vecinătatea cea mai apro-. 

piată... . E a NR 
» Mamelor le bătea inima pentru fetele lor de mă- 

„ritat, şi femeilor tinere, care nu citeau pe atunci nici 
„0. carte, şi prin urmare trebuiau să-și născocească sin- 
Sure poveştile de dragoste, le” părea înaintea ochilor 
„vedenia celei mai. mari -plăceri închipuite. 
"Oare nu erâ-zapciul acesta un 'viteaz desăvârşit, 
despre care se puteă visă ? Bărbat frumos şi de neam 
Şi. cu trecut misterios, el. sosise întocmai ca un Graiu 
din poveşti în pustiul de iarnă, şi deşteptase din somn 
lumea de prin curţile răspândite în. depărtări, 

“De aceea, într'una din. zile, cu tot viscolul ce .şu- 
ieră, sosiau o sanie după alta în satul Obârşia. ” 
„In sala bine încălzită a casei sale, lancu îşi primea 
oaspeţii săi. La spatele. lui sta Floarea, durdulia lui “ jupâneassă de -casă; legată la cap cu un 'tulpân gal- 
ben, pe sub care se .zăreă un colţ din părul-ci negru -.
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ca pana corbului. Ea pofteă cu zâmbete, cu sărutări 
de mâini,. şi: mângâindu-le cu palmă pe cucoanele ce 

soseau, să treacă într'o odaie deosebită, spre a se des- 

brăcă de hairiele cele groase 'de pe deasupra şi să-şi 

pună celelalte haine în starea cuvenită. 
„Odaia avea trei ferestre; împodobite . cu mușcăte 

roşii, şi îndată începu un ciripit, râsete şi o flecărire 
ca şi într'o colivie de păsări. Dedesubtul şubelor calde 

pentru sănii, eşiau acum la iveală atlasuri, brocate şi 
catifele în toate feţele, câte se cuprind întrun curcu= 
beu. Blănuri scumpe împodobeau scurteicile,. care, 
deschise înainte, lăsau să .se vadă rochiile uşoare de 
mul de mătase, pe care le adună un brâuleţ împre- 

jurul mijlocului. Adevărate - lucrări de măiestrie ale 

Siuvaergiilor Bizantini, erau paftalele : de aur şi “de 
argint, împodobite cu pietre scumpe sau cu mărgean 

trandafiriu. Imprejurul gâturilor frumoase ale cucoâ- 

"nelor atârnau mărgăritare şi sclipeau diamante. Priri- 

tre ele atârnau zmaragde mari, în formă de pară, ca 

nişte uriaşe picături. de rouă. Erau şi pi icături roşii 

şi albăstrii... - ERIE i 

Cucoanele mai bătrâne - „purtau la cap “ tulpane de 

feţe închise, şi pe! dedesubtul lor, :şuvițe: de păr fă- 

cute din mătase neagră ; cele mai.tinere îşi: împodo- 

beâu părul cu mărgele, pietre scumpe şi cu flori. 

Una: dintre ele îşi pusese în cap, cam. într'o parte; 

un fesuleț alb, mic de tot, cu un ciucure lung de aur; 

fesul'eră! aşezat într'o cununiță împletită cu mărgă- 

ritare.: Nişte lacrimi lungi de .rubin pălit îi atârnau. 

din urechi. Gâtul ei frumos nu purtă nici o podoabă, 

dar. marginile răscroielii 'dela rochia - ei de: mul, 

trețesută cu fir de aur, erau prinse cu flori de dia ” 

manturi uriaşe, din care mişcarea pieptului, “moale, 

7
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spre.a răsuflă, scoteă sclipiri fulgerătoare. Scurteica 

de atlas. cu mărginile de samur, pe care o purtă, stră- 

luceă ca şi o oglindă: roşie.. | 

„Cum se.arătă această frumuseţe, îndată începură 

câteva cucoane bătrâne, după obiceiul vechiu .de când 

e lumea, să se apropie.cap la cap. şi să-i. facă critica. 
După. ce frumușica se.apropiă cu pas legănat de mă- 
nuchiul cucoanelor şi le sărută mâinile îngălbenite, 
una dintre ele şopti: îndată: «N'are cămaşe sub rochia 
de mul.» : 

— «Ba are, răspunse alta, «dar. şi cămaşa este 
străvezie,» : IX a 

ste 2 
= a: 

In cele patru. colțuri ale sufrageriei se înălţau nori, 
de fumuri frumos mirositoare din vasele, de aramă 
lucrate meșteșugit. Imprejurul mesei străluceau fețele 
înveselite la vederea bucatelor aşezate. Se lăudă me- 
zelurile, icrele galbene de chefal, stacojii marinați, 
plăcinţelelă - cu carne, sărmăluțele. în foi de. viţă cu 
iaurt, bobocii de rață fripţi pe varză acră, piarceii 
fripți întregi „şi curcanii, cari erau mari cât niște vi- 
ţei, caștraveţii şi ardeii iuți ca focul, şi apoi, cele trei 
sau patru feluri de prăjituri. înnecate în miere, din- 
tre care unele. miroseau a Scorţişoară şi a vanilie, iar 
altele aveau miros de salcâm sau de flori de por- 
tocăle. „i 
„Vinul curgea în rîuri, Obrajii t tuturor se înroşeau, 

limbile tuturor șe .deslegau, afară de acele ale fetelor 
tinere, care, vre-o şease cu toatele, se adunaseră îm: 
prejurul celar două fete şerioase. ale lui Amza, şi 

"stau sfiicioase ca un şir de. „păsărele, :una lângă 
alta. Ele se. uitau în farfuriile lor, şi se făceau pare. 

.
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că iar auzi şi n'ar vedea nimic din toate cele ce se 
petreceau în jurul lor. : 

Bărbaţii mâncară mai întâiu nemiluit. După c ce în: 
cepură să se simtă sătuli şi dincolo de sătuli, ei în: 

"cepură să facă frumosul la cucoane, cu mare foc, căci 

nu eră obiceiu să se vorbească în de faţa celuilalt 

secs. de lucruri serioase. Prin urmare, trebuiă să ţie 
locul dragostea, care, fireşte, pu se socoteşte între lu- 

crurile serioase, până când nu ţi-ai pierduit pentru 

dânsa averea, cinstea şi vieaţa ; atunci: numai se iă la 
înţelesul tragic, şi. se face observaţia "pătrunzătoare 
că, iubirea, la urma. urmelor, totuşi este 'cea. mai 
mare putere a. naturei. 

„.Așă de departe însă nu “ajunseră lucrurile la masa. 

zapciului. î Numai unele: cucoane. aveau presimţirea 

unei sorţi triste pentru tânărul găzduitor.: Ele.vedeau 

primejdia care-l. amenință din. partea: frumoasei Ca- 

liopi, care urmăreă pe Jianu necontenit cu ochii ei 

umezi şi strălucitori. . m 
Deşi, sau tocmai pentru că nu se pricepeă la vorbe 

dulci, fiecare zâmbet al lui Iancu se întipăreă mai 
mult la femei, decât zece vorbe frumoase- ale celui 

mai. încercat furător. de inimi, E . 

Ele vedeau în fața și în mişcările lui, în: felul lui 

pătimaş, cum îşi aruncă capul pe spate, în tresărirea 

sprincenelâr sau, în. tremuratul “nărilor, în strălucirea 
dinţilor când, râdeă, în toate aceştea «ele vedeau obi- 

„-ceiurile şi. urmele vieţii lui. de .mai nainte, jumățate 
sălbatice. Ele. simțeau plăcerea femeiască. în faţa pu- - 

terii bărbăteşti,. -. o i a 

 Simţirea de: mulțumire- stârnită prin vin: și -prin iu- 
bire, 'mai eră încă .sporită prin cântecele “Țiganilor. . . 

In «le topirea şi. oftatul -unei inimi. rănite: şe înfățișă 
-
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printr'un  «Ooof!» scos din adâncul pieptului, și care 

păreă că nu mai are sfârşit. La fiecare cof!» boierii 

întorceau 'ochii, legănând.. câpul și .ascuţind buzele. 

Unul sau altul dintre ei strigă Iăutarului: «Mai of- 
tează odată pentru mine!» Atunci tâlmaciul recuno- 

scut al simțirilor scotea o întreagă serie. de oftături; 
pe când boierul îndrăgostit, aţinteă ochii înduioşaţi. 

la: acea cucoană, care, în acel moment, eră stăpâna. 

inimii lui;. " 

Tancu trimisese o: singură. dăâta pe sub. genele lungi 
o privire zâmbitoare spre : Caliopi.' După. masă însă; 

când ieşi spre a'mai dă unele porunci, cucoana. cea. 

frumoasă se strecură după el în sală,. şi fără veste'se 

aruncă cu: trupul ei.cald şi molatic asupra lui, și, tre- 
murând, îşi impreună brațele după gâtul lui: 

“Jancu aruncă o privire repede la uşa luminată a su- 
frageriei, care sta dată îndărăt, și de unde .se auzeă 

zorul, cu care slugile îşi îndeplineau treburile; EL 
smulse pe cucoana Caliopi înlăuntrul iatacului său 
de -dormit. Acolo eră: întuneric, -Ea îşi apăsă buzele 
cu patimă pe gura lui Jianu şi se alipi de pieptul lui; 
„Jianu rămase câteva clipe nemișcat. De odată însă 
se smuci din braţele ei, şi, murmurând cevă, ieşi pe 
ușă afară. - : 

El păşi grăbit dealungul. sălii, şi intrând în sufra- 
gerie, strigă la Alexe: «Apă de spălat şi un prosop 1 

* Alexe aduse un lighean de argint, un Arnăut adușe 
“un prosop subţire, cum eră obiceiul să se întrebuinţeze. 
după ce se. sfârşiă masa, . fiindcă mâinile: ajutau - şi 
ele în mod patriarhal la mâncare. Un al treilea slujitor 
aduse un ibric de argint,: spre a turnă boierilor :a 
într'o rază subţire pe: mâini. Dar abia:udase-1 
vârful degetelor şi le dusese 'la mustăţi, 

.. 
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«Apă rece, curată ! nu bălăceală de asta, cu: uleiu de: 

trandafiri » Şi când vroiau să ducă ibricul afară, Iancu: 
bătu din picior: «Deschideţi ferestrele. şi-aruncaţi apa 

aceea afară! Şi aşă se . înneacă. omul aici !! Voi 1 n'a-; 

veţi “nasuri 2 E p.: 

Și n'aveau; căci nadurile; 'se 'găsesc.. numai: pe o! 

treaptă foarte înaltă de cultură a societăţii omenești. 

Jianu alergă cu această pretenţie a lui” prea cu mult! 

înaintea vremii, în care se găsea. Nici chiar:pe boierii 

musafiri nu-i supără mirosul greu din sufragerie, ame-: 

stecat din căldură, cărnuri afumate, aburi de! varză, 

de vin şi altele, dar mi-te să supere. pe “slugi. 

Când i se aduse'lui Iancu apa 'cea curată, el îşi: 

puse faţa în palme, şi certi să i.se toarne mult.pe- 

cap. Apoi se svântă cu prosopul: împodobit de: cusă-! 

turi, pe care-l ţinuse un alt Arnăut! întins pe amân-- 

două braţele, în timpul « cât'se: spălase, Oftă adânc şi! 

zise: <Offf l> DEI . .- FE 

El crezuse, că, se înneacă de sulinianul ș şi de miro- 

surile cele frumoase ale cucoanei Câliopi! 

- Plecând, aruncă Arnăutului prosopul, şi trecând prin 

odaia de fumat şi cea de jucat cărţile, lipite de su-" . 

| fragerie, intră iarăşi în odaia cea mare. de, primire. 

„ Aproape tot. deodată cu el intră, prin. altă 'ușă, şi: 

Caliopi. Câteva: matroane, care 'şedeau pe o canapea 

galbenă 'de rips, o mobilă pe acele 'vremuri' neauzit 

de lucsoasă, alcătuită într'un nenorocit stil :elEmpire>, 

ziseră una către alta: «Mai încape: acum. vre-o: în- i 

doială? El vine din partea stângă, şi ea dela dreapta, + 

au fost unul în brațele celuilalt.» i 

“Jianu trecu însă înainte printre mai 'multe grupuri, 

şi ajungând aproape de Caliopi, îi şopti: «lartă-mă, - 

frumoasă cucoană ! Eu mă cunosc. Primejdia eră prea 

Haiducul. . | 1
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i mare. Am trebuit. să fug ; Binăcă aici ȘI astăzi nu este 

locul.:..> iii 

Atunci: se apropiă de. ei: cumnata lui,. cucoana lui 

Amza „Jianu, găsind, chipul, să le facă la amândoui o 

întrebare cu glas tare.. Ea eră virtutea însăşi, şi voiă 

să scape situaţia şi pe: tânărul ei cumnat. 

Amza Jianu zâmbeă din depărtare, mulţumit de cu- 
viința' și de tactica soţiei sale,-precum şi de succesul 

ce aveă în societate fratele. său, de oarece cucoana. 

Caliopi eră înrudită mai. de departe cu familia Dom-. 
nitorului,: 

După 'ce plecară musafirii cei i din urmă, în amur- 

gul zilii,. după lungă. petrecere cu danţuri și cu jocul 

de :cărţi, Tache: Leţu urmă somnoros pe zapciul, in-. 
trând. în casă, —.şezură în: pridvor, — <Offf!» zise . 
el. «Ce ar fi:vieaţa. fără 'femei ? Frumoasă, foarte fru- 
„moasă: a fost petrecerea, cucoane lancule !. Parfum de 
vin şi de femei ! Innotă omul ca prin nori!» 
„—'«Da,o. zise Iancu peste umăr, «groaznic.» 
Tache Leţu sări în sus ca o viperă călcată pe coadă, 

nu putea să: mai zică nici. O vorbă, şi se uită încre- 
menit la zapciul. : 

—. «Da, aşă: este,». zise: Iancu încă odată, «groaz- * 
nică putoare. Eu nu: pot. să-mi: trag. sufletul acolo, 
unde atâția oameni înfierbântaţi îmi şterpelese aerul.» : 
— «Da, însă...» bălbâi Tache Leţu, cărui acest co- 

vârşitor fel: de-a . înțelege . altmintrelea. lucrurile, ii =] 
răsturnă toate ideile ce aveă el despre poezie şi despre 
dragoste, însă deşteaptă şi aprinde toate. simţurile.» 

Iancu îşi puse mâna :la:-nas. 
—-- «Deschideţi ferestrele !». strigă el, umblană prin 

toată casa. 

„Acest om original oprise de a' se lipi ferestrele cu : 

N
e
m
 

m
a
 
m
 

ae 
m
e
a



99 

fâşii de hârtie şi cu şuvițe-de postav pe: din lăuntru,;: 

<um. eră obiceiul, vechiu '.şi înrădăcinat,: să se facă 
iarna. El zicea adeseori, că-i pare, că:se înneacă, iar. 

Floarea, îngrijitoarea. casei, trebuiă să-şi mântuiască. 
“florile :sale, trecându-le dintr'o: odaie. într'alta, . când 

boierul porunciă,' s să se lase: frigul de iarnă, să intre: 

în casă.: i a tra 

--Aerul şi: jtăurea îi lărgiseră. plămânii. s şi-i 5 oţeliseră. 

simţurile. Oamenii mirositori şi. sulemeniți, cu nervii: 

"lor întrun veşnic tremuriciu, nu erau semenii. lui; ş 

faţă de ei rămânea nepăsător. 

  

eta n, PI 
: : „X * a . 
pa ia i 

„Cât timp pomii roditori crăpau încă. de ger,.şi câtă; 

vreme. vitele. se. prăpădeau .de frig, neadăpostite: în. . 

deajuns. în. grajdurile rapăne ale ţăranilor, şi:din lipsă: 

de. aşternut, la taftul. zapciului. « din, plasa Balta petre-, 

cerile se ţineau. lanţ. . Rai 

Iancu dovedea talente deosebite de gazăă primitoare;; 

şi mâna lui cea dreaptă, Alexe, .cu mlădierea -obiş- 

nuită a neamului său, se preschimbase într'un; ade-; 

vărat vătaf de curte mare boierească. La amândoui, 

nu le scăpă din vedere .nici un unghiuleţ, nici-o păr- 

ticică a gospodăriei, şi sluga înțelegea -pe stăpânul: 

său, fără ca să-i vorbească, un dar, care-i făceă pe cei- 

lalţi oameni din casă să se 'minuneze Și să. le fie: 

frică chiar, ca. de orce legământ. tainic... 

Că :Alexe eră singurul om, de încredere .al stăpâ-; 

nului în cele ale. inirnii, de aceasta. nu. se mai îndoiă:. 

nimeni. acum, fiindcă de mai multe ori îl. trimişese.: 

Jianu singur undeva, precum se bănuiă,. la Soreni, la | 

moşia frumoasei Caliopi, e | a za 

De acolo veni într” o ziun argat cu .0O, scrisoare din.
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partea boierului Iorgu: Soreanu, prin care'vesteă pe 

prietenul său; zapciul,. că s'a-întâmplat un furt la graj- 
durile sale. Nişte hoţi : i-au furat o pereche de iepe 

minunate, : -- E E RR e m 
"- Iancu ieşi în pridvor :Şi- zise către cei vre-o treizeci 

de 'ciauşi, ce-erau adunaţi jos în curte, şi'cari îşi sco- 
seră căciulile, când se arătă zapciul':. «Băieți, se-vede 

că se împriimăvărează.» — Peste noapte vremea se în- 

muiase, şi acum curgeau picături mari de 'ghiață, slo- 
iurile cari atârnau ca :nişte ciucuri strălucioşi, jur îm- 
prejurul straşinelor. — «Se face primăvară, şi iar încep 
furtişagurile. De aci înainte țrebuie să fiți gata cu toții 
de plecare, 'ziua şi noaptea să ţineţi pregătiți caii voştri 
şi “armele: voastre; Cine nu aduce la îndeplinire în- 
tocmai .o poruncă - ce i sa:dat, primeşte douăzeci şi 
cinci de bice, iar cine săvârşeşte vre-o faptă necin- 
“stită, sau vre-o :mişelie....> .o mişcare făcută cu de-: 
getul împrejurul g âtului, şi apoi îndreptată din ceafă 
în spre în sus; sfârşi cuvântarea. aia 

Ciauşilor li se părea, că simţese frânghia împre- 
jurul gâtului. Ei răspunseră i într'un glas: «Să trăeşti, 
stăpâne !» Ne 

— «Să trăiţi şi voi, câtă. vreme veţi f "vrednici, 
răspunse . Jianu. 

"Apoi încălică şi plecă împreună cu credinciosul său 
servitor la Soreni. 

După ce ieşiră din Obârşia, şi după ce caii tre- 
buiră să mai slăbească din sforăit şi din joc, fiindcă 
înaintau acuma „mai cu greu prin zăpada cea mare 
şi moale, aşă încât se ridicau aburi din coastele lor, 
şi după ce ajunseră în câmpul pustiu cât: vede 
ochii, aşă încât nici o ureche de om nu putea s 
vorbele lor, Iancu zise: <Acum |] 

ai 'cu 

ă audă 
a'lucru !3 Ra 
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— cAscult, stăpâne, >». răspunse Alexe,  îndreptând o 

privire scânteietoare la ochii.Jianului. . ia 
| — «La Soreni cerem să ne deslușească bine despre 

semnele cailor.: Apoi' ne: ducem: în. pădure. la ascun- 

zătoarea aceea. Acolo rămân. eu, dacă va fi nevoie, 

chiar şi toată noaptea, iar tu te repezi la moşia mea 

Olteni, şi-mi aduci pe frate-tău Dinu Buzatu.» 
—<Cum. porunceşti boierule, aşă se va face.» 

In curtea boierească din Soreni, pe care o prefă- 
cuse vremea cea: moale într'un mare smârc negru,.se . 
auzeau numai vaiete şi bocete, 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 de-a dreptul .la locul, unde se săvârşise fapta, 
atunci Iorgu Soreanu, învelit într'o blană mare, porni 
clătinându-se şi el:spre: grajduri, pe puntea: de scân- 

duri, ce. eră aşezată peste :marea de noroiu.:Din când 

în cână puntea -se lăsă sub povara grosului boier î în 

jos, şi se plesneă : în mocirlă. .. «i Si 

Vânăt-roşu încă de mânie, el făcu descrierea ie- 

pelor, amândouă şargi, -şi chemă toată „urgia. Cerului - 

asupra hoţilor şi a slugilor sale:netrebnice. Apoi pofti 

pe zapciul, să rămâie. la. masă la. e Soreni dar acesta, . 

nu primi, cit tăi a 

— «Dacă vroiu să. dau acu urma hoţilor, trebuie să 

„mă zoresc,> zise Iancu, şi îndată plecă cu Alexe pe 

poartă afară. Bă. 

;. Căzuse o ceață groasă. Drumul duce! pe marginea 

"pădurii, şi acolo unde se lăsă la vale ca. într'o. albie, 

Ţiganul cârni la stânga și intră în pădure. . 

Fiindcă soarele acoperit. eră pe asfințite, negurile 

cenușii roșiatice se întindeau şi jucau prin. rețeaua 

neagră a tufişurilor.. Stratul de zăpadă, în care .se



cufundau caii până la piept; se urcă. asemenea unor 

limbi albe şi pe: trunchiurile copacilor:. în sus, din 

pariea despre răsărit. «e ii 
„— <Cunoşti bine drumul 25. întrebă. Iancu... „: 

— «Poţi să .mă legi la ochi stăpâne, şi tot te: duc, > 

zise Țiganul. «Am fost de șease ori, aici.»..: 

După. vre-un ceas şi jumătate, Alexe se opri şi des- 

călică. Eră aproape. de':tot întuneric. El cercă cu pi- 

ciorul împrejur,-prin tufişurile uscate, ce trosniau frân- 

"gându-se, până. ce .piciorul'lui:se:lovi de nişte lemne. 

Acolo sună a gol, eră .0o uşă mică.-Se auzi pe: urmă 

o: scăpărare de. cremene, şi puţin” după aceea se zări 

o slabă:lumină în. gâtlejul unui dâmbuşor de pământ. 

Glasul lui- Alexe se auzi strigând de, acolo : Aici i în- 
lăuntru,:stăpâne.s . -....: CCI ata 

- Jianu descălică .şi intră dimpreună cu calul lui î în- 
trun fel.de. beciu, 'făcut întocmai ca acela dela via 
sa din Drăgăşani. E 

— -Bravo !> zise el scurt, «acuma: pleacă îndărăt 
la Olterii.». aie aa - 

— cAcolo în unghiu este o. pătură de: cal; stăpâne, 
fân sau paie n'am: putut să găsesc-pe aici,-cetine de 
brad: nu sunt, că ţi-aşi fi făcut aşternut. De. asemenea. 
nu ştiu, dacă ar fi cuminte să facem foc. Deşi pă- 
durea este acum: încă fără pârtii făcute, totuşi ce e 
bine .nu e rău. Fumul este adesea un. blestemat - vân- 
zător.» 

— «N'ai să mai taci din gură l» se răsti “Iancu, şi 
„atingând binevoitor cu palma umărul slugei sale cre- 
dincioase : «Crezi tu,» îi zise el, «că eu'sunt în ade- 
văr cuconaşul. de zapciu, care nu: poate dormi. decât 
în pufuri? Ia porneşte mai curândhb ...:.... 

Alexe plecă rânjind. de bucurie. 

 



Jianu închise ușa după 'el, -se învăli în pătură, şi. 
adormi în bezna de întuneric a ascunzătoarei, pe care 

o înconjurau pădurile vaşnice ale Sorenilor, în întin- 

dere de mai multe poștii. i 
Cam după vre-o. opt: ceasuri cineva băti la „ușă. 

Jianu se sculă, trase zăvorul de lemn şi deschise. : 

“O lumină argintie de dimineaţă 'străbătu înlăuntru. 

Peste. noapte negura se prefăcuse în brumă groasă. 

Cerul eră limpede, şi pădurea eră albă. Dinaintea re- 

ţelei încărcate cu cristale de ghiaţă a tufişului, se in- 

vederau şi mai mult figurile. întunecate ale” lui Alexe 

şi a fratelui său, precum şi ale. cailor lor, din - cari 

ieşiau aburi. | . - 

— <Sărutăm mâinile şi picioarele, cucoane Iancule,> 

zise Dinu - Buzatu, scoțând căciula de miel neagră 

din cap. Dia | i 
— «Intraţi înlăuntru,> le porunci.lancu. :: 

"Ei intrară, aducându-și : şi caii cu ei; „înlăuntru în 

beciu. 2 îi Ito | 

_— «Ce ţi-a. spus Alexe AR întrebă i Jianu. 

i— <Sărutăm' dreapta, stăpâne, ne-a spus, să ţinem 

douisprezece băieţi din ai noștri totdeauna gata | la 

poruncile tale.» . : 

— ' <Douisprezece băieţi haanici. De aceia cari fură 

oul de sub cloșcă, fără ca ea să cârâiască. Inţelegi 22 

Dinu Buzatu rânji. E De 

— <Nuzi nimica de râs aici b» strigă Jianu la el în- 

creţind fruntea. <Alexe răspunde cu capul lui pentru 

tine, şi tu răspunzi cu' capul tău pentru cei douispre- 

zece băieţi. Dacă "mi veţi aduce la îndeplinire porun- 

cile spre mulțumirea ' mea, “atunci 'are să vă umble 

bine, dacă nu, pui să vă spânzure, "Ai înţeles?» 

Alexe dădea mereu din cap şi rostogoleă ochii cu
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supunere, iar Dinu Buzatu. se jură, ca să deă D-zeu 

să-i putrezească carnea de viu-pe. oase, lui şi copiilor 

lui, dacă nu:va mulţumi  deăvârgit pe- ptiternicul său 
stăpân.. abia ia 

—. «Până mâine seară» zise. Iancu, «trebue să: fie 
găsite cele două iepe 'şargi, care au fost. furate. din 
grajdul boierului Iorgu. Soreanu, şi anume 'să se gă-: 
sească în -gropile de nisip dela Dobrotești, unde am 
să trimit pe Alexe împreună cu cinci. Arnăuţi să le. 
ieă. în primire.» . IE ae 

-- «Valeo! valeo! luminate. stăpâne,o >. începi Dinu 
să se .vaite răguşit, din fundul gâtlejului. <«Dobroteştii: 
sunt departe, zăpada este încă mare, şi cine „stie, dacă 
putem. să. găsim iepele -aşă în grabă.» 

— «Cine ştie ?.Tu ştii,» zise Jianu, ş şi:Ţiganul tre- 
bui să-şi apere ochii, ridicând braţul, de privirea lui 
Iancu, pare că ar fi. căzut. un trăsntt înaintea lui, 
"— «Laia ta ştie totdeauna, unde sunt lucrurile furate. 

Și eu nu “ţi dau voie să precupeţeşti cu mine. Iaca !» 
îi aruncă bani: “în căciulă. -<Cine este: ascultător, este 
răsplătit, Dacă nu vor .fi. însă iepele mâine seară în 
nisipăria dela „Dobrotești, atunci poimâine de dimi- 
neață atârni de sus!» Ea - 

Dinu Buzatu căză în genunchi, apucă tighelul dela: 
haina de călărie a.lui Iancu, şi-l apăsă pe buzele sale 
groase şi roşii. CEI 

Prin pădurea încărcată: de. cristaluri „Iancu se în- toarse. înapoi acasă, o „ 

  

“In Obârşia te toată lumea, credea, că zapciul, petre- 
cuse noaptea în Șoreni, şi Tache Leţu. se tăvăleă de 
râs, în taină, însă, de boierul. Iancu, care se arătase
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atât de semeţ. și de aspru. . Dar în seara -următoare. 

rămase iarăşi uimit de hărnicia mai marelui. său, când: 

aduseră Arnăuţii trimişi: sub conducerea lui. Alexe, 
iepele. cele galbene. | pp : 

La rândul lor Arnăuţii spuneau și ei minuni i de age- 
rimea lui Alexe, conducătorul lor de acum. Cum adul- 

mecă el, ca un câine de ;vânat, paşii vânatului, și gă-: 
seşte fără a se înșelă :urmele tâlharilor. Şi dacă is: 

buteă, să pună mâna-pe un..făcător de rele, atunci 

zapciul nu ştia de milă. El spânzurase şi doui Ar- 
năuţi pentru fapte, necinstite;: 

In judeţe .slujbaşii ocârmuirii aveau. în. mâinile lor 
o. parte din puterea judecătorească, mai. ales față. cu 

supuşii lor. Tribunal eră numai-unul în Bucureşti. . 

Dar. Divanul nu putea: să. fie supărat cu crimele şi 
delictele poporului de.rând, cu atât. mai puţin, cu. cât 
nimenea nu vroiă să poarte cheltuielile, ce sar fi făcut 
cu .aducerea făcătorilor. de rele înaintea Divanului şi! 
cu trimeterea lor înapoi. .. .: a 

Aşă dar, judecau ispravnicii și zapciii, chiar şi Câre 
Sărdarul, uneori şi pomojnicul Polcovnicului, în măr- 

ginile, până unde ajungeă puterea .lor. Fiecare. ju- 
decă, după. cum îl 'tăiă: capul şi „după cum -îl iertau 

împrejurările. - , - i Dai 
„ Dealtmintrelea,. în această privință, de mii- de ani 

nu s'a schimbat altăceva decât forma. . - , 
„Iancu Jianu se pricepea: la judecăți aşă 'de bine, 

_încât- plasa lui în scurtă vreme ajunsese! să fie soco- 

tită ca raiul însuşi cu privire la obșteasca siguranţă. Oa- 

menii ziceau, că este ca în; vremea lui Vlad “Țepeș 

Vodă, care domnise cu: atâta asprime, încât se isto- 
Tisiă, că puteai să laşi o pungăcu bani în mijlocul dru- 

miau. mare şi că nimeni nu cuteză să se atingă de ea;
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F oarte mulțumit de vrednicia protiguitului său eră 
“ Banul Dumitrache . Bibescu, şi tot atât de: mulţumit 
eră -şi mai marele lui nemijlocit, Ispravnicul Arghir 
Mavrachi, care aveă patru fete, şi căruia: înţelcipta 
lui soţie, cucoana Evsevia, îi dădu sfatul, să mai treacă 
câte odată .pe la tânărul. boier! Iancu, să-l. cerceteze 
prieteneşte, de. oarece de câtăva vreme nu se mai ară- 
tase, şi nici nu mai făcea nici el petreceri acasă la taft. 
“Când Chir Arghir intră cu trăsura în curtea zap- 

ciului, Jianu eşi în pridvor. - :. d - 
— <Ţe, iar cu ţisme de călărit ? Iara: gata sa pleţi? 2» 

strigă' Mavrachi cu glas ascuţit. <Negresit ca primă- 
vara! ţi-a aprinso sindzele din vine. — Cum? Berzele 
zbora, rinduniţele zbora, si 'atunţi:zbora si flacaul si. 
faţe o raita pe. la fetele din: Țara. e, nu-i asâ ? 
“Ispravnicul vorbeă -o Rumânească. cu'cel mai-fru- 

Mos > accent grecesc de pe lume. 
+ — «Da, este un “fel de asemănare cu berzele şi cu 

rândunicele 1» răspunse Iancu. «Birul 'cel nou trebue 
să: fie împlinit. Aceasta :o ştii ta tot aşă de: bine ca "Şi: mine, Ispravnice.» - : : IE 
- —: «Fireste, fireste ca stio,» zise Mavrachi, pe când întrau împreună în. odaie, <Ţine este “mai -silitor. cu versarea birurilor la Ispravniţie dechit boerul Ianco al nostro!. Ma trebueste sa baţi tu singur drumurile ațele lundzi 'spre: scoposul aţesta ?» : 

— «Negreşit, căci altfel: n: 
cu. dările cele multe, care se 
şi cu vai.» . 
= <Ţe chio, ' si. țe vaio 2» zise Chic Arghir, care după ce-i scosese o slugă imineii d 
în ciorapi albi de pâslă şi se aşez 
van.: cŢe chio si ţe vaio, prietene: 

aș puteă sosi la vreme! 
pot adună numai cu chiu 

e piele, rămăsese 
ase Turceşte pe di- 
Ziano! Poporul ţel
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prost si fara minte se: zelueste -totdeauna si nu “înţe- 

ledze trebuinţele mai: înalte ale politiţei.» -.: E 

„— cAdică ce vrei 'să zici cu-asta?» întrebă Iancu. 

„„— “«Apoi de! cum sa zic !> răspunse Mavrachi scăr- 

pinându-se în cap sub tichia.de postav.civit, pe care 

o purtă pe sub căciula: de blană, pe care o pusese jos. 

<Fireste ca ţarani si negustori țipa, chind se ţere dela 

ei biruri noui. Dara noi, boierii si sluzbasii;: noi: stim 

prițina lucrului, nu-i asa? Noi.ne întrebam asa dara, 
ţe sa faca Voda? EI nu este stapun pe capul lui.. Inalta 

Porta ţere: la soroc. haraţul în fiecare an.. Mai ţere si 
birurile de primavara si de tomna, ca zaharele; griu, 
faina, miere, unto, boii si oile; ţere si groznițe mul- 
ţime de cherestele, ţere si leafa si hrana pentru Ia- 
niţari ; ere rusfeturi si plocoane la serbatoare lui Ra- 

* mazan-Bairam. "Toate aţeste trebuieste -sa, fie platite, 

sa mai de si plocon :la fiecare Mahometan, care.vine în 

Țara. -Trebueste sa. sa verse o ploie. intrega de. bla- 
nuri si de ţasorniţe asupra Pasalelor, Efendilor si. aţe- 
lor, care le insoţesco, pana zos la sludzile lor dela graz- 
dur. De multe ori ţere inca Inalta Porta, se se faca 

magazii de grine in porturile dela Dunare. Si aţeste 

"tote: ar. fi lucru: puţin.pe lângă ţe mai ţere inca Inalta 
-Porta in vreme de. resboi ! Cai, bani si tota indestu- 

lare pentru toate ostirile si țetele, cu care potopeste 
Țara, fiind aiţe chimpul de lupta cu Rosia si cu Avstria. 

Si ţe mai.ţere Inalta Porta la. fiecare 'schimbare de 
Domnie din Țara ? 'Trebuieste sa fie platite cheltuelile la 

Voda. aţela' care vine, precum si datoriele la aţela-care 
se duțe. Si de unde se se iă bani?. Voda îă delâ ocar- 
muire, si ocarmuire dela noi.» e 

-— «Şi noi luăm dela țărani,»: adăogă. Iancu. 
— «De undeva trebuieste sa vina la urma. urmei !>
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zise Grecul ridicând umerii. «Niţi eu Ispravnic: de.Ro- 

manaţi, niţi tu-zapţiul' plasei Balta, noi: nu: potem sa 
schimbari țeva dela sistema,» urmă el cu filozofia co- 

modă:a aceluia, care însuşi n'are de suferit de relele, 
„care apasă pe: aproapele său. 

—.<Nu, asta. nu putern, » zise Jianu. - 

“ Chir Mavrachi eră :încântat, că 'a' făcut din acest 

zapcii. minunat: un -cirac al său. Na 

— «Ei, de!» zise el înfierbântat. «Voda Caradza, 
este adevarat, a întreit-o birurile. Ma, ţe eră se faca? 
El a primito Ţara intr'o : stare forte prosta. Eră da- 
tore Țara la Rusi inca mai mult de. un milion si. zu- 
matate, ca despagiubire 'de rezboi, si in aţelas timp 
numarul. birniţilor scazuse cu doo parţile din trei. 
Atita lume luaseră 'Rusi .cu sine, pe chind alţi din oa- 
meni fudzisera peste hotar! Si apoi» adăogă Grecul 
încet; prieteneşte ' și bătând pe Iancu: pe: umeri.: «Si 
apoi, psihi-mu, trebuieste sa traiasca. si Voda.cu fa- 
milia. lui. Bunăvoinţa la Inalta Porta: este. trecatore, 
sint: mulţi doritori pentru. Scaunul -Domnesc, . si in: 
tridzile lor sint nenumerate.. Trebuieste: țineva: se se 
ingridzasca si se. se apere din. vreme, ca sa:nu 'ad- 
zunga țersetor sau surghiunit: Impotriva la toate aţeste 
nu este de chit unu singur: mizloc, nu-i. asă:? Banii! 
Ah, ma chiar: si banu: si prețu: lui inca este: supus la 
grozniţe schimbari !: Tote: felurile: de: monete: din tota 
lume umblă în Ţarile Rumunesti : falerul- Olandezu cu 
leul, :galbenul, 'talerul dela Maria Terezia, rubla, mah- 
mudeoa, dodecăro,. funduco,. nesfia;: diritsli,! si cum. le 
mai ziţe 'la tote aţele Tiirțestile | Si tot mai: scumpi se 
fac banii, tot mai scumpi.». a aa 

Iancu dădu. din. cap. 
.— «Asa dara! "vezi |». zise Chir Ari, «Si 'asa cum
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este cu Voda, este si cu sluzbasii lui! Astezi sintem in: 
sluzbe si 'boieri,.si::muine, prin schimbare Domnului; 
sau a Banului, sau a: unuia: Divanit Boier, potem: se 
fim pe ulițe, cautind acolo puinea nostra. Avem insa 
familie, sintem soţi “si. parinţi! Da, da!» şi făcu. cu 
ochiul şireteşte, -«si tu, zapţiul meu țel fudul, ai se fii: 

odata asă ! Trebuieste sa fim prin urmare prevazatori.» 

— <Adevărat,» zise Iancu scurt, aruncându-şi capul 
înapoi "şi: privind la musafirul său cu o căutătură lu- 

minoasă și nepătrunsă. «Şi ce se face Țara astfel:?>: 
O clipă rămase Chir: Arghir. mirat, dar fața lini- 

ştită a zapciului îi dădu iarăşi încredere. . 

—- <“Țara?» răspunse el, 'și clătină' din cap, pare” 
că Iancu ar fi pus întrebarea cea mai ciudată de pe 

lume ; apoi râse în sine şi sorbi, spre a se pregăti la 

-răspuns,-a treia ceaşcă de cafea, pe care o adusese 
„Alexe. cAtât de puţin cunosti tu ţara ta? Pentru ţe,! 
crezi, ca se rup ţei din Fanar dupa; tronurile din 
Moldova si din Ţara Rumuniasca? Pentru 'ca de aiţe 

nu este nimica de luat?> EL făcu o mică pauză rito- 
ricească, şi ridicând apoi. degetul arătător în sus, în- 

cepii să-l dăscălească pe Iancu întrun ritm didactic, 

cum eră obiceiul. în” şcoalele Grecești: «Ţara este o 
vaca blagoslovita de Duinnezeu! Si ca sa nu-si perda 

laptele, trebuieste sa fie mulsa mereo 1» Apoi râse cu 
hohot, şi se lovi întâiu pe sine cu pâlma pe picior, 

şi 'lovi şi pe Iancu, : bucurându-se de frumoasa ase- 

mănare ce o făcuse, şi mai zise încă odată: «De aţeea 
trebueste sa fie mulsa! Chit se muldze mai zdravan, 

_cu atita laptele se faţe mai bun si mai gros. Trebu- 
este sa fie mulsa, mulsa, boierule Iancu în | 

'Se scutură şi se tăvăliă aproape de râs.. 

Această veselie ținea mereu înainte, până şi după 

+
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ce se: urcase în'trăsură -şi: poftise 'pe Jianu cu stăru- 
ință: să vină la Caracal: De pe jilţul- din.trăsură încă | 

se. mai: întoarse odată. Chir Arghir îndărăt,:și făcând 

semn. cu căciula sa de; jder :-către: Jianu, care stă în 

pridvor, îi mai strigă: '<Trebusste . sa fie mulsa, alt- 
fel pierde laptele!» -:: ve II e 

Primăvara năprasnică, cum vine ea în Rumânia,. 

pornise. de. vale pe.sloiurile de ghiaţă crăpate ale ape-: 

lor, şi prefăcuse cele mai mici râuleţe, ale căror matcă, 

vara, este numai un .prundiş uscat,: în groaznice pu- 

hoaie, care se revărsau. peste satele şi câmpiile Ol- 
teniei.. it i. . . a, ÎN 

Şi tot ca aceste potoape veniau şi birurile dep pri-: 
măvară.. ale lui Vodă Caragea. .Fiecare Domnitor.pu- .. 
teă cere biruri cum vroiă,. şi Vodă Caragea eră „un, 
„geniu în această privinţă: |. 

Afară de. „dăjăiile,. .pe, care : le implineau stujbasii 
ocârmuirii de prin judeţe, mai erau şi o mulţime de 
altele, date în arendă la otcupcii Greci. . | 

Odată: cu. mierlele,. şi tot astfel. în grămezi ca ele, | 
plecau arendaşii Vistieriei prin “Ţară. „i 

Unul din cei mai. temuţi dintre ei eră Chir. Hristo- 
for Cochinisy despre care ;aflase Iancu, că.a sosit în 
partea de niiazăzi a „Romanaţului. E 
Când i€şi, într '0 dimineaţă, Jianu î în curte, i se , âruncă 

la picioare un.adevărat „Jidav .de țăran şi-i îmbrăţişă, 
genunchii. Iancu:îl, Sunoştea, eră. 'Toaderi Prisăcarul 
din satul Studina, INRE 

— «Ce ți sa. întâmplat 2, îl întrebă zapciul, -, 
—— «Boierul, boierule,» oftă țăranul: <Chir Hristo- 

for. a „fost, ieri la. noi „Pentru. împlinirea. „dărilor pe .
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vite şi pe prisăci..l-âm 'rămas dator. încă. din anul, 

trecut cevă,. căci anul a. fost rău, şi nam.putut aco-.. 
peri lipsa de anțărţ, dajdia fumăritului! Acum am dat . 
coşul jos. Spun în frica -lui. Dumnezeu, :n'am. bani. şi 

nici vitişoare nu mai.am, mi-au murit:astă iarnă. Dar, 

Chir Hristofor. nu. vreă ;să mă crează. Doamne, “mare. 

Dumnezeule !» şi omul. se lovi cu: fruntea ge pământ. . 
— «Şi pentru ce „vii la mine?>. întrebă Iancu. ....; 
— «Viu la tine ca la bunul. Dumnezeu,» zise Toa- 

deri Prisăcarul. «Viu la tine, pentrucă tu 'eşti..drept: 

şi ai milă de lume. Ai împlinit şi tu. dăjdii dela noi;. 

darea de fiecare lună, zeciuiala, ajutorul ; de primă- 
vară, birul pe capete — of! destul erau de grele.toate,. 

căci, boierule,. eu n'am decât aceste, două palme, - — 

- mai ales birul pe capete este amar de-tot,. fiindcă ju-; 
mătate din locuitorii satului Studina au dosit, şi: ni-, 

menea nu vre să ție seamă de asta. Ni se face arun- 
cul dării pe numărul de case, şi. noi,. cei.rămaşi-în; 
sat, trebue să .plătim şi pentru colibele:părăsite de. 
ceilalți şi pustii. Dar tu eşti drept, boierule Iancu, tu- 
nu ceri mai mult. decât este. porunca dela stăpânire, : 

ție *ţi, este milă de. popor. Acel. blestemat de străin. 

însă: ne cere şi sângele. din vinele noastre, când. nu, 

__mai avem bani! Of! of !». | 

_——.ŞI ce vrei să fac eu 2 întrebă Iancu. ae 

„——. «Fie-ţi milă, vino. cu mine, vorbeşte:. cu Chi, 

“Cochinis, spune-i, că mi-au murit vitele; pune. o. vorbă: 
bună pentru mine.'Scapă-mă, boierule, scapă- -mă! Căci | 

astăzi trebuie să. plătesc, să plătesc pentru aceea .ce., 
n'am !» 

„=— «Scoală .'n sus,» zise Iancu.: 

Omul se sculă.. Ochii lui negrii, apropiaţi. de: mar-, 

ginile nasului său. Roman, . erau -aţintiţi, la fața zap-



ciului căutând ajutor. Ca într'o' cămaşe de urzici eră 
băgat țăranul în datoriile, ce - creșteau 'din an în an, 

şi: care-l dădeau cu totul în mâna celor, la care le eră 

dator. Toaderi Prisăcărul înfăţişă în acelaş timp icoana 

jalei şi icoana puterii, “un tip din'acel neam de oa- 

meni, care''compune - țărănimea -Rumânească, „neam 

care a sufarit atât de multe, a trecut printr atâtea, ș 

totuşi a 'rămâs' neschimbat el însuşi. : 

- Iancu se uitase. în jos înaintea sa, dar în sfârşit 
îşi îndreptă privirile spre Prisăcar şi- -i zise: <Am 

să viu» IN 

o «Dumnezeu să te răsplătească, > oftă țăranul din 

adâncul sufletului. 
Jianu, chemă! pe "Alexe. «Calul: meu,» > porunci el, «şi 

un cal -pentru “Poaderi Prisăcarul,» apoi mai dădu î în- 
cet încă o poruncă credinciosului său, : 
"Zapciul şi cu țăranul trecură: călări' prin lungul sat 

Obârşia: De pe casele învelite cu: stuf, se auziau ber- 
zele cloncănind din- pliscuri, pare că se'loviau nişte: 
scândurele una de alta, iar ciripitul rândunelelor stră- 
băteă văzduhul împrimăvărat. Pe la porțile gardurilor! 
se înălțau sălcii bătrâne, ale căror frunziş întinerit 
futură ca nişte zăbranice verzi împrejurul trunchiu- 
rilor negre, adânc brăzdate. Copiii se jucau prin țărână, 
sau se legă inau pe sghiaburile îmbrăcate: cu: muşchiu 
ale puţurilor cu cumpene. Unde şi.unde se vedeau în 
pridvoare femei rezimate, 'cu acea înfăţişare . plăcută 
ce o au ele când torc, răsucind cu mâna stângă firul, 
ce mereu se lungeşte. Bărbaţii erau eşiţi cu Plugurile 
la câmp. | 

Afară peste ţarini plutea aerul de primăvară pe dea- 
supra brazdelor negre, care miroseau a: rodniciei.: 
“Toaderi Prisăcarul urmă - călare! pe zapciul. “Când
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însă, după un drum de vre-un ceas, se zăreă Stu- 
dina, ce se întinde cercuită de păduri, atunci țăranul, 
uitând respectul ce datoră boierului, o rupse. înainte 
pe lângă Iancu, şi apucă în fuga mare spre sat. 

Deasupra Studinei se vedeă un nouraş Jungăreţ şi 
posomoriît.: - 

Ajunsese şi Iancu curând după aceea în mijlocul 
colibelor, unde, cu totul altfel decât la Obârşia, oa- 

menii mișunau şi se uitau amăriţi, dar tăceau cu 

toții. Numai dintr'o casă eşiă un fel de strigăte 
prelungite, şi deasupra. unei alte. case de alături se 
ridică un nor de fum gălbuiu, eşind mereu prin stu- 

ful înnegrit al învelitoarei, 

Dinaintea gardului câţiva oameni prindeau, calul, 
„de pe care sărise jos Toaderi Prisăcarul. 

—:«<Ce sa întâmplat ?> întrebă Iancu.: 
Un ţăran bătrân cu pletele argintii ieşindu-i. înainte 

îi zise: <Chir Hristofor a fost aici cu douăzeci de Ar- 

năuţi armaţi, şi au cerut iarăşi dăjdiile pe vite şi pe pri- 
săci. 'Mitana, nevasta lui Toaderi, eră singură acasă. 

Arnăuţii au legat-o, punându-i căluş în gură, şi au 
atârnat-o în coşul casei, iar dedesupt,.pe vatră, au 

aprins gunoiu cu. ardeiu. Acuma ea şade întinsă, 
moartă, pe: masă.» 

Se mai auziră şi alte vaiete prin văzduh, 

— «Dar acolo ce e?» întrebă Iancu, arătând spre 
casa de alături. - 

— <Acolo se jeleşte Stanca, nevasta lui Mitrofan, > 

urmă țăranul cel bătrân cu vorba rară. «Când a vă- 

zut Chir Hristofor, că nu găseşte nici bani, nici vi- 

tișoare la Toaderi, i-a. afurisit albinele şi a trecut la 
„vecinul său, punând să-l chinuiască-pe acesta cu cleş- 

_tele înroşite în: foc, atâta, până ce a plătitel banii în 

Haiducul. . 8
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locul. lui 'Toaderi. Mitrofan este aproape: mort de: chi- 

muri, işi de-aceea se boceşte” Stanca bb: 
' Oamenii se deteră' acuma în lături. : . 

Pe pragul casei sale se arătă : Toaderi: Prisăcaru. 

Se păreă'că capul lui îi. eră preă “greu, pieptul lui. cel 

puternic se scufundase, şi umerii lui, erau plecaţi 

înainte. - -. --: - : i ” 

Cu glasul istovit întrebă a: «și albinele mi le-a 

blestemat 23 Rita 
"Tăcerea sluji arept răspuns. e 
Atunci Toaderi ridică pumnii în sus, aşă încât mâ-. 

'necile largi ale cămăşii îi căzură de pe braţele muş- 

chioase, şi aruncând capul ' înapoi, începu să râză. 

Eră un râs întrerupt, care păreă că-i sparge pieptul, 

şi care se asemănă mai mult cu un lătrat puternic. 

Albinele lui, erau cea din urmă nădejde a sa, iar albi- 

“nele, care-au fost blestemate, nu mai roiesc, lucrează 

rău şi sunt supuse; la :toate. stricăciunile; aşă că ne- 

greşit se prăpădesc în cursul anului. 

Aceasta” o ştiă Chir Hristofor, precum cunoşteă și 
“cele mai puternice blesteme, deşi nu eră în stare să 

“vorbească limba Rumănilor, decât foarte pocit, 

toate că trăiă de mulţi ani în Ţară. 

Toaderi Prisăcarul căzu grămadă pe. pragul casei 

sale, și aveă înfăţişărea unui mort. 

Bocetele Stancei încetaseră, fiindcă :din beregata 

ei răgușită nu mai puteă eşi nici un sunet, 

O suflare uşoară de vânt -depărtă norul cel pos0- 
"morit de .pe: deasupra caselor. nenorocite.: 

Iancu stă. cu capul. plecat î în jos.spre: piept, şi calul 
“lui cel' negru râcâiă” mereu pământul cu Subțirelul lui 
“picior. d 

“cu 

“Țăranul. cel cărunt se apropiă! de Tae, Şi. scoţân-
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du-și căciula îi zise: «Nevoia este.mare la noi, boie- 
rule, mâine poate vine Chir Hristofor. iarăşi la cei- 
ialţi dintre noi. N'avem bani. Navem vitişoare. Nu 
putem să: facem arăturile, Avem să murim de foame. 
Dreptate, boierule, fă-ne dreptate ! 

Jianu ridică capul în sus, şi-şi aţinti privirea, străpă- 
tând adânc în ochii bătrânului. Acesta îi răspunse şi 
el, cu altă privire, tot atâta de deschisă şi hotărită. 

— «Dreptate, boierule,» zise încăodată. 
Iancu se ridică în şea, şi apăsând vorbele, zise: 

<Chir Hristofor Cochinis este Grec. El este, simpa- 
triotul Luminăţiei Sale, a lui Vodă Caragea. Ce face 
el, eu nu pot să împiedic. Eu pot.să .vă dau, „numai 
Sfatul Grecesc: <Lingeţi mâna, „pe care no „puteți 
muşcă.» : 

lancu îşi întoarse calul şi plecă. 
O tăcere de mormânt urmă după aceste vorbe ale 

lui. Cu ochii mari deschişi de desnădăjduire şi de des- 
amăgire,. oamenii se uitau după el. 

“ | 
* + 

Printre crăngile, încă lipsite de frunze ale teiului din 
curtea lui Toaderi Prisăcarul străluceă luna nouă, în- 
gustă ca o secere. - 

Țoaderi şedeă sgulit pe scărişoara pridvorului, şi-şi 
acoperise fața cu palmele. 

Deodată simți o mână pe umărul său. Se uită: în 
Sus, Noaptea de primăvară se întunecase, şi numai ne- 
deslușit putu să vază un stat de om înaintea, sa, eră 
poate vreun vecin. ” 

„Acel om îi zise pe nume, dar. Prisăcarul nu putea 
„să-i cunoască glasul, cu atât mai puţin, cu cât străi- 
nul. vorbeă cu glas înnăbușit. “
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-.— «Cine eşti tu și ce vreid întrebă Toaderi ră- 

suşit. . . 

— <Om bun» fu răspunsul. «Bu ştiu ce e sa petrecut: 

aici în sat, şi mai ştiu încă, că tu ai de gând, după 

ce vei fi îngropat pe Mitana, nevasta ta, să treci cu - 

cele trei văcuţe ale tale şi cu cei: șcase bouleni peste 

graniţă în Austria.» n 

Prisăcaru se: sculă încetişor în sus. 
— «Da -cire eşti tu?» mai întrebă el încăodată. 

<Cum ştii şi de unde ştii? Eu n'am nici o vitişoară!> 

„ — «Vitele „tale sunt în pădurea dela Studina, în. 

Valea Hoţilor.» 
Speriat se retrase țăranul un pas înapoi, făcându-şi. 

cruce, | 
— «De unde ştii? — Eu nam nici o vitişoară....>- 

— «Taci, Creştine,» îi tăiă vorba necunoscutul. «Crezi. 

tu, că eu sunt vreun Caţaon? Nu mă cunoşti după. - 

vorbi ? Nu vezi, că suntem amândoi din acelaş neam ?». 

Toaderi se încercă să pătrundă cu privirea lui prin: 

întunecime, dar nu putu să deosibească mai mult, decât. 

umbra tainicului străin, ce stă înaintea lui. 
— cAscultă,> urmă acesta mai departe, <cum a fost:: 

cu putință, ca voi, oamenii din Studina, să nu-l ucideţi. 
astăzi pe acel Cochinis de Dumnezeu blestemat ?» 

„— <Aveă prea mulți Arnăuţi armaţi cu el,» răs-- 
punse 'Toaderi înăbuşit, «şi oamenii cei mai de frunte. 
din sat au trecut de mult dincolo peste munţi.» - 
— <Şi tu vrei să faci ca ei ?» | 
— <A murit nevastă-mea, vetrișoarea mea e rece.» 

„_— «<Răsbună-te pentru acestea toate.» | 
| "Țăranul tăcu, Sufletul lui eră ostenit şi zdrobit. 
— <Răzbunarea înfierbântă pe om tot atât; cât dra-: 

gostea,> urmă sfetnicul de noapte. «Ascultă-mă, omule..
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Ascunzătoarele, unde v'aţi dus voi vitişoarele, le cu- 
nosc eu bine și cu oamenii mei. Rămâi tu aici şi răz- 
bună-te, poţi să aibi încredere în mine. Vitişoarele 
tale vor fi de aci înainte tot aşă de sigure aici, în, sat, ca şi în cea mai bună ascunzătoare din pădure. 
Am să te ajut eu şi cu cevă parale, dar tu şi cu tot 
satul veţi ţine de aci înainte cu mine,» . a, 

- Acum începu Toaderi Prisăcarul să răsufle din greu. 
— «Nu cumva -eşti- tu. haiduc ?» întrebă el. încet, şi 

în glasul lui se simţea un sunet de nădejde, 
— «Bă sunt, fu răspunsul, i - 
— <Cum te chiamă?» 

.— «Căpitanul,» . i E 
Amândoui tăcură apoi, multă vreme, şi stăteau ne- 

mișcaţi. Luna se scoboră din ce în ce mai jos. 
In sfârşit Toaderi Prisăcarul, răsuflând. adânc din 

piept, zise : «Of! of! Aş mai aveă numai o singură 'do- 
Xință : să văd pe Chi Hristofor înaintea mea, cum: am 
văzut pe bietul Mitrofan de colo, din faţă, să-l văd 
plin de răni şi să-l aud văitându-se.. Nu mort. Moar- 
tea este un chir prea scurt.. Să-l văd trăind, dar cu 
oasele sfărâmate şi ologit! Să trăiască şi tot mereu 
să-şi aducă aminte!» e - 

“ Străinul se apropiă. atunci şi-l apucă de mână: 
— <Aşă, vezi! — Ei! Sămânţa răzbunării: creşte 

repede ca aişorul, „dacă cade :pe pământ prielnic ! 
Aceea ce'doreşti tu, se poate împlini încă în noapte E „astă. Vino cu mine. Dar nouă, haiducilor, trebue 
să ne fie deschise, pe viitor, casele din. tot satul ace: 
sta ! Orcine ar veni în numele Căpitanului, să găsească 
-Grcând adăpost şi. ascultare. Te legi tu astfel pentru 
tine şi pentru toţi “ceilalţi 22
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— «Mă leg, Căpitane, > fu răspunsul eşit din adâncul 

unui suflet greu rănit.  : . 

—" «Bine, atunci haidem la -lucru.> 

Ei trecură prin satul, cufundat în tăcere, şi apucară 

spre pădurea, ce se ridică, ca un. perete negru, spre 

cerul înstelat. - 

Cum! ajunseră între copaci, Căpitanul scoase un 

strigăt asemănat aceluia al unui huhurez. 

—. «Aici, răspunse un alt Slas bărbătesc din apro- 

piere. ie 

— «Ei, aşă dară am nimerit! întocmai locul, » zise 

Căpitanul mulțumit, «Caii! Şi înainte !> 
Haiducul, care aşteptase în pădure, ţineă trei cai 

gata, de căpestre. Ei încălicară şi merseră câtva timp 

înainte spre miazănoapte. Toaderi Prisăcarul băgă în- 

dată.de seamă, că tăiau' deacurmezişul limba. de pă- 

dure, la spatele căreia erau aşezate curţile lui Chir 

Hristofor „Cochinis,! şi răzbunarea începi să-i încăl- 

ziască inima. 
Pădurea se. „ridică ușor la deal, şi se sfârşiă apoi 

deodată la marginea unei văi late şi adâncate ase- 

menea unei albii. Jos în fundul văii se zăriau clădi- 

rile spoite ale «Curţii boierești». 

Pe când Căpitanul iscodiă valea cu ochii lui de ris, . 

cari păreau că văd tot atât de bine noaptea ca şi ziua, 

"celălalt haiduc îi dădu Prisăcarului arme, o pălărie 
neagră 'şi un suman negru, apoi scoase o bucată de 

” cărbune din buzunar şi-i ajută să-şi înegrească faţa. 
— «Gata 2 întrebă în sfârșit Căpitanul, 
— «Gata.» 
Haiducul rămase cu caii, iar ceilalți doui o o rup 

seră de vale ca nişte năluci, mai negre chiar. decât
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. însăşi noaptea. : Deodată se. opri Căpitanul « şi: sopti: 
«Dacă ți este frică; întoarce-te.» ; 
— «Nu mă întorc fu: răspunsul, Era. glasul răz 

„bunării şi al acelei sălbatice plăceri,-pe care o cu- 
prinde goana de: om. La. ea ajunsese, acum inima 
pustiită a Prisăcarului. a 

Curtea lui Chir. Cochinis eră cufundată în somn. 
adânc, în neagra noapte de Martie. Cei treizeci. de 
Arnăuţi ai: lui dormiau duşi. cu toţii. : 

Căpitanul se îndreptă spre grădina de poame, care 
se întindeă în dosul caselor boiereşti. . 

Când ajunseră la .. țapenele uluci, Toaderi „opt. 
«Câinii.» . 

— «Eu nu mă duc. la locuri, pe. cari nu le: cunosc. 

bine,» fu răspunsul tot astfel de şoptit, dar. poruncitor: 

Căpitanul se urcă pe umerii lui Toaderi, : şi. încă- 

lică ulucile, pe al căror vârf eră aşezat un coperiş 
îngust în tot dealungul „lor. Prisăcarul se 'apucă de 
piciorul cel atârnat al Căpitanului, şi începu să se . 
acăţăreze de uluci cu vârful. degetelor dela picioare. 

Ajunse. şi el în sus, dar se: făcuse, un mic. zgomot de 
zgârieri şi .de lovire a scândurilor. . 

Vreo ureche păzitoare: a unui câine trebuie să. se 
fi ascuţit,: căci. o. scurtă. lătrătură străbătu liniştea 

nopței. .. iri ! EI : „-. 

Cei doui. oameni începură . a fugi, Lătratul! .veneă 

acum dealungul ulucelor. Se făcuse € dintr'un glas două. 

Deodată însă lătratul se prefăcă într un Păpeăit cu 
mârâială şi apoi amuţi. i 

Intr'aceea haiducii ajunseră aproape, de. casă, şi ca: 

pitanul, care într "adevăr cunoşteă bine locurile, se 

urcă iute întrun nuc, ale căruia crăci ajungeau până 

pe acoperemântul casei, De acolo ei se dădură jos,
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cu 'mare băgare de seamă, pe învelitoarea de şindrilă, 

şi printr'o răsuflătoare a podului: se strecurară' cu 

grijă înlăuntrul podului, unde se opriră apoi. 
Gălăgia celor doui câini, deşi încetase deodată, deş- 

teptase însă pe ceilalți lătrători 'ai casei. Ei sosiau 

câte unul, şi câte mai mulţi odată; din toate părţile 

curței celei mari,' dela bucătării,: dela grajduri, din- 

spre poarta, unde . străjuiau Arnăuţii, şi la urmă. 

alergă toată haita jur împrejurul caselor, sfâșiănd 
liniştea: nopţei prin urletele lor asurzitoare. 

După ce vârtejul se mai domoli, se auziră ŞI pași | 

de oameni prin grădină. 
—— <lok, nimica,» zise un om pe Turceşte de sub . 

nuc. «Sunt: nişte dobitoace proaste.» 
" Atunci zăngăni o fereastră, şi un glas- ascuţit. se 

auzi strigând Greceşte : «Ce este acolo? Ticăloşilor ! 
ce este ?>:: 

— <Nu e nimic, Arhondap fu răspunsul grăbit li- 
niştitor. <Nimica zău! Am căutat” pe urma câinilor 
cu lumânări, cu felinare. Nu s'a văzut 'nicăiri nimic.» 

—— «Nu sa văzut nicăiri nimic b» îngână glasul din 
fereastră. «Pentru aceea hrănesc eu acei câini scumpi, 
ai ? leneşilor! După ce nu sunteţi în 'stare să păziți 
singuri, apoi nici când vă deşteaptă câinii, tot nu ve- 

deţi nimica | Curcilor chioare, ce sunteţi.» 
— «Puternice stăpâne,» încercă să-l. liniştească un 

al doilea. Arnăut cu glasul gros, din piept, cum-vor- 
besc -Mahometanii, «va fi trecut vreun iepure” prin 
curte, sau vreo nevăstuică.» : | 

Grecul de sus trânti fereastra şi-i ocări pe “Lur- - 
ceşte : <Ghider, g&hider,. „Deveyeh - ciuş - der,» adică: 
«El merge, merge, şi-i zice cămilei: ciuşi 1» ceeace 

dovedeşte o leneşe prostie, de oarece la Turci, pre-
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cum se ştie, numai măgarul înțelege vorba înteţi- 
“toare, ce se întrebuințează pentru. el: <ciuş !> 

Arnăuţii trecură înainte. Erau obișnuiți cu aceste. 
schimbări de vorbe, în cursul nopții, cu Chir Hristofor. 

Sus, în pod, Căpitanul şopti lui Toaderi Prisăcarul : 
«Acuma au să 'adoarmă îndoit aşă. de greu ca mai: 
'nainte.» Pe când vorbeă cu el, atinsese umărul Pri-: 
săcarului şi simţise că tremură; <Răbdare, omule,» îi 

zise, <într'o jumătate de ceas, omorâtorul Mitanei va 
fi în mâna:ta.» - 

Şi după o jumătate de c ceas, când nici în casă, nici: 
afară nu se mai mişcă nimic, Căpitanul scoase un fe- 

“linar de sub gheba sa, scăpără. foc şi-l aprinse. 

Apoi înaintară cu multă băgare de seamă printre | 

căprioreala prăfuită. a : podului, până ajunseră la o! 

uşă, pe care o găsiră încuiată. Căpitanul scoase o sti- 
cluţă cu untdelemn 'din -buzunar, unse cu o.pană de 

gâscă broasca, şi începi apoi să lucreze încet și di- 
baciu cu un cârlig. Broasca se deschise. 

Se strecurară înlăuntru, şi scoborând o scară, ajun- 
seră întrun gang sucit..Dintre uşile de acolo Căpi- 
tanul alese una. Erau -acum în sala ce „legă odăile 
între dânsele. 

După asprimea de afară a aerului de Martie, îi iz- 
beă acum întunericul molatic al casei locuite. Iarăşi pre- 

umblă haiducul limba de lumină, fără raze, a felină- 
raşului său pe pereţi jur împrejur. Apoi se apucă să 

deschidă, cu grijă şi fără zgomot, cea din urmă ușă. 

“Toaderi Prisăcarul îi lumină la mâini. Erau niște mâini 
prelung i,. osoase. şi de o formă aleasă. Degetele se 

mMişcau cu aşă mare dibăcie, încât ar fi: putut. face 

-<inste -orcărui hirurg, 

Prisăcarului i: se zbătea inima în surde lovituri. .
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" Celălali deschise broasea,; fără să se auză,. şi un- 
dele de -aer. încărcate cu: fum de tutun şi de mirosuri : 

orientale. îi loviră în față pe. cei: doui haiduci. 
" In întunericul: odăii pâlpâiă o candelă cu sticlă ro- 
şie, iar în dosul ei străluceau icoanele îmbrăcate cu 

aur şi cu argint, - : Sai - 

Toaderi ridică felinariul în sus, şi Căpitanul ajun- 

sese la patul lui Chir Hristofor.. Inainte dea se fi 
putut deşteptă însă cum se.cade, şi să facă vreo miş- 

care, îl şi legase Căpitanul, şi îndată îl împresură Pri- 

'săcarul -cu. o trânghie de cânepă. peste “mâini. şi 
peste picioare. In câteva clipe cei.doui oameni, tari 
ca nişte, uriaşi, isprăviseră această lucrare, şi un că- 

luș-îi fu pus în gură. In faţa de ceară a lui Cochinis 

"se vedeau, sgâindu-se, ochii înspăimântați. . 
Căpitanul aprinse lumânările de pe masă, şi începu 

apoi să pregătească liniştit răzbunarea.. Din buzună- 
rele ipingelii, aproape fără fund, care păreau că as- 
cund în sine toate uneltele trebuitoare la meseria de 
haiduc, ieşi la iveală un cleşte, care fu aşezat în je- 
ratecul, ce mai eră în sobă.. e 

Şi pe când Prisăcarul îl lucră pe Grecul cu: aceste 
cleşte înroşite, Căpitanul scormoni, și găsi prin lăzi 
și prin dulapuri săculețele: şi pungile pline cu , pietre 
scumpe şi cu bani. 

După un ceas haiducii părăsirii iarăşi casa, fără 
zgomot, cum veniseră, şi pe aceeaşi cale. Se lăsară în 
jos*pe nuc şi fugiră spre uluci. Tocmai lângă: uluci 
Toaderi se împiedică de un trup moale. Eră unul din- 
'tre cei doi câini, cari se deşteptaseră mai întâiu, şi că- 
rora Căpitanul le aruncase bucăţi de carne. otrăvită, 

A douazi dimineaţa, Toaderi Prisăcarul treceă mân- 
dru şi cu capul în sus, prin satul Studina. Ipingeaua 
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neagră o 'aveă aruncată ușor pe umeri, şi dedesubtul 
ei ţineă un sac subţioară. RE 

El se întâlni cu ţăranul -căruht; care -ceruse cu o 

zi miai "nainte ajutor dela zapcib. 

— <Tată Marine,» îi zise Prisăcarul, «ia ţine drep- 

tatea > şi-i arătă punga. «Celui de sus .de colo din 

"Cer i s'a făcut milă de noi, şi ne-a trimes pe Căpi- 

tanul de haiduci într ajutor !» : 

* x 

In aceeaşi dimineață se 'ntorceau, spre marea bu- | 

curie a lui Tache Leţu, zapciul și cu Alexe al său, 

înapoi la Obârşia, venind:spre Soreni. Fără îndoială 

că boierul Iancu se abătuse de la Studina peste noapte 

pe la Soreni: 
Puțin după aceea sosi şi un lipean, aducând 0 o scri- 

soare dela: ispravnicul Arghir Mavrachi din Caracal. 

El pofteă pe Jianu 'la o sindrofie; pe care o aveă în 

acea seară în cinstea lui Cârc Sărdarul Iamandi, fiind 

că acesta făcuse o mare ispravă, atât pentru judeţ, cât 

şi pentru toată Oltenia, prinzând pe groaznicul tâl- 

har Mereanu, şi aducându-l legat la. Caracal.. 

Curtea lui Chir: Mavrache eră mare, plină de gu- - 

noaie' şi de mirosuri urâte; tot astfel eră şi casa lui, 

” înaintea. căreia tocmai se:aşezau douăsprezece mari 

hârdaie cu oleandri, vopsite verde ca spanacul, ce se 

scosese din -pivniţă, unde. iernaseră,. .* : 

- Inlăuntru, în' odaia .de fumat, care niciodată n nu fu 

sese aerisită,. găsi: Iancu un: cerc: ales: de . boieri: pe 

fratele său Amza, pe Iorgu Soreanu şi pe Cârc Săr- 

darul Iamandi, un Grec. tânăr, 'frumos,.. cu mustața 

neagră şi cu sprâncenele îmbinate deasupra unui nas: 

subțire. Pi îi
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— <Ei, însfârsit a catadicsit si boierul zapţiu sa se 
arate!» zise gazda casei. «Dar fireste, bre, bre !» adăogă 

el cu capul într'o parte. <Ca .sa se faca ţineva asă 
de ferches, i trebuie vreme! La soare te. poți uită, 

la boierul Iancu, ba 
Şi în adevăr, Jianu se îmbrăcase cu o , deosebită î în- 

grijire. Peste anteriul de mătase, vărgat alb cu gal-.. 
ben, încins la mijloc cu un brâu scump ţesut cu fir 
de aur, cădeă o giubea cenuşiu-deschisă, îmblănită 

pe margini cu pacele late de cacum. 

Îndată ce găsi prilej, Amza Jianu. trase pe fratele 
său mai mic la o fereastră şi-i zise, lăsând să alu- 

nece o privire mulțumită peste toată. înfăţişarea im-. 

punătoare a zapciului: cAşă e bine ! Dovedeşte deştep- 

“tăciune din partea ta, frățioare. Când urmează cineva 

unei chemări, îmbrăcându-se cât mai bogat, aceasta 
arată o lingușitoare luare în seamă a ospătătorului. 
Şi apoi— scoate-l numai pe protivnicul tău, scoate-l 
afară de totb - . = 

— «Pe protivnicul meu ?> întrebă Iancu. 
.— «Bi, nu te face» zise fratele mai mare al lan- 
cului cu bunăvoință. «Pare că noi n'am şti, că Ma- 

" vrachi a pus ochii pe tine pentru fata lui cea mai 
mare, şi fiindcă boierul zapciu se lasă greu şi vrea 
să fie rugat, de aceea Chir Arghir a apucat: prilejul 
de moţ, şi vreă să-i frece pe Care Sărdarul Iamandi pe 
sub nas. Ai să vezi îndată, ce halaiu are să-i facă 
pentru prinderea acelui tâlhar. Şi celuilalt, calicului, 
îi lasă gura apă după pungile, cu galbeni ale Ispray- 
nicului,> 

— <Fiind.patru fete, poate să aibă parte: şi a, de 
una,» zise Iancu nepăsător. 

Se auzi atunci Mavrache : «Boierule Amza, fara
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indoiala ca istorisesti fratelui tău fapta ţea mare a 
Chirc. Sardarului nostro ?> . 
— «Da, tocmai începusem.» . 
—— « e credeţi .Domniavostra ? are se se bucure: 

Banul Dumitrache de vanatul aţesta minonat ?> urmă 
Mavrache. : ME: 
— «Foarte mult,» zise Iancu, şi întorcându- se spre 

Iamandi: <Cum ai făcut isprava asta, Cucoane Co- 
stache?> . si 

Iamandi îşi netezi mustaţa, spre a ascunde un su-. 
râs de mândrie, şi zise: '<leri noapte, eră, pe:Olt, 
din'sus de Drăgăşani. Eram de multă. vreme pe urma 
tâlharului.. Goana nu eră ușoară. Tocmai vroiă .să 

treacă în România mare. L'am ajuns la Olt, care ve- 
-nea foarte mare.» : 

—. <Evrica, Evrica !» strigă Mavrache, bătând pe 
Câre Sărdarul pe spate. 

„=. «Mereanu eră singur?» întrebă Iancu. 
Iorgu Soreanu se amestecă în vorbă râzând : «Da, 

da, eră singur. Se zice, că are undeva o puică în- 
drăcit 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 și zapciul nostru, atunci am trăi în 
Țara Rumânească ca în. sânul lui Avram!» Şi-şi 

puse mâinile groase pe umerii lui. Iancu, râzânduri 
în față., - | 

„Râdeau şi ceilalţi cu toţii, afară de seriosul Amza; 
fiindcă în tot judeţul se credeă, că Iancu eră. îndră- 
gostit de frumoasa Cucoană alui Soreanu. Iancu însă 
râdeă, că lumea puteă crede una ca asta, şi se uită, cu 

conştiinţa liniştită, în ochii lui Iorgu, fiindcă sărutatul
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pe care i-l furase pătimaşa Caliopi, la: serbarea, lui dela . 

Obârşia, nu fusese niciodată. înapoiat din partea sa. 

Amza Jianu începi să vorbească . despre. recoltele . 

ce 'se aşteptau. Dar boierul. Iorgu n'aveă poftă, să lase 

să i se. iă din mână cârmuirea. vorbirilor, şi veni ia- 

răşi înapoi. la isprăvile Câre Sărdarului şi prietenului 

său Iancu. i Da 

"—. «De ce mam fete zise el, şi.0 nouă isbucnire 

de râs urmă. Soreanu, care se credea glumeţ neîn- 

„trecut, urmă, râzând „grosolan: «Dar pentru ce are 

cineva prieteni, decât pentru a le lăsă lor toate bu- 

nătăţile, care nu le oatesaveă el însuşi. Iacă Chir 

Arghir. şi boierul Amzâ, “hişte părinţi. fericiţi, cari...» 

Jianul cel mare îl întrerupse din.nou, căutând să 

abată vorba, dar Soreanu îşi înțepeni mâinile groase 

în şoldurile sale umflate şi-i răspunse : «Omule, frate, 

eşti ruşinos şi sfiicios, pare că ai fi .o fată mare. Dar 

să ştii, că sfiala nu mai este.acum la:modă, cu ea 

nu -mai.ajungi departe. Acum se cer cu totul alte în-. 
suşiri.. Am să vă spun eu, ce se cere astăzi. Tocmai 

„de curând am auzit o istorie foarte frumoasă în această 
privinţă, care. sa întâmplat vărului meu loan.». 

«= «Care văr Ioan, Cucoane-orgule ?> întrebă la- 
mandi. ; 

——. «Ei, care văr să fie ?> răspunse Soreanu, “dân- 
du-și osteneală să scoată lauda de sine într'un chip cât 
mai firesc, «loan, loan. Caragea Vodă! Aam, Haha!> 
şi toată faţa lui se lumină. <Aşă dar, Vodă, „cinstiţi 
boieri, a trimis să-l cheme pe :boierul Nicu Teleagă...» 

—. «Ce ? Boierul 22 intrerupse Amza ridicând sprân- 
cenele în sus.. . 

— «E, hehe!» cucurigi Iorgu, ela numele lui de 
boier aşi fi întors şi eu .din nas, înainte. de-a cunoa-
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leagă este un; slujbaş mic, dar un hoţ.mare,: un: hoţ 

aşă de mare, încât vărul :meu loan a voit. să-l:cu- 

noască de aproape. Şi când sa înfăţişat:la: Curte, i-a 

„inut Măria Sa,. vărul: meu, un logos, după care or- 
" cine altul ar fi trebuit să intre în pământ. Nicu Te: 

leagă însă a rămas foarte nisi şi plecându-se cu 
un surâs, zise: 
furi, elfurăb -: . NE a 

— «Ne mai pomenit s strigă Amza. «Va fi primit 

pentru asta dela 'Ciohodar o seamă. bunicică de lo- 
vituri cu toiagul cel roşut.> IE 

— <Oho! De unde!: Nici niăăr topuzul vărului 

"Yoan'- nu Pa gustat!» . i. 

“'Toiagul îmbrăcat cu catifea roşie stujeă. la. pedep- 

sirea boiernaşilor mai' mici, pe boierii cei "mari îi 
băteă Vodă: singur cu topuzul. 

—  «Staţi numai, aveţi răbdare !» urmă Soreanu râ- 

zând şi făcând mare chef el însuşi.de: povestea lui. 
«Măria Sa, vărul meu, a fost :aşă de surprins, :așă 
"s'a înveselit de vorba 'ne mai pomenită a lui Nicu Te- 

leagă încât... ia gâciţi ce-a făcut? i-a dat caftan de 

boier l gâfâi Iorgu. <Caftanul de. boier cu tot.șartul 

cum se cuvine, adică Nicu Teleagă a încălecat : îna- 
intea Beilicului pe calul de călărie: al Măriei Sale; şi, 

însoţit:de Ciohodarii Domneşti: şi cu Meterhanaua, a 

fost purtat prin “oraşul “Bucureşti. — Ha, ha, ha! cu 

-sfiala n'ar fi ajuns acolo. Ce 2». | , 
Mavrache şi Iamandi stau să plesnească. de. râs... 

' Dar Amza -simţeă o ruşine : nespusă, căci deşi fă- 
„ceă tot.ce puteă, spre a se pune bine cu stăpânirea, 

totuşi el rămăsese încă un: Jianu, şi grosolana lipsă 
-de tact şi de duh, cu care-şi. băteâ - joc: Soreanu de 
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această înjosire a Rumânilor în fața Grecilor, îi pri- 
cinuiă: durere. El tresări, când întâlni privirea fra- 
telui său cel mic, carele în tot cursul povestirii se 

uitase aţintit numai la vârfurile imineilor săi galbeni. 
-Intr'aceea se făcuse vremea de -masă, şi o slugă 

murdară pofti pe boieri la mâncare. Acolo Costache ” 
Iamandi făceă curte uscăţivei Evsevia, cu invederata 

dorință de a se face ginerele ei, iar lancu primea 

dela grăsulia Caliopi priviri, când supărate, când ah- 

tiat de galeşe. 

Cele patru fete ale Ispravnicului şi cele două cu- 

coniţe Jience nu ridicau ochii de pe faţa de masă. - 

Un lăutar din taraf făceă un cântec despre prin- 

derea lui AMereanu, şi Iancu fu cel dintâiu, care-i! 
aruncă un galben în gura cămăşii lui deschisă la piept. 
— <Aoleo!> zise Soreanu, văzând aruncătura bine 

nemerită, «n'aş vreă să stau în dreptul puştii tale, 
Jieneb - - - 

Lăutarul urmă cu foc. sporit să laude pe: viteazul , 
Cârc Sărdar şi pe Arnăuţii lui. , 

"— «Ei, uitasem,» zise Iancu, «dar nici Arnăuţilor 

» viteazului Cârc Sărdar nu le-ar strică o duşcă. Alexe !» 
zise el slugei sale, care stă între oamenii : curţii, ce 
migunau împrejurul mesii, «dute şi du-le cevă de batut 
la” băieţii, cari străjuesc pe Mereanu.» 

Dintre toți musafirii lui Mavrache, Iancu fu cel din 
urmă, al cărui . poştalion încărcat de clopoței părăsi 
Curtea, El duse pe fratele său şi familia lui. până la 
casa lor. : , 
Amza eră amărit, :aşă: de amărit, cat poate să fie 

numai un om ambițios, după ce a avut neisprăvi în 
societate. El eră supărat pe. Câre Sărdarul, pe So- 
reanu şi pe Iancu, a căruia .nepăsare, când. avea pri-
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lejul unei însurători' atât de strălucite, i se păreă o 
bătaie de joc faţă de soarte,  -. o 
— «Fereşte-te de acest Iamandi,» zise Amza lui 

Iancu. Aa 
— <Da pentru ce? Fiindcă şi-a îndeplinit datoria 

lui bine? Tocmai aceasta îmi place la el!» răspunse 
Iancu -râzând. . 

Amza, care nu vroiă să vorbească mai răspicat faţă 
cu, fetele lui, se stăpâni şi tăcu supărat. Şi tânărul 
unchiu, pentru care amândouă nepoatele aveau o ne- 
mărginită admiraţie, le mai trimise încă glumind să- 
rutări cu mâna, când mama lor le mână înaintea sa 
ca pe nişte oiţe în sus pe 'scări. | 

Clopoţeii dela poștalionul zapciului 'se pierdeau în - 
depărtare, -şi Caracalul se cufundă în somn şi linişte 
sub domnia lunei nouă: ” , , 
„Numai în curtea înconjurată cu ziduri a temniţei, 

eră mare chef şi bucurie din pricina cinstei cu bău-. 
tura, ce! făcuse binevoitorul -zapciu. Un foc în mijlo- . 
cul curții lumină ceata de Arnăuţi chefuitori, cu min- 
tenele lor roşii,-iar cealaltă parte a curții, mai ales 
dealungul zidurilor, o lăsă întunecată. Din această 
beznă eşi la iveală un flăcău mohoriît, îmbrăcat şi el 
cu mintean roşu, împodobit cu ciaprazuri negre şi 
galbene, Şi având în cap un fes civit, al căruia ciu- 
cure îi atârnă pe frunte. : El intră în casă. Curând 
după aceea el se înfățişă. la închisoarea lui Mereanu, 

- spre a schimbă pe. Arnăutul, ce rămăsese acolo de 
pază bosumflat, şi care acum plecă zorit, ca să pri- 
mească şi el partea lui cuvenită din vinul de Drăgăşani. 

Paznicul cel nou zăvori uşă cu îngrijire, luă feli- 
narul de pe podeala umedă, și lumină cu el faţa în- 
chisului. a -. 

Haiducul, 
9
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Acesta plecase adânc spre piept capul .cu chică 

lungă, cum o purtau haiducii. El.aveă mari dureri, 

fiindcă fusese bătut la tălpi. ” 
Arnăutul se plecă într'un genunche şi începu să-i 

- desfacă obielele, pe care, după bătaie, i le puseseră 

sucite fără. rost împrejurul .picioarelor. 
— «Ce vrei tu să faci?» mârâi sălbatec tâlharul. 

— <Vroiu să-ţi spăl tălpile cu rachiu de furnică,> 

fu răspunsul. - 

: Celălalt ridică atunci capul şi încercă în slaba. lu 

mină a închisorii, să ghicească, cine ar piiteă să fie 

prietenul acesta neaşteptat? 

El aveă nişte mâini subţiri, arse de soare, cari lu- 

crau cu:0 dibăcie minunată. După ce-şi isprăvi slujba 
de Samaritan, el scoase o pilă de sub ipingea şi tăiă 
obezile dela picioarele lui Mereanu. 

Apgi îi zise încet, dar hotărît: «Intr'o jumătate de 

ceas ai să. fii slobod. Am să taiu şi drugii dela fe- 
„ reastră. Mâine, sau poimâine vei putea să fii la oa- 

menii tăi dincolo de Olt. După aceea să te întorci 
înapoi şi să calci grajdurile lui Hristofor: Cochinis, 
din marginea pădurii dela Studina. Ieri noapte a fost 

chinuit și jefuit. Acum să-i luaţi caii. El are zece cai 
aleşi, şease din ei sunt ai voștri, dar patru, patru 
suri. cu coamele albe, să-i aduceţi în sălcişul dela La- 
cul Dunări Potelu. Ai înțeles ?».. E 
„„.— <Am înțeles,» răspunse .Mereanu, sculându-se 
încet în sus. Apoi întrebă : <Da cine eşti tu ?> 

—. «Cineva care vă vrea binele vostru, şi care are 
putere.» 

După puţină tăcere, în timpul căruia Mereanu spri- 
jinindu-se de păreţi, Căută să-și găsească iarăşi cum- 
păna trupului pe picioarele sale pline încă de răni,
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dar bine învelite acum, el zise: c<Astăzi este Luni; 
Vineri au să fie caii la sălciile de lângă lac, stăpâne.> 
Vorba «stăpâne» îi -scăpase haiducului fără voie, 

deşi -r -nu eră obișnuit s'o întrebuințeze. 

Vineri se înfăţişă la zapciul plăşii. Balta, vătaful de 

curte al lui Chir Hristofor -Cochinis cu jelanie, în- 
ştiințând, că stăpânul său a fost călcat de tâlhari de 

două ori în curs de trei zile, că a fost schingiuit gro- 
zav şi jefuit. | 

El se milogiă la zapciul, ca să scape 2 măcar i în parte 
din giuvaericalele şi caii stăpânului său din ghiarele 
procleţilor de. haiduci, căci. boierul Iancu este singu- 

rul stâlp al dreptăţii în aceste. vremuri de groază. 

- Boierul lancu făgădui, că va face tot ce va putea. 
Puțin după aceea Cochinis priimi înapoi câteva din - 

giuvaeruri și doui din caii cei suri. Aceasta ar fi, — 

îi trimise vorbă zapciul, cu.părere de rău, —- tot ce. 
s'a putut găsi în vânătoarea, ce o.făcuse după tâlhari.. 

Din toate părţile începu însă acum să i se ceară. 

ajutor; căci se vedeă, că începușe «să lucreze» .ceata 

lui Mereanu, după scăparea Căpitanului din. temnița 
dela Caracal, în urma. căreia Cârc Sărdarul Iamandi - 

cât pe aci erâ să înnebunească de ciudă. Ceata lui 

Mereanu lucră d'îimpreună cu alte cete. mai mărunte 
de tâlhari, cari bântuiau de mai 'nainte judeţele. Oltu 

și Jiu. Numai plasa Balta din Romanați rămăsese de 
toate scutită. i 

Și, ciudat lucru, se păreă, că tâlharii ştiau totdeauna 
foarte bine, unde avea de gând potera să-i cauțe, căci 
atunci-ei erau alt undeva. Când îi urmărea prin dea- 
lurile împădurite ale Olteniei de mijloc, atunci ei erau
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'ascunși în bălțile şi sălcişurile Dunării. Când î îi cău- 

tau în Olt, ei erau la Jiu.: - 

Cârciumarii Greci, arendaşii Greci, şi.la urmă şi - 

proprietarii Greci,. nu. mai ştiau ce să facă. 

Nici. paza cea mai straşnică de Arnăuţi nu îi spe- 

riă pe haiduci. Ei nu făceau omor decât foarte'rar, 

şi numai atunci, când erau siliți, spre a se apără 
ei înşişi. Obişnuiau însă să le scrie victimelor lor 

câte un răvaş de aducere aminte în carnea şi în oa- 

sele lor. 

Nici un grajd nu mai eră sigur de ei, şi fiind cu- 

'noscători de cai de întâia mână, căutau numai cai 

de cei aleşi. 

- Pe când însă sburau caii tuturor Grecilor şi prie- 

tenilor Grecilor, pe atunci se umplea un alt grajd cu 
caii cei mai buni de călărie şi cu telegarii :cei mai 

"frumoşi: grajdul Banului Dumitrache din Craiova. 
Se începuseră zoritele cumpărări, schimburile şi vân- 

zările de cai ale Banului Bibescu odată cu sosirea 
unei perechi de cai suri, ale căror coame argintii 

cădeau ca 6 spumă în: jos pe gâturile lor mândru 

încordate. Și în curând i se dădu Banului Dumitrache 
porecla : <Giambaşul». - 

Dar toate firele acestor întâmplări se: adunau într'o 
singură mână, a căreia putere de aceea eră aşă de 
mare, fiindcă n'o bănuiă nimenea. Şi conştiinţa ace: | 
stei puteri începu să umple sufietul aceluia, care sim- 
ţeă că o are, cu un farmec nou, necunoscut de el 
până atunci, | 

El urmase sfâtul bătrânului Moangă, și se înfrățise 
cu Dracu, ş şi în urma acestei cumetrii, pătrunsese adânc 

cu vederea în vrejile ocârmuirii. Prin cele ce văzuse, 
setea lui de răzbunare personală ajunsese o furie sfântă
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pentru dreptate şi Ţara lui. Iară dreptatea însăşi luase 
în inima lui chipul iubitei sale. - 

În sufletul mândru şi ales al acestui om, eră un 
amestec de însuşiri moştenite dela Daci şi dela Ro- 
mani; O vânjoasă putere trainică de vieaţă, împreu- 

nată cu o bogată înțelegere a ei, plină de gândiri 

înalte şi largi. Eră adânc sădită în sufletul! lui iubirea 
„de dreptate. “Ca ea se călcă în picioare în Ţara Ru- 

mânească, şi că cei mai buni din Țară, cum erau 
chiar fraţii lui, lăsau să se facă aceasta, mulțumin- 
du-se să fie numai singuri ei fără prihană, aceasta 
făcuse din tânărul Jianu un dârz şi nobil dispreţuitor 

al oamenilor, şi-l silise să caute singurătatea. Lovi- 

tura sorții, care o primise în inima lui, îl hotărîse la 

- fapte de răsbunare. " 
Dreptate! Această noțiune nu se găseşte nicăiri în 

natura primitivă. In lupta veşnică a „puterilor: între: 

ele, şi pentru înrâurirea lor una asupra alteia, nu ! 
există decât dreptul celui niai tare. Că poate să fie 
nedreaptă puterea, aceasta n'au înţeles-o decât numai 

oamenii. De aceea luptele lor pentru “dreptate sunt 

atât de înverşunate, Dar tot din această pricină lupta 

este şi sfântă pentru acela, care, fără să se gândească 
la folosul lui, a scris «Dreptate» pe scutul său. Lupta 
pentru dreptate este dătătoare de putere pentru el, 

şi pe câtă vreme nu-i scade mânia, pe atâta timp nu 

„i se stinge nici nădejdea lui. - 

“Că ţinea el, în mâna sa fulgerile de răsplată, aceasta 

eră acuma pentru Iancu cea mai înaltă simţire. Pe- 

deapsa şi ajutorul, atribuite Dumnezeirii, acuma le . 

împărțea şi el. Banii nu mai aveau nici o însemnare 

pentru el.. EI putea să aibă câţi ar fi dorit, fiindcă,
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având: cunoștință, că-i întrebuinţează în folosul altora, 
îi luă de oriunde-i găseă. 

„Astfel acel timp de bătaie de joc pentru dreptate, 

născuse-un Apostol, însufieţit şi îndrăzneţ cum rar 
a mai stat:altul. 

Tot de aceea se şi hotărî el, într'o zi, să atace o auto- 
ritate, de care nu cutezase nimeni până atunci să se 

atingă, să atace pe Starețul 'unei mănăstiri Greceşti. 

„In spre miazănoapte de. Caracal, într'o vale împă- 
durită, la -marginea unui râuleț, eră aşezată mănă- 
stirea Căluiu, una din . moşiile: cele mari, ale căror 

venituri erau: «închinate» Chinovielor călugărești din 
Palestina şi dela Sfântul Munte. Căluiul cu pădurile 
sale, cu viile, cu morile şi cu satele, țineau de Sfântul 
Mormânt din Ierusalim. Călugări nu erau.în mănă- 
stire, afară -de Igumenul, de Diaconul, doui preoți şi 
un paracliser. Eră un fel de bastion bisericesc al Chi- 
noviei dela Ierusalim, mai bine zis, un fel de conac 
negustoresc al călugărilor, un fel de han pentru ve- 
chilii lor.. .. - 

Astfel bogăţiile Ţării, pe cari nu le înghiţeau Turcii, 
se duceau la bisericele cele depărtate. Și fiindcă eră 
vorba de. aur, străinii Creştini îl storceau tot aşă de 
aprig ca Mahomedanii din binecuvântata Țară Ru- 
mânească, 

Dar fiind: Creştini, şi încă preoți, i se părea. lu Iancu. 
Jianu, că sunt și mai răi decât Turcii, 

Eră însă singurul, care judecă astfel. Nici unul din 
oamenii pe vremea lui nu se gândea în felul acesta. 
Biserica eră sfântă, şi prin urmare .nu trebuia să se 
pună nimeni să o judece. 

* Iancu nici nu aveă de gând, să stea la vorb 
cineva asupra lucrurilor bisericeşti. Obiceiul lui eră 

ă cu:
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să gândească singur, și apoi să „prefacă i în fapte re- 
zultatele filozofiei sale. : | - 

De aceea, într'o dimineață, el porunci: lui Alexe : 
« Vesteşte pe Dinu Buzatu, să fie cu băieţii lui mâine 
seară în valea pădurii: deasupra Căluiului.> 
— «Deasupra Căluiului ?» întrebă Alexe: mirat. 
— «Dap urmă Jianu, «când am fost deunăzi la 

masă la acel câine de Stariţ, mi-am eşit din răbdări. 
Pusese pe Tiganii “mănăstireşti să bată vreo doui- 
sprezece țărani cu bicele, până le țâşniă. sângele, şi 
apoi să-i încuie în beciu, fiindcă nu mai puteau plăti. 
Femeile şi copii acelor nenorociţi se robiră. pe luni 
de zile la vecinul arendaş Grec, ca să răscumpere 
pe bărbaţii şi părinţii lor din ghiarele Igumenului. 
Și acest drac împelițat urmăreşte tot ce au oamenii, 
până şi pătura, cu care se învelesc şi căldarea de 
mămăligă. Aşă dar spune lui Dinu, să fie mâine seară 
deasupra Căluiului. Ei, ce stai cu gura căscată ?> 

Pe faţa arămie a Tiganului păreă că căzuse o sub- 
țire ninsoare de cenuşă. 

-— «Stăpâne,..» gângai Alexe, «la „mănăstire Pa 

Vrei... Si 
— a ai grijă, n'am să:rămân acolo,» zise Iancu 

râzând şi prefăcându-se, că n'a înţeles bine pe cre- 
dinciosul. său. 

Dar Ţiganului nu-i eră de glumă. 
— «Stăpâne, » se rugă el, cu mâinile ridicate, «nu 

te âtinge de cele Sfinte 15 

„— «Fii pe pace,» :răspunse Iancu, cIgumenul acela 

nu este de loc sfânt.» 
— «Dar este unsul Domnului !> 
— «Mirul, cu care a fost uns el, nu mi se pare, că 

s'a luat din cer.» Se | i,
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Ţiganului evlavios i.se ridică părul măciucă: «Stă- 
pâne, -asta nare să se sfârșească cu bine.> 
„— «Foarte frumos, Alexe,» zise Iancu, <dar tu să- 

seşti, că este drept, ca ţăranii din Căluiu să fie beliți ?> 
Alexe, căruia *i intrase până în carne şi'n oase mo- 

„ Yala haiducească de milă şi compătimire pentru cei 
„ asupriţi,. stă acum în grea cumpănă. 

— «Crezi tu,» urmă Iancu, dăscălindu-l cu răb- 
dare, «că talpele crăpate din bătaie, până curge sân- . 
gele din ele, dor mai puţin, fiindcă Prea Sfinţitul tău 
de Stariţ a dat poruncă, să fie oamenii schingiuiţi ? 
Crezi .tu, că foamea încârceşte mai puţin maţele oa- 
menilor, fiindcă rodul muncii lor se mistueşte de 
Sfânta mănăstire ? Crezi tu, că bunul Dumnezeu a 
poruncit slujitorilor săi: de pe pământ, ca să chinu- 
iască pe oameni ?» | a 

Bietul Alexe nu găseă nici un răspuns. El ştiă nu- 
mai două lucruri: ştiă că preoţii sunt sfinți, și că 
stăpânul său nu poate să greşească. Fiindcă mintea lui 
însă amorţise locului în fața luptei dintre aceste două. . 
lucruri, el puteă numai să repeteze văitându-se încet : 
<Milostive, aceasta nu poate să aibă un sfârşit bun.» 

Atunci începură să fulgere - ochii de vultur ai lui 
Iancu. ae , 

— «Ajunge > îi zise el mânios. <Ştii.că eu nu pot 
suferi prostia. Spune-i numai lui frate-tău, ce am po- 
runcit eu.» . o e 

Frica de păcat îi mai dădu lui Alexe încăodată 
îndrăzneala, să se îmipotrivească : <Stăpâne, până as- 
tăzi niciodată încă 'nu s'a atins un haiduc de vreun 
preot. Băieţii vor...» IN a | 

„ — «Dacă băieţii nu vor, du-te cu ei cu tot la dracu! 
Eu mă duc singur la Căluiu,> a
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Vorba asta prinse. 

A douazi dimineaţa eşiau, zapciul şi cu sluga lui, 

călări din. curte. Boierul Iancu aveă de gând, să facă 

un ocol prin partea de miazănoapte a plășii sale. 

Seara se opriră la. o cârciumă, care stă singuratică 

la marginea cea mai depărtată a plăşii. - 

Carciumarul se grăbi să facă pentru -cinstitul mu- 
safir un pat în pridvor, așternând fân cosit proaspăt, 

şi punând pe deasupra lui cele mai bune scoarţe şi 
perini, pe care le avea. După cină Iancu se înveli în : 

ipingeaua sa, şi se culcă în patul mirositor. 

Alexe. se culcase pe o căpiţă de fân, din care mân- 
cau caii. 

In curând nimic nu se mai mişcă în hanul singu- . 
ratic. Pe deasupra dealurilor, împădurite. dimprejur, 

străluciau stelele pe cerul de primăvară, lipsit. de lu- 

mina lunei, şi aerul: de noapte eră umplut de: miro- 
„suri minunate. 

După vreme.de un ceas, Tiganul scoase o legătură de 
zdrenţe de sub şeaua calului său, şi înveli cu eleco- 
pitele celor doui cai, cari păreau obișnuiți cu aseme- 

nea încălțăminte. 
Apoi trecu încetişor .de-a curmezişul curţii, se urcă 

peo putină de varză, ce eră lângă pridvor, şi, băgând 
mâna printre grădele, îl trase pe zapciul de ipingea. 

Acesta se deşteptă şi sări fără zoomot peste grădele. 
Cu paşi neauziţi, călăreţii se îndreptară zoriţi spre 

poiana din pădure. 
După un alt ceas de vreme, Căpitanul de haiduci 

se opri cu cei treisprezece băieţi ai lui la zidul mă- 
năstirii Căluiu, pe care-l trecti la un loc bine cunoscut. 
Acum erau în. curtea dinlăuntru. In mijlocul ei 

se vedeau, cam nedeslușite din pricina nopţii, for-
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mele bisericii. La stânga eră Stăriţia, la dreapta un 
şir de chilii. Aa a 

In liniştea adâncă a nopţii, se auzeă numai mur- 
murul unei fântâni, şi de dincolo de ziduri străbăteă. 
vâjâitul râulețului Căluiul. !. - Bă 

În această linişte însă, se ridicau glasuri, cari nu 
se auzise în cursul zilei, când curtea răsună de vâie- 
tele și tânguirile țăranilor'schingiuiţi : erau glasurile 
vitejilor de acum două sute de ani, ale Buzeştilor, 
credincioşii luptători ai lui Mihai. Viteazul, cari se 
odihneau acolo, sub o largă lespede de piatră lângă 
zidul bisericii. | 

Cine ascultă în tăcerea nopţii, cu sufletul „deschis, 
_puteă să audă aceste. glasuri din curtea mănăstirii 
Căluiului. Se înţelege, numai dacă eră Rumân, căci 
glasurile erau din vremea aceea, când nu se vorbeă 
încă Greceşte în Ţară, şi când cei trei fraţi: Radu, 
Stroe şi Preda Buzescu, balauri în luptă, — cum îi 
numeşte poporul în cântecele sale — slujeau cu cre- 
dinţă oţelită pe Domnul lor strălucit în răsboaie, lup- 

" tând împotriva păgânii Semilune. Ei erau din vre- 
mea celor opt ani de Domnie a lui Mihai Viteazul, în 
cursul cărora pieptul lui de leu a stat neclintit stăvilar 
împotriva puhoiului de Turci, până când a căzut prin 
vânzare, Cu un an în: urmă, 1603, potopul Ianice- 
rilor a ajuns să lovească zidurile Vienei. 

Despre toate aceste lucruri povesteau duhurile taj- 
nic în liniştea nopţii. Iancu înţelege ce spuneau ele ; 
nu doară fiindcă cunoştea Istoria Ţării sale, — aceea 
nu 0 cunoștea nimeni pe atunci, — ci fiindcă amin= 
tirea celor trei fraţi Buzeşti, rămăsese încă 
ranii din partea locului, 
Iancu: s'o iubească. 

vie la ță- 
șI dela ţărani învățase şi
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Haiducii, cari trebuiră deodată să se oprească şi 

ei pe loc, la spatele Căpitanului lor, credeau, că el 

ascultă numai la chiliile de dincolo, dacă nu se mişcă 

cineva. | 

* Dar fiindcă Jianu stă pe loc,! Alexe îndrăzni să-l 
întrebe : «Auzi ceva, stăpâne ?» 

— <Dap zise Jianu. 

— «Sau deşteptat. părinţii cumva ? 
-—:<Nu ei, Buzeştii.>. , 

Și după acest răspuns neînțeles, Capitan plecă 
cu grabă înainte. 

Uşile dela casa Stariţului fură tăiate cu ferăsteitul, 

şi drugii de fier, cari le întăreau pe dinlăuntru, aşe- 
zați deacurmezişul, fură scoşi şi suciți cu o putere ş ŞI 

- cu o îndemânare de necrezut. 

Inaintea iatacului, unde dormeă Stariţul însă, feli- 
narul -Căpitanului descoperi o altă piedică: eră un 
frate, care dormeă. acolo spre - a păzi pe Prea Sfin- 

ţia Sa. 
Haiducii se apropiaseră aşă de uşor, în ciorapii lor 

de lână, încât fratele horcăitor adânc, nici nu i-a sim- 
ţit. Intro clipă îi puseră un căluș în gură şi-l legară 

fedeleş. o 
După ce intrară în iatacul Tgumenului, porunci 

lancu, fără să-şi mai stăpânească glasul prea mult, 
“dar vorbind din gât, cum fac Ţiganii, ca să se aprinză 
lumânările. Alexe, care găsise lumânări, le aprinse la 

flăcărița candelei cu sticla verde, "ce era așezată în- 

trun pahar de argint. | 

“Când se făcu lumină în 'iatac, ei văzură pe părin- 

tele” Atanasie şezând îngenunchiat pe. patul . lui, în- 

cremenit, privind eu ochii sgâiţi la tâlharii, cari îi 

umpleau toată casa. Aveă înfăţişarea unui pitic rău-
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tăcios bolnav, îmbrăcat într'un halat vărgat cenușiu 

cu roşu, căptușit cu pene de puf. 
-— <Lăsaţi-mi vieaţa,. 'dăruiţi-mi vieaţa, boierilor. 

mari !»: bâlbâiă el tremurând din tot trupul. - 
— «Aicea» zise Căpitanul, «numai unul este mare.» 

— «lartă, iartă-mă, Măria Ta,» miorlăiă Prea Sfin- 
ţia Sa. 

— <Şi adică la ce îţi trebuie. vieața 2 îi tăiă vorba 

fiorosul. haiduc cel cu barba neagră şi cu pletele lungi 

negre. 
Dar Igumenul maveă poftă, să facă filozofie.. 

—  <Luaţi tot, luaţi-mi tot!» se văicăreă el. 
— «Dacă singur vrei, vom face-o cu plăcere,» răs- 

punse Căpitanul: «Adu încoace cheile !2 

Omuleţul se suci în pat, şi scoase de sub căpătâiu 
o legătură de chei. Pe când se aplecă Căpitanul dea- 
supra lui aşă de aproape, încât cu pletele sale atin- 
geă mâinile  Stareţului, acesta îi arătă cu degetele 
uscate cheile încâlcite, iar printre dinții, cari îi tre- 
murau în gură, zise: «Aceasta este cheia dela lada 
sub pațul meu... aceasta dela dulapul din zid de colo 
din colț... aceasta dela scrinul cu cele trei sărtare....» 

— «Mulţumim Sfinţiei Tale,» zise Căpitanul, și în- 
torcându-se către băisţi: <Puneţi-i i căluş si legaţi-l de 
piciorul patului,» 

Aceasta se făcu aşă de repede; “încât Starețul, in- 
trat în fiorii morţii, nu mai. putu să scoată, nici un 
țipăt. , 

Băieţii mai pierduseră o parte din evlavia lor pen- 
tru «cel uns», când îl văzură, cât eră de ticălos în 
halatul de noapte, şi unul dintre ci zise celui de ală- 
turi : «E. o stârpitură nevoiaşă.» 

Indată începură să le sclipească ochii, şi zoriţi, aiu-
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tau Căpitanului, ca să scoată din lăzile arătate şi de 
prin dulapuri banii şi lucrurile de: preţ, argintăria şi 
giuvaericalele, pe cari le dăruiseră multe suflete: cre- 
dincioase, în copilărească lor nădejde, că se vor răs- - 
cumpără cu ele de nevoia şi de ticăloşia vieţei. 

Crucile şi evangheliile, împodobite cu pietre scumpe, 
nu le atinse Jancu. El nu eră duşman al Semnului 

şi al Cuvântului lui Dumnezeu, el eră duşman numai 
al slujitorului lui nemernic. 

Atunci în mijlocul lucrării de jaf, în mijlocul zgo- 
motului, ce se făceă cu argintăria şi cu pungile de 
bani, în mijlocul scârțâitului cu cheile, ce se suciau 

în broaşte, şi al sipetelor ce se deschideau, deodată 
se auzi un sunet limpede şi sec, apoi .un al doilea 
şi un al treilea în restimpuri scurte, apoi bătaia mă- 

runţică a toacei, purtată afară prin curte. Eră chie- 
marea la rugăciunea de miezul nopții, 1 lă care tre- 
bue să iă parte, în fiecare noapte, toți: călugării or- 

todocși. E 
Haiducii toţi se opriră, în starea cura tocmai 3 

găsiau, aplecaţi peste vreo ladă, sau îngenunchiaţi 
peejos şi strângând vreo legătură. Cu toții făceau 

cruce; cât un ochiu se rătăciă şi pe la nemernicul, 
ce eră legat de pat, şi în locul piticului pipernicit 
vedeau iarăşi pe lIgumenul temut, care puteă să 

arunce groaznice blesteme pe capetele oamenilor. 
Această schimbare a simțului evlavios Iancu o 

scurtă repede. . o 
— «<Grăbiţi-vă,» le porunci el. Impărţi legăturile 

şi “păstră pentru sine numai un ghiozdan de safian 

roşu, cuprinzând hrisoavele, pe care-l “găsise între | 

odoare, şi-l luă subţioară. Apoi puse să stingă lu- 

mânările, şi își: duse băieţii săi iarăși înapoi la in-
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trarea casei. Acolo le .mai porunci încă odată, şop- 
tind, să steă pe loc. tă Se Sa 

. Prin pervazul ușei, tăiate. cu ferăstrăul, se puteă 
vedeă afară în curtea întunecată. . .... - . 

Prin bezna. aceasta înaintau acuma, după ce amu- 
” țise toaca şi începuse să: sune clopotul cel mic al 
Mânăstirii, trei: luminiţe slabe, una după alta. Ele 
veniau din cealaltă parte, dinspre chilii, încetinel, 
fără raze şi prea slabe, ca să arunce lumină de ajuns, 
plutind numai ca nişte năsturei de aur. prin noapte. 
Apoi se vedeau închinându-se lumânările din mâi- 
nile părinţilor una către alta. Şi cu toții intrară în bi- 
serică. : , De 

— . «Haideţi acum,» zise Căpitanul. 

9 
x * 

„A douazi dimineaţă, când Iancu Jianu mai dormiă 
încă în -pridvorul cârciumei, unde îl lăsase .de..cu 
seară cârciumarul, veni o slugă de la Mânăstirea 
Căluiu în fuga mare, şi ceri să vorbiască cu cârciu- 
marul. a 
„Alexe îi eşi înainte dintrun şopron şi zise: «Mă 
omule, nu zbieră aşă de tare. Măria Sa Zapciul 
doarme încă acolo sus» . . - i. 

— «Tocmai după el sunt trimiș, frăţioare,» șopti 
grăbit argatul. «S'a auzit, că ar:fi aici în cârciumă, 
Pe noi la mânăstire ne-au călcat. astănoapte hai- 
ducii.» 

—. «Ce spui» : Se a 
„Şi Alexe se învoi, fiind astfel împrejurarea, să deş- 

„„ tepte pe boierul Iancu, şi boierul Iancu se. milostiv, 
deşi Căluiul nu cădeă în plasa lui, să. fie “următor la 
chiemarea într'ajutor a Sfinţilor Părinţi. :  
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In curtea Mânăstirii - mişunau Ţiganii, slugile şi 

țăranii, par'că eră un cuib de viespi; iar înlăuntru, 

în iatacul lui se văită şi ţipă Părintele Atanase, po- 
vestind părinţilor grozăviile călcării de astănoapte. 

Zapciul puse, să i se istorisiască cu deamăruntul 

cele întâmplate, şi cer să i:se descrie tâlharii cum 
erau. Se i E5 

Răspunsul fu : că erau văpsiţi, cu toţii, cu negru 
pe obraz.ca nişte draci. Cine ar f în stare, să des- 

crie asemenea Scaraoţi ? 
„— «Şi ce s'a furat ?> 
Innecându-şi zbuciumarea şi răgușit de bocete, Sta- 

rițul începu să numere .comorile, ce i se furase... - . 
— «Şi ce este răul cel mai mare, cel mai mare 

rău, ţipă el, ceste, că mi-au luat şi ghiozdanul cu 

hrisoavele Sf-tei Mănăstiri ! Cine o să mi le mai facă 

la loc! Abia de câtăva vreme Vodă a voit să supună 
mănăstirile închinate la un bir, pentru întărirea hri: 

soavelor lor! Ce credeţi, că are. să ne ceară acuma, 

când hrisoavele ne lipsesc cu totul !» 

Apoi ridică amândouă braţele în sus, de-i fâlfâiau 

mânicile cele largi, negre, şi amenințând cu toiagul 

ferecat,de argint, semnul Cinului său, înălță fața sa 

ofilită, înconjurată de o barbă sură, zburlită, şi în- 

cepu să blesteme pe făcătorii de rele. -Se păreă, că 

acest omuleţ.creşteă din ce în ce mai mare, fiindcă 

se simţiă tare acum şi se află în apele lui. 

". Blestemul se întrebuință pe atunci cu mare ţiri- 

monie atât în biserică, cât şi "la judecată. Nici un hri- 

sov de danie sau ctitoricesc nu se făceă, nici o danie 

sau -diată, care sănu . fi fost «întărită și omologată» 

cu blestemele -cele' mai. îngrozitoare. . 

- Erau trei sâu patru feluri de: Legiuiri : «Pravila
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Impărătească sau Vasilicalele,> < Obiceiul Pământului,» 

«Pravila Bisericească» şi apoi Porunoile şi Hotărîrile 

Domnești, cari mereu 'se schimbau. | 

Oamenii cu bună memorie puteau să găsiască rostul 
lor şi să iasă la un liman din acest haos, dar niminea 

nu eră în stare, să aducă la. conglăsuire o condică. 
cu cealaltă. Oricare hotărire judecătorească se putea. 
răsturnă, dacă eră privită din punctul de vedere al 
celeilalte Legiuiri. 

Nu eră mirare prin urmare, că simţul de dreptate, 
de statornicie şi de _vecinicie, care este înnăscut 
omului, — fiindcă a vroi ceva din tot sufletul, vrea 
să zică a vroi pentru totdeauna, — căută scăpare la 
puterile supranaturale. Unde nu mai folosesc mijloa- 
cele omeneşti, se face apel la cele Dumnezeieşti, şi 
fiindcă preoții înfățișau Dumnezeirea pe pământ, ei 
ajunseră cu vremea adevăraţi meșteri. în ale bleste- 
mului, | ÎN | 

Părintele Anastase ştiă toate afuriseniile pe de rost, 
cari le găsise la sfârşitul hrisoavelor sale, şi de aceea 
încheiă vorbirea sa 'cu vorbele puternice : «Iar pe acel 
om să-l bată Dumnezeu şi în trupul şi în sufletul lui, 
şi o groapă să-i fie săpată, ca să cază înlăuntru, casa 
lui să rămâie pustie, şi el să rămâie pribeag prin 
lume, numele lui să fie şters din cartea celor vii, şi 
să nu se poată găsi între cei drepți ; vieața.. lui să fie 
lungă, 'şi fiecare zi spre chin să-i fie, şi la ziua jude- 
căţii de apoi să nu aibă parte de a vedeă strălucită. 
faţă a lui Dumnezeu, ci: foc şi cenuşe, vânt şi vifor 
să fie partea lui dimpreună cu luda Iscarioteanul cel 
blestemat, şi cu Arie afurisitul să stea şi. să se to-= 
pească în flăcările Gheenei! Intreit blestem i ) pe capul 
lui în numele Domnului nostru Iisus Hristos şi al ce-
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lor 30$S sfinți „Părinţi dela 'Nicheea ! Amin! Amin! 
Amin b a. 

EI, împreună cu ceilalţi doui preoţi, apucară apoi 
făcliile, pe cari. le aprinsese diaconul, care cunoştea 
obiceiul la această ţirimonie, îndeplinind-o cu un fel 
de groază plăcută, şi la cel din urmă blestem. cu „toţii 
întoarseră lumânările cu' flacăra ?n jos şi le stinseră, 

Apoi se adresă Stariţul către zapciu, rugându-l să 
fie de ajutor. 

În momentul acesta intră călugărul cel netot, care 

păzea pe Igumenul, şi care dimineaţa fusese găsit în- 
cătuşat şi fără simţire înaintea uşei stăpânului său. 

-— <Părinte, Părinte Stariţe,>» bâlbâi el, vânturând 
mâinile lui mari. <Ghiozdanul...- un om... ghiozdanul 
cel roşu...» 

— «Ce?» strigă Igumenul, «s'a eăsit 2 
“ Fratele rânjeă “fericit, dând din cap. 
Lui lancu îi treci însă un fior rece prin spate. : 
Tocmai atunci intră hangiul, stăpânul cârciumei, în 

care petrecuse lancu peste noapte. El se închină adânc, 
şi având conştiinţa, că pentru fapta-sa bine chibzuită 
și pentru iuțeala, cu care o săvârşise, va priimi cel 

puţin laudele zapciului, îi zise: <Milostive Boierule, 
acest ghiozdan lam găsit sub căpătâiul tău, în prid- 
vor, şi pentru ca să nu-l: cauţi, am încălicat şi am 

dat fuga aici cu el.> 
„Ca o pisică sălbatică sări Igumenul în sus şi apucă 

ghiozdanul de safian: «Acesta € ghiozdanul meu!» 
ţipă elcu un glas piţigăiat din pricina turburării sale. 

Cârciumarul se uită întrebător la. Jianu. : 

Acesta se făcuse galben şi cu glasul stins zise: 

«Dar cum a ajuns el “sub căpătâiul meu ?2 

” Alexe ieşi atunci înainte: «Stăpâne, mi s'a părut 

Haiducul. | 10
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astănoapte, pare că aşi fi auzit nişte paşi prin curtea 

hanului. Poate să fi fost unul din. tâlhari, care a pus 

ghiozdanul...» . --: e 
— «Sub căpătâiul zăpciului 2» rânji “părintele! Ata- 

nasie, băgându-și obrazul său răutăcios de pricoliciu, 

până aproape 'sub bărbia Iancului. <He, he, dar bine 

trebuie să fi dormit tu, Boierule, ca să nu simţi ni- 

mica. Trebuie să fi dormit mai i bine. ca mine în astă- 

noapte» ” 
i — „«Negreşit, > răspunse Tancu, aruncând. capul pe 

spate, şi întorcându-se spre cârciumar: <Cine a mai 

fost prin curte, după ce am plecat eu?» 

— <Nimenea, Stăpâne,» încredinţă hangiul, care nu 

-puteă să înţeleagă noima vorbei, «nimenea. Îndată ce 

te-ai sculat, Milostivirea ta, eu m 'am dus să strâng pa- 

tul, şi am găsit,..> 

— <Ajunge,. ajunge !» cârâi batjocoritor: Stariţul, 
desfătându-se de faţa galbenă şi de sprâncenele .în- 

cruntate ale zapciului, ale acestui Valah, cu. care nu se 

puteă vorbi cRomeica», cum numeau pe atunci Grecii, 

încă neliberaţi, limba lor. 

— «Ba n'ajunge,» zise Iancu, ecăci Sfinţia Ta; ştii 

tot așă de puţin ca mine, cum ghiozdanul „acesta a 
ajuns la cârciumă...» 

— «He, he, cucurigi. Igumenul, «de unde şti tu, 
că nu ştiu ?2 

Iancu porunci! repede lui Alexe: «Sa te duci în- 
dată la Obârşia, şi să-mi aduci douăzeci de Arnăuţi. 
Să ne găsim la cârciumă. De acolo vom luă urma 
tâlharilor.». 

Alexe îşi îndreptă privirea îngrijorată spre pământ, 
se închină şi eşi afară.
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_— «Şi eup strigă Igumenul triumfător, lipind ghioz- 
danul de inima sa, c<eu plec la Caracal la Ispravnicie, 
şi. dacă va fi trebuință, de acolo la Bucureşti, pr | 

Iancu Jianu ieşi călare din curtea Căluiului, dar'n'a- 
“pucă nici spre conacul său din noaptea trecută, nici spre | 
Caracal, sau Obârşia. Cu capul: plecat pe piept, apă- 
sat de gânduri rele, el îşi înteţiă calul, ca de obiceiu, 
strângându-l în pulpe, şi înaintă repede tot mai în-: 
lăuntru în pădure, la deal şi la vale, până când stu- 
fişurile, în care se băgă cu calul său, erau din ce în 

ce mai 'nalte, şi i se acățau pintenii de ele, iar crăcile 

copacilor din desiş, îl loveau peste frunte şi peste € ochi 
asemenea unor bice. 

Atunci opri murgul, ridică capul în sus, şi cu un 

oftat adânc, privi strălucirea de primăvară a codrului 
bătrân. de veacuri, care-l înconjură. Odată cu ochiul, 
i se deschise şi urechea, care până atunci auzise nu: 

mai furtuna gândurilor, ce clocoteau înlăuntrul su- 

fletului lui. | 
Iancu îşi dădu seamă, că văzduhul se: mişcă şi tre- 

mură aproape de cântarea pasărilor. Cale de multe 

poşti se întindeă codrul, şi tot atât de departe se în- | 

tindeau flueraşele privighetorilor, cântările scurtate 
ale ciocârliilor, şi bătăile limpezi şi străbătătoare ale 
cincezilor. Uneori se topeau împreună cântările şi 
fluerările acestor mii şi sute de mii de gușulițe şi de 

sufleţele, împreunându-se într'o singură cântare de 

slăvire, căci, pare că erau înțelese între ele, toate 

cântau deodată şi din răsputeri, 
Dar lancu gustă numai o clipă farmecul acesta de 

primăvară, apoi căzu iarăşi înapoi în vârtejul gân-
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durilor sale, şi nu mai auzeă şi nu mai „vedeă nimica 

- dimprejurul său.. A - 

El descălică, slăbi. chinga murgului, şi se trânti pe. 

pământul moale al pădurii. 

Ruşinea şi mânia din pricina întâmplării cu ghioz- 

danul cel roșu: îl. muncea; Cum a putut:el să fie atât 
de. prost! atât de .uituc şi de .nătărău !- Atât de stân= 

gaciu în faţa descoperirii, încât să primească măcar 

pe. jumătate: minciuna de scăpare a lui Alexe, că 
ghiozdanul .ar fi fost strecurat sub căpătâiul lui, pe 
când. dormiă ? : 

- Că s'a dovedit nătărău în fata acestui “Igumen, 
eră pentru Jianu 'de o mie de ori: mai dureros, decât 

că a fost descoperit ca haiduc. De ce îl părăsise de 

astădată -prevederea lui cea neadormită !' -- «Stăpâne, 
aceasta n'are să se sfârşească bine!» — Vorba credin- 

ciosului său Alexe îi veni în minte. Dar el începi să 
blesteme, tare: Dacă Dumnezeirea iă-sub al său 'scut 

o astfel de dihanie spurcată, un astfel, de: sufiet pot- 

molit în rele, ca acela al lui Atanasie, atunci un.om 

cinstit, întradevăr face mai bine, ca să se deă de 
partea Dracului ! — Dar nu, —— Dumnezeirea nu.puteă - 
să iubească astfel de răsuciri. Răul trebuie să rămâie 
rău, în orce haină s'ar înfăţişă el. Sufletul fără teamă 
al lui Iancu se împotriveă la şoaptele superstiţiei, care: 
domniă în lume pe vremea : aceea.: Simţirea .lui fu- 
sese numai pentru dreptate, şi asemenea dreaptă a fost. 
fapta. lui, când a pedepsit pe âcel lup în piele de oaie, 
pe acel preot ticălos! Dar pentru ce n'a isbutit ? 

; Fiecare om înţelege lumea şi. vieaţa: după sufletul 
“său. Logica dreaptă, „copilărească, a lui Jianu nu cu- 
noşteă nici o faptă fără cauză, nici o greşală fără 
pedeapsă, nici o faptă dreaptă şi bună fără răsplată şi
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bune urmări. Că întâmplările. pricinuite . de el însuşi 
îl aduseseră într'o 'stare atât de falșă, trebuiă să aibă 
o cauză.adâncă. Da !. Asta era! Starea falşă, în care se 
găsiă el de atâta vreme, şi care numai ieşise-la iveală - 
astăzi ! Minciuna, în care trăise ; 'urlatul, 'tovărăşia cu: 
lupii, frăţia cu Dracu, jocul: de zapciu, find haiduc ! 
Mânia începi, să clocotească în pieptul lui, Eră sătul 
de această vieață cu două feţe, de scârba, ce trebuise 
s'o înghiță, de răsvrătirea. sugrumată şi de disprețul, 
ce trebuiă să-l înnăbuşiască, când slujbaşii Stăpânirii, ia 
tovarăşii lui, pare că ar fi fost şi el la fel cu ei, se ară- 
tau în toată goliciunea ticăloşiei lor. 
"Toată suferinţa şi tot amarul, pe care-l închisese' 

el A silit în fundul sufletului său,.şi pe care le osândise' 
"la tăcere, ca nu cumva să-i fure fără veste socotinţa 
trebuitoare şi judecata, toate se deşteptau acuma cu 
năpraznică văietare. Se mai împrospătă. încăodată 
în sufletul lui jalea pentru fata, ce fuse răpită, şi nepu- 
tinţa lui, de a aduce ajutor împotriva groaznicei sorți. 
a Ilenei, precum şi mâhnirea, ce-i veniă din partea 
fraţilor. săi. Despre Ileana el nu putuse află nimica, cu 
toate cercetările, ce făcuse necontenit, şi ca Căpitan: 
prin haiducii săi, şi ca zapciu prin prietenii şi cre- 
dincioşii săi. Deși Pervanoglu se întorsese după şaşe 
luni dela Țarigrad, căci se -oprise'la. întoarcere pe 
la mai mulţi Paşi de prin cetăţile de.pe Dunăre, dar: 
dincoace de Olt n'a. cutezat .răpitorul: fetei - să maâi 
pună piciorul, şi Ileana nu mai eră la cl.: a 

Nici o ură însă nu este mai amâră decât o ură adu- 
nată, până când dospeşte. Mânia, care se poate revărsă: 
îndată, se uită apoi curând, nu lasă drojdii. Dar mânia. 
înfundată, arde și coace 'ca puroaiele în carne, şi câş- | 
tigă mereu în venin. -1 se făceă scârbă lui Iancu,
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numai când se gândiă, că ar puteă să se descurce 

prin minciuni din daravera cu ghiozdanul roşu, şi 

să se mulțumiască şi de aci înainte, ca până acuma, 

cu rolul de providenţă tainică. Le făcuse destul până 
“acum atât pe voie lui. Tudor Vladimirescu şi a bătrâ- 

nului Moangă. Intâmplarea de astăzi eră un semn al. 

„Proniei cerești şi însemnă : <Ajungă cu minciuna.» 

Deşi Iancu, ca toţi din vremea lui, nu cetise nici- 

odată Sf. Scriptură, totuşi îşi închipuiă, printr'o alcă- 

tuire proprie a minţii sale, că Dumnezeu ar fi un om, 

căruia nici un lucru pe jumătate nu-i place, care <scuipă 

din gura sa pe cei sălcii,» şi -care-ieartă mai uşor 

unui diavol întreg fărădelegile: sale, decât unui jumă- 

tate-înger neîndeplinirea datoriilor lui. Puteă acuma 

să se uite Dumnezeu, cât de adânc în sufletul lui, nu 

mai găsiă nici un grăunte falş! . 
Tancu sări în sus, se întinse şi. puse degetele ară- 

tătoare dela amândouă mâinile subt limbă. El scoase 

un fluerat pătrunzător, un fluerat haiducesc, care tăiă 
văzduhul,. 

- Dar îl auzi numai murgul lui, care ridică capul şi 

ascuţi urechile. Păsările tăcură pentru o clipă, spre a 

“începe apoi iarăşi din nou corul lor puternic, de cu- 

tremurau văzduhul. 

Iancu isbucni într'un râs puternic. Cu ochii lumi- 

noşi el: priviă codrul înverzit de primăvară. Căzu în 
genunchi cu amândouă braţele deschise ca dinaintea 
unei ibovnice. Codrul, codru lui iubit, îl aveă iarăşi! 
Se întorsese iarăşi în singurătatea lui, şi o. găsise ne- 
schimbată. Ce le păsă copacilor de sbuciumările oa- 
menilor de acolo, de afară ! .Ei cresc şi înverzesc, şi 
apoi, cu întreaga lor măreție, se culcă, spre a muri, 
când mâna vijeliei le pleacă mândra frunte, îşi înso-
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ţesc măduva lor mirositoare cu pământul, Şi mii de 
odrasle nouă.răsar din 'nobilele lor trupuri... 
“Jur împrejurul lui Iancu țâşniă o bogăţie de fru- 

museţi. La picioarele uriaşilor copaci şi pe trunchiu- 
rile lor străluciau solzii cu cinci colțuri de iederă, şi 
pe jos pare că eră aşternut un covor de..viorele.. 
Acum se aruncă Iancu iarăşi pe pământ, nu ca să 

se mai gândiască şi răsgândiască, ci spre a se bucură. 
EI îşi afundă fruntea în bogăţia de mirosurile tari şi. 
curate ale ierburilor dătătoare de vieaţă, şi 'nu putea 
să se' mai sature, uitându-se în fețişoarele vineţele şi 
albe. ale florilor,. la puterea uriaşe a bobocilor de vi- 
orele, cari în creşterea lor, străbăteau, îndrăzneţi şi 
biruitori, cele mai tari şi mai uscate frunze, căzute 
în toamna trecută, 

- După ce şezuse destul culcat pe față, să. întoarse. 
pe. spate, îşi încrucişă braţele sub cap şi prinse a flu- 
eră ca păsările. Apoi băgând de seamă, că i:s'a făcut 
foame, se uită la: mersul soarelui. Soarele eră pe 
asfinţite. Nu eră mirare. EI trăise încăodată, în gân- 
dul său, un întreg an din vieața sa, zi cu -zi, până a- 
junsese la o hotărâre mântuitoare. 

Se sculă, prinse murgul şi căută un isvor, din care 
apoi bău sdravăn, Trebuiă să-şi înşele foamea. Apoi 
apucă spre miază-zi. : 

Nu mai mişca nici un vânt, eră zăduf. Păsările amu- 
țiseră. Se lăţiă întunecimea. Ss apropia o vreme tare. 
Norii, cari se grămădiseră deodată :pe cer, începură 
acuma să-şi verse în jos apele lor asupra codrului î în- 
primăvărat. - 

Atât de orbitoare erau fulgerile şi atât de aproape 
deasupra coastei, pe care 'scoboră acum. Jianu, încât 
calul lui, în faţa luminei tot mereu tresăriţe, vroiă s'o
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- rupă Ja fugă înapoi. Văzduhul se „sguduia de urletul 

tunetelor. 

Iancu, dădu capul pe spate şi începu să râză de bu- 

curie. “Totdeauna îi plăcuse vremea tare, dar astăzi 

îndeosebi minunata vijelie aveă asupra lui o înrâurire 
mântuitoare. 1 se părea, că. toți. nervii lui -se întind 

precum' şi toţi muşchii, pare că ploaia şi cu tunetele 

îi mângâiau mădulările. Sufletul lui se descătușease 

şi se răsfăța acuma în lupta elementelor, cu care el 

se simţea înrudit. Vântul şi cu apa îl spălau de pre- 
făcătoria, ce o făcuse, și de acel joc de comedie. 

e 
s 

Un strat gros de lut se aşezase, ca şi o coaje, pe. 
subţirelele picioare ale murgului, precum și pe cis- 
mele călărețului, când sosi Jianu a douazi seara în 

curtea conacului dela. Obârşia. 

Alexe eşi ca o săgeată dela grajd, şi urmând pe stă- 
pânul său în casă, îngenuchiă. grabnic înaintea lui, ca: 

să-i scoată încălțămintea. Toate acestea le făcea în 

tăcere şi așteptând, să înţeleagă, în ce toane se găsiă 
boierul zapciu. - 

: Se mai .cutremură încă şi astăzi Alexe de blestâ- 
mele, pe care le aruncase eri Igumenul, și îngrijorat. 
se întrebă, ce are de gând oare să. mai facă acum 
stăpânul său, după ce-l trădase ghiozdanul cel roşu. 

Dar Jianu îi spuse foarte liniştit, întinzându-se pe 
divan: <Acum voiu. să. dorm un. „ceas. Pe urmă să 
mă deştepţi. Este cevă nou?» . | 

Alexe ţinea într'o mână cismele “boierului, iar pe 
«cealaltă mână eră aruncată gheba lui, împodobită 
cu minunate ciaprazuri negre, cum se poartă de
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“Olteni. Deşi ploaia. nu putuse să străbată prin aba, 

îi' adăogase însă mult la greutatea ei.- n 
Stând astfel, ca un slujitor bine strujit înaintea 

stăpânului, Ţiganul îşi făcu darea de :seamă: <N'am 

_.adus aseară pe. Arnăuţii din Obârşia, fiindcă Milos- 
„tivirea ta ţi-ai răsucit mustața cu mâna dreaptă, când 

mi-ai dat porunca, și aceasta însemnă, să n'o înde- 
plinesc.» - - 
— «Aşă este,» întără Iancu. «Şi? 

— <M'am dus la băeţii noştrii. Am cerut dela Dinu, 

fratele meu, să-mi deă toată prada, şi am dus-o îm- 
preună cu el la 'ascunzătoarea din pădurea dela So- 
reni. Trebuiă să mai fi dat cevaşilea înapoi ?> 
— «Nup zise lancu râzând, <nu mai dăm. nimic. 

înapoi.» 
„Şi când ochii lui Alexe cei scânteietori se deschi- 

seră. mari, vroind să facă o altă întrebare, Iancu: a- 
daose căscând: <Lasă-mă să dorm mai întâiu» 

Tache Leţu se miră încă odată mai mult de ne- 
pregetul zapciului său, când acesta, după cină și 
după ce mai lucrase. singur în canţilerie, 'se porni 
cu Alexe iarăși la drum. Arnăuţii erau obicinuiţi cu 

vino-dute al stăpânului lor la orice vreme. din noapte 

şi din zi. Pârvu, cel mai vrednic dintre ei, puse şeaua 
şi căpăstrul Șoimului, calul cel mai iute al stăpânului 
său, cu îngrijire,.cum se făcuse obiceiu la supuşii lui 

lancu: Alexe puse pistoalele cele. grele” în pungile 
dela oblânc.: 

După ce încălică. Jianu, zise ui Tache Leţu,! care 

stă în pridvor: <E răcoare acuma după vremea tăre 
de ieri. Să nu cumvă să te 'răceşti. Sau vrei să vii» 
cu noi 22 . 
— «Doamne fereşte!» strigă speriat pomojnicul,
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căruia ”i eră groază de. vreo poruncă neaşteptată din 

partea mai marelui său. <Destul.de greu este, să te 

însoţiască cinevă ziua: călare, aşă sbori,. dară- mi-te 

încă noaptea, când .de alde noi suntem orbi, pe când 
tu se pare, că tocmai atunci vezi mai bine.» 

Boierul Iancu, care eră în toana cea mai bună, îi 

răspunse: <Aşă m'am silit: eu să mă obicinuesc. Nu. 
ştie omul niciodată, la ce-i poate sluji o însuşire. 
Căci cine este vreodată sigur de starea sa ?: Astăzi sunt 
zapciu, mâine poate. Haiduc, » Şi râzând îşi întoarse 
calul. - N 

- Râdeă şi Tache Leţu. Negreşit. fiindcă mai: marle 
său spuneă glume, îl făceă datoria să rîză şi el, dar 
deodată i se opri rîsul în gât, căci se auzi un şuierat 
pătrunzător. 

Arnăuţii şi ceilalţi slujitori alergară în curtea în- 
tunecată, şi toți câinii începură a lătră răsvrătiţi. 

Şuieratul acela străbătător pare că nu veneă dela 
pici un animal, nici dela vreo ființă omenească. Cine 
Var fi auzit prea de aproape, ar fi rămas poate surd; 
EI străbăteă mai departe decât. sunetul unui corn; 
— «Cine a fluerat? — Ce a fost asta? — Un fluerat 

ca o plesnitură de biciu! — Un fluerat. haiducesc b. 
ziceau oamenii. | 

" Tache Leţu spuse Floarei, celei durdulii, care sosiă 
cu mare grabă: «Boierul zapciu a fluerat astfel, când. 
s'a repezit afară pe poartă, Aşă de vesel ca astăzi nu 
lam mai văzut niciodată.» Clătinând din cap el intră - 
în casă. Sunetul acela îngrozitor “i atinsese nervii. 

Cum înaintă prin sală, el băgă de seamă, că uşa de 
la canțilerie eră deschisă, și că acolo ardeau î încă lu- 
mânările. * 

lancu Jianu îşi strujise aşă de! bine pe slujbaşii
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săi, încât “aceşti oameni, obicinuiţi cu tembelâcul 
fanariot, şi cari îndeplineau -cu chiu cu vai abiă pe 
sfert din datoriile lor, îi silise să se gândească acuma 

la întreaga îndeplinire a . însărcinării lor - şi : făcută 
încă cu pricepere. Desvinovăţirile vechi precum: ceu 

lam crezut, că boierul zapciu va - face aceasta, cum 

se făcea de obiceiu,», sau cam crezut, că a făcut Stan 
sau Bran,» astfel de apărări nu primiă..de-loc, şi 

orce lipsă de socotință o pedepsiă cu asprime, şi fără 
“milă. De multeori lăsă -de bună voie câte cevă ne- 
făcut, spre a pune la încercare băgarea de seamă a 

oamenilor săi, şi ca să vază, dacă sunt în stare, să 

„descopere: ei greşala. | n -- 
Cam aşă cevă bănuiă şi acuma Tache Leţu, când, 

intrând. în canțilerie, găsi lumânările arzând în sfeş- 

nicile de alamă pe masa de scris, şi . văzii lada” de 

bani, această mobilă de. lemn foarte primitivă, des- 

schisă. Tache Leţu ridică capacul lăzii. Ea eră goală !. 

- In casă fusese una mie şapte sute şi patruzeci de 

Taleri şi 39 bani. Aceasta o ştiă pomojnicul foarte 

bine. El mai deschise -repede şi alte sărtare, dar 

condicile erau toate la locul lor. „i 

Tache Leţu rămase încremenit. Asemenea idei nu 

“mai avusese până acuma zapciul! Atunci îşi aduse - 

aminte de vorba boierului Iancu, şi la „plecare de 

acel fluerat pătrunzător şi groaznic... Un vârtej i 

cuprinse capul. 

Tot'asemenea vârtej mare cuprinse şi mintea bo- 

ierului Amza Jianu, când se lăţi vorba, că fratele său 

mai mic s'a făcut Haiduc,
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Vestea ajunse în curând o faptă ştiută de toţi, fiindcă 

din Obârşia se făcuse zapciul nevăzut. 

„Când sosi chir Arghir Mavrachi, găsi pe pomoj- 
nicul îritr'o 'stare, care nu eră cu nimica mai pre jos 
de «Istericalele Greceşti,> cum se chemă pe atunci 
Hysteria adusă din Fanar. | 

Costache Iamandi, Cârc Sărdarul, sări în sus de 
pe divan aproape până la tavan şi strigă: <Acuma 
ştiu, cine mi-a furat pe Mereanu din temniţă !» şi se 
jură, că în-cea mai scurtă vreme va trimite pe acest 
ipochimen, pe Coconaşul lancu, ferecat la Bucureşti. 
“Trecură însă săptămâni, şi cu toate că se pusese 

Iamandi cu îndrăsneală şi hotărât pe muncă, nu put 
să-şi aducă planul la îndepliuire. | 

Dimpotrivă, numele Căpitanului celui nou de “Hai-- 
duci. creştea din zi în zi. Mergeă voiba, că are «iarba 
fiarelor, > acea buruiană fermecată, care deschide 
toate broaștele şi zăvoarele, căci nici un conac bo- 

„ieresc, orcât de bine ar fi fost păzit, nu eră sigur 
de călcările temute ale lui Iancu Jianu. 

Deodată se arătă, ca o vedenie: răzbunătoare, la 
locuința vreunui ticălos de Grec, sau al unui: slugoiu 
al Grecilor, şi-l 'silea, să-şi plătească haraciul. Nici. în 
timpul cât eră Iancu față, nici pe urmă nu cuteza în- 

„COlţitul, să se'apere sau să facă gălăgie, fiindcă în 
“latul brâu roşu, care încingeă mijlocul haiducului, 
străluciau pistoale şi cuțite. Siguranţa, cu care mâi- 
nile lui subţiri împlântau moartea, eră cunoscută, şi 
nu se ştiă, dacă afară nu eră întreaga lui ceată, gata să 
tragă focuri, împresurând casa din toate părţile. Caă- 
pitanului îi plăceă, să pătrundă singur înlăuntru, şi 
pare că voiă, să se despăgubească de. sila: îndelungată, 
ce o suferise, câtă vreme eră slujoaş, făcând acuma căl-
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cările fără mască, fără negreală, cu fața deschisă. 
Dacă eră cinevă într'adevăr, -care nu'l cunoştea, a- 

tunci îşi spuneă numele. <Eu sunt Iancu Jianu. Fiţi 

liniștit.» Asemenea vestire de obiceiu găsiă urmare 
dorită, ” E i A 

Nu mai aveau vieaţă ticnită boierii din Oltenia .. 
Dar ţăranii, dimpotrivă, binecuvântau pe «<zapciul | 

codrilor,» cum îi ziceau ei, şi în fiecare curte boie- 

rească haiducul aveă prieteni şi credincioşii săi printre 
slugi. Bănuiau stăpânii şi se temeau de un asemenea 

„Jucru, dar nu cutezau să-l opriască pedepsind, fiindcă 

apoi îndată .urmă răsbunarea, curtea eră jefuită a 

doua oară şi mai cumplit. 
Mult îl ajută pe Jianu cunoașterea tuturor conacelor 

boereşti, pe care şi-o câştigase cu prilejul: cercetărilor 
sale ca slujbaș. Ce văzuse el odată,.aşă de sigur şi 

desluşit, se întipăreă în ochiul lui ca în ochiul unui 
"pictor. Ar. fi putut să ajungă artist mare.. Dar pe a- 
tunci nu eră trebuință de artişti în Rumânia, eră tre- 
buinţă de. haiduci... a . 

. Comorile lui Jianu ajunseseră poveşti, se spuneau 
minuni despre ele, deşi nimenea nu le văzuse. 

De aceea, într'o seară încântătoare prin mirosul său. 
de liliac, isteața Chira Evsevia zise soţului ei: «Prost 

a: fost. acest Iancu Jianu, foarte prost.» 
„Boierul Mavrache şi Cocoana lui: ședeau, după masă, 

în pridvor, şi Chir Arghir sugea din țumburucui 

de chihlibar al unei narghilele. | 

— <De!». răspunse Ispravnicul, «fără îndoială că a 

fost prost. Să fie cineva un Jianu, să fie protiguit de 

Banul Dumitrache, să aibă O slujbă grasă de zapciu, 

să poată luă în căsătorie pe fata noastră cea mare... şi
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„să se facă: haiduc! De! pe cine: vrea Dumnezeu să-l 
piarză; aceluia îi: ia mai întâiu minţile.» 

— «Nu mă înţelegi, răspunse Chira Evsevia -cu un 

ton disprețuitor, -scuturând cu vârful degetului său 

mijlociu, afumat, cenuşea țigării. într'o farfiurioară de 

alamă.” 

—. cAdică cum ? întrebă foarte mirat Chir Arghir, 

„care aveă o mare părere. despre înţelepciunea soţiei 

sale. şi o numiă <Egheria sa.» 
— <Cum ?». răspunse 'ea cu nerăbdare, «Se. vede 

că te-ai prostit în -Valahia, şi nu mai eşti în stare, să 
înţelegi cele mai simple lucruri.» 

—. «Adică cum ?» zise iarăşi Mavrache, care eră 
așă” de curios, încât primiă liniştit dojana soţiei sale, 
ba-o mâi stârni încăodată, punând din nou întrebarea 
sa stângace. . - 

După o mică tăcere, în care Chira ' Evsevia suflă 
norişori : albaştri de -tutun în noaptea luminată de: 
lună, ea prinse a zice? «Prietene, slugile noastre au 
ajuns să înţeleagă Greceşte, și tu, precum se vede, 
ai uitat,» . 

A treia oară nu mai avu îndrăzneală Mavrache să 
întrebe, şi zise cu zmerenie : «Cum crezi D-ta, iubito, 
cum crezi D-ta.» 
"Dar nici aşă nu eră mulţumită Cucoana Evsevia. | 
— <Cum cred eu !» -răspunse ea iuţită. «Nu mai 

poate cinevă să. vorbiască cu tine. Mintea ta a asur- 
zit. Un Jianu, un ocrotit de Bibescu, un zapciu şi un 
viitor ginere al nostru, : acestea toate ar A puțut e 
să rămână... şi încă şi “cealaltă !» 
— «Cealaltă încă ?> întrebă Mavrache, <A, vrei să 

zici ? 

Chira Evsavia își cără mereu la cruci, cu iuțeala
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fulgerului, aşă încât se părea, că face tot.roţi prin aer, 
iar nu cruci : «Vreau să zic, că nu eră nimica mai uşor, 

decât să iasă curat din  boclucul cu Igumenul dela 

Căluiu ! Rogu-te, când are cinevă pe Banul Craiovei 
prieten de aproape şi pe frumoasa Soreanca binevoi- 

toare, şi mai este şi frate cu ceilalți Jieni!—-0O! 

Doamne ! aşi fi dorit din sufiet, ca fiica noastră cea 
mare să numiască ale sale toate acele comori,. pe 
care le adună acum, precum se spune, Boierul lancu !» 

Chir Arghir se uită cu mirare la buna mamă. Ea 

ghicise de multeori. aceeace întemeiat eră. Ce mai 
însemnă sistemul său: de <muls», față cu planul, pe 

care-l desvoltă dânsa acuma : să rămâie Iancu Jianu 

zapciu, şi să fie și Haiduc în folosul său şi al fami- 
liei Mavrache ! Da,. da, .Egheria ! El oftă. însă adânc, 
fiindcă de astă dată înţelepciunea ei eră de.prisos. 

Invederat că Iancu nu .primiă sfaturi dela nimeni. Nu 

mai rămânea nimica de făcut, decât să se îndeletni- 

ciască cu chibzuiri filozoficeşti. 
I veni însă un gând vesel: <Porumbiţo,» zise el. zim- 

bind către soţia sa smochinită, «fireşte că pentru noi 

nu iese nici un câştig.din toată istoria asta. Dar un 

lucru are mare haz : cum Amza Jianu îşi zmulge părul 

din pricina asta. De o lună dezile nu mai cutează să 
iasă pe uliţă, nici între oameni ! Nu i se mai zice <«Bo- 
ierul Amza, ci scurt «fratele haiducului.». Şi ce în-. 

semnează acest lucru pentru îngâmfatul acela de Valah, 
mândru de virtuțile sale, haha ! poţi să-ţi închipuieşti !» 

Ce puteă să-şi închipuiască Chira Evsevia, dacă 
vrea, aceea suferea, însă cu adevărat, Cucoana Ca- 

tinca Jianu dimpreună cu toată casa ei, zi cu zi. Eră 
un.fel de piatră grea, care apăsă pe curtea boierului 

Amza. Slugile ocoliau de ase întâlni cu stăpânul lor,
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fiindcă la fiecare întâlnire se deslănţuiă pe capul lor 
câte o furtună, în parte oratoricească şi: în parte sim- 

ţită pe spete. : 
Fetele ședeau mute. şi tremurând, plecate pe gher- 

ghefurile lor, înconjurate de slujnicele, cari, stârcite 

Jos pe podini, torceau și coseâu şi nu -cutezau să 
scoată o singură vorbă sau să mârâe un cântecel, 

cum erau obicinuite de altădată. 

Cucoana. Catinca credea, că se apropie” “Ziua de 
"apoi, când într'o noapte; după ce sărise 'soțul său din 
pat şi alergă.. 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 Dom- 

nului ! Ştiu! Aceasta este pedeapsa noastră, pentrucă 
mam sărit în ajutorul nevinovatei copile, sermanei 

Ileana !» - . 

— «Ce? sbieră boierul Amza, «ce vrei tu să zici 
"cu vorba asta? Ileana e moartă! Moartă! Auzi tu? 

Ea a murit odată cu mama sa! Inţelegi, gură flecă- 

reață ce eşti!» Şi apoi urmă o descărcare de ocări 
„Si înfruntări pe capul sărmanei femei. In fiecare clipă 
ea se temei, că va fi sugrumată, fiindcă soţul ei o 
'scutură de umeri ca pe un prun cu roade - coapte, iar 
la urmă o aruncă afară din pat şi din odaie, şi ea, 
sărmana, trebui să - se scape tremurând în odaia fi- 
celor sale. E 

A doua zi, în asfinţitul profiriu al soarelui, şedea 
Stan, argatul boieresc, la umbra unui nuc şi se uită 
jinduit la un cărucior, ce urcă hodorogind Şi învelit 
într'un nor de praf auriu; în sus pe drumul Drăgă- 
şanilor. Stan aveă să ducă un sac în Spate, un. sac
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greu, în care Cucoana Catinca pusese mai multe 
ocale de lumânări de ceară, din cele. mai bune, făcute 
chiar de dânsa; şi mai multe” borcane smălțuite verzi 
şi cafenii, pline cu miere şi cu dulceţuri. Aceste. da- 
ruri âveă să le ducă departe spre. miazănoapte, în 
munţi, la Schitul de maici Surpatele, şi să le predea | 
împreună cu o scrisoare Maicei Stariţe Agapia. Sfinţia 
Sa eră o rubedenie a Jienilor şi a Golfinenilor. 
După ce se apropiă căruța mai bine, Stan văză'cu 

mirare, că în ea eră Bran, un alt argat al boierului 
Amza. 

— «Elelei 1» ștrigă el, când se opriră caii. «lacătă 
aveam de gând, să mă rog de Creştinul, care venea 
în sus, să mă ieă şi pe mine în căruță, şi tocmai tu eşti. » 

— <Incotro ?». PE e 
— «Aa trimis boierul cu un sac greu de tot la 

Surpatele, la mătușă-sa, la Stariţa. Agapia. Dar tu 2» 
— «Pe mine m'a trimis Cucoana cu alt sac greu 

tot la Surpatele la Maica: Agapia.» 
Stan se urcă în teleguţă şi plecară amândoui, fără 

a se prea zori. Ei „ajunseră a treia zi pe seară la Sur- 
patele. - - 

Surpăturile din înaltul mal de nisip galbin - al râu- 
leţului de munte Otăseul, dăduseră numele Mănăs- 
tirei. Drumul eră pustiu printre dealurile chiele, în 
fundul cărora se zăreă, spre miazănoapte, pierdute 
în amurgul serei, vârfurile munţilor înalți, îmbrăcaţi 
cu păduri. 

' Stan şi cu Bran se opriră în paşnica curte a mă- 
năstirii, dinaintea Maicei. Stariţe Agapia, ținând căciu- 
lile în mână, şi-i predară scrisorile şi darurile aduse. 

- Prea “cuvioasa aică mprivi, sprijinindu-se pe toiagul 
său de stariță,la-cele două surori tinere; cum sco- 

Haiducul. ou
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teau din desagi darurile învelite cu îngrijire în cârpe 

de iin, şi cum apoi le duceau în casă. In sălbătăcia 

de aici asemenea plocoarie eră: o întâmplare rară, și, 

subt deosebite cuvinte, veniau celelalte : douăzeci de_ 

maici, mânate de o copilărească curiozitate, în curte. 

Erau înfățișări subțirele, învelite în haine negre, croite 

în linii drepte, şi având la cap broboade negre strânse 

împrejurul frunţei şi a bărbiei, pe deasupra “Camilafcei, 

aşezată în vârful capului. 

Se întunecă repede. 

Maica Agapia porunci, ca argaţilor sosiți să li se 

facă sălaş de noapte în casa slugilor mănăstirii, din- 

afara zidurilor curţii, şi apoi se duse cu scrisorile 

în chilia'sa, o.odaie prietenoasă şi luminoasă, cu 

pereții văruiţi alb, pe cari îi împodobiau icoanele îm- 

brăcate în aur şi în argint. Podinele şi divanurile, 

cari nici aici nu lipseau, erau acoperite cu scoarţe ţe- 

sute în mănăstire. 

Maica Agapia deschise scrisoarea boierului Amza. 

Ea glăsuiă astfel: «Prea cinstită Maică, Dorim ca 

scrisoarea de față să te găsească în cea mai bună. 

sănătate. Primeşte darurile mele, şi anume: făină de 

porumb, unt şi miere. Şi să aprinzi făcliile, pe care 

ţi le trimit, în Sf. Biserică, : pentru odihna sufletelor 

Mariei Golfineanu şi. a fiicei sale Ileana, care, amân- 

două au răposat acum un an.- 

Sunt al tău supus, Amza Jianu.» 
Jar cucoana Catinca scriă : 

«Prea cinstită 'şi iubită Maică Agapia, Mă închin 

cu plecăciune, şi doresc să fii bine, Află că şi noi sun- 
tem bine. Dar inima mea este foarte amărită. Avem 

-o mare supărare. Fratele nostru lancu, care eră zapciu, 
sa făcut haiduc şi: sa dus la codru. Aceasta-i roade
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sufletul stăpânului şi soțului. meu. Poate că este pen- 
tru noi vreo bătaie a lui Dumnezeu. Aprinde lumâ-, 
nările la altar, şi pune “să se facă liturghii pentru 
odihna sufletului bietei Ileana Golfineanu, „despre care 
zice boierul Amza, că a murit. Alţii spun, că ar fi fost 
răpită. Eu nu ştiu. Dumnezeu singur ştie. Dulceaţa 
de caise verzi, pe care ţi-o trimit, a făcut-o fie-mea. 

" Dumnezeu să te aibă în paza lui, Sunt.a, ta supusă 
Catinca.» - : 

Maica Agapia, -a cărei faţă eră încreţită şi însăl- 
"benită uşor, ca un fildeş învechit, rămase mult cu aceste 
două scrisori în mână şi nu se -mişcă. Abia se miră, 
căci ea nu se mai miră de nimica, de când, cu câţiva. 
an în urmă, fuseseră ucişi soţul ei, doui fii şi trei , 
fete de cârdaşii lui Pasvantoglu. 
„Ea a mulţumit atunci lui Duninezeu, că fiicele! sale, 

înainte de a fi omorite, n'au avut să mai sufere încă 
şi ceva mai rău, şi se retrăsese la mănăstirea Surpa- 

tele. Când intră acolo în biserica răcoroasă, cu înve- 
chitul ei miros de tămâie, atunci aveă credinţa, ca şi 
“mai "nainte, că trebuie să fie un Raiu. | 

„Aşă dar, iarăși o fată răpită sau ucisă, şi Iancu î în 

codri! Scrisorile nu erau destul de deslușşite, una 
eră prea scurtă, iâr. cealaltă eră încurcată,, aşă încât 
Maica Agapia nu puteă să gâcească adevărata în- 
lănţuire a întâmplărilor. Dar ea ştiă, că Diavolul şi 

“cu toate duhurile cele rele frământă lumea asta. De 

aceea nu se mai miră de nimica. In cealaltă lume are. 

să. fie mai bine ! 

% bei 

Printr'o portiță a zidului din dosul curţii sale, ieşi 
târziu seara, Amza Jianu. Cu toate că în Caracal eră
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“întuneric beznă şi pustiu de' oameni, el se fereă de 

a trece prin mijlocul uliţelor, şi înaintă pe lângă uluci 

şi garduri. La portița din dos a unei alte case, el se 

opri şi bătiu. Portiţa se deschise. Amza intră în ocolul 

dintre ziduri şi casă, ocol plin de bălării, dulceag mi- 

rositoare şi înalte cât statul omului. | 

— «Tu eşti, boierule Costache ?» întrebă el pe « omul, 

care-i deschisese. . 
— «Eu sunt, cinstite boierule,, precum ai dorit şi 

proeum mi-ai scris,> fu răspunsul. prietenesc. 

— «ţi mulțumesc din tot sufletul,» zise Amza.. 

— «Te rog, pofteşte în casă.» 

-—- «În. casă 2» zise celălalt cu îndoială. 

„_>— «Da ce fel!» îl dojeni prieteneşte Cârc Sărdarul. 
«Nu putem să stăm aici în umezeală. Şi te încredinţez, 

că acolo sus vom fi tot atât de singuri, ca aici.» El con- 
duse pe musafirul său 'printr'o portiță strâmtă des- 

chisă în grosul zid al casei, şi, scoborând o: scăricică, 

ei trecură dealungul unui gang scund, care mirosiă 
a varză acră, apoi se urcară iarăşi câteva scări în sus, 

şi ajunseră într'un fel de sală, la o odaie, unde ar- 

deau niște lumânări : aprinse, şi unde stau pregătite, 

pe 6 mescioară Turcească, dinaintea divanului, cafe- 

lele negre. , 

— «Aicea suntem nesupăraţi RI zise Tamandi. «Des- 

_bracă-te, cinstite boierule, şi şezi. Cu ce-ţi. pot sluji 2» 

şi zâmbind, priveă în faţa cea amărită a-lui Amza. 

- Prietenia prea mare a tânărului Grec mirosea a 
bătaie de.joc. Dar Amza îşi strânse măselele, mai tre- 

buiă s'o înghiță încă şi pe asta. El nu mai aşteptă 

nimica alta dela oameni. 

— «Câre Sărdarule,> zise ei răguşit, «Viei tu să-mi
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stai într'ajutor? Nu mai ştiu, încătro sapuc. Numele 
meu a fost batjocorit.» | ' 

— «Aidă-de b» se: împotrivi politicos gazda. casei. 

- Dar Amza îşi încleştă pumnul.pe genunche. şi 

urmă : «Sa umplut: măsura. Astăzi am primit o scri- 

soare dela frate-meu Mihail din Calafat. 'Fostul....» el 
îşi înghiţi vorba cu silă, «fostul zapciu bântueşte acum: 

malul Dunării, dela Calafat până la. Turnu-Severin !» 
Apoi oftă adânc: <Of, of, de-ce a trebuit să trăesc, - 
să mai văd şi asta! Ce am păcătuit eu, ca să mi se 
întâmple mie asemenea lucru? Numele nostru s'a mo- 
ştenit curat din tată în fiu, şi acuma ruşinea asta! 
Eu nu mai. pot să-mi spun numele, fiindcă lăutarii de 

prin cârciume fac cântece cu el. Nu mai este alt Jianu 
acuma, decât haiducul Jianu !> 
— «Hm, hm, hm!» mormăi Iamandi i în toate tonu- 

rile părerii de rău, răsacindur-şi mustaţa cea neagră, 

subţirică. | 
Amândoui tăcură câtăva” vreme. 

- In 'sfârşit Amza Jianu, se opinti să facă. această în- 

trebare :'<Ce mă  sfătueşti. tu să fac, Cucoane Cos-. 

tache-? Tu eşti dibaciu şi îndrăsneţ. Te pricepi la...» 

eră să zică: «prinderea tâlharilor,» dar nu: putu să 

scoată această vorbă peste. buze. 
“ Jamandi clătină din cap gânditor. . 
— «N'ai 'vreă tu,> începă musafirul din nou, «să-i 

predai.... lui Iancu o scrisoare din partea mea?» 

Grecul aruncă o privire piezişe pe sub sprâncenele 

stufoase la boierul Amza şi mârâi cevă. . 

— «EL a avut totdeauna cea mai bună părere des- 

pre. tine,> urmă Amza înteţind, «şi sunteți amândoui 

de aceeaşi vârstă; atunci se pricep oamenii mai bine 

unul pe altul. Eu vreau să-i scriu, că noi suntem gata
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să împlinim pentru el: suma... suma,» bietul Amza 

aproape se svârcoleă de durere şi de ruşine, «suma, 

pe care o datorește el Stăpânirii, numai să înceapă 

iar, să ducă o vieață cu rost, să cază în genunchi la 

Vodă, care-l va iertă fără îndoială. Doamne, Dumne- 

zeule'! El este fiu de oameni cum:se cade. Trebuie 
să-şi vină în fire b 

— «Ei, deb răspunse Iamandi, tresărind din răscu- 

getare. «Şi eu sunt cu totul de părerea ta, boierule 

Amza. Dar să se apropie cinevă de Iancu Jianu, nu 

este lucru uşor. Să-ţi mărturisesc adevărat, eu am în- 

cercat-o, căci venise poruncă dela Bucureşti, unde pă- 

rintele Stareţ. dela Căluiu făcuse” mare gălăgie. Dar 

frate-tău are pe Diavolul în trupul lui, şi are atâția 

țărani şi oameni de rând în pungă, încât află tot, ce 
se alcătueşte împotriva lui.» | 

— «Dar de astă dată» răspunse Amza, care. la cu- 

vântul «fratele tău», pe care-l apăsase celălalt într'a- 

dins, se retrăsese ca în fața unei lovituri, «de astă 

dată tu vii ca sfătuitor, ca un crainic de pace, cu o 

„scrisoare. Și, vezi, iubite prietene, noi ne vom arătă 

recunoscători, faţă de tine, atât de recunoscători, cât 
numai ne vor iertă mijloacele noastre.» 
— «Despre acestea putem vorbi,» zise Iamandi, şi 

ei urmară înainte vorba până târziu în noapte. 

„E 
% x 

Nu departe de Craiova: eră o cârciumă, într'o vă- 
găună mică, în mijlocul pădurilor. Se întâlniau acolo 
trei drumuri de ţară, adică nişte fâşii de lut brăzdate 
adânc, cari scoborau repede la vale. 

Eră des de dimineaţă, şi cumpăna lungă a puţului
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din curte se ridică şi se lăsă în jos scârțâind. Un argat 
ridică apă cu găleata, îmbrăcată de mușchiu, şi o vărsă, 
în valuri sclipitoare, în jghiabul de ăsemenea învezzit, 

-spre care hangiul îndreptă caii săi. 
Deodată se auzi deasupra cârciumei, o împuşcătură 

în dreptul unui drum din pădure. Troscotul ! treci 

din deal în deal, până se pierd încet, cu totul. 
Cei doui oameni se puseră s'asculte. | 
Din grajd se auzi un glas: «Nae !» 

"Hangiul dădu fuga acolo, Repede se întoarse îna- 

poi şi porunci argatului: <Degrabă pune caii la adă- 

post, şi apoi vom “vedea amândoui ce sa întâmplat.» 

„ Grăbiră spre locul, de unde se auzise împușcătura. 

După o jumătate de ceas şi mai bine, în care timp 

hanul zăcuse în adâncă linişte, “pare car fi fost pustiu, 

intrau încetişor, trei bărbaţi în curte. Hangiul şi cu 

un argat al lui sprijiniau 'un boier, care nu puteă să 

„ înainteze decât şchiopătând, şi a căruia față eră plină 

de sânge. Ei îl duseră în casă şi, după ce-l spălă han: 

giul, se văză că eră frumoasa dar ciopârțita faţă, a 

- boierului Costache Iamandi. 

EL blestemă groaznic şi în două limbi. Din bles-" 

temele acestea se înţelegea, că-i căzuse calul din sus 

pe drumul din pădure, într'o afurisită de groapă, care 

„eră acoperită cu crăci, şi că-și rupsese amândouă 

picioarele dinainte, așă încât stăpânul său a trebuit 

să-l împuște. 
El însuşi, Cârc Sărdarul, eră p'aci să-şi rupă jun- 

_ghetura. Piciorul stâng îl dureă grozav, şi faţa lui 

eră toată numai brazde, în cari se rostogoliau ochii 
„cei negri, plini de mânie. EI ocără cârciuma din pă- 
dure, numind-o cuib de hoţi şi conac al tâlharilor, 

care aveă aşezate, jur împrejur, curse pentru oameni.
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— «Este o cursă pentru urşi,: Milostive, o cursă 

pentru urși!» încredinţă hangiul, «Măria Sa Banul 

. Dumitrache, fiind proprietarul pădurii, a pus alaltăieri 

s'o sape... 
a Mai, câine ! n'a pus el so facă deacurmezişul 

drumului! <ţipă boierul Costache turbat. «Incă o vorbă, 
ticălosule, şi va fi fost cea din urmă, pe care ai 
spus-o !> şi cu amândouă mâinile scoase câte un pistol 
din brâul său de şal. - 

Apoi porunci, să pună c caii şi să-l ducă la: Calafat, 
dacă caii şi surugiul sunt de nădejde. 
— <Slavă Domnului, da, fără cusur şi cu totul la 

porunca puternicului boier! 
„ Când ieşi Cârc Sărdarul, cu capul legat, în pridvor, 

poştalionul aşteptă gata în curte. Era un fel de coş 
împletit de nuiele groase de sălcii, aşezat pe un scaun 
de lemn, pus, fără arcuri, pe cele patru roți. În coş 
eră fân şi pe deasupra lui o pătură vărgată. Lângă 
oişte erau înhămaţi doui cai, şi dinaintea lor alți trei 
înnaintaşi. Da 
— «Ce batjocură de trăsură .îi “asta? isbucni a-. . 

_mandi, <Şi mârţoagele aceste jumătate crăpate ! Să fie 
ăsta un surugiu, maimuţoiul ala bătrân, care şade în- 
cârligat pe calul dinainte? Cu el am să fac trei zile 
până la Calafat !» : 

Şi întradevăr, pe calul înnaintaş, „din stânga, eră . 
cocoţată o ființă pipernicită, subt a căreia „pălărie 
soioasă, se. vedeau nişte plete sure şi o barbă sălbx- 

“tăcită. . 

Dar hangiul dădea iarăşi încredințarea : “ Milostive 
boierule, Ion ăsta, cum îl vezi, a dus pe Măria Sa Banul 
Dumitrache dela Craiova la Calafat şi nu în zece 
ceasuri, cum îl duc surugiii Măriei- Sale, ci în cinci
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ceasuri! Pentru aceasta Banul i-a dăruit o mână plină 
de galbeni!» | 

— <O mână de palme !» strigă Iamandi. <Cârc Săr- 
darul trebuie să fie dus-fără plată, aţi înţeles? Vă cu- 
nosc eu pe voi, hoţilor mincinoşi b | 

In sfârşit şedea, sau mai bine, zăceă Cârc Sărdarul 
în coşul căruţii. Povaţa hangiului, ca să-l lege, cum eră 
obiceiul, cu o frânghie de mărginile trăsurii, el o res- 
pinse dispreţuitor. N'or să aibă pe dracul în .trup, nici 
moşneagul de vizitiu şi nici somnoroasele lui gloabe! 

Caii stătuseră locului .ca nişte miei până acuma, şi 
numai câteodată mişcau urechile, de zăngăniau înce- 
tişor clopoţeii, atârnaţi de gâtul lor, _ 

Deodată însă surugiul strânse genunchii în coastele 
calului din "nainte, trase un chiot ascuţit, şi din cur- 
tea hanului sbură afară poştalionul, nu de cai, ci de 
zmei ! Intr'un cerc scurt apucă la stânga şi, însoţit de 
zăngăneala clopoţeilor, săltând pe deasupra gropilor 
adânci de lut. uscat, care brăzdau drumul din pădure. 
Ca turbată săreă căruța după caii întinşi în goană 
mare. Se păreau, că sboară peste bulgării din drum, 
fără ca să-i atingă. a a “ 

__ Bătrânul scoteă chiotele surugieşti ascuţite şi ieşite 
„numai din berigată : «Iu, iu, iu, iu !» care se ridicau 
“până la un: <liiii !» subţiat, ca un fir de aţă, şi is- 
biau urechile cailor ca lovitura de biciu. Pătrunzând 
muşchilor elastici, acest strigăt îi puneă într'o nebunie 
de iuțeală. e | 

Ion, bătrânul cocoşat, păreă, că nu are numai un 
drac în trup, ci şeapte! Păreă, că eră crescut împre- 
ună dintr'o bucată cu calul: său, Genunchii lui, ridi- 

“caţi în sus, în scările scurtate, după obiceiul țărănesc, 
nu se deslipiau de coastele surului; numai mânecile 

.



  

- 110 

lui albe şi largi, care eşiau din cojocul împodobit cu 

“ cusături, se umflau în suflarea vântului. 

Acestui: surugiu turbat, Banul Dumitrache se poate 

să-i fi dat o mână de galbeni din recunoştinţă, că nu 

lovise căruţa, în salturile: nebune, de vreun cirip şi nu 

o sfărâmase. 

Zadarnică. fu încercarea Cârc Strdarului, ca prin 

strigăte, să mai oprească g goana. Surugiul, încălicat pe 

calul dinainte, nu puteă să auză nimic, din pricina 

zăngănitului clopotelor şi a țâncănitului copitelor. Ar 

fi trebuit să tragă cu pistolul asupra lui! Dar nici 

vorbit nu puteă să fie, să scoată omul un pistol din 

brâu, fiindcă o mână nu ajungeă, să se ţină în că- 

ruţă ; trebuia să-şi încleşteze amândouă mâinile în 

mărginile coșului, ca să nu fie aruncat afară. Pe dea- 

supra mai eră încă la “boier Costache și durerile pi- 

-ciorului, Eră o călătorie la Iad. Se înţelege, că mai- 

muţoiul acela zmintit din şea, ţipă piţigăiat, la fiecare 

gaură mai adâncă din drum, obişnuitul : «Ţine-te bine 

boierule !» Dar boierului îi veneă la aceste ţipete de 

'opintire, aproape să leşine. Capul lui rănit începu acum 

şi el să se răsvrătească. Sburau de aproape trei cea- 

suri, fără ca să se oprească. Locurile păreau, că se. 

rostogolesc, unul după altul, înaintea ochilor boierului 

Costache. Pădurile, livezile, şesurile şi: dâmburile, un 

sat, două, în sfârşit el închise ochii.. 

Lă fiecare văgaș sau scursură de apă, se auzeă da- 
reă de veste: <Ţine-te bine boierule !+ Numai o sin- 

gură dată ea nu se auzi, tocmai acolo, unde se lasă 

drumul repede la vale, prin malul aproape drept al 

râuleţului Desnăţuiul, în 'care se repeziau zmeii de 

cai, de se ridicau stropind apele în' sus până la € o 
c 

mare înălțime.
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Şi întradevăr, puţin după amiazi, zbârnâiă un poş- 
talion turbat cu cinci cai, prin sătuleţul Calafat, în 

spre curtea boierului Mihail Jianu, unde îndrăcitul su- 

Tugiu opri deodată caii, cu o Singură smucire, şi în 
făcu să steă pe loc. 

Navi însă timpul să descalice, căci surul de sub şea. 
se ridică deodată drept în sus ca o lumânare, deschise 

gura mare, scoase un rânchezat: desnădăjduit şi je- 
luitor, şi căzu apoi grămadă mort. 

In clipa, când se prăbuşi, surugiul, uşor ca o pană, 
-sări de pe 'spinarea lui, şi când slugile alergau spe- 
riaţi într'ajutor, el zise. liniştit: '<De aceea e cal.» 

Zâmbind trecu pe lângă căruţa, care eră fărâmată 

aproape de tot. In locul roţilor rânjiau numai câteva 
spiţe, rămase împrejurul osiilor. Pe atunci nu se fere- 

cau încă roţile, şi se întâmplă adesea, să se rupă 

obezile chiar la un umblet potrivit. Nu eră aşă dară 
mirare, că de astădată se fărâmaseră roţile de tot. 

In coşul cărucioarei însă, nu mai'eră nici fân, nici 
pătură, nici Câre Sărdarul. 
 — «Dar cu cine ai plecat tu în căruţă? Unde-i 

este călătorul ?>: întrebau oamenii. - 
— «Da ştiu eu ?» răspunse surugiul. «El ştie,» şi cu 

vorba aceasta se duse la fântână şi-şi aruncă jos pălăria 
prăfuită. Ce să vezi!. Spre nemărginita mirare-a ce- 

ledului, sburaseră dimpreună cu pălăria şi părul cel că- 
runt, încâlcit şi barba sălbătăcită, şi deodată se vă- 
zură nişte plete lungi, negre, împrejurul feței tinere 

a surugiului. El băgă apoi mâna înapoi pe supt cojoc, 
scoase o mică periniță, care-i slujise drept cocoaşe, 
plecă trupul 'său subţire peste şipotul de apă şi-şi 
spălă obrazul, suflând din buze cu plăcere. 

O slugă -veni din casă şi întrebă, în numele boie- 
,
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„xului, ce: fel de gălăgie şi ce zarvă este în curte. I se 
arătă căruţa, calul căzut, al cărui rânchezat de sfârşire 

rămăsese încă în urechile tuturor, ceilalți patru cai, 

„care tremurau cu tot trupul, precum şi ciudatul su- 

rugiu. 
— «Unde este boierul Mihail 2 întrebă acesta. 

— «Ce vrei cu el? zise un slujitor. 
'— <Ce vreau, aceea am să-i spun i. singur 

în răspunsul. -. 
"Şi graiul şi privirea omului acestuia. în haine ţără- 

nești, erau așă :de poruncitoare, încât, sluga îl lăsă să 

urce scările, pe sărite, şi să treacă dealungul ciar- 

dacului. 
Ciardacul se 'sfârșiă de cealaltă parte a casei 

într'un pridvor, din care ochiul cuprindea tot largul 

puternicei Dunăre, strălucitoare în lumina soarelui 

de amiazi, fiindcă curtea lui Mihail se află pe înăl- 
ţimea malului, acoperit cu stufişuri dese, pe la ale cărui 
poale se strecurau tăcutele valuri ale râului. . 

Ciardacul eră îmbrăcat cu trandafiri roşii deschişi 
şi galbini aprinşi, ale căror vrâste atârnate făceau 

un pervaz frumos la posomorita şi greoaia cetate 
Turcească a Vidinului, care se ridică pe celălalt mal. 

+: In pridvor erau adunaţi vreo şase boieri, cu cafele 

şi tutun. Din colțul unui divan întrebă, încreţind 
fruntea, gazda casei : «Cine este?» - 

— «Cine să fie ?» răspunse cel sosit, <frățiorul tău 
Iancu.» cc | 
“Atunci toţi boierii se cutremurară ca frunzele de 

toamnă, la suflarea unui aprig vânt. 
Cu toţi înholbau ochii la bărbatul minunat, a căruia 

<chică lungă», cum o purtau haiducii, ' cădea în jos 
pe cojocul alb, împodobit pe de mărgini cu fâşii de 
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blăniţe negre de miel, iar la mijloace cu cusături 'de: 

„cureluşe” verzi rotite. Lui Iancu orce.haină îi şedea. 

bine, cum îi şade unei pantere blana sa. 
-.— «Nu mai aşteptat poate, Mihaile ?2 întrebă lancu. 

— <Nu,» răspunse celălalt cu glas şovăitor. 
— «Nici mie nu-mi eră dor de tine. Dar fiindcă" 

drumul meu mă duceă prin Calafat, âm luat şi pe 

prietenul lui Amza, pe Cârc Sărdarul Costache Ia- 
mandi, cu mine, am mânat eu caii. Dar când m'am: 
oprit la tine, nu l-am mai găsit în căruță. Poate i se 

va fi părut căldura prea mare pe druin, şi va fi sărit 
în Dăsnăţuiu, ca să se scalde.» 

„Boierii se uitau unul la altul năuciți. 
Numai unul începu să râză cu haz și zise : «Să tră- 

ieşti, Nene Iancule ! Când îmi va: veni de aci înainte! 

poftă să mă scald, am să te „rog, să mă treci cu tră- 

sura. ta peste Dunăre. ». | i 
Privirea Iancului se îndreptă spre cel ce -vorbise 

astfel, eră un flăcău foarte tânăr, căruia abia îi mijiă 

mustaţa, frumos ca ziua mare, cu părul auriu şi cu: 

ochii aproape negri.: 
Iancu zâmbi şi zise: <Nu eşti tu “fu lui Alexandru. 

Urdăreanu 2 

— «Ba acela sunt, Ion Urdăreanu.» 
- — «Boierul Vasile Moangă mi-a vorbit de tine,» 

răspunse lancu prieteneşte. <Mi se pare, că eşti un 

băiat cu inimă ?> . 

— cAşi vrea să fiu ca tine zise tânărul. 

— «Vino încoace,» zise Iancu, şi după ce se apropiă 
celălalt, foarte fericit, el îipuse mâna pe umăr şi se 

uită în ochii lui, cari se ridicau scânteietori ațintiţi 

la Iancu: <Ca mine? Aceasta nu-se poate. Ca mine 

poate fi numai unul. Ceilalţi trebue să se mulţumiască,



să fie supuşi ca robii. Dar tu nu eşti făcut să fii rob. 

Tu, loane, aşteaptă, până vine Tudor. Vladimirescu.» 

Apoi se întoarse iarăşi politicos spre Mihail: <Mi 

se pare, am picat la un timp nepotrivit. De aceea 

nu voiu- să vă mai supăr. Dacă cumva ar veni Costache 

Jamandi-pe la.tine. în zilele astea, spune-i sănătate 

din partea mea.» | 
„EL făcu de pe prag, unde rămăsese până atunci, 

dreapta "'nprejur, și plecă din curtea lui Mihail, fără 

să mai fi cutezat cineva, să-i zică o vorbă. 

Boierii iarăşi 'se uitau, tot năuciţi, unul la altul, şi 

apoi tăbărâră pe Ion Urdăreanu, numindu-l un băiețan 

obraznic. Mihail ținu un mare logos despre mâhnirea, 

ce-i pricinuieşte fratele său mai mic şi despre ră- 

tăcirile, la cari este supusă mintea omenească. 

Ion însă n'auziă şi nu băgă în seamă nimica din 
toate acestea; ba își uitase chiar de dragostea sa 
pentru încântătoarea Bălașa, fiica cea mai mare a 

boierului găzduitor, fiindcă el se îndrăgostise acuma. 

de haiducul Iancu Jianu! Seara el se duse, pe lună, 

în păduricea de pe malul Dunării şi umblă în sus şi 

în jos. Privighetorile cântau, de răsună până departe 
dincolo de râu, iar el îşi îr.chipuiă, ce lucru minunat ar 
fi, dacă s'ar arătă acuma deodată Iancu Jianu din tu- 
fişurile luminate de lună, şi i-ar face un semn tainic, 
chemându-l, şi să-i spună, că trebue să-l urmeze, 
fiindcă ar fi găsit în el, în Ion, pe acel bărbat în- 
drăsneţ, pe care l-a dorit de mult! Că ar fi caii chiar 
gata ! Și apoi să sboare amândoui, ca ântul, şi toată . 
lumea 'să fie a lor, iar în fundul pădurii să-i aştepte 
ceata Haiducilor, adunaţi împrejurul focului. 

Dar Iancu Jianu nu se mai întoarse. -
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In schimb însă se înifăţişă a doua zi Cârc Sărdarul: 

Costache Iamandi. - 

Acest desăvârşit diplomat şi strateg găsise chipul, 

să înceapă un şir de scrisori cu Căpitanul de Haiduci,: 

şi primi la urmă chiar învoirea 'sa la.0 întâlnire, pe 

care o râvnise atât de mult, Această 'învoire eră cu- 

prinsă într'o epistolă, care a fost aruncată, legată de 

o pietricică, în pridvorul, unde şedeau boierii după 

masă la lună şi fumau. 

Ion se rugă, să i se deă lui pietricica. El o puse 

la inimă, şi pizmuiă înflăcărat pe Cârc Sărdar pentru 

norocul său, de a aveă a face cu Iancu Jianu. A doua 

- zi dimineaţă însă veni tata Urdăreanului, şi-şi luă. fiul 

acasă, fiindcă ar fi şezut, acuma destul aici. * 

% E. E 

Cu două condițiuni dobândise Costachi Iamandi au- 

dienţa aceasta la Iancu Jianu: să vină singur şi fără 

arme pe Ostrovul din Dunăre din sus de Calafat, ş 

fără Arnăuţii cu cari sosise, — fiindcă se ştia, că Chi 

rigii,- negustorii şi ţăranii, ce veniseră în zilele din 

urmă, unul câte unul, în Calafat, făceau parte din 

poteră, — că acești Arnăuți să nu 'cuteze să iasă din 

sat, în tot timpul, cât va ţine întrevederea. Altfel nici 

să nu se încerce, căci Iancu Jianu aveă oameni în 

“deajuns, ca să-i măcelăreascăi. . d 

Cârc Sărdarului nu-i lipsia îndrăzneală, şi el primi 

condiţiunile. 

Ziua, locul şi ceasul întâlnirii i s'au hotărit de 

aproape. In pădurea de pe malul Dunării din sus de 

"Calafat eră un drum,'ce duceă de vale. Pe el se sco- 

bori Iamandi până jos, unde puternicul râu îşi ros-
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togoliă greoaiele sale unde cenuşii-argintate. Şi cerul 

"eră tot cenușiu, fiindcă plouase, şi îmbielşugatele tufe: 

şi plante urcătoare de pe malurile râpoase răspândiau 

un miros.plăcut.: 

“Când sosi boierul Costache la: marginea , râului, zări: 

acolo într'o “ascunzătoare, alcătuită de câţiva copaci 

aplecaţi, luntrea cea neagră, care-l aşteptă. In barcă 

eră un om, care se sculă drept î în picioare, şi- ŞI scoase 

căciula din cap. 

"Cârc Sărdarul se urcă în luntre. La cârma ei eră 

aşternut un covor şi erau așezate-perini. 

Vasul se depărtă 'de mal, apucând deacurmezişul: 

la vale spre largul Dunării. Apele se păreau aproape 
boltite. Se văzi-acum, că cursul lor, cari de pe mal - 

se arată atât de liniștit şi lin, treceă repede şi cu 

vârteje pe lângă barcă. Numai pe ici pe colea, se 
vedeau locuri netede în' faţa râului. 

După un sfert de ceas luntrea ajunse la mal, din. 
“capul despre Apus al Ostrovului. Ostrovul se înfigeă. 

ca un colț, înainte în râu, şi apele Dunării isbiau “ne- 

contenit' în rădăcinile copacilor, spălându-le şi sur- 

pându-le. Pe-acest rădăciniş săltăreț, stă Iancu Jianu, 
așteptând pe musafirul său, cu brațul stâng acățărat 

de un trunchiu şi cu braţul drept: înfipt în şold, şi-l 
primi ca un stăpân al acestui Ostrov singuratic. 

— «Bine ai venit, Cucoane Costache,» zise el aşă: 

de politicos, pare că ar fi fost încă tot boierul cel 
primitor dela taftul din Obârşia.: 
— «Mă bucur,că te găsesc sănătos, Cucoane lan-” 

cule, >» răspunse, nu mai puţin îndatoritor, Grecul şiret. 
— «Doreşti, Cârc Sărdârule, să rămâie luntrea aici, 

sau să se întoarcă înapoi la malul celălait - şi să vină! 

mai spre seară să ne ieâ ?> întrebă Jianu prevenitor. 

7
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lamandi se gândeă, în vreme ce ochii lui negri 
scânteietori, priviau drept în ochii verzui, -liniştiţi ai 
haiducului. Dacă luntrea rămânea aici, aceasta însemnă - 
doui oameni împotriva unuia singur, tâlharul acesta 
şi cu tovărășul său împotriva boierului Costache. 
Dar de ce folos puteă fi, ca siguranţă, îndepărtarea | 
luntrei ? Ea puteă: să se întoarcă în fie ce moment 
încărcată cu oameni. Dincolo în păduricea liniştită de: 
pe mal veghiau, fără'ndoială, ortacii lui Jianu. Aşa 
şi altmintrelea, el eră tot în mâna lor. 

Prin urmare Cârc Sărdarul răspunse: «Cum pof-: 
teşti tu, boierule Iancu.» 

— «Atunci să ţinem pe Toaderi aici, este mai uşor 
pentru cină.» 

* — «Ce, te-ai gândit la cină? întrebă Iamandi. 

— «Dar dece să murim de foame? In orce împre- - 
jurări ale vieţii sar afla, omul are nevoie să mănânce.» 

Cârc Sărdarul râse. Toaderi Prisăcaru, căci el eră, 
„trase luntrea la mal şi o ascunse într'o tată, din care” 

se ridicau speriate,. pasările de apă. 

Apoi lancu apucă în spre cealaltă parte a Ostro- 
vului, care vine în faţa malului Turcesc. Ei îşi fă- 
ceau calea printre tufe şi prin pipirig. La un loc, 
într'un desiș, văzură atărnat un şarpe de apă, împle-' 
ticit ca o fringhie de oţel, împrejurul unor fire groase 
de trestie. Broaştele cântau tare, aproape asurzitor. 

Se opriră cu toţii la un luminiş. Sălciile vechi de: 

„veacuri şi plopii; formau un fel de părete în spre 
malul Rumânesc, iar în spre cel Turcesc marginea 

Ostrovului: eră înconjurată de stuf, pe care se urcau . 

în toate părţile zorelele albe şi mari, în cea mai 
bogată a lor floare. Caii dracului zbârnâiau prin 
văzduh ca nişte săgeți de sticlă albastră. 

Haiducul. ” Ă 12



„Spre acest cuib de Iele, amenință de dincolo Vidi- 

“nul. îngrozitor. Cetățile 'Turceşti se înlănţuiau' pe ma- 

lul drept al Dunării de la Porţile de fier şi până la 

Marea Neagră, într un „şir ăducător de .pieire. Toate 

grozăviile războiului, foc, ciumă, jaf şi moarte, por- 

neau din aceste cetăţi iară și iară, şi se revărsau asu- - 
'pra Rumâniei, care-şi puneă câmpiile sale roditoare,. 
fără apărare, în braţele deschise larg ale puternicului 

râu, Fără apărări! Pare că nici un zid, nici un val 

nu putea să dăinuiască în Rumânia vreodată. Nici 

chiar cetăţile Romanilor, care în alte ţări, cucerite: 

de Stăpânitorii lumei, au trăit peste veacuri, n'au fost” 

răbdate mult de pe pământul Rumânesc. Oamenii, co- 

pacii şi florile le-au despicat şi au fărâmat pietrele 

lor. Sângele de păstori ale strămoșilor. acestui popor, - 
nu a vioit să ştie de locuri împrejmuite, întunecate, 
nepătrunse de aer şi de lumina soarelui. 

— «Aprinde un foc! să ne 'apăre împotriva țânţa- 
rilor,» porunci lancu lui Prisăcariu, «dar mai întâiu 
aşterne-ne covorul aici în iarbă.» 

Toaderi adusese covorul şi perinile din luntre. 

— cAşă,» zise Jianu. «Te rog, Cârc Sărdarule, şezi.. 

Tutun şi cărbuni ţi. se vor aduce îndată,» şi după ce-i 
dădă de amândouă, îl întrebă zâmbind: <Așădară 2> 
— «Iaca,» răspunse politicos Costache lamandi, 

scoțând o scrisoare din buzunarul dela piept şi dând-o 
lui Iancu. 

Atunci ochii lor'se întâlniră, Avussse dreptate Amza! 
“Erau tineri amândoui, de aceea unul. iertă celuilalt 
năzbâtiile sale, deşi suferise el însuşi de urmările lor.. 
Amândoui începură să râză cu chef, . 

In sfârşit zise Jianu: «Tu eşti un om de duh; Ia- 
mandi, şi brăzdările de pe fața ta. au dispărut. 3,
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Cârc Sărdarul îl ameninţă. cu degetul, se întinse 

pe covor şi începi să fumeze ticnit. Pentru fudulia 
lui eră' o măgulire, ca să aibă aface atât de aproape 

<u Iancu Jianu, haiducul. Eră' mulțumit de. sine însuși 

şi se admiră singur. 

Iancu ceti scrisoarea. 

"Apoi îl întrebă: «Ştii, negreşit, ce-mi scriu frații 

mei 22 “ ! ” . 

Boierul Costache se ridică întrun cot: «Ştiu.» 

Cu ţigara în gură închise Iancu hârtia, bătui cu de- 

getul arătător pe ea şi zise: «Grozav de cum se cade 

este familia asta a Jienilor, ce? Ei vor să plătească 

datoria mea către ocârmuire, cum o numesc ei. Este 

foarte duios. Poate că le-aşi împrumută eu însumi 

banii spre acest frumos scop? Ce crezi 2 i - 

Iamandi se lovi cu palma pe “picior : «La dracu! 

Ei mau înţeles aşă lucrul! Firește că poţi să plătești 

banii de zece ori mai uşor decât frații tăi | Pentru 

aceasta nu aveai trebuință de ei.» 

— <Aşă este. Nam trebuinţă de ei nici într un 

fel,» zise Jianu liniştit. IE 

Atinci Cârc Sărdarul, după ce apropierea lui Iancu 

îi dăduse un fel de siguranţă, vroi să mai facă încă 

mun pas înainte: «Prietenul meu,» începi el, cu un 

“ton dăscălitor, «mă îndreptez şi zic, că negreşit tu 

m'ai trebuinţă de ei, pe câtă vreme îţi face plăcere, 

:să trăieşti afară din lege. Dar eşti sigur, că n'ai 

:să-ți schimbi odată părerea ? Ar trebui să te gândeşti 

la retragere, să ţi-o... 

—— «Taci din gură i se răsti lancu la el. <Să- ţi pară 

„bine, că ţi-am dat voie, să îndeplineşti însărcinarea ta 

“Sfatul tău nu ţi l-am cerut!



, 180 

“Cârc Sărdarul tăcu, fiindcă 'se găsiă acum cu totul 
în mâna lui Iancu. 

Toaderi făcuse focul, şi Ianzu, care se sculase, stă 

lângă el și se uită posomorit, cum aşeză în frigă- 

rile de nuiele bucăţelele de carne proaspătă, şi printre 

ele, felii de ceapă şi bucățele de slănină, spre a le 

frige apoi la cărbuni cu băgare de seamă. Intr'o: de- 

sagă, cum le poartă țăranii pe umeri, el aduseseră 

merindele, 
Lui Iamandi îi rămăsese vreme destulă, ca să se în- | 

credințeze, că însărcinarea lui dăduse greş cu desăvâr- 

şire. Dar nu eră felul Grecului fudul, să piardă în- 

drăsneala după o singură trânteală primită.. Pe când 

fumă, aşteptând, ca boierul Jancu să se întoarcă ia- 

răși la el, duhul lui născocitor lucră la 'un alt plan. 

Soarele înaintă spre asfinţit. Cetatea Vidinului se 
păreă roşie. O. lumină profirie străbăteă despre apus 

printre norii argintii, şi.se arătă asemenea unui. je- 

ratic prin peretele de verziș, care înconjură luminişul. 

Verzi închise păreau frunzele, şi împrejurul fiecărui 

vârf de copac, se vedeau linii, par'că ar fi fost scrise 
“cu un condeiu de foc. A | 

Jianu tăcuse destul, şi se aşeză acum mai îngă- 

duitor, în fața Cârc Sărdarului, la mâncare, fiindcă 

într'aceea se frăgezise friptura. Vinul, castraveți, pâi- 
nea şi brânza ieșiră la iveală. 

Iamandi lăudă carnea, căreia ceapa şi slănina îi 

dăduse un gust plăcut, şi când ospătătorul îl îmbiă şi 

cu plosca, el trase o duşcă de însetat, şi zise: <Cu- 
coane lancule, pe legea mea, iată o vieață minunată! 
Tu trăieşti mai bine ca un împărat! Căci şi un îm- 

-părat este nevolnic, fiindcă pot să fie alţii mai pu- 
ternici decât el, sau să fie o împreunare a mai mul-
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tora împotriva lui, la care trebuie să se supună şi el. 
Slobod, adevărat slobod, este numai haiducul ! Numai 

el nu vreă să ştie de stăpân, şi nu se teme de un 

altul mai puternic, hici măcar de un nevoiaş ca Cârc 

Sărdarul, carele, vorba merge, se ţine pe urma lui, 
spre a-l prinde! Haha !> 

Boierul Iancu ţinea o. frigăruşă în mâna stângă, şi 
împingeă cu vârful cuţitului' său subțire, câte o bu- 
căţică de carne zămoasă în gura sa. 
—.<Hm!o zise el liniştit, «nu cumva ai vreă să te 

faci şi tu haiduc? Aceasta nu se-poate, iubitule. O 
tovărăşie negustorească n'am poftă să fac. Urmăreșşte- 

mă. înainte, Prin asta poate șă ajungi şi tu cevă la 

stăpânire.» ! : 

— <Carnaxi i» zise Grecul râzând « cu hohot, «cum 
pătrunzi tu îndată pe om. Vrut-am .eu să zic aşă 
ceva 2» . : i 

„— «Singur trebuie să știi, ce ai vrut să ici 
răspunse Rumânul cu linişte. - E : 

„— «Ei, ce mai încolo-încoace!» zise Câre Sărda- 
rul, silindu-se să pună în glasul său cevă cam dintro 
sinceritate hotărită. - «Să-ţi spun acum adevărul. Pe 

tine şi aşă nu te poate înşelă cinevă. M'am scârbit 
de slujba .ocârmuirii !» ” 

— «Ce spui?» întrebă Iancu ca unul, care ar dă 

răspuns numai de bună cuviință. 
„— <Cucoane Iancule,» strigă Iamandi,: «dacă mai. 

urmezi astfel, mor 'de râs! De plâns, iată plâng! Şi 

uite-te,» urmă el, ştergându-şi ochii, «n'am de loc voie 
bună, căci lucrul Dracului, în slujba ocârmuirii este 
rostul, că, tocmai, orice vrednicie a omului nu foloseşte 

la nimic, dimpotrivă, ea numai strică, dacă ai. vreun . 
dușman, care este mișel, dar iubit la locurile de sus!» 

.
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—. «Va să zică, tu. ai un asemenea dușman,» zise 

Iancu cu sânge rece. 
— «Da» strigă Cârc Sărdarul cu ochii scânteietori.: 

«Ticălosul acela îmi stă pretutindeni în cale ! Orce îna- 

intare, orce deosebire, care mi s'ar:cuveni, el ştie's'o 

"zădărnicească, fiindcă protiguitorii mei sunt mai slabi 

faţă cu al lui, care este însuşi Vodă! Şi ştii. tu, cum 

a pus el mâna pe Vodă? Făcându-i cele mai josnice 

slujbe. Măria Sa se află totdeauna în strâmtorare de 

bani, precum se ştie. Din pricina aceia, Aga din Bucu- 
-reşti trimite din când în când pe slujbaşii săi, ca să 
prindă pe brutari şi pe măcelari «cu ocaua mică». 

Aceasta e uşor de făcut, dacă însăși cumpăna Agiei 
este mincinoasă. Brutarul se țintueşte apoi cu.-urechia 

la oblonul prăvăliei, şi ţipă cerând ajutor. Aleargă 

Isnaful să-l răscumpere cu o pungă groasă de mahmu-.. 

dele. Altădată Măria Sa poruncește, ca fiecare om . 

să-şi plăteașcă toate datoriile, care le are unul la altul. 
Aceasta poate, se 'nțelege, să prăpădească pe câte 

unii, al cărora capital este munca lor şi mărfurile ce le 

au. Atunci iarăşi sare breasla într'ajutor, adună banii 

dela mână la mână, şi trimete Cu-ei pe Starostea la 

Nodă. Ei vezi, la astfel de isprăvi prietenul meu este 

totdeauna gata. El însoţeşte pe oamenii lui Aga şi 
îi înlocueşte, el, un Cârc Sărdar !» 

— <Aşă zise Iancu tot nepăsător. i 
Boierul Costache - suflă foc de mânie, şi aruncă o 

privire piezişă la Căpitanul de haiduci. Apoi zise, cu 
un suspin adânc: <Ei, iubitule! Şi pe acest duşman 
mi l-ai dăruit tu, căci pe timpul, când erai tu zapciu, 
se credea, că noi amândoui suntem buni prieteni ! Şi 
aceasta nu poate să mi-o ierte acel dobitoc b
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Acum ridică Jianul, îndârjit, capul în sus şi întrebă 
scurt: <Cine?>. 

Cu câtă dibăcie 'cârmuise Iamandi vorba, ca să 
_ajungă la întrebarea aceasta.! - . 
-.— «Cine să fie?> răspunse el ridicând umerii. «Se 

: înţelege, că Cârc Sărdarul Pervanoglu.> | 
Lui Jianu i se umflară riările, 'el se făcu galben. 

Ca uliul se repezi la Costache, şi îşi infipse degetele 
în umerii lui, încât Cârc Sărdarul de durere vedea 

scânteie de foc înaintea ochilor. «Ascultă, omule !> 
sbieră la el. <Tu nu poţi să mă prinzi, vroind să scoţi 

prin' acestea dela ocârmuire pe acel om spurcat. Ca 

tovarăș la Căpitănia mea n'am nevoie de tine. Dacă 

ai vreă însă, să-mi dai în mână mea. pe acea 

dihanie, şi dacă ai vreă, să-mi ajuţi astă singură dată, 

atunci cere-mi ce voieşti, una, două, trei, zece pungi 

de bani! Le vei aveă |» | 
O pungă însemnă atunci 500 de taleri cusuţi în- 

"tr'o pelcică. 

Lui Chir Costache îi scânteiau ochii, dar nu numai 

de durere. Ce mai însemnă mulţumirea fraţilor hai- 

ducului, faţă cu această dărnicie Impărătească! Şi 

că 'haiducul stăpâniă bogății, aceasta o .ştiă Ia- 
mandi. Deasemenea ştiă, că Iancu totdeauna se ţine 
de cuvânt. Multe se credeau despre Iancu, numai una 
nu, că spune minciuni. Ochii lui scânteietori spuneau 

adevărul. Acum omul acesta tremură: de ură şi de 

mânie, de-i clănțăneau aproape dinţii în gură. Eră - 

îngrozitor să-l priveşti. 
_: — «Vroiu să- ți fiu într'ajutor,» zise Grecul, «dacă 

nu-mi zdrobeşti oasele umerilor mei.». 

Iancu râse scurt şi apoi îl lăsă. El nu-şi dăduse
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singur seamă, ce groaznică eră mâna lui, când apucă. 
<Așă dară cum, când? unde este acel ticălos ?> 
— «Are o vie şi nişte frumoase case în apropiere 

de București, pe care i le-a dăruit. Vodă. Acolo se. 
poate găsi. Insă.....> - 

— «Nici un însă !» strigă Jianu. «Să mă duci acolo, 
la viia lui.» | . 

— «Da, da negreşit,» îl linişti Iamandi cu grabă. 
<Am vroit numai să zic, că trebuie să începem treaba, 
fără ca să dăm bănuială, fără mare desvoltare de pu- 
tere. haiducească.» | A 

— <Numai tu şi cu mine,» îi tăiă Iancu vorba 
scurt. «Tu îmi iscodești ziua şi ceasul, când să-l să- 
sim acasă pe acel: blesteinat. Celelalte lasă-le pe 
seama mea» 

—. «Bine, Căpitane.». | 
— «După zece zile ne vom găsi dincolo de Olt, la 

Piteşti. Eu vin acolo, schimbat ca giambaş. Seara por- 
nim spre Bucureşti.» 

—. «Bine, - Căpitane,» “zise Cârc Sărdarul, supu- 
nându-se şi de astădată la poruncile Căpitanului. 

O schimbare se-petrecă atunci în faţa lui Jianu. 
Sprâncenele lui tresăriau par'că de dureri, pe când 
buza lui de jos se înfigeă între dinți. EI se uită în- 
cremenit drept înaintea sa. 

— «Iamandi,» zise el înnecat.. o - 
— <Porunca ?» răspunse celălalt gata la slujbă.. 
Eră invederat foarte greu pentru Iancu, să facă în- 

trebarea aceea, care-i stă asemenea unui jeratec pe 
inimă, şi pe care, fără îndoială, n'ar fi făcut-o nicio- 
dată lui Cârc Sărdar, dacă sufletul lui nu sar fi găsit în 
acea groaznică stare de răzvrătire. | 

In sfârşit el isbucni : «N'ai aflat tu niciodată, unde
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şi-a ascuns acea fiara blestemată prada sa... pe tânăra 
fată Ileana Golfineanu ?» a 

Grecul dădu din cap : .«In Nicopoli.» | 
Jianu se lovi cu amândoui pumnii în frunte. In 

Nicopoli ! De aceea au rămas toate cercetările sale 
zadarnice : dincolo de Dunăre, la Turci, acolo lăsase 
Pervanoglu pe nenorocita ! | 

Haiducul se întoarse de odată: <Aşă dară, să 
mergem mai întâiu la Bucureşti!» zise! el, cu ochii 
sălbatic scânteietori. 

SE 

e * 

O cântare mijită, un ușor vâjâit se auzea prin la- . : 
nul cel întins de porumb, pe care-l despărțeă un şanţ 
şi o pădurice de stejari de viia Cârc Sărdarului. Un 
vânt de seară băteă prin porumb, şi foile lui, fre-. 
cându-se unele de altele cu marginile lor ascuţite, 
făceau să se auză un amestec de sunete năbuşite, 

„pare car fi fost mii de tainice -lăute. 
In apus se stingeă cea din urmă .rază al soarelui, 

şi se făci noapte. 

Atunci un cap se ridică din tufele încâlcite, care 
umpleau șanțul, şi-un om se târî în sus până la. mar- 

ginea şanţului, unde oprindu-se, se aşeză. 

După el se urcă şi un al doilea, care se așeză și 
el ciuciulit mai jos. . Cel din sus, la marginea pe- 

retelui legănat de porumb, ridica capul, din când în 

când, şi ascultă în toate părţile. După câtva timp de 

tăcere cel din jos întrebă şoptind: «Auzi ceva, 

boierule Iancu ?> | 
— «Aud cântecul porumbului,» fu. răspunsul. ! 
Iamandi, căci el eră, ridică din umeri, fără să pri- 

'ceapă, şi se pituli din nou.
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Iancu se plecă spre el şi-i zise: <Este-un cântec 

vechiu Rumânesc, se chiamă doina, care vorbeşte 

de asuprire şi de nedreptate, de răpiri de femei şi! 

de vânzare.» . 

Atunci înțelese Grecul, că naiducul nu mai aveă 

încredere în el, şi.că va aveă trebuință de toată age- 

rimea minţii sale şi de toată îndrăsneala, ca să iasă cu 

bine din dandanaua, în care se băgase fără socotinţă. 

Cinci purcei, — li se zicea şi astfel la pungile de 

bani, fiindcă adesea erau făcute din piele de porc, — 

îi şi dăduse Jianu, ceilalți trebuiau să-i fie daţi după 

ce se va isprăvi călcarea lui. Pervanoglu. 

„Noaptea de astăzi fusese aleasă de Costache. Şanţul 

dintre porumb şi păduricea de stejari trebuiă să fie 

pontul de mânecare, fiindcă drumul cel pe subt pă- 

mânt, pe care şi-l făcuse Pervanoglu, ducând din 

iatacul său pe subt toată viia, ieşeă în acel şanţ. 

Pe dealtă: parte, aşă încredință Iamandi, nu eră cu 

putinţă, să se apropie cineva de Pervanoglu. Viia eră 

plină de Arnăuţi şi plină de curse, toate ferestrele 
casei erau încărcate cu zăbrele de fier, şi dinaintea 

uşei iatacului veghiau, toată noaptea, trei catane de 
ale Agiei. 

„— «El ss cunoaşte pe sine însuşi, » zisese Iancu, 

«ştie, cum trebue să te aperi de făcătorii de rele.». 

“ Iamandi făcuse duşmanului său o vizită politi- 
coasă, şi găsise chipul, să scoată un tipar, cu ceară, 
de pe gaura: cheiei dela ușa hrubei de subt pământ. 

Astăzi îi adusese lui Iancu cheia, făcută după tipar 

şi, spre spaima lui, Iancu îi zisese poruncitor : «Să 
vii şi tu cu mine, boierule Costache.» 

Dacă nar fi fost următor, ar fi întărit bănuiala, 
„ce fulgeră în ochii haiducului, şi ar. fi fost ucis în-
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dată, căci Iancu Jianu pornit eră acuma spre omor. 

Ura lui ajunsese să fiarbă în clocote, i se vedeă pe 
faţă, şi ea făceă mânile lui să tresalte. Cea mai mică, 
împotrivire ar fi putut să aibă de urmăre 'o isbucnire 

turbată, care să se sfârşiască cu moarte de om. 

Innoptase de tot. 
— «Inainte > porunci Iancu. | 

Ei şezuseră chiar în faţa găurei, ascunse de tufi- 
şuri, prin care se intră în hrubă, a 

__ Jamandi se pregătiă, să lase pe Iancu s'apuce înainte, 
dar acesta îi zise: «Intră tu întâiu.» - 

Grecului:i veni gândul, să se scape chiar aici “pe 
loc, şi îndată, de tovărăşul său de răsbunare, dar el 

cunoşteă puterea de uriaş, ce o aveă lancu. Nu se 

“puteă măsură cu el într'o luptă de om la om. 
„Prin urmare plecă înainte, adică despărțind şi sdro- 

bind cu. picioarele tufişul, el se lăsă salunece în jos 
în hrubă, - 

- Iancu aprinse „un felinaraş, pe "care-l purtă la brâu, 

şi urmă după boierul Costache. 

Prin gangul cel sprijinit, pe unde şi unde, cu nişte 

schele de lemn, omul puteă să înainteze în picioare. 

După o vecinicie de vreme, căci aşă i se păreă lui 

Iancu, ei ajunseră la nişte trepte şi: la o uşe fe- 

recată. 

Cheia eră unsă bine, broasca se deschise : fără 

sgomot, şi uşa se lovi de perete, în spre înlăuntrul 

hrubei. 

Iancu -împinse pe Grecul subțirel în „cutele unui 

“covor, atârnat dinaintea uşei. 
Intraceiaşi clipă însă covorul fu tras într'o parte, 

şi şase Arnăuţi apucară pe boierul Costache din două 

„părți, iar în fundul iatacului stă Cârc Sărdarul Per-
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vanoglu cu anteriul său cel verde, ţinând în mâna 

stângă un sfeșnic ridicat în sus. 
Iamandi scoase un țipăt desnădăjduit,. nu. pentrucă 

fusese. prins, ci pentrucă tot în acelaș timp simţise 

un oţel rece înfipt în spate., E 

Eră cuțitul lui Jianu. e i 

„Haiducul sări înapoi, pe scară în fos, şi trânti uşă, 

Acestea toate se petrecuseră cu .iuțeala fulgerului. 

Iancu alergă în tot lungul hrubei, şi apoi se opri. E! 

nu se miră de cele întâmplate, bănuise chiar, că este 
o vânzare din partea lui Iamandi, dar eră.prea târziu. 

A fost o prostie, să crează, că o cioară scoate ochii 

la celaltă. Eră tot asemenea prostie, să-şi închipuiască, 

că va puteă scăpă. prin gangul de sub vie! Fireşte 

că are să fie în şanţ, sus lângă câmpul de porumb, 

o ceată de poteraşi, care îl aşteptă acolo pe Iancu, 

în fuga lui. Dar nu vroiă, să se lase ucis ca un 

iepuraş, sau să fie prins aici în gaură, cum sar: 

„prinde un dihor. El hotări deci, să se întoarcă înapoi. 

Sări peste scări iară în sus şi băti tare în uşe. Cheia 
căzuse jos, când el trântise uşa ieşind. .. e 

„ Inlăuntru în odaie, eră.o harababură de glasuri. 

Jianu își pierd răbdarea, şi bătu cu pumnul î în tă- 
bliele de stejar. 

Uşa să deschise. Covorul atârnat eră rupt, şi. odaia. 
plină de Arnăuți. | 

Jianu țineă pistolul pregătit. EI trase. Doui Arnăuţi 
căzură. Focul al treilea dădu greș, trecând peste toate 
capetele, de oarece braţul lui fuse împiedicat. Glonţul 
nimeri într'o oglindă atârnată în perete şi o sfărâmă. 

„ Iancu se găseă acum în mijlocul cetei de cătane, 
cari gâfăiau mânioși şi se repeziau cu sălbăticie asu-
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pra lui, pe când ceilalți duceau afară pe cei doui lo- 
viţi de moarte de haiduc. 

Iar dinlăuntrul casei s'auzeă glasul pițigăiat: cÂţi 
puso mana pe iel? L:aţi prinso? Liaţi legato ?> | 

— <Da, Boierule,» strigă un Arnăut. 
— «Nu mai pote sa se miste? Nu mai pote sa im-: 

puste ?> -. . ! 

— «l-am luat armele stăpâne, l-am legaf, >» fu răs- 
punsul. | 

— «Sa bagaţi forte bine: seama, el stie si din gura 
sa scuipe glonțe,» şi apoi, cu paşi largi, crăcit, cum 

îi eră obiceiul, împingându-şi burta cea mare înainte, 
veniă Cârce Sărdarul Pervanoglu, trecând pragul ia- 
tacului său stropit de sânge. - 

Când văzu pe bărbatul cu ochii aprinși, înconjurat 
de Arnăuţi, îi zise cu un glas cârâitor: cEhe, ţinstite 
boierule! :Frumos' din partea matale, te-ai intorso 
inapoi si n'ai desprețuit casuța a me» 

Prin trupul lui Jianu trecu un fior. Acest fior scu- 
tură în acelaș timp şi pe toţi cei, cari-l ţineau. El 
răspunse cu mânie şi cu dispreţ: <Sperii ursul legat. 
Nu te duceai la el în pădure.» | 

Pervanoglu începi să sbiere furios: <Duţeţi- l afara 
pe talharul obraznico! Duţeţi-l afară, tora, acum in- 

" data! La Telega sa-l duțeţi, la Ocna! Afară chinele 
de Rumun !> : i 

Iancu Jianu se îndreptă în sus: «Vroi 'să fiu dus 
înaintea Divanului, la Bucureşti. Boierii cei mari să: 
me judece.» 

Dar Grecul scoase o hârtie din brâu, o vântură în 

aier “şi strigă fudul: <Dur bre! Firman!>: Cu aceste 
cuvinte se: vesteă, la Turci,'o poruncă a Sultanului, 
un Firman.: El ceruse: şi primise dela Vodă Caragea
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o poruncă de oprelişte, îndată ce Iamandi, "i împăr- 

tăşise, că se apropie groaznicul haiduc. 

Cu prilejul când cercetase odată pe  Pervanoglu, vă 

zuse Chir Costache, cât eră de păzit şi de întărit 

duşmanul său, şi aveă mare îndoială, că va face vreo 
ispravă! prin călcare.. lute. se cugetase însă, că având 

primite cele trei pungi, — atâţia bani cât nu mai. vă- 

zuse niciodată în vieaţă sa, — şi că dacă va luă parte 

la un omor neizbutit,' aceasta puteă să-i-strice mai 

mult decât toată duşmănia nesuferitului Pervanoglu, 

şi că pentru acel Rumân, el tot va rămâneă, ca şi 

mai "nainte numai un străin urât... el -vându planul 

protigiuitului lui Vodă, îl speriase, și-i făgădui, ca în 

schimbul altor trei pungi, să-i deă în -mână pe haiduc. 
Acuma, adevărat că Iamandi zăcea rănit în casa. 

lui Pervanoglu, dar el aveă opt purcei de mahmu- 

dele, şi-i mai rămâneă, lui singur, lauda, de a fi înşelat 

“pe acest tigru sfâşietor, pe Iancu Jianu, şi de a-l fi 

culcat la pământ, el singur. 

„ Inghesuit între trei Arnăuţi, zăcea Căpitanul de hai- 
duci, legat, pe .paiele din căruţa, care înaintă zorită. 

Când nu mai putea să-şi ţie gâtul drept în sus de 
osteneală, capul lui se loveă de marginea aspră a că- 
ruţei, Aproape fără întrerupere se urmă drumul toată 

noaptea şi ziua următoare. Peste tot se . schimbau 
caii de olac şi se înhămau cu mare grabă alții. . 

Catanele, trei Sârbi, cari nu ştiau nici o vorbă. Ru- 

mânească, şi vizitiul, care eră Bulgar, primiseră po- 

xuncă, să ocoliască Bucureştii în cerc. mare şi. să nu 

poposiască în nici un orăşel, sau sat: „mai mare. Nu 
li se spusese, pe cine: duc.
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Numele lui Iancu lianu -prea aveă un sunet de slo- 
bozenie la «Raiaua credincioasă şi supusă a. străluci- 

tului Devlet, > încât el nu putea să fie pomenit fără 

oareşicare. primejdie. La răscoală, şi aşă, erau gata tot- 
deauna aceşti credincioşi - cai. Luminatului : -Sultan.». 
Tocmai de aceea: trimisese Inalta -Poartă, «la care 

toți oamenii găsesc mântuire şi ocrotire,> cum încre- 

dinţau scrisorile şi ofisele, în Scaunele: “Domnești al 

Ţării Rumâneşti şi al Moldovei, . acum de mai bine 
de una sută de ani, numai Greci din Fanar. Adevărat, 

că erau hoți, dar nu porniau îndată: cu oştiri împo- 
triva Impărăţii a Islamului, ca în vremurile. lui Şai- 
tanoglu, a Voevodului Mihail, despre care mergeă 

vorba printre Musulmani, că ar fi dracul întrupat. 

Dimpotrivă înţelepții Fanarioţi începuseră prin aceea, 

că au desființat oştirea statornică! Rămăşiţele din cea 

fostă se mai găsiau încă printre haiducii. Cetele aceste 
de tâlhari apărau totdeauna pe cei mici împotriva celor 

mari, pe Rumânii împotriva <Romeilor.» Şi sufletiul 
haiducilor eră Iancu Jianu. De aceea eră trebuinţă, să 

fie aruncat în fundul ocnelor dela Telega, din care 

nu mai ieşiă cineva decât în sicriu bătut cu cuie. 

Când cu trei, când cu patru cai căruța înaintă prin 

'nemărginiţii nori de praf, prin păduri şi peste câmpii, 

prin vadurile sgomotoase ale râurilor, tot înainte 

mereu, şi se apropiă tut. mai mult de munte. 

Iancu nu băgă nimic de seamă. O mânie aşă de 

ameţitoare și de nebună, ca cea de aseară, după neis- 

“ butirGa răsbunării, nu mai simţise în sufletul lui, decât 

atunci, când se răpise Ileana! Zdrobit şi încremenit 

zăcea subt coviltir întrun fel de somn. 

Drumul eră unul din cele imai bătute din Rumânia 

Mare. Era. drumul de. fugă, drumul de. impotrivire,
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pe care-l apucau boierii de nenumă rate dăţi, de 

când Fânarioţii luau în arendă Țara dela Sultan: 
Eră drumul prin frumoasa trecătoare a Predealului 
spre Ardeal, unde se scăpau boierii, la vremuri 
grele, sub protecţia Austriacă, în cetatea. întărită a 

Saşilor, Braşovul. 

Această părăsire a Ţării se întâmplă după împre- 
jurări, uneori din frică şi alteori din îndârjire. Dacă 

cruzimile şi stoarcerile de bani ajungeau prea nesu- 
ferite, atunci lumea fugea la Braşov.. Dacă boierimea 
eră nemulțumită cu Vodă, şi voiau să-l joace, fugiau 

la Braşov, şi de acolo se trimeteă un Ars-Magsar, un 
fel de jeluire şi rugare la Marele Padişah, care'apoi 

mazileă pe: Beiul neplăcut, sau, ca s'o scurteze mai 

repede, trimeteă un Capugi-Başa să.1 ucidă. Imbelşu- 

gatele ţări, Moldova şi Rumânia, <Chelerul Devle- 

tului», nu trebuiau 'să fie istovite şi sărăcite tocmai 

de tot; stoarse, da, mulse după sistemul lui Chir Ma- 
vrache, da, dar prăpădite de tot, nu! Boierilor le ve- 
nea mai îndemână, să fugă la negustorescul oraş înflo- 

ritor al Sașilor din Ardeal, decât să se împotrivească 

în vrednică luptă. Prin otrava, 'strecurată pe nesim- 

țite, a lucsului şi a desfrânărilor, pe care o întrodu- 
ceau Fanarioţii prin pilda lor în neamul cel mai înainte 

îndestulat cu puţin al Rumânilor, ei le mai luaseră încă 

şi armele din mână. : 

Astfel adesea un şir lung, nesfârşit de trăsuri urcă 
drumul în sus spre Predeal, la pas, căci gloata eră 
mare, şi printre căleştile şi braşovancele, cărora le 
urmau căruţe cu de-ale mâncării şi cu slugile, se: 
strecură câte un călăreț, jucându-şi calul, câte un boier 

tînăr, îmbrăcat cu haine scumpe, care torceă mai de- 
parte firul dragostei pe lângă uşile trăsurilor, şi. pe
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care il urmăreau ochii scânteietori ai cucoanelor. stră- 
bătând norii de praf, Seara se făcea tabără şi se aprin- 
deau focuri mari. -. : -- 

Eră frumos, dar nu eră vitejesc lucru. - se Vorbiă 
0 Grecească foarte aleasă, şi se făceau citate din au- 
tori clasici. 
„Astăzi se puteă înaintă. mai repede pe drumul cam 

pustiu. Sub Caragea ocârmuirea eră mulțumită. Spre 
a puteă să fure el singur în linişte, acest Domnitor 
lăsă pe toată lumea să fure. Oamenii, cari aveau de 
întâmpinat cevă la acest fel de ocârmuire, erau tur-. 
burători. ai liniştei obşteşti, şi locul lor erâ la Ocnă. 

De două ceasuri, caii dela căruţa lui Jianu urcau 
greu la munte, prin bezna nopţii. Eră un drum rău, în, 

sus pe dealul înainta al Carpaţilor, din spre miazăzi, 
aşă numitele Orăţii. Eră o minune, că nu se prăvă- 
lise încă căruţa în prăpastie, . 

In sfârşit ea se opri; 

Arnăuţii îmboldiră pe Iancu, ca să se scoale, dar 

el înţepenise atât de tare, încât trebuiră să-l ajute, 

ca să se poată dă jos din trăsură. Capul lui ostenit 
auzeă o harababură de glasuri. „Raze de lumină îi 
izbeau faţa. | 
“Deodată strigă cineva: «Ce? Iancu Jianu ?> 

* — <lacă aşă este scris aici în porunca de închi- 

soare, răspunse un altul. - 

— «Atunci grăbiţi-vă.! Lăsaţi- Liute i în jos în Ocnă !> . 

zori speriat cel dintâiu. . 
— «Acum noaptea ? Sar putea. întâmplă vreo ne- 

dibăcie și să ne scape. Mâine dimineaţă îl închidem 

în Ocnă, deocamdată să-l ducă într'o chilie. Iorgule, 

tu răspunzi -cu capul pentru acest tâlhar. Pune zece 

paznici Ja uşa lui. > | a , 

Haiducul. - | : 13
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.. Oamenii se îmbulzeau împrejurul lui Iancu, și-l îm- 

pingeau înainte. El. se împiedică de.un prag, şi se 

lovi cu fruntea de un stâlp al ușci scunde. 
— «He» zise cinevă .râzând, «porţile pe aici nu 

sunt atât de înalte ca acele. ale pădurii.» | 

— «Ţine-ţi gura!» se răsti Ja el un altul,-şi întor- 

cându-se spre Iancu, îl sprijini. de subțioară zicându-i: 
«Mai pleacă-te odată, boierule, aici este chilia ta.» 

x
 

lâncu Jianu eră acum înfundat între o colivie, adevă- 

rată colivie! | 
Făcătorii de rele cei “mai primejdioşi se închideau 

câte unul singur, şi apoi erau lăsaţi în jos: în. . Ocnele 
'cele „părăsite dela. Telega... 
* Dacă se surpă balta vreunei din peşterile, ce se să- 
pau în muntele de sare, fără nici o ştiinţă, şi fără să 

se ieă nici cele mai mici măsuri de prevedere, atunci 
se părăseă ocna. Cadavrele lucrătorilor, cari pieri- 
seră la stirpâre, se lăsau acolo, dacă scoaterea lor eră 

prea anevoioasă, şi se puneâu câteva trunchiuri groase 
de copaci peste g “gherla' deschisă. De .obiceiu, aceasta 

'se umplea de” apă. Se atârnă apoi cu frânghii O co- 
livie în.jos, alcătuită din șipci de lemn. 

„.Să scape cinevă dintro asemenea închisoare, eră 
beste putință. ” 

Intrun unghiu al unei. astfel de colivii şedeă acum 

stârcit Iancu Jianu, şi cu mâna: îşi ăpără creştetiil ca- 
pului împotriva, soarelui de amiazi, care eră tocmai drept 

„deasupra ocnei, și care: o prefăceă: întrun crater ar- 
zător. Printre șipcile, cari slujeau de podeală ' a închi- 

'sorii atârnate, în care, tot. atât de chin 6ră să stai, 

şi “să şezi, or să zaci, se străvedea lucind lacul de 

sare verde, închegat jos în adâncime. 
..
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Jianului i se păreă, că-i vine să înneLunească. Sân: | 

gele îi ardeă. Creerii.din cap îl dureau, şi i se păreă, 
„că erau loviți cu ciocane şi că fierbeau. Simţeă tre- 

"jească. . 

buință să urle şi să mugiască, dar nu putu. decât să 

ofteze adânc, fiindcă gâtul lui nu vroiă să-l mai slu- 

După e ce trecă în sfârșit soarele . dincolo de gherla 
ocnei, şi trupul osânditului începu să se mai răco- 
rească, gândurile lui se. limpeziră, . dar: chinurile lui 
erau şi mai mari. Ingropat de viu şi pentru toată vieaţa ! 
Ingropat sub cerul deschis! El iubiă soarele. Acuma 
soarele îi trimeteă 'razele 'sale aşă, că ele aproape 
îl omorau. El-iubeă vremea tare. Acuma ea puteă să 

cază asupra. lui şi să-l potopească, cum va: pofti. Nici 

un viscol n'a fost vreodată prea groaznic. pentru el. 

Acuma puteă să. ningă toată iarna .peste el, ca asu-. 

pra unui bolovan. O adevărată bătaie de joc față-de 

sloboda lui vieață de haiduc de mai 'nainte.. , 

“EI se. ridică drept în sus, pe cât puti:în colivie, şi 

apucând şipcile de amândouă lăturile, el scutură cutia, 

încât ea se porni în cumpănă la fiecare mişcare, ame- 

ninţând î în legănarea sa, să se isbească de pereţii mun: 

ţilor de sare. El bătea din picioare în podele, smuciă şi 

scutură. Frânghiile şuierau, şi grinzile, ce purtau co- 

livia, începură să geamă. In această sălbatică mişcare. 
i-se părea lui Iancu, că i se ridică greutatea de pe 

piept. Dintâiu gemeă, apoi începi 'să: răcnească şi să 
strige. Sbuciumarea, pe care o începuse numai n 

„stinctiv, i se arătă pe urmă, ca având un scop: e 
vroiă să sfărâme colivia, şi să se sfărâme apoi ŞI ase 

sine în fundul ocnei. 

După un scurt timp. se arătară sus, la gura ocnei,
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nişte feţe de oameni. Erau doui Arnăuţi, cari aruncau: . 

cu bulgări de sare şi cu pietre în colivia legănată. 
Dar desnădjduitul din lăuntrul coliviei nu îi băgă. 

în seamă. 

Bucăţile de sare şi grindina de pietre veniau' din. 

ce în ce mai dese, şi străbătând printre şipci, cădeau. 

jos în lac, fleșcăind, spre a se pierde în fundul lui. : 

" Arnăuţii ocărau și înjurau, până unuia dintre ei îi 

veni să zică: «Da ce ne mai dăm noi atâta osteneală?: 

Ce sar puteă întâmplă alta, decât să se rupă frân- 

ghiile şi să sboare ticălosul, cu coteţul lui cu tot, în. 

jos la: adâncime, unde are: să fie apoi şi mai bine: 

păzit.» El râse şi tovarăşul lui de asemenea. Apoi. 

ne mai având plăcere, să privească la sbuciumările. 

"celui din colivje, îi mai trimiseră câte-va înjurături. 
şi se retraseră dela gura ocnei. . 

Se făcuse noapte. Se vedeau stele deasupra puțului 
de sare.. -. 

Șleit de puteri, după o turbare, ce ţinuse mai “multe 
ceasuri, ședeă acuma -lancu Jianu, lungit, în colivie.. 
Ei aruncaseră cu pietre în el, ca întrun câine turbat. 
Trupul şi sufletul lui fuseseră sângerate, şi erau zdro- 
vite. Prin mintea lui ostenită treceau, numai din când. 
în când, fiori pentru ziua de mâine _şi întrebarea : 
<Cum aşi face, ca să mor mai curând ?» 

Deodată se auzi, în tăcerea adâncă, un glas de 
bărbat,—eră un fel de-cântec sălbatic cu vorbe apă- 
sate şi cu ritm pătimaş—: 

«Ciocoiul daca te-asuprește, 
Şi din vatră te gonește, 
Ciuma dacă pustieşte, 

Ila ala,
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Turcul dacă năvălește, 
Pe neveste le răpeşte, 

Dumnezeu dacă mijeşte, 
Ha Ilala, 

Chiamă, frate, pe Jianu, 
Pe haiducu, Câpitanu, 

Sa ne scape de ciocoi, 
De hoţii şi de nevoi! . 

. | , Ila Ilala-haha !> 

Cântarea se sfârşi cu un puternic râs batjocuritor, 
şi-i urmară apoi înjurăturile Arnăuţilor. 

Tot atât de isbitoare ca pietrele de mai 'nainte, 

căzuseră şi vorbele cântecului îndârijit, în colivia lui 
Iancu, efectul lor însă eră cu desăvârşire altul. Cu- 

vintele nu-l ameţeau, ci-l deşteptau! Numai un to- 
varăş de suferință, a putut sâ cânte astfel din. vre-o 

ocnă învecinată, Da - 
Din rărunchii pământului strămoşesc veneau jelui- 

rile neamului său, ca să-l deştepte. Dumnezeu, ne- 
voind să “le deă ascultare, ei chiemau pe Jianu în 

ajutor! Ei mai credeau în puterea lui, chiar şi atunci, 

când el zăceă, veştejindu-se, în ocnă. Pe el,;pe Jianul, 
scoborât în ocnă, îl priviă cântecul. Nevăzutul cân- 

tăreţ îi trimisese fiecare silabă + asemenea unei i săgeți 
bine ţintite. - 

“Un simţ de mulţumire începi să curgă prin. vinele 

lui Jianu.. [Il copleşeă acea înnălțătoare simţire a 
puterniciei, care-l face pe om să i se pare, că încep 

să-i crească aripi! Să 'moară?—El1?— Nici gând de 
aci înnainte ! El aveă altceva mai bun de făcut! Sau 

să rămâie în Ocnă toată vieața? Nici aceasta nu 
se puteă, tocmai fiindcă aveă altceva de făcut.
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Insă zilele lui. tot în chinuri treceau. Odată pe 

săptămână, li se împărțea. la' ocnaşi câte o pâine. 

Tainul de apă de băut eră foarte mic, aerul sărat 

făceă sete. Jianu simţeă, cum îi înțepeneau mădularile 

din ce în ce mai mult. Il mai ţineă nuniai strigătul 

de ajutor: «Scapă-ne de nevoi !> Dar câtă vreme va 

mai fi încă în stare să-l audă şi acel strigăt, şi să-l 

audă deslușit, cuprinzându-l cu tot sufletul său? 
In cursul săptămânei celei de a doua sosi porunca 

dela ocârmuire, ca Iancu Jianu să nu fie ţinut ca un 
„ocnâş de râid. Dumitrache Bibescu se „pusese la 

mijloc pentru el. . 
Haiducul fu închis: într'o prihioare «mai bună», 

care nu eră atârnată cu frânghii, ci eră așezată în 

peretele de sare al.unei ocne mai mari, asemenea 

unui “cuib de rândunele, subt rămășițele “unei bolți | 

surpate. Eră acolo chiar 'şi un fel de pătuc. Mân- 
carea. începu de asemenea să fie mai bunicică, 

„Acest al doilea ajutor, material, ce-i veneă în ne- 

voia 'sa — cântecul fuse cel dinâiu, „nioral, — ridică 

pe Iancu cu desăvârşire, - :..: ” 
Iorgu, - paznicul 'lui,: nu-şi mai cunoştea păzitl său! 

In locul năbădttiosului, * şi apoi amorţitului. din zilele 

de mai 'naâinte, găseă acunia un tînăr prietenos, care 

luă cu vorbă glumeaţă coşul de pâine din vârful 
prăjinei, cu care i-l. întindeă Iorgu în colivie. 

Din toată adunătura “de Oameni, cari alcătuiau 
-ceata păzitorilor şi slujitorilor dela Ocnele din Telega, 
“Iorgu eră: singurul Rumân, şi mai eră încă şi Oltean. 
Ca pe un adevărat fiu al Ţărei sale, nimic nu-l 
atingeă aşa -la suflet ca. vorba frumoasă. | 
: lancu se: furişă î în inima păzitorului prin vorbe bune, 
şi-l înmuia cu un zâmbet.şi cu glume. Incet-încet, el
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ajunse să capete o lumânare, un cremene, o bucată 
de sopun Turcesc, un 'ştergar, un hârb de oglindă 

şi un briciu. Când le văzu el adunafe toate aceste 

mărunţişuri nevinovate, îi crescu inima de' bucurie, 

dar trebui să se stăpânească şi să-şi ascundă bucuria, 

ca să nu deştepte prin cântec şi prin: fluerat, băgarea 

de seamă a Arnăuţilor. 

Toamna eră caldă şi secetoasă. Până în luna lui 

Noemvrie nu-căzuse încă zăpadă. Iorgu îi spuneă Jia- 

nului, că se văd crăpături adânci în pământ ca în 

luna lui August. Dar ca să nu sufere protegiuitul său 

de frigul nopţilor, el îi strecură şi un ţol de acelea 

lățoase, din cari işi fac ciobanii sărici. Haiducul găsise 

însă un mijloc şi mai bun, ca să nu-i fie frig peste 

noapte: adică munca trupească încordată. 

Indată ce vedeă, după înălțimea stelelor, că sunt 

ceasurile” douăsprezece, el începeă cu vriciul şi cu 

pila, pe care o ceruse sub cuvânt, că-i trebuie să-şi 

ascută briciul, să lucreze peretele de sare, în care 

eră aşezată colivia sa. Nădejdea lui nu se sfărâma 

de înnălțimea muntelui, pe care vroiă să-l străpungă 

cu mâinile şi cu acele 'şubrede scule. Pe lângă fi- 

reasca nisuință, ce o are fiecare om, ce se găseşte în 

închisoare, de a scăpă, la Iancu Jianu 'se mai adăoga 

şi conștiința puterei sale. Puterea, ce i se hărăzise 'de 

D-zeu, el nu voiă s'o lase să se "piardă - întro gaură 

de sare! Niciodată până acum nu fusese atât de bun 

patriot, cum eră, de când îl trimiseseră Grecii la 

Telega surghium. “Răsbunarea lui personală începeă 

să fie întunecată prin - grijea pentru Ţară. Venise 

chiar din rărunchii pământului strigătul de ajutor : 

«Scapă-ne de nevoi.» 

"Deşi de atunci încoace nu. mai auzise acel glas;
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paznicul i împărtășise însă, că omul acela, carele, a 

"doua zi după sosirea boierului Iancu, cântase așă 

de îndrăsneț, &ră un haiduc cu numele Gruia. Nişte! 

Arnăuţi vorbiseră cu glas tare despre sbuciumările 
lui Iancu la gura ocnei, în care eră Gruia, şi astfel 

"aflase acesta numele tovarăşului din prinsoare sosit 

din nou. 
— «Spune-i din” parte-mi sănătate, >» zise Jancu. 

Dar Iorgu plesni din limbă şi dăaă capul pe spate: 

«Cu el nu vorbesc.» 

—. «De ce nu? Dacă vorbeşti cu mine.» 

— <Cu Milostivirea ta e altceva,» răspunse el 

mândru. 

Jianu trebui să râză. Işi aduse aminte de vorba lui 

Tudor, când îl măsurase de sus până jos, în. casa lui 

" Amza şi-i zisese cu un fel de imputare: <Boier! boier 
din creştet. până'n tălpi!» Apoi da, tot boier rămâne 

cineva, chiar şi când este haiduc şi ocnaș în gropile 

dela Telega! 

Până la mijlocul lunei Decemvrie înaintase | gaura, 

ce o săpă Iancu, binişor. Fărimiturile de sare le aruncă 

printre şipcele. coliviei, jos în balta verde. Acuma 

dăduse de un strat de lut. 
Într'o noapte, pe când: sfredeliă înainte, începu să-i 

alunece pământul pe subt mâini. Urmau apoi să cază 
petre, şi începu să piftească apă. Lumânarea de seu, 
pe care o lipise el într'o gaură, se răstogoli şi se 
stinse ; se auzi un fel de gâlgâială surdă, şi Jianu.se 
grăbi să scoboare de-a buşile, simțind pe' mâinile sale 
întinse înainte, precum şi la genunchi, un fel de ume- 
zeală rece şi ipicioasă. Abia mai avu timp, să ajungă 
în colivia lui şi să se arunce pe. pătuc, când o puter- 

nică undă de apă isbucni din peretele de sare. Ea
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curgeă mereu, spumegând, | prin colivie în jos, până 
dimineaţă. 

Iorgu veni, văzu şi alergă în canţilerie, spre a vesti, 
că râul din apropiere iarăşi a pătruns într'una din 
ocnele cele vechi, iar Chir Costache Crisorora, Sa- 
meșul ocnelor, se băti pe burta lui grasă, zicând : 
«Ei, de, tocmai bine se nimereşte.> 

EI porunci paznicului ocnei, să scoată, îndată, pe 
„Iancu Jianu. din colivie, şi să-l ducă în căsuţa de ală- 
turi cu locuinţa sa. De vreme ce dormise ieri acolo 
boierul Dumitru Jianu, fratele boierului Iancu, trebuiă 
să fie destul de bună de locuit. * 

Iorgu sbură, pare că eră să desgroape « o comoară, 
Iancu, care eră udat până la piele şi ribegit de frig, 

nu-şi credeă ochilor, când se văzu, pe neaşteptate, 

într'o odaie încălzită, în care i se mai aduse încă şi 

o albie, precum și apă caldă, săpun şi ştergare. Veni 
şi un slujitor, i dădu haine şi se îmbiă să rază pe 

boierul. | 
De când începuseră nopţile să se-înăsprească, lancu 

îşi lăsase barba să crească, Acuma-i părea bine, că 
"nu se-puteă bănui Iorgu, că-l răsfățase mai nainte, 

Slujitorul întrebă, cum .să-i taie părul boierului? 
Iancu adună sprâncenele, umflă odată nările şi. zise 
apoi: <Să mă tunzi scurt.» Chica haiducului căzu! 
Abia se curăţi şi se îmbrăcă Jianu, şi îndată se şi 

trânti pe divan, adormindaşă de greu la căldura, ce-i 

lipsise de mult în adâncimea ocnei, încât, la amiazi, 

în zadar se încercară să-l. deştepte, pc 
Câteva ceasuri mai în urmă îl deşteptă însă foamea. 
EL fu chemat la Chir Constantin, . 
Când intră Iancu Jianu, Sameșul' Ocnei eră pe aci 

să se scoale de pe sofa, cum se face la primirea unui
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musafir deosebit, atât de mult îl surprinsese înfăţi- 

şarea lui.. Adică acesta eră crudul Căpitan de tâl- 

hari? Acest boier ales, alb la față? Cele cinci luni, 

petrecute în umbra ocnei, pălise mult fata lui mai 

- înainte arsă de soare. 

Cu toată liniştea adevăratului Rumân, care nu-şi 

„pierde niciodată şi nici într'o împrejurare demnitatea 

lui înnăscută, aşteptă Iancu cuvântul Sameșului, iar 

Grecul istericos nu găsi nici o altă vorbă decât: «Cum . 

sameni de mult cu “fratele tău !» 

Iorgu, paznicul, îi spusese răsfățatului său, că a fost 

boierul Dumitru Jianu pe aici, precum şi că s'a des- 

părţit foarte prieteneşte de Chir Constantin. : : 

Haiducul se închină uşor, Di 

— «Poftim, şezi,» zise Crisorora, lăsând să -se 

miște, sgomotos, printre degete, mătăniile sale de ahat. ' 

"Jianu. făcu câțiva paşi şi se aşeză pe un scaun. 

Zârnăiala de lanţuri însoțiă fiecare mișcare a lui, deşi 
nu: se vedeau lanţurile, pe care îl învățase Iorgu, cu : 

duioasă îngrijire, cum se puteau ascunde sub haine. 
_Crisorora clătină din cap, îşi chinuiă mătăniile me- . 

reu şi zise însfârşit: <Fratele tău, bunul tău frate Du- 

mitru; îţi trimete sănătate. El m'a însărcinat . să-ți 
spun, că: datoria 'ta către Vistierie a fost plătită de 

el şi de către ceilalți fraţi...» O pauză artistică şi 

o privire aşteptătoare din ochii lui mici şi negri, , așe- 
zați într'o față rotundă. 

Iancu îşi adună sprâncenăle, fiindcă-i i veniă să râză. 
«Datoria lui către. Vistierie !» EI făcea haz de această 

numire ocolitoare a celei dintâi fapte a lui de haiduc 

făcută: pe faţă, şi spre a-şi ascunde râsul, îşi propti 

amândouă coatele! pe genunchi i şi şi ascunse capul 
în palme.
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Crisorora mârâi cevă, ca un fel de părere. de rău: 

«Hm, la Dracu! Să vorbim pe față. Tu erai încă 

tânăr şi cu sângele aprins. De! Tot.astfel i-am spus 

şi lui boier Dumitru. Tu faci bine şi o faptă frumoasă, 

i-am zis, dacă te îngrijeşti de sângele tău, fiindcă un 

frate tot frate rămâne !» 

Lui Chir Constandin i se păruse această. faptă cu 

atât mai frumoasă, cu cât îi adusese şi lui o giubea 

căptuşită cu singeap şi pe de mărgiui cu samur, pre- 

cum şi o şea Turcească împodobită cu cusături de aur 

pe catifea roşie, şi o pungă cu tutun de cel mai bun. 

Şi fiindcă” atunci, când nu fură, el eră un om simțitor 

şi cu fantazie, găsiă "o deosebită plăcere, să iă un 

fel de rol de părinte îndreptător față de acest vestit 

haiduc, asupra căruia i se păreă, că vorbele sale aveau 

o binefăcătoare înrâurire. a 

__ «Pe boierul Dumitru» urmă el, «îl dureă până'n 

fundul înimei, să te ştie în ocnă. De aceea, tânărul 

meu prieten, te-am scos chiar astăzi: afară. Acuma: 

linişteşte-te ! Noi, cu toţii vroim “numai . binele tău. 

Fiecare om poate să greşiască, dar poate să-și găsiască 

iertare. Vezi bine, de ce mare preţ este, când are 

cineva rude credincioase şi cu trecere.>. - 

Iancu își înghiţi râsul. El nu puteă să facă nimica. 

“mai bun, decât să șe arate mişcat şi gata de pocăință. 

Cu această linguşire câștigă pe Sameşul Ocnelor . 

pentru sine. Si ae „i 

Crisorora îl -pofti să rămâie la masă. El se bucură, 

să se.poată fuduli faţă cu. slujbaşii săi,. că a fost în 

stare, să domesticească pe Iancu Jianu, groaza Olte- . 

niei, şi fiinţa de față a ocnaşiilui. în cercul lor, o tăl- 

măciă râzând cu cuvintele : «Boierul tot boier ră- 

mâne!» Aceasta învâseli pe unii din slujbaşii lui, cari
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știau, că Constantin Crisorora cu puţini ani mai în- 

nainte, încins cu un șorţ alb ca zăpada, purtase spre 

vânzare prin ulițele Giurgiului, pe' o tavă de lemn, 
Rahat-Lucum şi, într'o doniţă, limonată. 

* 

Telega se află în muncelele Carpaţilor. Afară de 
câteva căscioare ţărăneşti, împrăștiate prin valea râu- 

„leţului Doftana, mai erau vreo şease case cu pereţii 
albi şi cu învelitori negre, în care locuiau slujbaşii 
Ocnelor. 
„Acest sălaş de pedeapsă se înfăţişă pacinic, precum 

pacinic este orice alt sătuc retras din lume. In amurgul 
serilor de iarnă se ridicau suluri albastre de fum din 
acoperișurile caselor spre cerul gălbuiu, apoi se ză-.. 
reau mici lumânări pe sub sprâncenele pridvoarelor. 
Primăvara căsuţele se pierdeau în spuma florilor de 

„pruni, şi de pe toate dâmburile răsunau cântecele 
„mierlelor. Pe lâ cârciume erau, Dumineca și în zile 
de sărbători, lăutari şi jocuri. De cei întemnițați nu 

„se âuziă' nimica, ei erau îngropaţi dimpreună cu 
amarul lor, adânc sub pământ. Rămâneau. în ocne 
până muriau, Rar .se întâmplă, ca să fie vreunul gra- 
țiat, după ani de zile, şi dacă ieşiă la lumină, el orbiă. 
Cei mai primejdioşi osândiţi, erau atârnaţi în ocnele 
cele părăsite. . 

Când crivățul urlă noaptea, şi acele de ghiâţă se 
loviau 'de ferestrele bine zăbrălite cu fiare dela odaia . 
lui Jianu, — căci adevărată iarnă nu eră în acel an, 
ci numai frig. pătrunzător, — atunci 'se gândiă Iancu, 
care nu dormiă, la cei închişi şi se întrebă: câre jale 
este mai mare? A acelora, câre stau în intunerec, - 
sau a acelora din colivii? Eră “mai: rău, ca, om cu
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ochii doritori de lumină, să stai' cufundat în noaptea 

nesfârşită şi să nu poţi vedeă mai departe, decât până 

unde ajunge lumina albăstrie a păpaiţului de ocnă, 
făcut dintr'un hârb umplut cu reşină si cu o feştilă 

de lână, sau eră mai rău, să simţi, cum îţi înțepenesc 
mădulările voiniceşti în strâmtoarea coliviei şi să stai, 

- încremenit, în singurătatea omoritoare ? Alegerea eră 
"grea, ŞI Iancu îşi încleştă pumnii. 

Dar acei cari intrau dimineaţa la el, îl găseau priete- 

nos, chiar vesel, şi la masa Sameşului, tânărul rătăcit 
din păcate, dar acuma întors la conştiinţă, ajunsese 

un musafir plăcut, fără de care aproape nu se mai 

puteă. Niciodată slujbaşilor nu le trecuse iarna atât 
_de uşor în pustietatea dela Telega, fiindcă Jianu ştiă 

să povestească cu haz, să facă glume şi să cânte foarte 

frumos. Grecii, iubitori de sindrofii, ştiau să preţuiască 

asemenea daruri, 
Cămăraşul scrisese prietenului său, Dumitru Jianu, 

şi-i împărtăşise minunata pocăință a Căpitanului de 

haiduci, pocăință, care, dacă te pricepeai să citeşti scri- 
sorile în înţelesul lor, nu se mulțumeă alt cuivă, decât 

lui Chir Constantin Crisorora. Răspunsul potrivit la 
această scrisoare, fu o putinică de icre, dulceţuri şi 
un butoiaş cu vin de Drăgășani. | 

Atunci ziceă Crisorora la masă adeseaori : «Vezi, 

boierule Iancu, acestea sunt roadele virtuţii tale.» 
Cu deosebire bogate au fost roadele virtuţii lui 

Iancu Jianu la ziua onomaştică a Sameşului, Sf. Con- 

stantin. Pentru acest praznic, bunul frate din Roma- 

naţi, se întrecuse pe sine însuşi. Toate trufandalele de 

primăvară împodobiau masa lui Crisorora. | 
Chir Constantin poftise şi câţiva buni prieteni. dela 

vama din Câmpina, un orăşel în valea Prahovei, unde
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- eră atunci vamă pentru mărfurile, care veneau dela 

Braşov. Venitul vămilor eră un venit. deadreptul al 

Domnitorului, şi slujba de Vameșş eră ca şi aceea de 

Sameş al.Ocnelor, dată în: otcup, cui plăteă mai mult 

pentru ele.. | 

Prin frumuseţile - primăverii se urcau musafirii că- 

lări, veseli, spre Telega. Aşteptările, ce aveau în pri- 

vinţa bucătăriei alese a lui Crisorora, le dădea o sim-' 
ţire de sărbătoare, şi ei se bucurau, să facă cunoştinţa 

lui lancu Jianu, a căruia ființă de față o priviau ca 

pe un fel de dres deosebit la.acea masă. 

Atât Jianu, cât şi bogăţia mesei îndepliniră cu prisos - 

aşteptările lor. 

Iancu făcu pe meseni să petreacă prin amintirile 

din vremea, când eră zapciu, scoțând la iveală, în 

multe cazuri de <catahrisis», acea parte hazlie, care 

le făcea mare plăcere 'slujbaşilor . filozofi. Flecării 
despre daraverile slujbelor “le plăcea şi mai mult, 

decât istoriile. despre femei, deşi nu puteau să lip- 

siască . nici. acestea, dacă eră vorba să se petreacă 

„bine. După ce multele bucaţe grase, drese cu multe 

mirodenii, precum şi pohoaile de vin ce curgeau, : 

aprinseră simțţirile tuturor, :lancu porunci. lăutarilor, 
să zică un cântec de: dragoste. Vroia să. cânte şi el. 
Cei trei Țigani. înaintară cu gâturile întinse..înainte, 
drept semn de supunere, şi se uitară în ochii boierului, 
așteptând să le spună, care anume cântec are plăcere 
să înceapă. 

Iancu -se suci puţin pe scaunul lui şi arincă apoi 
un .picior peste. celălalt, ceeace făcii să sune obezile 
şi să se vază lanţul,-care ajungea dela gleznele tână- 
xului boier până la ur mic butuc, bătut în podină 
“sub masă.. a.
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- Lăutarii se retraseră speriaţi. : 

Musafirii: făcură mare haz, Crisorora însă bătăi cu 

palma î în masă şi strigă: «Acesta este prietenul. meu 
iubit ! Ce prieten, mai i mult decât prietenul meu ! Este 

fiul meu şi ciracul meu! Este mărgăritarul Telegei, 

Iancu .Jianu!> 
"Feţele negre-galbine ale lăutarilor se făcură sarbede 

„de tot, şi îngroziţi, ei rostogoleau ochii lor. cei albi. 

— «Sau speriat de mine ca Ţiganii de mierlă,> 

glumi Iancu. 
"—" «Ce, care mierlă 2» chihăi Crisorora. 
—- <Cum este povestea cu mierla?» întrebară mu- 

safirii cu toţii. 
Jianu începu atunci să povestească glumeţ: : <Un Ţi- 
gan ieşă. odată în fuga mare din pădure, şi eră pe.aci 

să răstoarne pe un Rumân, care-i eră în cale. «Da ce 

ţi s'a întâmplat, cioară ?> îl întrebă omul. <Romanico,> | 

răspunse Ţiganul clănțănind din dinți, .cam vazut o 

suta de lupi ln «Ce o sută! Aşi! Vor fi fost numai 

nouăzeci. şi nouă.» «Se poate Romanico, se poate, dar 

mai puţin de nouăzeci şi noua negreşit că n'au fost.» 

Rumânul urmând tocmeala, îl scăzii Ţiganului tot câte 

“un lup după altul, până când oacheşul recunosci în 

sfârşit, că a fost un singur. lup. <Ei, şi acuma să-mi 

arăţi cum a urlat acel lup?> Ţiganul ascuţi buzele: 

«Aşa, Romanico,> — şi lancu flueră ca o mierlă. 

—- «Ei, bată-te să te bată!» strigă arendaşul vămii 

Câmpina, punând mâna pe umărul lui Jianu. câfe- 

xim, boierule Iancu, să trăiască mierla dela Telega b 

_ Chir Constantin însă ciripi:' «Ce. mierlă! Boierul 

rămâne tot. boier. De aceea şade :el cu.noi boierii la 

masă, şi se simte bine! Credeţi voi oare, că cu, Con- 

'stantin Crisorora din Samos, unde.a fost tatăl meu



Beiu, ba Caimacam, care.tot atâta este ca şi un Dom- 

nitor, eu aşi şedeă la masă cu un fost haiduc de rând, 

cum ar fi de-o pildă acel Mereanu, care .hoinărește 

„ acuma, se spune, pe la Curtea-de-Argeș? Nu, ună ca 

asta 'n'ași face-o! Boierul:rămâne bo...» Dar îl tur- 

tise vinul, glasul lui se poticni, şi el îngână numai, 

arătând cu degetul la Iancu:. <cUn mieluşel este, un 

mieluşel! Nu vedeți panglicuţa roşie, cu care l-am 

legat 2» - 

Mesenii țipau de veselie, 

Crisorora, care:şi dădea toată osteneala, ca să țină 

capul drept, urmă; bătând mereu cu pumnul î în masă, 

de zângăniau farfuriile şi paharele: <Aveţi să vedeţi 

îndată,. că este un mielușel! — Iorgule, vino încoace 

şi desleagă lanţurile. boierului Iancu, fiindcă el este 

un mielușel !> şi cu un sughiț râzător Chir Constantin 

„se răsturnă înainte. peste masă. E : 
Iorgu făcă, cum.i se poruncise. 
Deodată tăcură toţi mesenii.:: . 

Iancu Jianu însă zâmbiă ca și mai n 'ainte,: şi Je po- 

"runci lăutarilor: <Acum să:mi ziceți din strune, ca 
să cânt şi eu: “<Ripson, fos mu, vlema -ilaron...> 
„Ca un fulger trecu vorba aceasta prin sindrofiă în- 

cărcată de aburii vinului. Greceşte, xvorbise Greceşte” 
Iancu, şi încă cu un accent ales! Nimenea n'ar fi bă- 
nuit în Telega, că el ştie > Greceşte! EI spusese. nu- 
mai,. că înțelege. 

Chiar. şi Crisorora. se  desmstici din ameţeala lui ŞI 
zise iubita lui Romeica: <Da, da, tu eşti mieluşelul: 
meu, puişorul. meu! Stiu eu ce spun! Ve, ve, ine to 
arni „mu, to psihi mu! Xevro ego ti ipol> 

— «Să ascultăm, să ascultăm. !» stăruiau ceilalți. 
Ţiganii făcură cu sflală un fel de întroducere, şi
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Iancu începu cu up glâs dulce! şi puternic: “Ripson, 
fos mu, 'vlema ilarioni.;..>! : 

Apoi cântă un alt cântec, şi după el altul, tot mai 
înduioşate şi mai aprinzătoare de simţiri: - 

Musafirii închinau în: sănătatea lui,- se înibrăţişau 
unul cu altul, până ajunseră pe sub masă, sau se prop- 
tiau prinprejur de > pereţi, cu toții roşii- vineţi la faţă, 
beţi tun. | 

Atunci porunci Iancu la slugi: «Intraţi, intraţi în-. 

lăuntru şi voi! Aduceţi şi pe paznicii mei, câri stau 

afară înaintea uşii, şi.pe oamenii dela grajd. Astăzi 
este zi de sărbătoare ! Boierii ăştia nu mai pot să beă. 
Să beţi voi. vinul, ce-a rămas,:păcat să se strice!» 

Din vin apucaseră. şi ei, poate tot atâta, cât curses€ 
pe cinstitele gâturi.ale boierilor, se strecuras€ şi pe: 
gâtlejurile slugilor, în drumul, ce-l făceau canele şi do- 
nicioarele, dela pivniță până la sufragerie. Oamenii to- 
tuşi intrau grămădindu-se unu într'altul, pare că n'ar fi 
fost udate buzele lor însetate, cu nici o picătură aurie 
sau rubinie. Luau paharele de pe masă, le - aruncau 

în guşe şi le umpleau. apoi din nou. i 

Se rugară,.să li se cânte şi lor. şi mai multe cân- 

tece. Cântece greceşti ! «Cântă boierule, ca să „Putem 

"înghiţi mai bine!» a 

Atunci începu Jianu, să cânte cu. toată puterea. g gla- 

sului său, acel cântec de desrobire al lui Rigas, în- 

temeietorul Eteriei, pe care-l tăiaseră Turcii la Bel- 

grad. Cuvintele erau alcătuite de Rigas, aşă. încât se 

potriviau pe ritmul Marseillaisei, şi sunau cu foc pe 

Marşul Franţuzesc : 

Tili mu simpatriote, Pe 

Duli-nametha os pote. . - “ | Ra 

“Ton achrion-musulmanon .. . MN 

Tis Elados ton Tyranon? . 
Haiducul. 14
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„Ochii. oamenilor subjugaţi şi fără' patrie se umplură 

de lacrimi. Ei se aruncară la picioarele cântărețului 
şi:i bâlbâiau mulţumirile lor. : 

Gânditor se uită Jianu la ei, îşi aduse. aminte de 

vorba lui Tudor Vladimirescu : <Orcărui om, care do- 

reşte, să fie slobod în ţara lui, i se cuvine cinste». 

Sufletul. drept -al haiducului eră înduioşat, văzând o. 
asemenea mişcare în acea adunătură de străini, cari 

sugiau măduva Ţării Româneşti. 

:.— «Încă odată» se rugau ei. Vroiau să mai audă 

încă odată, că şi ei au o patrie, un petic de loc pe 

pământ, unde. să nu fie străini, . 

Dar Jianu răspunse: «Nu, nu mai pot, obezile de 

fier dimprejurul gleznelor mau frecat, de. mi-au făcut 

„răni. Trebuie să mă duc la odaia mea, să torn puţin 

untdelemn între cercuri şi.picior.> 

"-Douzeci de. mâini se întinseră atunci, Şi lanţurile că- 

zură jos. | 

Jianu îşi muşcă buzele, de-i i curgeă sânge din ele. 

Cu amândoui pumnii îşi apăsă încet pieptul, spre a 

împiedică un țipăt de bucurie. : 

— «Acuma cântă! Mai cântă-ne încă odată: «Fili 

mu :simpatriote... !3 îl rugau ei. 

El cântă. Ei beau 'mereu şi oftau. 

„Le. mai cântă şi alte cântece patriotice de ale lui 
Rig gas. : 

Ei beau şi plângeau. 
După un ceas nu se mai puteă mişcă nici unul. 

atuuri de boieri, sau. întinşi de-a- curmezişul peste 
i, pe prag şi afară în sală, zăceă horcăind toată Ar- 

atuțirea din Telega. 

Atunci se sculă Iancu şi aruncă o privire ageră 
înainte, cum îi eră obiceiul, ca să iscodească drumul
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cel mai scurt peste trupurile împrăștiate. Turburarea, 
pe care,o simţise la căderea lanțurilor, făcuse . loc 

„acuma unei linişti sigure de țelul ce urmăriă. El luă 
“un sfeşnic de pe masă, trecu peste trupurile -oame- 

nilor beţi şi se duse drept. la iatacul lui Crisorora. 
Fiindcă acolo nu erau, dulapuri, toate hainele se gă- 

siau atârnate la cuiele. de prin pereţi, sau aruncate 
peste lăzi şi pe divanuri. Iancu n'aveă decât să pună 
mâna şi să ia ce vroiă, 

După ce-şi făcu alegerea, mai luă şi un pumn de 
bani de aur dintr'un. sipet, 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 şi slobodă. 

ok o -. 

La revărsatul zilei, Iancu băgă de seamă, că live- 
zile, prin care treceă, erau pe alocurea acoperite cu 
-cevă alb, deşi abia căzuse o rouă uşoară. Când se făcii 
însă bine lumină, el. văzu, că acele pete şi făşii albe 
prin iarbă, erau sălașuri întregi de fluturaşi, cari atâr- 
nau de pe flori dormitând. Erau mii şi sute de mii 
de albineţi, cari se aşezaseră pe vârfurile cotoarelor, 
pe boboci şi pe spice, ca un al doilea strat de flori. 
Dar îndată ce veni soarele, acest al 'douilea strat de 
“Aori înviă, aripile: împăturate se scuturau, şi unde şi 
“unde câțe un fiuturaș se despărțiă de conacul miro-. 
sitor, în care se odihnise peste noapte. În scurt timp 

începi o fu'guire ca de zăpadă, peste-livezi, în toate 
părţile, şi apoi o așezare şi o rostogolire pe măceşii de 

| printre răzoare; presăraţi cu stele de flori zâmbitoare. 
Pe cât eră de frumoasă priveliștea, tot pe atât de 

rea eră însemnarea ei. Această su:nederie de fluturi 

prevesteă un an secetos.
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Livezile se. sfârşiau, şi acuma începeau pădurile. . 

Lumina arzătoare a zilei străbăteă prin măreața, 

catapiteasmă de fagi.. Iancu se uită împrejurul lui şi 

se miră. El eră obişnuit cu' pădurile de stejari din: 

Oltenia, în care domneşte un amurg negru-verde. Dar 

sub bolțile înalte de fagi, lumina este verde-aurie şi 
strălucitoare, mai-ales primăvara, când cununele de 

frunze par a fi alcătuite din - crysopraşi, aşă de des-. 

chisă şi de strălucitoare este fața lor. 

Cu cât se urcă Iancu mai sus, cu atât mai nedes- 

voltate erau frunzele. După cele netede, cari oglin- 

“deau lumina, veneau altele, cu mărginile încă îmbră- 
cate de peri subțiri, în ale căror torțuri de argint se: 
aşezaseră milioane de musculiţe cu aripele albăstrii şi; | 

străvezii; şi care, ridicându-se în roiuri zăpăcite, se. 

băgau în ochii călărețului, în gura și în nasul lui. 
Eră şi aceasta un semn de secetă în viitor. Şi mai 

sus frunzele erau adunate în capacele mugurilor ca- 

stanii şi strălucitoare, astfel încât crăcile aveau înfă-. 

țişarea, pare că ar fi fost întinsă peste ele o. reţea. 

de boabe de smaragd. Tot codrul îl umpleă un mi- 

ros dulce, desfătător, cum îl rdspândege numai . tâ- 
nărul frunziş de fag. 

Iancu își umplu cu el plămânii, şi începi să râză 
în mijlocul sgomotoaselor cântări ale pasărilor, ce ur- 
mau acuma după guruitul amețit de visuri al turtu- 
relelor sălbatice, . „ 

Şi deodată veni un potop şi mai auriu printre co- 
'paci. Ca prin nişte uriașe porţi, străbăteă Iancu îna-. 
înte, în spre minunea aproape orbitoare a unor livezi 
de munte înverzite. "Pădurea. rămase: înapoia lui .ca. 
un val, dinaintea căruia se vedeă, răsleţ, prin: iarba.
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_ înaltă, numai unde: şi. unde, câte un fag uriaş, ca un 
fel de strajă. - 

Șargul râncheză din răsputeri, şi apucă un pas mai 
repede, dar fiindcă suișul eră. greu, el începu s'o îă 
în fugă. Călărețul ridică frâul, dând voie slobodă ani- 
malului, plin de bucuria primăverii, să alerge la deal, 
ca şi când ar fi voit să se înalțe de pe uriașa coastă 
verde, în văzduhul-adânc albastru al cerului. 

Linişte jur împrejur, până când se zări un punct 
întunecat pe deasupra liniei celei mai înalte a mun- 
telui. Punctul crescti mereu şi repede, până înfăţișă 
figura subţire a unui cioban, pe care-l urmă o turmă 

- de miei, blehăind în toate felurile, însoţită de câteva 
clopote, şi care se revărsă în jos pe pajişti, asemenea 

„unui şipot spumegător. Din dosul lor se repeziră 
deodată cinci câini aprigi de stână asupra călărețului, 
cu un lătrat asurzitor, 

Când însă ciobanul şuieră, dulăii se astârmpărară 
fără voie. 
"Jianu opri căluşelul său, lăsă frâul să alunece prin- 

tre .degete, şi-i dădu capul slobod. Animalul plecă 
frumosul său gât .arcat, şi începu să smulgă câte un 

- mănuchiu din iarba verde, zămoasă şi hrănitoare. 
Călărețul dădu ciobanului salutul țărănesc : «Noroc !» 
— «Noroc!» răspunse şi flăcăul, stând nemişcat cu 

mâna dreaptă sprijinită pe toiagul înfipt slant în pă- 
mânt, un toiag împodobit cu veriguţe de fier până 
sus la măciucă. Mâna lui stângă eră aşezată ușor 
„peste cea dreaptă. De pe umăr îi atârnă o sarică lă- : 
țoasă. Faţa tânără a ciobanului. priviă cu: ochii lui 
serioşi castanii pe sub căciula uriașă de miel negru. 
Câinii sburliți se aşezară împrejurul lui şi se gudu- 
rau. Mieii, conduși de câteva oi, se îmbulzeau în cete
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sau în rânduri lungi! şi dese, fără să ridice "capetele 

din iarbă. De departe se auzeă, cum smulgeau. iarba 

cu gurițele flămânde, şi ierburile rupte, mai ales cim- 

brişorul, care creştea din fundul umejor al livezii de 

munte, umpleau aerul cu miros plăcut. 

— «Cum se chiamă muntele?» întrebă Jianu. 
— <Vârful Mierlei,» răspunse Ciobanul. 
— «Mai este mult până la mănăstirea Sinăiei ?» 

— <O fi cam mult,» fu răspunsul cam întârziat. 

— «Se vede mănăstirea de colo de sus, de pe vârf?» 
-— «De pe celălalt munte, de pe Gagu, poţi s so 

vezi.> 

— «Este pe acolo vreo potecă, pentru calul meu, 

spre valea Prahovei 22 

„ —"«Este.a 
, — «De când stai tu aici sus? , 

— «De patru săptămâni.» 

— «Nu mai este iarbă jos in vale? De aceea aţi 

trebuit să veniţi la munte?» 

— «Dacă n'a dat Dumnezeu drăguţul zăpadă, + astă 

iarnă !> 
— «Mi se pare, că Dumnezeu este supărat pe noi.» 

— «O fi supărat.» 

— «Noroch 

— «Noroc bun!» 

„Jianu apucă spre vârf. | 

Ciobanul rămase. locului ' nemișcat, şi se uită” după 

el, până ce atât calul cât şi călărețul se vedeau, nu- 

mai mititei de tot, pe coama înverzită a dealului. 

Acolo sus se opri Jianu. Ochiul 'lui se .deschideă. 

Sub zăbranicele, ce.acoperiau - soarele de amiazi, se 
vedeă în față un lanţ de munţi înalţi, dincolo de va- 

lea adâncă şi împădurită a Prahovei. Asemănat unui
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zid uriaş, care începe la miazăzi cu o măgură rete- 
zată,.şi se sfârşeşte la miazănoapte .cu nişte prăpăstii 

în coastele de stânci, se ridică Bucegii, adică cei 
împăduriţi, deasupra munţilor celor mijlocii. Se mai 
vedeau atârnând încă câte o măramă de zăpadă 
unde şi unde, de pe umerii vârfurilor. Mai jos brazii 

şi molifţii îmbrăcau toate văgăunile săpate în trupul 
munţilor, şi trimeteau trunchiuri de copaci, bătrâni . 
de sute. de ani, până jos la ţărmurii sgomotoasei 
Prahove. În mijlocul acestor păduri, la mâna dreaptă, 
cum urcă lancu, eră mănăstirea Sinaia. Ea a fost zi- . 
dită de Cantacuzineşti, al căror neam a dat odinioară 
Ţării o seamă de buni domnitori. .In sălbăticia de 
codrii, cari se întindeau dela Câmpina şi până la 
granița Ardealului, acea mănăstire eră. singura. locu- 

inţă de oameni, unde orce călător găsea găzduire pen- 

tru trei zile, fără nici o plată. 
De aceea Jianu se hotări, să ocolească acest conac 

primitor de,oaspeţi... - : 
Prin pădurea de fag, care-şi deschideă acuma îa- 

răşi bolțile sale luminoase, Iancu scobori în jos, ţi- 

nând calul de căpăstru. ' Coasta eră repede, căzând 

aproape drept în Prahova. Ajuns la malul râului, 
Iancu încălică şi sili calul său sforăitor, să treacă prin 
apa, care veneă mare. Calul umblă jumătate pe pi- - 

cioare şi jumătate înnot.. Apoi urcă malul celălalt, şi 

aproape cu o singură săritură, haiducul fugar: treci 

dincolo de drumul mare, care ducea pe acolo. 

„Intră apoi iarăşi în codrul întunecat. Erau nişte co- 
paci uriaşi, ale căror trunchiuri ar fi trebuit trei oa- 

meni cu braţele deschise, ca să: le poată cuprinde. . 

lar copacii, pe cari îi doborâse vârsta înaintată, sau 
vântul şi fulgerele, zăceau culcaţi la pământ ca un
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lui stinşi se mai zăreă la aceste vorbe încă o scânteie 

-de vieaţă. 

— «Nu, tată, îmi pare rău, dar n'am.» 

— «Apoi» zise pustnicul, «dacă treci pe la mănă- 
stire, spune-le, să grăbească să-mi trimeață.» 

„:1— «Nu-mi este drumul pe acolo, părințele,» răs- 
punse lancu, care îndată ce auzi, că trebuiă să so-" 
sească cinevă dela mănăstire, trase frâul calului mai 
scurt. «Dar aş dori să ştiu, tată, dacă mai este mult 
până "n Valea Ialomiţei, dincolo de Vârful cu Dor ?» 

—. «Asta nu ştiu,» fu răspunsul sihastrului, al că- 
rui interes pentru străinul neobişnuit încetase, de 

oarece n'aveă nici ceapă nici usturoiu. Toate cele- 
lalte ale vieţii, afară de mâncare şi de băutură, erau 
pentru el cufundate şi învelite într'o negură adâncă. 
Părul încâlcit, sur, dimprejurul capului şi feţii moş- 
neagului, semănă cu acei câlți argintii, cari atârnă: 
de pe crăcile - brazilor, şi care le suge vlaga. Rasa 
lui călugărească aveă fața coajei copacilor putreziţi. 
El.se întorceă, încă în vieață' fiind, înapoi la 'matca 
sa, pământul, şi se înfățişă ca un copac, înainte de 
„a se risipi cu totul în ţărână. 

Iancu Jianu apucă mai repede deacurmezişul peste 
luminiş.: După vreo jumătate de: ceas, el dădă de un 
isvor bogat, care ieşă de sub rădăcinile unor fagi uriași. 
Aci eră marginea -pădurii. Vârful. cu Dor se înălţă 
cu strălucita verdeață de Iunie a pajiştilor. sale, drept 
spre bolta cerului albastru. O potecă duceă şerpuind 
în sus spre măreţele lui coaste, a 

Dar şargul lui Jianu ostenise.. Din noaptea trecută 
el nu mai avusese parte de odihnă, Iancu - descălică, 
dar după ce începi să urce, simţi şi el cele nouă luni, 
pe care le făcuse în închisoare. Se simţea înțepenit.
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Deşi băuse bine din isvorul.dela marginea pădurii, to- 

tuşi aveă sete, şi nicăiri nu se vedeă apă. Il apucară 
nişte fierbințeli, şi începi să răsufle scurt. 
„Din fericire se ridicase şi băteă Austrul, răcorito- 

„rul vânt dela apus. Deodată se ivi un norişor alb stră- 

lucind sus deasupra Vârfului cu Dor, şi, pare că şi-ar 
fi aruncat icoana lui-în văzduh ca şi într'o oglindă, 

se văzi un alt nor asemănat cu el, mai jos,: sub 
creasta muntelui împădurit. La dreapta însă, unde Bu- 

cegii, 'cari se înfățişau pentru cel, ce îi priveă: de 

dincolo de Valea Prahovei ca un perete, se despăr- 
țeau în râpi şi lespezi uriaşe, acolo clocotiră deodată 

aburii, cari eşiau prin toate: văgăunile. 
In puţine minute norii se îngroşară şi se lăţeau. 

Ridicându-se în sus, ei acopereau. soarele ca şi un 

zăbranic, iar când Jianu se opri, rezemat de marginea 

unui văgaş, ca să se odihnească puţin, se auziră i deo- 

dată tunete puternice din norul : luminos, şi o grin- 

dină straşnică începu să cază. “Intro clipă poteca fu 

acoperită cu măzărele de ghiaţă, care se rostogoleau 

devale.: O ciuruială bogată cădea pe dealurile verzi, 

„şi broboanele de ghiață -pârâiau, lovind florile şi ier- 

burile cu freamăt. Micşunelele întunecate, degetăre- 

lele aurii, ciuboţica cucului gălbuie şi albele flori ale 

Paştelui erau toate sdrenţuite. 

Tot atât de repede, cum-se urcase în sus, sd ș şi i lăsă 

'în jos acel nor dela creştetul Vârfului cu- Dor, şi: se 

aşeză pe umerii. lui. Se vedeau iarăşi, ca printr'o 

perdea fermecată, cerul albastru şi verdeaţa livezilor 

Negurele începură să se mişte, şi se clătinau ușor, 

până dispăreau. - In urmă se păreă, că ziua se făcuse 

şi mai luminoasă. - . 

Sus pe plaiu, unde ajunsese Iancu, iarba eră' mai
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aspră, eră încă gălbuie, cum este iarba de iarnă. Acum 

se desfăşură înaintea ochilor lui: puternica coamă a 

Bucegilor, acest şes înalt, de două ori atât de lung 

cât este de larg, care se întinde dela miazăzi spre 
miazănoapte, o singurătate plină de flori şi de ier- 

buri, pe deasupra căreia miile de ciocârlii îşi revarsă 

cântarea lor blândă ciripitoare. i 
„In fund, un al doilea şir de munţi cu creste rotun- 

jite, puneă hotar văzduhului, iar printre crăpăturile ace- 
stor. creste, se zăriau în depărtare un alt şir de munți, 
prin aburii albaştrii, munţii cari ţin de Ardeal. 

Minunatele colori, frumuseţea liniilor, ce mărgineau 

vârfurile, măreţia şi lărgimea priveliştii, înrâuriau - 
asupra Jianului numai ca printr'un zăbranic, fiindcă 
el nu mai puteă de foame. De şeasesprezece ciasuri 
eră pe drum. Cele din urmă trei ceasuri 'le făcuse pe 
jos, pe o potecuţă urcătoare drept la deal. Calul tre- 
buise aproape să-l târască după el. Amândoui aveau 
trebuință de odihnă..1 se păru atunci, că cel mai bun 
lucru: ar: fi, să poposească la schitul din peştera de 
lângă Obârşia Ialomiţei, despre care îi vorbise Iorgu, 
paznicul său dela închisoare. :Ar fi rămas astfel două 
coame de munți între el şi între Telega. Aşă de iute 
nu puteau Arnăuţii -șă-l ajungă. Ei îl vor căută, de 
sigur, pe drumurile mari, şi nu vor alergă toată ziua 
necontenit, fără ca să odihnească.. ! 

Simţirea -de siguranță îi dădu cevă din puterile lui 
de mai "nainte. Apucând calul de căpăstru, o luă dea-. 
curmezișul peste plaiul lărgit, Peste un ceas ajunse 
la cealaltă margine a lui, cea din apus. La picioarele 
lui Iancu se întindeă acum valea minunată: a Ialo- 
miţei, care este mai îngustă ca -valea Prahovei. In- 
torsurile ei frumos rotunjite, sunt îmbrăcate cu bră-
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det verde-închis, ca o catifea, iar în fundul văii se 
întinde, tot dealungul. ei,-o făşie de iarbă verde-des- 
chisă, prin mijlocul căreia sclipeşte Ialomiţa; repe-! 
zindu-se devale. Ialomiţa vine din-foarte.de sus,.- din . 
cazanul de stânci, care, la dreapta, țărmuresc zarea: - 
prin puternicele lor vârfuri cenuşii și verzui, apoi ea: 
trece spumegând prin deschizătura - văii, şi-şi sparge: 
drum printre stâncile îmbrăcate cu brazi în crestele lor. 

Vârfurile stâncilor: de jur. împrejur,: verdeaţa în- 
chisă a: brazilor, şi verdeața de smaragd a livezilor. 
din poale,' toate împreună fac o minunată alcătuire 
de trei feţe, deasupra cărora. se întinde liniştita boltă, 
largă şi luminoasă a cerului albastru adânc. 

La scoboriş, lancu se întâlni cu un băiat de cio- 

ban, care-şi îndemnă măgăruşul său rapăn .la deal, 
strigându-i mereu <Ciuş», şi tocând cu bățul din: când 

în când pe uscăţivele lui coaste.. - 
—— cUnde este schitul de la Ialomiţa ?» întrebă Iancu. 
Ciobănuşul se întoarse şi arătă cu toiagul lui spre 

miazănoapte la vârfurile stâncilor, cari înconjurau va- 
lea. Apoi se mai uită lung î în urma boierului, această, 

arătare neobişnuită în singurătatea munţilor; dar de 
întrebat, nu-l întrebase nimic. 

Ialomiţa nu 'eră prea adâncă, şi totuşi  sărmanul 
şarg se poticni, când trecu, călărit de stăpânul său, prin 
apă. lancu o luă în sus pe lângă râu. Mai întâiu dru- 
mul lui ducea prin livezi mlăştinoăse, apoi printre 
brazii crescuți din stânci, cu crăngile dese şi frumos 

rotunjite. Valea se făcea din ce în ce mai strâmtă, 
stâncile înalte se ridicau peste colanul de brazi mi- 
nunaţi, înaintând până în Jalomiţa. Tot mai tare se 

„auziă clocotirea apelor. Urmă o cotitură a Ialomiţei 
într'o cheie de stâncă, pe care râul o umpleă cu to-
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tul cu vâjâitul său. La mâna stângă se ridică o po: 

tecuţă drept în sus printre bolovani, şi îndată ce Iancu: 

trecă dincolo de colţul stâncii, el zări: schitul la mij- 

locul peretelui, adumbrit de bolta” unei peşteri. Infă- 

țişarea scundă a schitului, care. purtă un acoperământ . 

de şindrilă, ce se'făcuse argintie de vânturi şi de bătaia 

ploilor, cuprindeă toată lăţimea peşterii, iar în mij- 

locul ei se vedea un turnuleţ mic, în care erau clo- 

potele. Sgomotul râului şi clocotirea apelor, care pă- 

xreă că pun aerul în tremurare, eră amestecat cu 

subțirelul sunet a clopotului, care vestea slujba de 

vecernie, | a | 

Iancu intră. prin poarta scundă, plecându-se. Un fel 

„de răcoare 'cu miros de mucigai îl întâmpină. In cur- 
tea din peşteră, sub bolta de stâncă, eră așezată bi- 

„sericuţa, care se deosibeă albă din fundul cel negru 
căscat al peşterii. Biserica eră cu altarul: în spre 

gura peşterii, după obiceiul drept:credincios, trebuind 

să fie altarul spre răsărit. Din bolta peşterii cădeau 

picături, şi pe alocurea un mucigaiu verzuiu lipicios 

acoperea pământul bătut de umblet. Clopoţelul se zbă- 
teă mereu şi fără preget. - 

Câteva uşi se deschiseră de pe la chilii, şi încetişor 
se adunară vreo cinci schimnici în curte. Aveau bărbi. 
şi plete lungi,:şi erau îmbrăcaţi cu rase negre tocite, 
strânse cu câte o frânghie împrejurul mijlocului. - 

| Când dădură cu ochii de voinicul de străin, ei se 
opriră pe loc. “Unul însă, al căruia păr eră mai negru 

-şi ai cărui ochi erau mai vii decât ai celorlalți moş- 
negi, le făci semn, să treacă înainte. Ei dispărură î în 
spre fundul peşterii; prinprejurul bisericuţii. : 

— <Plecăciune, părinte,» zise Jianu. 
— - Dumnezeu să: te aibă în: paza lui, fiule.»
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— «Pot să mâiu aici noaptea asta? Calul meu 'mi. 
este obosit.» 

— «Să fii binevenit, fiule, la noi. Casa. Domnului 
este deschisă pentru toţi drumeţii. Dar, de unde'vii ?>. 

— «Din Târgovişte.» i 

— <Aşă de departe! Această mănăstire este închi- 

nâtă S-tului Nifon din Târgovişte. Proiestosul Me- 
letie este mai marele nostru.» 

; — <Tocmai el mă trimite.» 

— .<Te trimite pe tine, fiul meu?» 

—: <O danie a fost. făcută pentru biserica S- tului NI-, 
fon. Proiestosul Meletie, ştiind că mă ducla Câmpulung, 
ca să cumpăr nişte cai, ma rugat, să nu preget să 

fac drumul peste Ialomiţa, să-ţi aduc darul acesta,» 
„şi Iancu scoase din chimir zece galbeni sclipitori. 

„.. .—. «Doamne sfinte !>- Călugărul își pierdu aproape 

răsuflarea, uitându-se cu ochii înholbaţi la trimisul 

Proiestosului Meletie. <Şi - ai făcut un astfel de ocol 
prin pustietăţile aceste ?> 

— «Spre iertarea păcatelor mele. Om sunt şi eu, 
părinte; > - Da 

* 5— «Tot numai oameni suntem cu toţii, > îl mân- 

gâiă călugărul, închizând bine pumnul, în care erau 
galbeni, E 

La Arhondărie îi dădură lui Iancu brânză de oaie 
şi mămăligă proaspătă, pe urmă varză acră şi ca- 

straveţi muraţi, pe cari ardeii amestecați cu ei, îi 
făceau -îndrăciţi de iuți. Jianu mâncă cu foame de lup, 

şi -bău cu mare 'sete moarea de varză acră, pişcă- 

toare, ba trebui chiar să i'se aducă încă o strachină 
din putina cea mare, care eră aşezată în fundul pe- 
şterii ca într'o pivniță -anume.: - 

Șargului îi aduseseră părințeii. iarbă proaspătă co-



sită, şi i-o puseră' înaintea: schitului. Acolo rodeă el 
mereu, până noaptea într'un târziu. 

După gustare, Iancu se întinse „pe patul de lemn- 
Vinele i; se - sbăteau. în pulpe. Inchisoarea îndelun. 
gată nimici vânjoşia chiar şi a:unor vine de oțel ca. 
ale lui. El simțea acum oboseala celor douăsprezece 

- ceasuri de călărie. şi celor şease ceasuri, pe care le 
mai făcuse încă pe urmă: pe jos.:Ce o mai fi de 
capul unuia, care va fi petrecut în loc de nouă luni, 

„mai mulți ani în Telega, în colivie, sau în gâtul unei 
„- ocne, şi care pe urmă va fi fost grațiat? Mai rău 

decât moartea. <Of!» Haiducul îşi întinse pieptul în 
toată lărgimea lui, şi ridică pumnii în sus. 

= 
%. . 

„1 se păreă, că stă” împreună cu Alexe dinaintea 
faurului din Drăgășani, ca să-i potecovească Şoimul. 
Loviturile ciocanului. cădeau sprintene' şi „sunătoare 
pe potcoave, aşă de limpezi, încât el se deşteptă 
din somn. Atunci îşi dădu seamă, că eră .un clopot, 
-care .sună astfel, şi că se mai auziă încă și un alt zgo- 
mot, un fel.de blândă vâjâială, O lumină albăstrie 
umplea chilia lui. | 

lancu se ridică pe coate. Unde se află? Eră ziuă? 
Nu, eră lumina lunei. Sună clopotul pentru slujba” 
de miezul nopții în schit, şi jos în vale, la poalele 
stâncilor, vâjâiă Ialomiţa. 

Jianu se sculă în sus, vroiă să ştie, cum e vremea, 
şi să vadă de calul său. Când i leşi în curtea schitului, 
bisericuţa i se părea aproape orbitor de albă. Prin 
ferestrele cele mici străbăteă o lumină slabă, roşia- 
tică, şi din lăuntru se auzeă o cântare monotonă, cân- 
tare de bărbaţi. Obiceiul lui Iancu eră, să cerceteze
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de aproape orce loc, unde se află. .El făcti deci un 
„ocol împrejurul bisericii, al căreia acoperământ, ieşit 
înainte, ajungeă până la bărbia lui, apoi intră în bi- 
serică prin uşa, care eră aşezată în spre. fundui „peşterii. 

Biserica eră zidită foarte joasă, ca pentru copii. 
Lumina: lunii şi flăcăriţele câtorva lumânărele subțiri 
pătrundeau slăbuţ prin întunerecul, în. care şedeau 
călugăraşii, ca nişte pitici, în strănile chorului din 
„dreapta şi din stânga. Pe tâmpla, care desparte alta- 
„rul de cealaltă biserică, se zăreau cevă poleieli şi nişte 
fețe pestrițate. : 
Indată ce intră străinul în biserică, slujba se în- 

vioră. Călugăraşii vroiau să dovedească, că deși tră- 
iau în această pustietate, depărtaţi de lume, ei totuşi 
cunoşteau rostul sfintelor slujbe. De când veniseră în 

„ Țară, odată cu Domnii din Fanar, şi preoţii Greci 
dela Patriarhia Ţarigradului, se credeă, că este fru- 

“mos şi cucernic la slujbă, dacă fiecare silabă se sco- 
„teă pe nas şi blehăită. Spre a face să iasă tonurile 
cele mai ascuţite, se apăsau vinele gâtului cu degetul, 
şi se scurtau astfel coardele vocale, cum se scurtează 
„strunele la lăută. Aceasta: se chemă «Ifosul - de Ţa- 
rigrad.» 
“După ce sfârşiră prin urmare, cu ifos, slujba de mie- 

zul nopţii, călugăraşii stinseră lumânările Şi se duseră 

înapoi.la chiliile lor. Numai Starețul însoţi pe Iancu 
“până afară 'din mănăstire. 

Acolo se:opriră pe micul șes dinaintea peşterii, în 
fermecătoarea lumină a lunii. Intreaga vale din sus 
şi din jos eră plină de lumina argintie, iar cerul se 
înfăţişă într'o gingaşe strălucire albastră ; nu se -ve- 

deă nici o stea, fiindcă luna le covârşeă pe toate cu 
lumina sa.. Ea se arătă într'o mărime uriașă, tocmai 

Haiducul. . , 15



228 

  

1 

- deasupra coastelor, ce ieşeau “înainte în dreapta. De 

malul celălalt al râului, înaltul: perete de stâncă purtă 

o: creastă de brazi, iar jos de tot. în vale se rostogo- 

"“leau apele argintii ale Ialomiţii. Aerul păreă. și mai 

„uşor şi mai balsamat, de cum fusese peste zi. 

“Jianu îşi căută şargul. El se culcase pe fân. 

—  <Lovite-ar: trăsnetul!» mormăi haiducul. Cu 

“acest dobitoc 'ostenit, eră greu sajungă mâine la Cur- 

“tea-de-Argeş, el nu semănă cu Șoimul ! Fireşte, grosul 

* Crisorora călăreă pe, el numai - două-trei: ceasuri pe 

„săptămână, şi de aceea frumosul Şi sănătosul! animal 

- „” se'moleşise. 

Posomoriît se apropiă Jianu de țarcul făcut din stâlpi 

de: brâd' chiar'la marginea prăpăstiei, spre a îngrădi 

“locul :din faţa mănăstirii. EI își îndreptă privirile pe 

“vale în sus, spre miazănoapte, unde se deschid por- 

"țile de stânci spre o pajişte urcătoare. Se vedeau pâl- | 

“curi de brazi: şi părţi de stânci ca ziua mare, până 

“ în sus departe pe 'munte.. a - 

"— «Are să fie vreme bună mâine 2> îl întrebă Iancu: 

pe Starețul, care şedeă' tăcut alături de. el. 

— eBate'vântul din miază noapte, suflă Munteanu. 

Are să rămâie frumos.»  - c. 

— «Cum se: chiamă vârful de colo, de sub c care is- 

-vorăşte Ialomiţa ?> : --: A | 

— «Acolo e: Omul. La spatele lui începe Ar- 

dealul.» Ie E 

— «Cine a clădit mănăstirea în unghiul acesta așă 

de depărtat al Ţării ?» 

'— <Doui oameni credincioşi din Pârgovişte, „Spre 

" iertarea păcatelor lor.» - 
— «De mult este:'zidită ?» - 
— «De cinii-ani:> Dea a
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- Xarăşi tăcură apoi. Ialomița curgeă înainte. spu- 
megână. . , 

- Deodată se întoarse :Jianu cu: întreaga fâţă. spre 
Btariţ, luna îl lumină în plin, și ochii lui de „vultur 
scăpărau, 

— <Părinte, fără îndoială, voi aveţi câteodată i mu- 
:safiri ciudaţi în pustietatea asta ?». a 

Călugărul îşi ținea . mâinile încrucişate sub mâne- 
„cile largi ale rasei. - 

— «Vin câteodată, fiule,» răspunse el liniştit, «Vin 
să se închine, sau numaâi-aşă, în treacăt. Noi nu sun- 
em aici, ca să-i întrebăm, cine sunt ei,. Casa lui Dum- 
„nezeu din această . pustietate este deschisă pentru ori 
şi cine b 

Iancu dădu din. cap. 

În lumina roşie de asfințit al soarelui, Iancu se 

„Opri pe-un vârf de munte, şi- Şi propti Uşor mâna cu 

" frâul pe oblânc, iar cealaltă mână o „puse în şold pri- 

„vind în. vale şi cercetând.. De jos "din vale 'se ur- 
„cau stufişuri. de enuperi. și jnepeni, ale căror 'trun- 
-chiuri încâlcite se. târau pe. pământ . ca nişte, şerpi, 

- iar vârfurile ramurilor lor îşi ridicau ciucurii, întorşi 
„în.sus spre .cer. Colo. jos se. deschidea .încă o altă 

“vale, înconjurată de dealuri cu păduri, valea Dâm- 
„„boviţei, şi după .ea se vedeau ridicându-se alte coaste . 

în forma unei diademe,. una după alta, .cât puteă 
cuprinde ochiul. La dreapta este Ardealul, la stânga 
“Ţara Rumânească. 

:: Soarele apusese. Cu aripile 'sale catifelate; de faţa 

“ xviorelelor, treceă seara peste toată firea, şi numai vâr- 
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furile munţilor se vedeau sculptate în linii de rubin 

înfocat; 

Băgarea de seamă a lui Jianu se” -pironi la- un sul 

de fum albăstriu, care 'ieşă din coasta îmbrăcată cu 

brădet a unui deal, cam la vreo mie de paşi dede- 

'subtul lui. El privi “multă vreme, într'acolo. Odată 

îşi pregătise chiar degetele, să tragă un fluierat hai- 

ducesc, dar apoi se resgândi, ş şi porni înainte. Se în- 

tunecă repede, şi cu uşoare şuierături se ridicau li- 

liecii, sburând.de printre fărimiturile: stâncilor. 

După puţin timp mai pluteă încă şi un alt sunet 

"prin văzduhul liniştit, eră un depărtat cântec de fluer. 

"Când Jianu coti împrejurul coastei, zări o lumină roşie: 

de foc ciobăhesc la marginea unei păduri. 
Cinci sau şease oameni, cari din depărtare păreau 

ca nişte păpuşi tăiete din hârtie neagră, stau împre- 

jurul unui foc, rezemaţi pe toiagurile lor. In dosul 

focului se vedeă, între undele jucătoare ale luminei, 

„învelitoarea lată şi joasă a unei stâne. 

Pe când se: apropiă Iancu, ducându-şi calul de că- 

"păstru, o haită. de câini se repezi asupra lui, urlând 

nebuneşte. EI strigă la ei, dar fiindcă glasul lui nu 

„pute să covârşească lăfăiala lor zgomotoasă, el trase 

un foc'de pistol în vânt. Acum îşi  dădură şi ciobanii 

osteneala, ca să le fluere. Câinii se grăbiră înapoi 
"la stăpânii lor, şi, mârâind încă, se aşezară jos-pe 

lângă ei. 

Apropiindu-se de flăcăi, Jianu se uită. la feţele lor 

tinere și frumoase, luminate de foc, cari priveau cer- 

-cetând la străinul, ce sosise. 
— «Bucuros la oaspeţi, baciule?» întrebă sositul 

“pe cel mai arătătos dintre bărbaţi, care stă. sprijinit, 

"lătăreţ, cu amândouă “mâinile! pe 'măciucă.
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După o scurtă tăcere întrebatul -răspunse, fără să 
facă nici o mişcare: <La focul nostru mai avem loc. > 
'— «Şi la căldarea cu mămăliguță, nu 2?» ” 
După o altă mică tăcere, fu răspunsul: «S'a răcit 

mămăliga. Noi âm mâncat de mult.» 
Jianul scoase atunci un ban de aur din chimir, şi-l 

„lăsă să lucească între degete, la lumina focului. 
Baciul iarăşi tăcii o bucată de vreme, săltă numai 

"pe umăr sarica lăţoasă, fără a se mişcă din loc, şi 
„apoi zise: <Ce să fac eu cu banii? Dela munţi n'ai . 

ce să cumperi.» . 
Un râs scurt făcu ocolul printre ciobani. Cine poate 

să desprețuiască: banii, trebuie să se simţă tare de tot. 
Oamenii aceştia, depărtați aici sus, aveau conştiinţa, 
că sunt neatârnaţi; conştiinţă, pe care de mult o pier- 
duse poporul, ce trăiă jos în şesuri. a 

Jianu ridică umerii liniştit. <Va să zică, nici cu 
bani, nici cu: vorbe frumoase. Se vede, că nu : ești 
Rumân b 

“ Baciul se îndreptă î în sus: «Lasă glumele proaste, > 
şi întorcându-se: la -un băiat, îi zise: Adu Creştinului 
ăstuia brânză şi mămăliguţă.»> - . 

Fără să mai zică o vorbă, .lâncu îşi duse pe: şargul 
înapoi la-iarbă, căci împrejurul stânei. pământul eră 
bătătorit, şi în mare: ocol creșteau numai ştevie şi 
urzici înalte cât omul şi mirosind amăriu; Jianu 
luă şeaua de pe cal, şi-i puse o piedică la picioa- 
rele dinainte; ca să nu poată fugi. Când se întoarse 
iar la foc, i se aduse puţin caş dulce. şi o' bucată de 
mămăligă. El şezu jos pe pământ, i începi să mă- 
nânce. - 

Baciul se întinse lungit, cu tălpile: spre , foc. Capul 
lui cu' căciula "uriaşe, eră: în. umbră. Ceilalţi flăcăi
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stăteau iară. sprijiniți pe măciucile lor, jur împre- 

jurul văpăielor de foc, din care se înălțau acuma 

scântei troscăind spre cer. Un băiat pusese crăci verzi. 

Fumul miroseă a lemn de brad. 

După „o scurtă tăcere, un cioban întrebă pe străin: 

«De unde vii? 
-— «Am fost la Sfinții Părinţi dela mănăstirea la- 

lomiţei.» . 
Flăcăul întrebă atunci pe unul dintre tovarășii săi: 

«Mă, de ce vor fi fiind ăia sfinţi 22 

— <Poi, fiindcă nu se spală şi nu vor să audă de 

fete,» fu răspunsul. 
-— <Aşă dal» 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 la fugă.» 

* Glumele acesteă erau îndreptate în contra boie- 

rului. Ciobanii își băteau joc de părerile lui despre că-" 
lugări. Dar el tăceă şi mâncă, aruncând din când în 

când, câte o bucăţică câinilor, cari pândeau, hămisiţi, 
prinzând bucăelele cu lăfăială şi înghițindu-le foarte 

zoriţi. - 

_ Băieţii făceâu la dame înainte. 
„— «Să vă spun eu una şi bună, zise un al pa- 

trulea, «călugării sunt numai ziua sfinţi, noaptea sunt 

haiduci.» 

Acum însă glasul puternic al baciului se amestecă: 

<Ţineţi-vă gurile, „bărbiţoilor cu caş la gură! Davide, 

Gheorghe! voi să vedeţi de foc acuma, mai târziu 

am să- grijesc- eu de el.» 

Băieţii, cari primiseră însărcinarea, să grijească ei 

de foc, se stârciră jos, unul lângă altul, şi începtiră 
să-şi şoptească - ale lor fleacuri, pe când ceilalți, în-
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velindu:se in şubele lor, se întinseră pe pământ. Iancu. 
se culcă, cât putu mai aproape de foc, unde.eră pă-, 

mântul mai cald, şi curând îi căzură pleoapele. . 
După câtăva vreme. simţea, pare că-l luă cu frig, 

şi se deşteptă, | 

Intr'adevăr, David şi cu Gheorghe uitaseră de foc, 
şi adorimiseră. In spuză se deschideau şi se închideau 

numai din când în când nişte ochi de jar, la suflarea 
vântului uşor. Cerul se acoperise aşă, încât lumina 
lunei străbăteă ca printr'un zăbranic cenuşiu. 

Un zgomot se auzi deodată din tărlaua cea apro- 
piată, unde oile închise peste. noapte tropăiau şi se 
îmbulziau. Când Iancu se. uită într'acolo, zări în mij- 

locul turmei de oi, o namilă neagră, cu amândouă 

braţele întinse. . 
EI trase iute pe baciul de şubă şi-l deşteptă. | 

Acesta sări în sus, îşi aruncă ochii la oi, țipând: 
«Fire-ar al Dracului !» şi cu. măciuca ridicată, sări 

peste focul stins şi pe deasupra înțărcuirii în mijlocul 

târlei. 
— «Hoţule afurisit!» răsună glasul lui mânios, pe 

când cârligul măciucii lui cădeă, ropăind, pe spatele 

tâlharului de noapte. | 

Namila se întoarse, şi un scurt răcnet se auzi, iar 

baciul dispăru în cele două labe ale ursului, care-l îm- 

brăţişau. a 
Acum se deşteptară şi câinii, şi lătrau să-ţi spargă 

urechile. Toţi ceilalţi ciobani săriră şi ei în sus, tre- 

zindu-se din somn şi ţipau, dar nu puteau să vază ni- 
mica, fiindcă oile ieşiseră potop afară din târlă, căutând 

să treacă una peste alta. Tălăngile sunau, şi jalnicul 

<Beee !> se auziă în: toate glasurile,. In fundul învăl- 

N
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măşelii însă, îni întuneric, se' înicinsese o: luptă crân- 

cenă, pe care nimeni .n'0 vedeă. 

Numai Jianu eră de față, aproâpe de luptători, dar 

el nu puteă să tragă cu pușca, fiindcă nişte sdrenţe 

de nori acopereau luna. El se propti cu spatele spre 

urs, cum stă în picioare, şi-şi aruncă brâţele peste 

cap. Incleştând mâinile împrejurul gâtului acelei na- 

mile, el se plecă în jos şi trase cu putere capul do- - 
bitocului spre sine, strigând: «Dă cu cuțitul! Infige 

cuțitul în el.> 

Speriat şi “jumătate: înnecat de neașteptatul atac pe 

la spate, ursul descleştase braţele sale. - 

Deodată veni şi lumina din cer. Printre: norii de 

argint plutea luna în marea văzduhului albastru... - 
— «Dă cu cuțitul!» strigă Jianu. 

Şi deodată simţi povara lăţoasă din spate, iresăl- 

tând. Ursul răcni, apoi horcăi de sfârşanie, şi căzi în- 

to dungă, trăgând şi pe Iancu cu sine la pământ, 
- deşi el îl slăbise din braţe. Incordând toate puterile 
sale, haiducul î îşi scoase picioarele, care se înţepeniseră 

sub ceafa dihaniei.: El se ridică în sus, şi-şi apăsă 

cu amândoui pumnii pieptul răsufiând greu. Incă o 
privire mai aruncă la urs, care :zăceă acuma, fără să 

mai miște. Apoi s'apropiă de baciu. Acesta sta amuţit - 
şi cu faţa plină de sânge. Cămaşa lui eră sfâşiată, şi 
peste braţe îi curgeau şiroaie de sânge negru. 

Şi ceilalţi ciobani îşi făcură acuma loc printre oile, 
ce alergau în toate părțile. - - 
— cApă ş şi pânză !» le strigă Jianu, cât pută să strige | 

de tare, spre a stăpâni gălăgia câinilor, cari lătrau 
împrejurul oilor speriate. 

— '<Oile....» zise baciul răguşit. 
—  «Davide şi tu Gheorghe, porunci Iancu, «voi
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să aduceţi apă şi pânză! Iar voi ceilalți trei, duceţi-vă 

înapoi! adunaţi oile !» 
Ca vântul sburară toţi. Boierul cel străin nu-și pier- 

duse capul. 
Baciul şedeă pe ursul cel mort, căruia îi înfipsese cu- 

ţitul drept în inimă, iar Iancu puse să-i spele rănile. 
«Am crezut, zise baciul, «că eră numai un om: cu 

mintean negru, cum poartă țăranii.» lar când isprăvi 
Jianu, îi zise: «Eşti tare ca urşii, şi ai mâini dibace 
ca o femeie.» | 

După ce duseră pe rănitul în bordeiu,' unde mi- 

roseă a brânză şi a fum, şi-l aşezară pe un pat de 

iarbă cu faţa în jos, fiindcă spatele lui erau.așă de 

rău ciopârţite, încât nu puteă să zacă pe spinare, bă-. 

iatul' cel mai mare rămase lângă el, iar ceilalţi se 

aşezară afară împrejurul focului, care acum se ri- 

dică cu flăcări mari în spre cer. Ursul fusese adus. 

„târâş acolo. La o depărtare de câţiva pași trupul lui 

uriaş, întunecat, zăceă întins, şi împrejurul lui câinii ar 

fi lătrat toată noaptea, până şi-ar fi dat sufletul, dacă 

nu i-ar fi adus la tăcere ciobanii prin lovituri de cio- 

mege şi aruncând pietre asupra lor. A 

Cu sfială şi mare cinste se uitau flăcăii la străinul 

îndrăsneţ, care scăpase vieața baciului, și li se făceă 

ruşine în faţa lui. | 
— «Dacă m'aţi fi adormit şi voi odată cu focul, ne- 

trebnicilor,»> zise unul lui David şi lui Gheorghe, «nar 

fi avut ursul îndrăsneala, să se apropie de turmă.» 

— «Dar cum nu l-au simțit nici câinii?» mârâi 

David. ! 
— «Băteă vântul în faţa lui,» desluși un al treilea, 

«ursul e şiret, tot atât de şiret cât e de nătâng! 

— «Ce nătâng ? trebuie să-l vezi, când fuge !
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-=— «Aruncă şi cu pietre, când este urmărit.» 

— «Astăvară eră să păţesc şi eu ca baciul,> zise: 
Gheorghe liniştit, un. băietan abia de cincisprezece: 
ani, căruia îi străluciă încă sângele tinereţii prin bu- 

cile umflate de copil. <Culegeam zmeură pe mar- 

ginea unei râpi, când deodată -văzuiu un om cu gheba 

neagră şi-i strigaiu: <Ascultă, bre, se vede că tu ştii, 

unde e zmeura cea mai dulce 2 Şi finăcă nu-mi dădiă 
nici un răspuns, sării jos şi-i mai ziseiu încă odată: - 

«Ascultă prietene, nu trebuie să mi-o mănânci tu 

toată i» Atunci el se întoarse :spre mine şi făcu 

-<Măărrr b» Eră un urs mare, negru şi gulerat». 
Ciobanii începură să râdă. Dar deşi se arătau 'pe 

dinafară tot atât de liniștiți că mai *'nainte, ei totuşi 
erau turburaţi în sufletele lor, şi nici unul nu vroiă 

„să“se mai culce. Şedeau stârciți împrejurul focului, 
îl hrăniau mereu, şi. una după alta urmau poveştile, 
ce le spuneau despre urşi, : 

Jianu însă aveă dorință mare să doarmă, şi se în-. 
tinsese jos pe pământ, fiind cuprins de o plăcută obo- 
seală. Ciobanii aduseră un cojoc, şi-l înveliră cu bă- 
gare de seamă. 

* Baciul petrecii o noapte chinuită. Dimineaţa, bă- 
iatul care-l. 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 călăuză,» 
— «Călăuză, încotro ?> întrebă bâciul. 
Iancu privi ţintă în ochii lui: <La haiduci.»
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Celălalt răspunse cu o privire tot asttel de lungă 

şi fără să zică o vorbă. . 

Jianu urmă: «La ce-ţi mai dai ostenelă să: spui, „că 

mai ştire de nici un haiduc? Mereanu este aici, O ştiu, 

Ei, haide acuma, mai degrabă !> 

Baciul zise, să cheme pe Gheorghe, Şi i porunci : 

«Du pr boierul la Mereanu.» 

— «Pe calea cea mai scurtă,» zise Iancu, «să-mi 

arăţi numai, pe unde să apuc.» 

— «Mereanu mă cunoaşte pe mine!» zise băiatul 

zorit şi cu mândrie. - 

— <Cum să nu! Dacă ciobânii şi haiducii m'ar ţine 

unii cu alţii, ar fi rău de amândouă breslele.» 

— «Dar pe poteca, care este cea mai scurtă, nu 

poți merge cu calul. Ea este repede şi în mare parte 

numai prin stânci,> răspunse Gheorghe îndărămnicind. 

— «Atunci păstrați-mi voi calul, până mă. întorc 

să-l iau,» zise Jianu. Ă E 

Făcură împreună, în răcoarea dimineţii, o bucată 

de drum în sus, tot pe acolo, pe unde haiducul sco- 

borîse ieri seara; apoi tuliră în jos pe'o coastă aco- 

perită de enuperi și de mușchiu, în care se cufundă 

piciorul. . | 
Inaintară în urmă spre acel colț de munte, din al că- 

ruia creastă . îmbrădită, văzuse lancu mai nainte 

ridicându-se fumul albăstrui.- El ştiă bine, că pe ase- 

menea coame, legate numai prin colţuri” ascuţite. cu 

trunchiul muntelui, nu puteau să hălduiască păstori ! 

In fuga mare, sau lăsându-se să alunece, rezemat 

pe măciuca, care- -i slujea drept cârmă,scobori Gheorghe 

în vale, şi se. miră în sine, cum acest străin nu nu- 

mai că țineă pasul cu el, ci îl şi întreceă mai , adez
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sea, urmând drumul drept, fără să greşiască, Ei sbu- 

zau de vale ca nişte păsări. 

Când ajunseră la râpele de pietre de var, Jianu 

zise ciobanului : «Acuma întoarce-te, băiete, altmin- 

trelea te mănâncă fript Mereanu.> 

Mirat se uită Gheorghe cu ochii lui negri la Iancu. 
“Jianu urmă: <Tu n'aveai voie, 'să' arăţi nici unui 

suflet de: om cărările: ascunse ale haiducilor, afâră 

numai, dacă ţi-ar fi poruncit Căpitanul, Ţine minte 

asta.» 

— «Apoi tu mi-ai cerut- 0,> răspunse flăcăul fără 
teamă.  : IN 

— «Nu sunt eu cumva “Căpitanul? întrebă Iancu 
aspru. 

— «Ba ai putea să fii,» fu răspunsul cugetat. 

Iancu începu să rîză: «Vezi de pleacă, obraznicule ! 
Să aibi grijă de şargul meu, ca să 'nu-l muşte caii . 

<iobanilor, sau să-l gonească în spre vre-o prăpastie.» 

Gheorghe făcii din cap şi plecă. Peste-puţin el eră 
numai un punct mic, care se mișcă în sus printre cetini. 

Iancu apucă printre colţurile alburii ale stâncilor 
măcinate de vremuri, şi prin ale căror crăpături creş- 

teau plăpândele floricele de munte. Intre prăpăstii, 

la dreapta şi la stânga, el înaintă. spre vârful îmbrădit, 

sărind, îndemânatic şi hotărît dintro stâncă într'alta, 

până ajunse de cealaltă parte în pădure. De pe cră- 

cile brazilor, cari ieşiau din trunchiu, ca spiţele unei 
xoţi, atârnau fragedele ramuri ca un zăbranic. Colţişorii 
cei gălbui de primăvară mai înconjurau încă toate crăn- 
gile asemenea unui chenar. Câte un vârf purtă cior- 
chine roşiatice, florile bradului. Puternicile rădăcini 
ale copacilor erau scufundate în mușchiul, prin care * 
străbăteau, pe la câte un.-loc.
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De aci înainte Jianu scoborila vale, cu mare băgare 

de seamă la orce sgomot. Păsările cântau.şi viespi 

bâzâiau prin aerul cald al zilei de primăvară. Deodată 

se auzi un sunet mai adânc, apoi se pierdu şi iarăşi 

se auzi. Iancu ascultă aţintit. Erau nişte glasuri de 

bărbaţi, dar unde erau ei ascunși? 

Aproape dreaptă se lăsă pădurea de brad spre: 

“vale, aşă încât eră o minune, cum putuseră acei uriași 

de brazi să-şi găsească loc prin pietrişul acoperit de 

muşchiu, să-şi încleşte rădăcinile deștul de adânc, 

ca să, nu-i răstoarne vijeliile. La un loc se ridică pu- 

țin pământul, făcând un fel de. prag, şi când Jianu 

ajunse la margine,. el văzu jos în vale, la poalele 

peretelui de stânci, -un luminiş rotund, : care eră și. 

el înconjurat de bolovani mari, pe cari crescuseră- 

brazi. Undele ierbei celei înalte, cari creşteă . acolo 

până la genunchi, erau. călcate. şi bătătorite. până. 

aproape la mijlocul locului, şi. mai ales acolo, unde 

se făceă focul. 
Mai “mulţi bărbaţi erau acolo jos, unii stând în pi- 

cioare, şi alţii lungiţi pe pământ. 
— «Noroc!» strigă Jianu tare la ei.. 

Dar în loc să mulțumească, ei. se. ridicară cu toţii 

“tresărind, erau vreo douisprezece sau .şi. mai mulți, 

şi îşi îndreptară privirile spre străinul de sus. Două 

puşti lungi se ridicară în spre el. Ă 

Jianu scoase şi el pistoalele, şi le întinse spre roata. 

oamenilor de jos, strigând a doua oară: «Noroc! - 

Acolo în vale un bărbat, scund . şi legat, lovi cu mâ- 

nele ţevile celor două puşti din dreapta. şi din stânga 

sa, şi înjurând, strigă în sus: «Pe cine cauţi tu aici?» 

— «Pe tine» 

— «Cine dracu ţi-a arătat drumul?
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— «Eu singur.» 

Cu glas încet bărbatul dădi o poruncă, şi îndată 

patru flăcăi plecară, câte doui împreună, în sus spre 
pădure, pe de două părţi. | 

—. «Să mă aducă în. jos pe mine? întrebă, Jianu 
| «păcat de osteneală.» . 

" Apoi punând pistoalele iarăşi la loc în brâu, el 
aruncă o privire la stânga şi alta la: dreapta, şi se 

: hotărî pentru această din urmă parte. Scobori îndemâ- 

„natic până la o spintecătură a stâncii, din care. ieşiă, 

-xăsturnat,.un brad uriaş 'cu vârful în jos. - 

In vale începu unul să suduie:: eUsigă-te Crucea! 
„şi poteca aceasta o cunoşti !> . 

Iancu se sluji de copacul răsturnat ca de o scară. 

„„ Deşi se cufundă de câteva ori până ?n şolduri î în cră- 

-cile vâjâitoare, picioarele lui lungi însă -găsiau. rea- 

zăm, şi când ajunse la vârful bradului, care începi 
să se legene sub povara lui, el sări drept în jos în 

iarba mare. 

Oamenii se repeziră. asupra lui ca o haită de câini, 

dar iute ca fulgerul el deschise cu braţele sale vân- 

joase o roată împrejurul său, de trăscăniau căpăţinile 
lovite de pumnii lui, şi cu întreaga putere a.plămâ- 

„nilor săi el strigă; asemenea unei trâmbiţe: <Eu am 
„căutat haiduci! Dar am dat peste borfaşi !» 

— «Inapoi! Nici unul să nu se miște,» porunci 

„omul, care aci erâ căpitan. «Faceţi loc bb 

Şi când oamenii se strânseră mârâind Şi cu duş- 
- mănie împrejurul'străinului, Căpitanul se apropiă câţiva 
paşi spre el,. şi-l întrebă, “sprijinindu-ş -şi mâna stângă 
în brâul încărcat de arme, iar cu. mâna dreaptă ră- 
sucindu-şi neliniștit mustaţa cea groasă neagră: «Cine 
te-a adus aici ?2
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— «Dorinţa mea,.să vorbesc cu tine, Merene.» 

— «Mă cunoşti 22 - 

— :<Precum vezi.» 

— <Vânzare !» strigă unul din ceata dimprejur. 

— «<Tăcere b porunci Mereanu, şi întorcându-se ia- 

răşi 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 am trecut peste .Bucegi, şi Czării aci. fu- 

- mul, ce ieşiă. din coasta îmbrăcată de brădet. Ciobani 

“mu puteau. să fie. Am. simţit, că erau haiduci.» 

:.. -— «In-Telega ai aflat tu... 22 întrebă Mereanu ame- 

“ninţător. - m. 

_— «Este vreo iscoadă !» se auzi iarăşi din mijlocul 

-cetei, fără ca de astă dată să se împotriveaseă Căpi- 

“ tanul lor. 
— «Am fost şi eu închis acolo, >. zise Iancu. 

— «În ocne?» - 

— «Da, în ocne.» 

— «Şi ai putut să scapi î» 

— «Precum vezi.»i. - -, 

-— «Atunci tu eşti chiar Ucigt-l Crucea !» zise un 

- alt haiduc: în bătaie de joc. ă 

— <Sau?: răspunse Iancu. 

_Ochii esi negri scânteietori ai lui Mereanu căutau 

să pătrundă faţa străinului.. După o tăcere, el zise rar: 

«Sau Iancu Jianu.» - 

-— dn sfârşit: ţi: sau. deschis ochii 1» zise Jianu . 

rizând,. 

Cu toţi. îl înconjurară apoi, dar acum nu cu duş- 

-“mănie, ci: veseli- şi: arătâridu-i- toată cinstea. 

-- ra 

bi 
x *
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Haiducii făcură un mare: foc, aprinzând un copac 

întreg, care încept să troscăiască şi să sfârâiască, Lu- 
mina flăcării isgoni bezna nopţii din luminiş: şi o 

împinse spre pădure, 

„Ei mâncaseră şi băuseră, şi acuma şedeau, cu voie 

„bună, împrejurul flăcăraiei, se simțeau bine şi siguri. 

Focul aprins ori-şi-unde, este căminul haiducului. 

Sub. bolta cerului cu stele, în mijlocul codrului vâ- 
Jâitor, în cetatea de stânci, care jur împrejur eră în- 

„conjurată de prăpăstii, numai un om a putut să-i gă- 

„sească şi să-i calce, puternicul Căpitan Iancu Jianu! 

Cu umilință trebuiau să sufere batjocura lui, fiindcă 
-uitaseră să pună om de pază despre râpa văroasă: 

«Veţi fi crezut poate, că bolovanii singuri vor bine- 
voi să vă vestească, când ar veni cineva ?» 

— «Noi. credeam,. că stâncile cele drepte vor opri 

pe orcine, să ajungă până aici» răspunse un haiduc 
dând din umeri. | 

— <A crede nu este destul pentru oamenii de me- 
seria noastră, noi trebuie să ştim, trebuie să fim siguri.» 

Mereanu scoase luleaua din gură şi zise: «De po- 
tera şi de toți Sărdarii ei, de Arnăuţi, chiar şi de Turci 

şi de “Tătari, nu ne temem. Aici la munte suntem ca: 
vulturii în cuibul lor. De tine, Căpitane,» el plecă capul 
pletos înaintea Jianului, «nu e nevoe să ne temem.» 

—. «Elelei b» strigă Iancu, «Mereanu înşiră cuvinte 
meşteşugite, pare c'ar veni dela Curtea: Domnească, 
Aşi vreă însă mai bine să ştiu, ce v'a silit pe voi, să 
vă urcați tocmai în acest pisc, unde: n'aţi putut să 
luaţi cu voi nici măcar caii voştrii ?> 

Mereanu povesti, că-aveau de gând, să. calce Cur- 
tea-de-Argeş, fiindcă acolo arendaşii Greci. 'şi slujbaşii 
lor storceau poporul în aşă chip, încât nici o casă nu.
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mai răimăsese a moşneniior celor vechi.- Că potera îi 
urmărise pe haiduci de aproape, şi că siliți 'au fost 

să fugă. Hărţăgos, aruncă o cracă în.. foc,: care nă- 
buşi. cetatea roşie de tăciuni,: precum şi limbile, care 
se înălțau din ea. Cetatea se scufundă, troscăind uşor, 
Şi întunericul înveli deodată întreaga roată de băr- 
baţi dimprejur, 

Dar şi după ce focul câştigă : iarăşi: puterea, sa. de 

„lumină, tăcerea tot. mai urmă; Mereanu priviă poso- 
moriît şi vrăjmaş: înaintea sa. Jianu şedeă rezemat pe , 

cot- şi priviă gânditor, cum se pierdeau mărginile fla- 
cărilor în noapte. Faţa lui luminată -de foc, rămăsese 

nemişcată, Până. când el începu să mişte nările de 

câteva. ori, şi până. când: -un fulger - „porni, „repezit 

din ochii-lui verzui. - tt 

— «Merene, am o vorbă cu tine,» zise el. 
Celălalt se desmetici atunci din. aiurarea sa. 
"— <Svârlugă,» 'porunci el unui jidav de: haiduc tă- 

năr,. «să vă faceţi un' alt foc pentru VOI !>. 

Flăcăii își luară jăratec şi 'se duseră cu el la poa- 

tele stâncii, 

"Şi după ce cei doui Căpitani, rămaseră singuri, Taricu 
îşi făcii propunerea sa. pe scurt: «Vino cu mine lă 
“Telega, acolo este o parte de Iad adusă pe: pământ. 

| Sunt. acolo o seamă de oameni vrednici, pe câri pu- 
tem :să-i facem slobozi. Sunt cinci haiduci între ei, 
şi ceilalți au făcut omor din ' răsbunare, or au rupt 

în bucățele pe. vreun cațaon de'arendaş, or i-au.pus 
foc la casă, la pădure, la arie. Sunt oameni, cari mai 

ştiu încă, ce- i răsvrătirea, răsvrătirea înipotriva des- 
frânărilor, împotriva 'minciunii . şi-a nedreptăţii, oa- 

meni astăzi rar: în Ţara. Rumânească. Putem: călcă 

acum uşor” ocnele, fiindcă, fără îndoială, straja a ieșit 

Haiducul. : . , 16
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în urmărirea.mea. De acolo „ne repezim apoi la Cur- . 

tea-de-Argeş, de unde până atunci se va fi retras, bu 

zată, potexa, care. te-a urmărit pe tine. .! 

.Mereanu sări: în sus:, «Să trăieşti, Căpitane ! Sunt 

al tău cu trup şi cu “suflet h 

| | Du | 
Svârlugă, tânărul uriaş, fu trimis la ciobani. 

. Când: haiducii ajunseră, odață cu răsăritul lunei, în 

coama muntelui, găsiră acolo o roată. de-cai, pe care 

o'păziă solul lor. şi cu un alt om. Acesta eră David, 

băiatul cel de şeaptesprezece ani. El: se rugase, să-i. 

se dea voie, ca el să-ducă calul lui Jianu, şi cu ochii 
luminaţi sta acum acolo -şi 'ţineă şargul .de căpăstru, 

Ii împletise cosiţe din coamă şi din coadă. 

Iancu se apropiă de el: «Ce mai face baciul vostru 2 

„— «O fi mai bine,» răspunse: David, cum zic. ţă- 

ranii, adică în forma în. totdeauna îndoielnică. In 

vieaţa ţăranului Rumân nu eră .nimica sigur, și:de 

aceea se desvăţase de verce expresie categoric afir- 

mativă. . 

-Printre. haiduci . fica. într aceea ocol, povestea cu 

ursul, pe care David o spusese lui Svârlugă. 

.:: Hotărîţi” la luptă şi mândri, că aveau pe: Tancu Jianu 
în--mijlocul lor, 'ei se pornită. “Noaptea: caii se urcau 

cu uşurinţă. Aerul răcoros pătrundeă ca o apă proas- 

pătă în plămânii 'lor şi al. călăreților,... 

„In curând David vedea şirul lung al oamenilor, ce 

se depărtau, asemănați - numai -unor umbre. negre, 

înaintând pe coama muntelui, în lumina lunei. | 
Când se făcu ziuă, ei: erau-la schitul. din peşterea 

dela valea Ialomiţei. Credincioşi obiceiului - de găz- 

" duire cucernică, călugării primiră pe străini, şi sfinţii
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părinţei se bucurau, de a mai vedeă iarăşi pe : călă- 
torul «din 'Târgovişte.>- Pe  Mereanu îl cunoşteau, 
fiindcă venise de mai multe ori pe la ei, zicea Sta- 
riţul, trebuiă să fi având ceva daraveri cu: Mocanii, 
arendaşii păşiunilor. 

"— «Se poate,» răspunse Banu, «ne-am întâlnit pe 

drum.» 
„La ospătarea împrejurul mesei Gin curtea schitului, 

sub bolta de piatră, călugăraşii bătrâni sburau, în- 
colo şi încoace, pare că ar fi fost de douăzeci de ani, * 
iar 'când căăreţii plecară, în spre : seară, -Stariţul şi 
<u toți părinții se întreceau în blagoslovenii. 

A douazi în spre seară, haiducii scoborau cea din 
urmă. coastă spre Telega. aaa 

"Ei trimiseseră peste zi înainte, o iscoadă, p pe Mier- 

lete, care ştiă să fluere. ca un mierloiu, şi când el.se 
întorsese înapoi, întări prevederea lui Jianu: la Ocne 
nu mai erau decât vreo douăzeci de -Arnăuți. 

Inainte de răsăritul lunei, când noaptea eră mai 

întunecată; locuitorii din sat: „auziră + deodată câteva. 
împuşcături din spre ocne. m i 

Ţăranii alergară; la cârciumă, unde se mai i vedea 
încă lumină prin giamurile murdarite de praf, și unde 
„şedeau de vorbă cârciumarul cu doui bătrâni ai satului. 

— «Aţi auzit ?>'ziseră cei cari sosiau, «împuşcături ! 
Cine. să fie? Nemţii, Ruşii or. Turcii? -. TRE 

Cei din cârciumă însă stau. liniștiți. Bătrânii cu: bar- 

bele albe, ridicară dreapta încet: «Să nu 'vă fie frică. 

Nu. sunt duşmani,» ziseră ei, şi cârciumarul. şopti în 
urechea celui mai apropiat: «Sunt haiducii !» 

“Vorba aceasta fermecătoare se lăți grabnic, jur. îm-
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prejur, pe şoptite. Unul: din bătrânii cu barbă albă, 

zise apoi cu glas din adânc: <Voi oameni buni, voi 

nu ştiţi nimica! Voi nu sunteţi paznicii ocnelor. Acolo: 
sunt. destui Arnăuţi. Omul. doarme greu, 1, după ce a. 

muncit toată ziua !>:- | - m 

Sătenii părăsiră. cârciuma, şi se , duseră ; pe la casele: 

lor, zăvorind uşile. 

Intwaceea . păzitorii ocnelor, -precum şi. toate slugile,. 

fură legaţi şi închişi într un n graja; pe care-l străjuiau: 

* doui haiduci. ; 

La. Sameşul Ocnelor eră. însuși Iancu Jianu. Chir- 

Constantin şedea legat ca vai de el, pe divan. Iancu: 

adună banii şi ce eră mai de preţ, şi-i. spuse râzând = 

«Ce vrei, iubitule, haiducul tot haiduc rămâne! Eu. 

sunt gata, să-ţi dau orce teşcherea la mână, arătând,. 
cât de strălucit ştii tu să faci îndreptarea oamenilor,. 

dar de! ce-am învățat eu dela codru, rămâne tot mai: 
înrădăcinat în mine.» Si 

„Atunci intră şi. Mereanu, iar. înspăimântatul. Cri-- 

sorora sări în sus, ca un peşte, când saltă în aer. : 

„3 «Să nu'te mişti!» porunci Jianu, cu glasul deo-- 
dată schimbat. Apoi întrebă pe ortaş: «Ce este ?>:. 
— «Răsare luna. Să-i scoatem pe ocnaşi din gropi ?x 
— «Cine rămâne de:pază aici în casă 2 

- — «labraş şi cu Corbeanu,> CEE 
„=— <Chiamă-i şi să ducă pe Chir Constântin i în odaia: 

„de alături; unde sunt şi ceilalți slujbaşi. Acolo nu tre- 
buie să-l mai străjuiască în deosebi. - :-.. îi 

După ce se. îndeplini por unca, cei: i-doui Căpitani se: 
duseră la ocne. . + '.. PR 

lancu' pășiă repede.. o bucurie mâre şi sălbatică i îi: 
umpleă sufletul, așă încât simţiă, cuni i bătea i inima pu=: 
ternic,: măsurat: ca un. «ciocan. Acuma el treceă slobod.
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wpe deasupra acestui pământ blestemat, pe care-l.stră- 
măteau pe. dedesubt mormintele cu oameni vii! Şi eră 
el, care aducea acum slobozenie celor îngropați, '.aşă 
precum i: se ceruse. El gustă în ciasul acesta pe de-a 
'ntregul . dumnezeiasca plăcere, dă-a' preface + voinţa 
“sa în putere. - 

— «Unde te duci, Căpitane?> întrebă 'Mereanu, 

-« Acolo este otna cea mare. Băieţii ne aşteaptă, ca 'să 
lase burduful în jos.» | 

— <Dintâiu trebuie să fie scos Gruia la lumină,» 
zise Jianu grăbit: Apoi fluieră 'de două ori; şi din 
"ceata haiducilor, cari stau într'o depărtare, ieşiră Svâr. 
“dugă şi cu Mierlete, venind în' fuga” mare. 

Cu puterea şi îndemânarea celor patru oameni, co- 
livia fu ridicată în sus. Omul, care eră înlăuntrul ei, 

blestemă şi gemea. Când Jianu rupse şipcile şi, înne- 

cat aproape de bucuria ce o simțiă, îi zise: «Tu 
mai chemat odată într'ajutor, frate! Iată, am venit!» 
atunci văzu în lumina lunei, că acea ființă omenească, 
învelită în zdrenţe,. care sta stârcită în fundul coli-: 
viei, se încercă zadarnic să iasă, târâş, afară. 
“Svârlugă intră în colivie, şi 'cuprinse pe omul, ale 

-cărui şolduri şi genunchi nu vroiau să-i mai slujească, 
şi care trebui să se acaţăre de voinic, ca să-l scoată 

“afară. „. o 
— <Aici înaintea ta, acesta pe care-l vezi, acesta. 

este Iancu Jianu,» îi zise Svârlugă. .. 

Faţa îngălbenită a lui: Gruia, împresurată de părul 
şi barba neagră, se ridică întrebătoare,: Făcu o opin-. 

“itire, dar căzu iar jos înaintea lui Jianu, îşi încleştă bra- 

-ţele, singurele mădulări ce-i mai rămăseseră neîncâr- 

cite, împrejurul genunchilor lui, şi-şi apăsă' obrazul 
de picioarele mântuitorului său.
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Bărbaţii dimprejur. stăteau tăcuți. Un mierloiu însă 
din apropiere, cântă mereu frumosul lui viers, şi până 
în sus, pe coastele deasupra Telegei, se auziau, când 

mai tare, când mai încet, cântecele păsărilor. văratice. 

Trupul lui Gruia tresăltă; mişcat de groaznice sus- - 

„pinări. 

Jianu îi puse mâna pe: creștetul capului. Gruia o 

apucă, o sărută,:şi zise apoi cu glas stins: <Doui ani 

- am stat aici în colivie. Tu m'ai scăpat. Tu eşti ca în- 
suşi Dumnezeu Sfântul, pentru mine. Dar pe nevasta 

mea nici tu nu poți să: mi-o mai dai înapoi. Ea mi-a 
fost răpită. De aceea m'am făcut haiduc.» Apoi, is-" 
tovit, căză iarăşi. înapoi şi zise: «Pe nevasta mea nu” 
poţi. să mi-o dai, nici tu.» 

— <Acuma la ceilalţi,» zise Jianu răguşit. 

Pe un cântar de bârne-eră burduful cel mare, fă- 

cut din piei de bou, cu care se lăsau ocnaşii în jos, 
"şi se ridicau bolovanii de sare în.sus. Doui haiduci 

scoboriră în ocnă. Apoi burduful începi. să scoată la | 
vedere, din fântâna Iadului, o nemărginită jale. Fiinţe 
.sdrolite, uscate. şi învelite în zdrenţe, ieşiau .şovăind 
de sub acoperişul şchelei, în lumina lunei, care îi orbiă. - 

" Până la. miezul nopții,” se săvârşi deplin adunarea 
acestor năluci. 

Ei şedeau sau zăceau pe. pământ Erau vreo opt- 
zeci de suflete. ' 

Jianu porunci, să li 'se- deă, mai întâiu de toate, să 
mănânce. cevă. Svârlugă ducea în: braţe pe Gruia, 
care-și muşcă în mâini, ca să nu se vaite, atât de cum- 
plit îl dureă mijlocul.-Tot ce s'a găsit în pivnițele şi - 
în cămările Sameşiei, fu împărţit între oamenii, morţi 
pe jumătate de foame, cari tăceau ca muţi şi mân- 
cau cu o foame sălbatică.
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Apoi Jianu intră. în mijlocul lor şi le zise.:. «Inainte 
de ce se face ziuă, trebuie .să porniţi..Cine' are o va- 

tră a lui, să se întoarcă înapoi la ea.» . | 

— «Dacă-l vor mai primi ai. săi b se auzi un glas 

secat. DE a. 

— <Dacă nu-l primesc, îi mai , rămâne codrul 1» răs- 

„punse Iancu. «Dar cine se trage la codru, aceluia tre- 

buie să-i fie! sfinte Legile haiduciei. Nu sunt scrise 

nicăiri, dar celui, care cutează să le calce, i le scriu 

eu în carne, chiar dacă ar vreă să se ascundă în fundul 

pământului. Haiducul. nu trebuie niciodată să se atingă - 

„de averea unui ţăran, trebuie însă să prade. pe toţi 

Grecii şi pe prietenii Grecilor, să-i prigonească şi să-i 

supună la toate chinurile. De omorit, el. trebuie să 

- omoare numai în luptă Greaptă, și niciodată cu pân- 

dire.» . . . 

Fiindcă mulţi din acești oameni istoviţi. erau prea 

slabi, ca să poată face pe picioare . drumul prin pă- 

duri, haiducii îi duseră în sat, şi deşteptând. pe cârciu- 

marul şi pe câţiva săteni, le porunciră. cu amenințări 

de pedepse aspre, dacă nu vor fi.următori poruncii Că- 

pitanului, ca să-i ascundă şi să- i hrănească pe aceşti 

ocnaşi sloboziţi, până se vor găsi. iarăşi în puterile 

lor; Pentru hrană, Iancu le dădi bătrânilor satului o 

pungă cu galbeni. | 

- O ceată de patruzeci de oameni porniră spre Cur- 
tea-de-Argeș. Gruia şi douisprezece alții, scăpaţi. din 

Telega, se alipiseră de Jianu. şi Mereanu.. 

“La poalele Carpaţilor, .ei trecură. înainte prin văile 
înguste ale munţilor. Din pricina celor din nou adăo- 

gaţi, Căpitanii nu-i siliră, să facă trăpădări de două-
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sprezece şi cincisprezece ciasuri, cum eră obiceiul cu 
alţi cetaşi. Lui. Gruia însă, Iancu îi dădu cel mai bun 

cal din grajdul lui Crisorora, şi din când în când îl 

întrebă: «Ei, Sandule, merge ?». 

Se vedeă atunci în ochii adânc întristaţi ai omului. 

cu faţa subțire şi încrestată Rumânească, a. lui Gruia, 

o licărire de recunoştinţă : «Merge, Căpitane.> | 

A cincea zi ei'ajunseră la Curtea-de-Argeş, vechiul 

Scaun. Domnesc. Numele spune, că a fost Scaun de 
Donnie, şi. bisericile şi mănăstirile, că a fost aşezarea 

unui neam credincios și ortodox, acela al Basarabilor. 

Dar evlavia lor na fost nicidecum neîngăduitoare 

față cu altă lege. Radu Basarab, el însuşi, a făcut, 

în veacul al XIII-lea, pentru soţia sa, Doamna. Ana, 

care eră catolică, o. biserică pe un dâmb, chiar în 
mijlocul oraşului, o dovadă nobilă, că n'avea preju- 
decăţi. Dovezi de acest fel se găsesc adesea în istoria 

Rumâniei, fiindcă îngăduirea religioasă este un semn 

caracteristic al poporului Rumânesc. 

„ Când haiducii ajunseră în Lunca, pădurea cea deasă 

de pe malul râului, atunci labraş, iscoada, dădu de 

o tabără, pe care la început o credea -o tabără de 

Țigani. Lipsiau însă caii şi corturile afumate, Printre 

mesteacăni el văzu, cum oamenii stau împrejurul 

unui foc. Nu spuneau la fieacuri gălăgioșşi, ca Ţiganii, 

ci tăceau.. Nu se vedeau căldări atârnate la fo- 

curi. Femeile aveau port țărănesc, câte unele erau . 
îmbrăcate ca la oraș, unele ţineau copilaşi în bra- 
ţele lor. | 

Iabraş descălică și se duse ărept la. tabără, “Erau | 

ca vreo patruzeci de oameni. Când îl: zăriră, unul 

dintre ei îi strigă: «Cine eşti tu? Ce vrei ?» 
— <Om bun, răspunse haiducul cel mic şi mlă-
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dios, cu ochii negri, sclipitori. «Mai este departe până 
la Curtea de Argeş 2 

- Răspunsul fu o. înjurătură. «Da ce cauţi tu acolo 22 

labraş băgă mâna stângă în brâu, aşă încât supt 

ilicul de postav roşu, împodobit cu multe ciaprazuri, 
dat într'o parte, se vedeau pistoalele şi. cuţitele, şi 

zise: «Poate că caut tocmai pe aceia, cari v'au gonit 

pe. voi afară.» | 

Oamenii se 'sculară în sus şi întrebară cu zor: «Dar 

cine eşti tu ? - 

— <Unul din cei mulţi;» răspunse labraş, şi punând 

degetele sub limbă, scoase un fluerat pătrunzător până 
în măduvă. 
-- Acum toţi înțeleseră, cu cine aveau a face. 

„Şi când. haiducii veniră, în fugă mărunțică, toţi 
oamenii le căzură plângând la picioare: «Ajutor! 
Scăpaţi-ne. Grecii ne-au: isgonit din casele şi din cur- 
ţile noastre. Ispravnicul şi slujbaşii lui ne-au adus. în 
sapă de lemn. Dăjdiile, cari ni le-au cerut, n'am mai 

fost în stare să le plătim. Orcine a avuta face cu 
“stăpânirea, a fost stors până la cea din urmă -para. 
„Datoriile, în cari ne-am cufundat, sunt aşă de mari, 

încât nu le vom mai puteă plăti, cât vom trăi. Văzându-ne 
aduşi în starea asta, ne-au luat şi pământul, ticăloşii, 

blestemaţii! Nu ne rămase, decât să fugim în păduri 
şi să murim de foame dimpreună e cu nevestele şi cu 

copiii noştri l : 

In aceeaşi noapte ardeau în. Curtea.de Argeş, ca 

nişte făclii: de răsbunare, aprinse de haiduci, casele 

Ispravnicului,. ale  Sameșului şi ale mai. multor.Greci.
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voie, ca şi acei ai lui Jianu, să-se atingă de femei 
sau de copii. | Sa 

Rîsul auzit, îi aduse aminte lui Iancu de rîsul bat- 
Jocoritor al desnădăjduirii, pe care odinioară i-l tri- 
misese Sandu, pe când erau împreună la Telega în 
colivii. Acum îl înţelese: Gruia se. răsbunase, făcuse 
o pradă bogată. Dar. femeia lui răpită rămânea. tot 
pierdută, batjocorită; şi, dacă nu eră încă moartă, eră 
prada celor mai îngrozitoare din toate chinurile din 
lume, Me , 

— <Sandule,» strigă Jianu, «vino încoace !» | 
„ Căpitanul îi porunci, să se întinză alături de dânsul, 

şi-l puse să-i povestească, cum, unde şi câţi duşmani 
ucisese Gruia. e .. 

, . 

3: se 

“Pe piscurile Arefului, prin'ale căror văgăuni stră- 
bate Argeşul şerpuind, în sucituri aşă de încâlcite, 
încât uneori se 'pare, că se încolăceşte chiar singur 
împrejurul - său, acolo își așezaseră haiducii tabăra 
lor. Doi dintre tovarăşi rămaseră în. Curtea de Argeş 
ca iscoade, spre a simți potera, şi să dei de ştire, 
fiindcă ea trebuiă să sosească, îndată ce vestea des- 
pre călcarea săvârşită va ajunge mai înlăuntru în pară, e 

Haiducii se întocmiseră în rămășițele negre-cenuşii 
ale cetăţii lui Vlad "Ţepeş, care este aşezată pe colţul 
cel mai repede şi mai înalt deasupra Argeșului spu- 
megător. De zidurile ei sfărâmate, spune lumea, că 
sunt lipite” multe lacrimi. Spune, că Domnul Vlad, 
fiul lui Vlad Dracul, a fost mâre meșter. în răsbu- 
nare.Când a avut bănuială, că locuitorii din Târgovişte 
ţin cu fratele său, Radu cel Frumos, el a pus, să-i
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calce chiar în ziuă de Pasti, Cei bătrâni au fost traşi: 
în țepe, şi. purtaţi astfel prin târg iar - cei tineri, 
dimpreună cu „nevestele, cu surorilă,. cu - fetele: lor, 
aşă cuni se găsiau - cu hainele de. sărbătoare, ar fi 
fost mânați în sus peste râpile sălbatice ale Argeşului, 
unde ar fi fost siliți, să zidească acea cetate. Ei ar 
fi lucrat mereu, «până s'au spart toate hainele de 
pe ei, “şi au rămas toţi desvănuți în pieile! goale». 
„Se vede că lacrimile nu întăresc. zidurile, căci de 

mult acea cetate s'a dărâmat, Liniştea codrului s'a 
încuibat acolo. Copacii, cari înconjoară' stânca; aveau 
acuma, în verdeaţa lor de „primăvară; o înfățișare 
neobicinuită. Se vedeau în cursul. zilei ridicându- -se, 
din dărâmături, fumuri albăstrii, i iar în cursul nopții 
luminele roşiatice ale focurilor. 
“Căpitahii se sfătuiau, Jianu :propuse, să se > alcătu: 

” iască patru. cete, care, prin lipcani, să se ţină mereu. 
în legătură una cu alta. Pentru . haiduci n'ar fi cu- 
minte, să fie' prea mulți la olaltă. Când va „fi trebu:. 
inţa, ca ei să se ascunză, câte.zece, douisprezecă se 
vor face mai uşor. nevăzuţi în. păduire, decât dacă « ar 
îi patruzeci. 

Mereanu- eră și el de acecaşi părere.. E se supu- 
neă lui lianu, fără pizmuire, fiindcă « eră! țăran şi: aveă. 
simţul âcela, care nu se înşală faţă” cu vrednicia și cu 
înaltele cugetări, simţul propriu Rumânului dela țară; 
al omului aşă de. mult încercat şi atât de mult păţit 

Iabraș, cel mai sprinten "dintre toţi, : fusese ! trimis: 
cu o scrisoare a lui Jianu la Vasile Moangă, la Târgu 
Jiului. Iancu-i sciiă: «Nu ştii, nimic de Alexe al nieu? 
Mi-e dor de els.: DC : 

Câteva zile în urmă sosi lipcanul î înapoi; Şi împre- , 
ună cu el şi Alexe, care îndată se aruncă plângând la
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picioarele stăpânului său, închinându-se cala o icoană. 

Moangă vesti pe prietenul său Iancu, prin scrisoare, 

că Tudor are să se -întoarcă -în curând în Ţară, că 

marele Împărat al Franţujilor iarăşi s'a întors în Franța 

din insula Elba, unde fusese surghiunit, şi că pe şe-. - 

sul Rumâniei, pe malul Dunării, a început ciuma să 

bântuiască . groaznic. - ia 
Din gură mai aduseră labraş şi cu Alexe vestea, 

că o roată 'de panduri din Râmnic-s'a pornit. în .ur- 

mărirea haiducilor. Seara sosiră: şi iscoadele dela 

Curtea-de-Argeş, spunând, că se apropie -potera dela . 

Târgovişte. Prin urmare, haiducii. erau . să fie împre- 

suraţi din două părţi.: A douazi trebuiau. să. sosească 

duşmanii, şi să-i apuce.pe la spate. 

Planul lui Jianu eră gata. El trimise toată ceata sa 

în spre miazănoapte, la -munte, şi rămase numai sin- 
gur cu Alexe îndărăt, : : 

In amurgul zilii, ei se îndreptară spre miazăzi, şi 

Jianu puse -pe credinciosul său Alexe, să-l lege de un 

copac. Apoi Alexe fugi cât:putu de departe, înainte 
prin păduri și văi în spre apus, până aproape. de sa- 
tul Aref, şi spintecându- -și hainele de pe trup, îşi văpsi 
fața şi gâtul cu sânge dela o pasăre, Şi se.trânti jos 
la pământ, cât eră de lung. DEE 

“ Catanele. stăpânirii dădură „peste. amândoui, şi ei 
se jeluiau şi se. văitau de schingiuirile, ce le-ar fi su- 
ferit din partea haiducilor ticăloşi, şi se îmbiară, să 
ducă. potera pe urmele tâlharilor. o 
 Isprava: fu . atât de. minunată, încât Pandurii. dela 

| Râmnic dădură năvală, în întunerecul. nopții, asupra 
Arnăuţilor dela Târgovişte, crezându-se „unii pe alții 
<ă sunt: haiducii, şi când, dimineaţa, 'se. înţelese. Înşe- 
larea, două sute. de morţi zăceau „Printre copaci.: 

* 
x %



  

Când se întoarse : Jianu cu Alexe înapoi” la. tova- 
_răşii săi, mulțumirile şi bucuria: nu mai aveau sfârşit. 

“Atunci întrebă Iancu: «Cine dintre voi este gata, 
să-mi facă o slujbă ?> Sai 

Cu toţii strigară : <Eu, stăpână 13 
— «Voi nu ştiţi încă, de. ce fel este - tujpa asta, > 

. Tăspunse lancu.: - 
— «Orice fel de slujbă ar fib. strigară iarăş cu toţii, 
— <Eu trebuie să trec la) Nicopol. Acolo 'este o 

fată în prinsoare, pe .care ;voiu s'o scap.» 
O mână se puse pe umărul lui, şi când îşi. întoarse 

capul, întâlni ochii “mari, negrii şi. sprâncenaţi ai lui 
Sandu Gruia. Pe acesta îl alese Iancu-mai. întâi, apoi 
pe labraş, pe Mierlete şi pe: Svârlugă. a 

In ziua însă, când erau să plece, sosi în tabără un 
lipcan din partea boierului : Moangă, care aducea 0 
scrisoare lui Jianu. : i 
“Multă vreme - Căpitanul se uită încremenit la acea 

scrisoare, Cuprinsul ei eră: «Ileana Golfineanu a fost 
găsită, Maica Agapia mi-a scris. că un om-a adus-o 
la mănăstirea. Surpatele. Dar ea -nu mai este acea 

“Jleană, pe care am cunoscuto-o- noi,: ci .0 ființă. săr- 
mană, căreia suferinţeJe şi groazele, prin. care a  îre- 
cut, i-au întunecat. mintea». : : - 

Jianu încălică îndată şi:plecă spre Suzpaiele. In tot 
drumul până acolo, nu schimbă nici o o vorbă, cu: Alexe, 
care-l însoţiă. 
Pe înserate' ei ajunseră la mănăstire: 
Când intră haiducul pe sub. bolta de sub clopotniţă, 

treceau tocmai două maici. El se -apropiă, de ele Şi 
zise la una: : «Maică, doresc:să Vorbesc... cu Starița. 
“Eu sunt nepotul Sf-ţiei: Sale.»..: 

Cucernicele femei se opriră locului, «Nepotul Sf.ţiei
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Sale ?>. zise maica. şi se:uită la musafir. în “amurgul 
începător, «tu eşti un Golfineân, boierule ?» Şi grabnic 
adause cu compătimire: «Nu “cumva „eşti tu un frate 

"al nefericitei Ileana, 2 
— «Eu sunt un. Jian, > răspunse. Taacu : cu' nerăb- 

dare, slab ascunsă; - 
— «Adevărat, aşa este dădi călugăriţă din | cap: 

cMaica. Stariţa născută Jiancă:: Aşă' dară - tu nu vii 
din pricina sărmanei Ileana ?.. .: .. Aa 

lancu .se: stăpâni” cu greu, «Vreau „să vorbesc cu 
Maica Siariţa,> isbucni el, N 

Călugărița î îi puse atunci cu a blândeţe mâna pe umăr: 
“«Stariţa este în „Paraclis, — şi privighează la Ileana, 
căci Dumnezeti a Scăpat pe: sărmana fată. de vieaţa 
aceasta.» , , RE i 

Jianu făcu un pas înapoi şi închise. ochii. 
Intr'aceea se strecură una din -maici în paraclis, 

mica bisericuță din cuprinsul chiliilor, ŞI curând i după 
aceea Stariţa ieşi. în curte; = 
--— :<lancule, fiul: meu,» zise ea 'cu glâs blană, «Bo- 

ierul Vasile: Moangă mi-a scris.— Ştiu. — Vino s'o vezi.» 
Fără să răspuriză un cuvânt, Jianu se lăsă dus de 

femei. După doui.ani,:.vedeâ acuma iarăşi pe lleana— 
în sicriul deschis. Drăgălaşa moartă. purtă haine 'de 
călugăriţă. Liniştită,: lumină! faţa. ei albă din mijlocul 
broboadei celei negre. La. “capul sicriului ardeau o 
mulțime de lumânări în - sfeşnicele înalte de alamă, 
şi lumina lor. jucă. pe icoanele, ce înfăţişau. vieţele 
sfinților, zugrăvite pe pereţi şi: pe' bolta joasă; întu- 
necată. Miros de ceară şi de tămâie, umplea bisericuța. 
„„Abiă se apropiase însă Jianu de sicriu, : 'Şi- el întinse 

mâna spre legătura i în. pânză. albă, ce tinea: frumoasa  
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moartă: lângă pieptul! său. Privirea. lui întrebătoare 
„se îndreptă; spre Maica Agapia.” E a 

"Liniştit urmă” răspunsul : «Ea a „murit la, „nașterea 
copilului.» 
„Lui lancu îi veneă să geamă! Copitul ei |. AL cui copil 
a trebuit ea să nască, nenorocita ? Scârba ! şi ' mânia 
îl făceau' să tremure cu tot trupul. Din cenuşa iubirii 
se aprinse încăodată o groaznică flacără de gelozie: 
Dar femeile tăcute, care-li înconjurau, şi căre stăteau 
supuse, fără a cercetă, în fața groaznicei întâmplări, 
îi dumeriau sălbăticia Şi-i năbuşiau patima muncitoare: 

Cu capul plecat se strecură 'pe lângă peretele, unde 
se înşirau stranele înnegrite de vremuri. EL intră 
într'una din ele, îşi așeză braţele pe margini, Şi rĂ- 
mase astfel toată noaptea.! 

Stariţa se așeză alături. de nepotul ei pe scaunul 
* îngust al unei strane, După câtăvă vreme însă -maicile 
stăruiră şi o luară, mai cu frumosul, mai. cu zorul, 
şi o duseră afară din paraclis, la chilia ei, ca să nu 

„se obosească prea mult.: 
Numai trei călugărițe rămaseră în paraclis, Ele în- 

genunchiară împrejurul. sicriului. Una. îngrijiă, -ca să 
nu să stingă cărbunii din tămâierul,- care stă jos pe po- 
deală, celelalte ziceau rugăciunile încet, cain pe nas 
şi întrun același ison, cum este obiceiul. Decâteori 
isprăviau o parte din rugăciuni, se sculă una dintre 
maici, și, strecurându-se la biserica: din față, se urcă 
în clopotniţă şi loviă cu ciocanul odată în clopot. Su- 
netul acesta singuratic păreă, în liniştea nopţii, de o 
evlavie nespusă, şi dovedeă, că maicile de priveghiu 
îşi îndeplineau slujba cum trebuiă.. - - 
„Pe făcliile de ceară” galbină, “din paraclis, curgeă 
o picătură topită . după âlta în jos, şi se -sleiau pe 

Haiducul, 
li 

,
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“marginile lumânărei, sau pe farfuria sfeşnicului. Pe pe- 
reții întunecaţi, din cari străluciau numai punctele au- 

rite ale Aierelor dimprejurul Sfinţiilor, erau înşiraţi 

mucenicii şi călătorii spre Ierusalim. Să vedeă, cum 
li se tăiau capetele 'Mucenicilor. pentru credinţă, şi 

cum. erau chinuiți. pe roată, sau. cum se înălțau şi 

"cum. intrau în Impărăţia cerurilor, Acum se cuveniă, 

să fie aşezată. şi sărmana ']leana în ceata Sfinţilor, 

căci ea suferise cel mai. greu dintre toate chinurile: 
purtase. jugul . desfrânării pe 'grumajii săi nevinovați. 

Ce fel de scârbă trebuiă să fi clocotit supt fruntea 

aceasta curată, ce fel de groază sufletească şi tru- 
pească trebuia să fi chinuit și să fi sfâşiat inima 

acestei copile! Na | 
Mâinile haiducului se încleştiau pe marginile stranei, 

el lăsă capul în jos spre piept. Compătimire şi duioşie, 

Lă 

„acele simţiri, cari, sunt cele mai nesuferite pentru un , 

bărbat, şi de care orcare bărbat năzuieşte totdeauna 

să se apere, trebuiă acuma să le îndure Jianu, fără 

ca să-și poată ajută. Lupte dăduse el destule, pusese 
foc la oraşe, băgase groaza într'o ţară întreagă, una 
însă nu putuse să facă: să scurteze. măcar cu ozi 
suferinţele aceleia, căreia îi dăduse dragostea sa în- 
treagă, curată şi plină de visuri. Acun, cel puțin, 
slavă lui Dumnezeu! ea eră moartă, — în sfârșit 

- moartă, Pacea o acoperea. Pace purcedeă dela ea şi 
sfinţiă locaşul, unde ea se odihniă. 

In liniștea nopţii, care domniă tot cuprinsul mă- 
năstirii, se auzi acuma uşoara bătaie a toacei. O maică 
făcea ocolul priri curte pe lângă chilii, cari după obi- 
ceiul drepteredincios, nu. este. voie să fie încuiate sau 
zăvorite, fiindcă o. monahie n'are nimic. de ascuns 
şi nu trebuie să împedice pe: maica, care bate toaca,  
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să intre în chilia'ei; dacă vede, că monahia n'a auzit toaca, şi să-i aducă aminte de slujbă,  : : - „ Yoaca, mai ales când o bate o mână de femeie, se poate foarte ușor să nu fie auzită în somn, fiindcă <iocăneala: nu este mai tare decât aceea a unei %heo- noaie, când ciocăneşte un copac. Se poate chiar, ca ea să fi fost închipuită cu această asemănare de: către cei dintâi Creştini, cari se ascundeau prin păduri, şi ca ei să fi născocit acest semn, spre a-se adună cu “toţii la rugăciuni tainice împreună. Nebăgător în seamă trebuiă să-i cheme toaca. Dintr'însa vorbiă farmecul întreg al acelei credinţe, adânci şi. ascunse, de 'care n'o despoiase încă strălucirea cea.de pre dinafară. 
Tainice şi pătrunzătoare ajungeau sunetele în pa- raclis şi plutiau împrejurul sicriului Ilenei Golfineanu, 
Afară maicile înaintau cu pas încet, prin curte spre „biserică, la rugăciunile de miezul nopței. .. 
Abia dimineaţa, când fu ridicată Ileana, ca să fie 

astrucată, ieși Iancu din. paraclis, - In brazda de iarbă, alături de biserică, aşezată în 
mijlocul curţii, se săpase groapa pentru ea, - 

Haiducul stă amuţit în mijlocul maicilor, pe când 
Duhovnicul mănăstirii, un bătrân preot cu plete de 
argint, cântă rugăciunile. : 

Alexe îngenunchiase şi plângea: 
După 'ce se: sfârşi înmormântarea, Maica Agapia 

apucă pe nepotul său de mână şi-l duse în .chilia ei. 
La ușe așteptă o soră, ținând - în mâini un mic li- 
ghian de argint 'şi un ibric, După obiceiul din -vechi, 
Jalnicii, înainte dea intră în casă, trebuiau să se 
spele pe mâini, ca să n'aducă vreo fărâmă de pământ 
înlăuntru din cel aruncat de ei peste mort, în groapă.
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Dintâiu curse o rază de apă din ibricul de argint pe 

cucernicele degete fără față ale Stariţei, apoi pe mâi- 

nile asprite. de arme ale Căpitanului de haiduci. 

Soarele lumină acuma '0daia văruită.: 

Jianu se aruncă pe un scaun, puse coatele pe masă. 

şi fața în palmele sale. 
* Maica Agapia: se aşeză în faţa lui, şi se uită la el. 

cu. deştepţii săi ochi osteniţi. După câtvă timp ea zise 

vorbele din rugăciune, pe care le spusese cu cevă mai 
nainte preotul la sicriu: <Ea este acum la locul de. 

lumină, la locul de verdeață, la locul de odihnă.» 

Apoi urmă: «Intr'una din serile trecute a sosit o căruță. 
de țară la poarta mănăstirii noastre. Omul, care ve- 

nise cu ea, a ridicat din car o femeie, o aduse în: 
curtea mănăstirii şi plecă apoi iarăși înapoi, cât pu- 

teau caii să alerge de iute. Când maicile îmi adu- 

-seră pe acea femeie, eu recunoscui pe sărmana Ileana. 

Dar ea nu mai puteă cunoaște pe niminea şi nici. 
nu mai aveă cunoştinţă de nimica, nici chiar că eră. 

însărcinată. Eră. blândă ca o păsărică, şi a stat la. 
mine până a murit. Am îmbrăcat-o cu rasă sfinţită, 
fiindcă ea cu adevărat a fost sfântă.» - 

Iancu sări întâi în sus, şi apoi se aruncă. la picioa- 

rele. bătrânei stariţe și-i sărută haina. - 

Degetele de fildeş îi neteziră atunci. părul, alune- 
când pe pletele lui până. la umeri, şi după câtăvă. 

vreme Stariţa îi zise: <N'ai.vreă tu acuma să dormi. 
puțin, maică? Ai stat toată noaptea în paraclis.» 

Ascultător, se întinse Iancu pe divan şi-şi rezemă. 

capul în perinele albe împodobite cu bogate cusă-: 
turi, care, dimpreună cu câtăva argintărie şi cu-icoa- 
nele, erau rămăşiţele din: averea de odinioară a Sta-- 

-riţei. 
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Fiecare : călugăriță aveă voie să aducă cu sine în mănăstire lucruri. de ale sale, de oarece canoanele erau blânde, scopul lor nu erâ aschisa şi fanatica zdrobire a vieţii. Nici una din acele evlavioase maici ! nu-şi închipuiă, că are dreptul, să desprețuiască vre-- | una din formele vieţii. De aceea mănăstirea eră des- . chisă la văduve ca şi la fete, ba se întâmplă.uneori, că soţii bătrâni, care pierduseră copiii lor, sau îi că- sătorise, să se retragă la evlavioasele chinovii, băr- batul la călugări şi femeia la călugăriţe. Pe cine-l Tănise lumea, sau cui 'i eră frică de dânsa, acela se puneă sub scutul.mănăstirii «la umbra mormântului». Nu eră nimic silit acolo, afară de slujba, ce se făceâ de toți împreună, şi fiecare trăiă, cum îi plăceă, în- tovărășit- cu alţii, sau singur. Dar niminea nu eră supărat pe vieață, nu erâ ipocrizie, nici acea sumeţie în ale credinței, care crede, că ea singură a găsit drumul cel adevărat spre mântuire. Pe femeie o cre- deau tot atât.de vrednică de cinste ca şi pe fecioară, şi cu adevărată compătimire de mamă,. se primise . Ileana, nenorocita femeie însărcinată. Maicile înţele- 
geau orce suferinţă şi mângâiau orce durere. . 

Tot atât dela, sine înţeles i se păruse „Stariţei, că: 
trebuiă să dea găzduire şi căutare Ilenei, cât de -fi- resc lucru i. se păreă,' că cel mai fioros dintre. toţi - 
haiducii din ţară, dormiă acum în chilia ei, cea paci- 
nică. Eră om şi el, şi Hristos oare n'a voit să fie 

-om? Că Iancu a greșit, şi că eră incă. în rătăcire ? 
Dar cine nu greşeşte! “Cine are dreptul, :să se facă 
“judecător altuia ? Dincolo, pe cealaltă lume se vor 
limpezi odată toate lucrurile. Vieaţa aceasta este prea 
scurtă. Trebuie prin urmare să aşteptăm, cu răb- 
dare, până ce cu toţii vom ajunge - la acel loc de



odihnă, la acel loc de lumină pe care mănăstirea vroiă 

să-l înfăţişeze nu numai, ca o slabă icoană, pe acest 
pământ, 

% 
e 

Sfârşitul scrisorii lui Moangă glăsuiă :: «Când mai 
vii pe la mine, Iancule ?» 

lancu încălică și porni spre Târgu Jiului, ca şi 

atunci, când perduse pe Ileana pentru întâiaşi dată. 

Ca şi atunci, sufletul lui eră plin de ură turbată, căci 

farmecul mănăstirii evlavioase încetase, îndată ce 

haiducul ieși pe poarta boltită dela Surpatele: De astă- 

dată însă el nu mai isbucni în: vaiete, când dădu cu 

ochii de bătrânul său prieten. La întrebarea boierului 

Vasile, Iancu îi răspunse: <A murit.>—și din glasul, 

„cu care spuse aceasta, Moangă înţelese, că nu vroiă 

să mai schimbe nici o altă vorbă privitoare la Ileana. * 

La rhasă zise Iancu : <Iartă-mă, dacă nu vorbesc, dar 
sunt foarte flămând.» 

Bătrânul dădu încet din cap. Aproape cu evlavie 

priviă la fața, ager croită a Căpitanului de "haiduci, 

„şi-i zise: <Tu nu eşti dintre: aceia, cari trebuesc să 

facă vorbă. multă. Pentru tine vorbesc faptele tale, 
dar pe mine, ca pe un bătrân, ce sunt, lasă-mă să 
spun ceva mai multe, căci alta şi aşă nu mai pot 
face. Când vorbesc, îmi închipui, că sunt un semă- 
nător şi că cuvintele mele sunt grăunțele, pe care 
le arunc în holde. Dare- -ar Dumnezeu, ca ele să gă- 
sesc totdeauna o țarină ca asta, >—şi mângăiă uşurel 

braţul lui Jianu, — «care este ași de rodnică, încât. 
din ea va răsări acea minunată sămânță, care. se! 
chiamă dreptatea.» 

- — «Ce ştiri mai ai dela Tudor 2 întrebă deodată 
Iancu, 
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Moangă îi istorisi de Congresul dela Viena, despre 
“Prințul Metternich, despre. Cavalerul de Gentz,. Co- 

respondentul oficial al lui Vodă Caragia, şi că Vla- 
dimirescu a fost înfățișat de către Generalul Strogo-. 

noff marelui “Țar Alexandru, aşă încât acuma se 

poate întoarce înapoi în Ţară supt scutul acestei stră- 
luciri. 

— «Halal!» zise Jianu sec. -cAşă dară “siguranţa 
unui om atârnă în "Ţara aceasta dela mila Ruşilor.» . 

Cursul de vorbă a lui Moangă se opri, şi el îşi 
netezi barba cea albă. In sfârşit, zise oftând ; «lancule, 

ce foloseşte fudulia ?> Se încercă să-i arate trebuința, 

ce o avea Ţara, de a se alipi pe lângă o Impărăţie 
mare, fie Rusia, fie Austria, sau chiar — cu un alt. 
oftat -- Turcia. N 

Intr'acea se adusese la masă un curcan uriaş. 
— «la spune-mi,» îl. întrerupse Iancu,  <crezi tu, 

că acestui curcan îi pasă ceva, dacă-l mănânci tu, 
sau eu, sau însuşi Ţarul ? . 

Moaigă ridică o privire întrebătoare spre Tancu.. 
— <Ţara Rumânească» urmă Jianu, «nu este alt- 

ceva pentru toţi acei „puternici stăpânitor, cari O 

înconjoară, decât tot o. friptură gustoasă, la care 
cu toţii poftesc. De aceea, Dracu să aibă parte de 
mila lor !» 
— <Dar ce să ne facem noi 2. zise Moangă. 

O privire a celuilalt, o ciudată scânteiere, din ochii 
lui ca dintr'un oţel scăpărat, făcu pe moșneag să: 

amuţiască, iar Jianu îi răspunse: «Tu ziseşi adineaori, 
că faptele mele vorbesc deslușit.» | 

Apoi împărtăşi Boierului.. Vasile, că a părăsit mun- 
tele şi că are de gând să rămână câtăva vreme în 
șes. Moangă găsi, că bine face, şi-l rugă, să ducă
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veştile sosite dela Tudor câtorva prieteni, mai ales lui 

Tache Ghica la Ghergani, la care-i dădii şi o scrisoare. 

Intraceea adunase Alexe câţiva - din tovarăşii cei 

vechi, a căror bucurie eră nespusă, când aflară de 
învierea . Căpitanului din Ocnele Telegii. In mai 
multe cete şi schimbaţi în deosebite porturi, -ca că- 

lugări, ca ţigani şi ca negustori, ei trecură în Ru-. 

mânia Mare. - .. - 

„Nopțile erau calde, zilele chiar ferbinţi. 

„Cu cât înaintau mai spre miazăzi, cu atât. auziau 

mai mult vorbindu-se despre ciumă. 

Toate conacurile boereşti dela ţară. erau locuite. 

Supt un stejar mare, în grădina dela Ghergani, 
eră o filigorie rotundă de scânduri, în care şedeă la 
masă familia boierului Tache Ghica cu musafirii săi. 
Câteva felinare luminau la masă, erau nişte sfeşnice 

de alamă cu lumânări de. seu şi având, drept scut 

împotriva vântului, un fel de căciuli de sticlă, cum 
se aduceau dela glăjăriile din Ardeal. O sumedenie . 

„de gândaci, de fluturi de noapte şi de țânțari, intrau 

bâzâind pe uşa dată .îndărăt a filigoriei, până când 
jur împrejurul fiecărui sfeşnic se. făcuse pe. alba față 

"a mesei câte un cerc de asemenea iubitori de lu- 

mină, cari, pentru această credinţă a lor, îşi găsiseră 
moartea. : 

— «a spune-mi, prietene Tache,» zise unul dintre 
boieri, ştergându-şi mărgelele de sudoare de pe faţa 

“lui grasă, «pentru ce ne închizi tu pe noi, într'o ast- 
fel de căsuţă strâmtă pe - căldura- aceasta ? Dacă ar 
fi un an cu adesea vreme tare, a-și mai înţelege 
această supărătoare măsură de prevedere, dar „de 
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astă toamnă, din păcate,: n'am mai văzut nici un 
norişor pe cer!» | i 

— «Prea adevărat, prietene Costea, > răspunse stă- 
„pânul casei,. «şi mie îmi este tot atât de „cald. ca ţie,. 
dar că trebue să ne topim aici cu toții, are pricina 
sa. Şedeam chiar în : locul acesta, sunt acum zece 
zile, înainte de a face fligoria asta, şi : deodată 
mă pomenesc, că.mă chiamă Marin, vătaful. meu de: 
curte, Ja portița ulucilor, pe unde duce drumul mare, 
în lungul grădinei mele, spunându- -mi, că un om do- 
Teşte să-mi vorbească...>2 - 

— «Apoi să mă ierţi > îl întrerupse . grosul boier 
Costea Movilă, <adică, orcând te-ar. chiemă noaptea 
cineva dela masă, tu laşi furculiţa î în friptură şi alergi 
ascultător la uluci?>; 

Tache Ghica dădu din cap şi- i. răspunse : «Las fur- - 
culița, da, ascultător în friptură şi alerg la uluci, căci, 
iubitule Costea, nu este. mult, de-când au venit: la 
vărul meu, la moşia Cocoşu, acei musafiri, cari: nu” 
se duc niciodată, fără să iă cu sine argintăria și toate 
celelalte lucruri ' de preţ, ce se găsesc. în casă, ba pe 
vărul meu și pe “cucoana lui i l-au desbrăcat chiar până 
la cămașe.> ” - i 

Ochii boierului Movilă se deschiseră atunci mari, * 

cu toate pernițelecare îi împresurau. Ascuţind bu 
zele, el. Auieră încet. : : . 
:— Vezi, prietene,» urmă Tache. Ghica, «tocmai 
aceşti musafiri erau” atunci la ulucile mele, şi cel mai 

mare dintre ei îmi zise: <Boierule 'Tache, se văd lu- 
mânările la masa ta din drumul mare. Eu trec câteo- 

„dată cu. băieţii mei pe aici. Sunt 'şi ei oameni, şi 
câteodată poate flămânzi. Ai face mai bine, să nu-i
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pui la ispită. >» l-am mulțumit pentru sfatul prictenesc, | 

şi am hotărît să fac această filigorie.» 

— <Şi eu îți mulțumesc pentru această istorie,» 

zise Movilă, căruia îi trecu acum un fior rece prin 

spetele late. «Intradevăr. că m'am răcorit. Dar: cum 

se face, 'că tu te afli în asemenea bună prietenie cu. 

aceşti tâlhari ?> 

"— «Nu ştii, cine este Căpitanul lor ?>- întrebă Ghica, 
— «Nu ştiu. Cine e?» 

Ghica .şopti: «Jianu.» 

- Movilă 'şi făcu cruce, şi după ce se. mai reculese 

puţin, întrebă încăodată: «Şi el este într'adevăr.... ? 
— <Fără îndoială». îi tăiă Tache vorba, <el nu este 

un borfaş de rând. El se trage dintr'un neam ales, 

deşi nu sunt de rangul Filipeştilor, nici al Bărcăneş- 
tilor sau Creţuleştilor, dar bătrânul Jianu purtă tot 
ca ceilalți boieri, ciacşiri roşii, iminei de safian şi iş- 

licul cu fundul verde...» Deodată se opri din vorbă, 

fiindcă se auzi zgomotul unei trăsuri şi zângăniri de 
clopoței din spre curtea gospodăriei. «Ei, se: vede, că 

ne sosesc musafiri! Cucoană Zoe, zise el soţiei sale, 

«sunt toate: paturile prinse, sau mai avem încă loc?» 

Cucoana dădu din cap: «Loc destul.» 

Deodată se arătă Marin, vătaful de curte, în uşe 
şi vesti cu faţa îngrijorată şi cu un fel de speriată 

supunere: <Milostive Stăpâne, Jianu.» 
Boierului Costea îi căzu furculița din mână, Cu- 

coana Zoe se îngălbeni, micul Ion, fiul lor, sări în 
sus din scaun, şi cele cinci fetiţe din capul de jos al 
mesei, deschiseră mari, frumoşii lor ochi. - 

- Stăpânul casei 'dădu zâmbind, porunca: «II rog să 
poftească, Să se 'mai aducă o. farfurie de ciorbă, dar 
să fie fierbinte.»
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„Marin sbură înapoi, şi curând se auziră niște paşi, 
Tache Ghica strigă în spre grădină: «Bine ai ve- 

nit, lancule!> şi întinse mâna celui care intră, ca s'o 
sărute, o 

Purtând puşca legănată în mâna stângă, ian se 
opri în prag, şi întâiu măsură cu o singură privire 
pe toţi mescnii, apoi se 'apropiă de gazda casei, Şi 
plecă capul său cu pletele negre spre mâna, ce i se 
întinsese, , 

— <Şezi aici lângă mine!» zise Tache” Ghica, pe . 
când haiducul rezimă "puşca de perete, şi pe când un 
slujitor îi apropiă un scaun. «Domnia lui> urmă el, 
ceste prietenul meu, Costea Movilă.» 

;— «Care se bucură mult,. să-ți facă cunoştinţa,» 
adăogă boierul cel gros, <şi care nădăjdueşte, că pe 
cât timp vei fi tu aici, vom puteă să nu mai şedem 
în acest cuptor, ci să mâncăm ca mai "nainte, în gră- 
dină, afară.» - 

Sprâncenele haiducului se ridicară în sus, și el 
aruncă o privire cercetătoare deasupra lui Costea Mo-" 
vilă, apoi apucând cu mâinile sale puternice şi arse 
de soare, de masă, zise:. «Hai, să ducem masa afară.» 

— «Stai !» strigă Tache râzând, «stai, tu prea cin- 
stită vijelie! O masă cu întrerupere nu e după pofta 
noastră, a oamenilor aşezaţi ! Mai avem vreme și mâinei 

şi poimâine, ca să şedem sub stejar.» - 
— «Mâine, poimâine ?» răspunse Iancu zâmbind, pe 

“când îşi înfigeă şervetul între nasturii ilicului său 
alb, împodobit : cu ciaprazuri. negre. «Cât ai de: gând, 

“să mă ţii tu aici, boierule Tache 23" 

- — «<Orcât poţi tu să rămâi, lancule, şi orcum, cel 

puţin să facem câteva vânători. Elelei! Iată şi Ioniţă !» 
Un ţăran se arătase în lumina revărsată din filigorie
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în spre grădină. «EI ştie, că .se fac totdeauna vânători, 

"când vine boierul Iancu !» 

Boierii intrară apoi. în vorbă cu Ioniţă, privitor la 

vânătorile celor două zile următoare. 

Cucoana, fetele şi micul băiat tăcură muţi, cât timp 
erau la masă, dar după ce şe sculară. bărbaţii, spre 

a, luă cafeaua afară, tineretul sglobiu o rupse la fugă 

prin grădină, prin curte, drept în casă, izbindu-se în 

pridvorul, slab luminat, de jupâneasa Safta, care, cu 

braţele încărcate de rufe de aşternut, bine mirositoare 

a livănţică, vroiă tocmai să intre într'una din odăile 

de musafiri. | 

— <Safto, măicuţă Safto !» strigau glasurile tinere, 
amestecându-se speriate. «Ştii tu, cine este aici? Tâl- 
harul! Haiducul, care.le-au luat. Raleteșştilor, la Co- 
coşu, toate hainele de pe trup! Şi tata la poftit să 

șadă cu el la masă! Tata-i zice Iancule !» 

— cAstâmpăraţi-vă, tăceţi b îl. linişti Safta, ciaca 
vine Cucoana. Să nu cumva să vă găsească în prid- 

vor! Duceţi-vă la odăile voastre, şi, închideţi uşa cu 

zăvorul, puişorilor !» 

Fetiţele dispărură, pe: când. micul Jon alergă spre 

a întâmpină pe mama, şi-i făcu întrebarea: «Trebuie 

acum să-i dăm şi noi haiducului toți banii noştri ?» 

Nu din partea aceasta practică, ci dintr'o altă parte, 

romantică, priviau tinerele fete sosirea lui Iancu Jianu. 
In odaia lor una se aruncă pe divan şi zise: «Ah! 
pare că este un craiu din poveşti ! Cu pletele lui ne- 

gre, cu ochii lui selipitori, şi cu dinţii lui. strălucioşi ! 
—- “Iriniţa s'a şi îndrăgostit de el!» .zise: râzând 

altă fată, şi se întoarse pe loc, de-i sburau 'fustişoa- 
rele de mul, Apoi sări pe divan: şi tăbări peste Iri- 
niţa. Ele. se luptau şi țipau ca nişte băieţi. !
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Fetele casei se mirau de cele două iverişoare ale 
lor, iar a treia dintre musafire se: aşezase pe poliţa 
ferestrii, între glastrele cu rozete, şi râzând, î îşi cum- 
păniă vârfurile picioarelor. ” i 

O bătaie la uşă le speriă deodată pe toate. 
— «Jacătă-l!. Vine să fure pe Sanda!» strigă Iri- 

niţa, şi împinse pe sora "sa fără veste de pe divan î în 
jos pe 'covor. 

La a doua bătaie poruncitoare, Ana Ghica, cea as- 
cultătoare, alergă la ușe şi trase zăvorul deschizand. 

Eră mama lor, şi ea intră în odaie.- 

— «Vă rog, fetelor, să fiți cât se poate de. cuviin- 
Cioase,> zise ea serios. «Când va veni tatăl - vostru cu 
musafirii săi sus în casă, să nu cumva :să se mai auză 
vreun -zgomot din odaia voaștră. Asta ar fi o ruşine. 
Sultano, draga mamei,» îi zise ea fetei celei frumoase, 
care şezuse între glastrele cu flori, şi care se lăsase 
acuma binişor în jos de pe fereastră, «tu eşti cea mai 
cu minte. Tu să îngrijeşti, ca să fie linişte desăvârșită.» 

Sultana îi sărută mâna cucoanei Ghiculese, şi apoi 
tot astfel făcură şi celelalte, iar mama le sărută pe 

toate pe frunte, făcând semnul crucei pe tinerele lor 
capete, şi plecă. | | 
„-— «Se înţelege, că Sultana este cea mai cuminte!» 

zise Sanda, îndată ce uşa se închise. «Doamne sfinte, 

ea tocmai soseşte dela curtea lui Vodă, unde negreşit 
că a învățat multe lucruri frumoase !» 

Trei ţigănci tinere. intrară, spre a face paturile, Şi 

ca să ajute la cuconiţe să se desbrace, una aducea 
pe o tavă de argint cinci pahare cu apă şi cinci lin- 
guriţe de şerbet de vişine. . | 

Pe când micele slujnice mlădioase, cu ochii' pre- 

lungi ca migdalele, şi cu basmalele lor în feţele cele
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mai aprinse, -aruncate peste părul lor negru ca pana 

'corbului, ajutau cuconițelor să se desbrace, poveştile 

se urmau înainte, însă cu glas mai domolit. . Sanda 
și Jriniţa, care erau de fire dintr'un neam, care-se 

aprinde, visau înfiăcărate despre Căpitanul de haiduci. 

Pe când Sanda vorbia, ea își sucia capul cel mic în 
toate părțile, aşă încât pentru ţigancă eră o caznă, 

„să-i pieptene bogatele valuri de păr castâniu. Deodată 

în, mijlocul vorbei, ..cuconița se întoarse, apucă pe 

șlujnică de coadă şi o lovi cu faţa de.muchia mesei, 

lângă care şedeau. 

—. «Sando, ce faci !>. strigă, Sultana. A 
„_—.«Ma - smuls de păr, cioara neagră,» răspunse 

fetiţa: supărată, Se | 
Sultana îi zise pe. Greceşte: «Dar este om şi eab 

— «Cum?» întrebă Sanda, mirată. 
— «Zic,-că şi ea este om, "deşi e slujnica.. ta. > 

= O “Doamne, răspunse Sanda. rizând şi nici nu 

prea înțelegând, ce spusese prietena sa, «şi aceasta 

tot: dela Domnița Ralu ai învățat? Să faci atâta vorbă 

de prisos pentru o nimica toatăl> 

— «Pentru o nimica toată 2» răspunse cealaltă, 

«Tinca are urme roşii pe obraji și pe frunte, puteai 
să-i turteşti nasul.» 

— «Atunci î-aşi fi dăruit pantofii mei cei „cusuţi 
cu fir, cari-i plac atât:de mult,» zise Sanda.: | 

- Iar Iriniţa adaose: <Da, fireşte, ca o gâscă proastă, 

tu ești totdeauna aşă de bună! După ce ai bătut o 
slujnică, îi dărueşti apoi tot ce-ai.» | | 

Sultana ar fi voit să răspunză, dar se mărgini nu- 
mai, să ridice din umeri. Se făcuse o cută mică între 
sprâncenele ei arcate.-Ea oftă. 

Sanda sări în sus şi o apucă de-gât.. «Of, drăguță 

.
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uneori nu te înțeleg ! Dar am mare admiraţie pentru 

tine. Tu înveţi atâtea lucruri la Curte, dela - Domnița 
ta! Se zice; că'ea este . grozav de cuminte.. Este. şi 
frumoasă ?> | 

-— <Are nişte: ochi ca două stele negre, > răspunse 

domnişoara dela Curte, «şi apoi este aşă de. bună, 

așa de bună! Voi ştiţi, că ea s'a rugat de cucoana 

Zoe, să mă aducă la Ghergani, fiindcă a făgăduit 
mamei, să îngrijiască de mine, ca de . ochii: săi din 
cap, şi din pricină că în București a isbucnit mo- 

lima.....2 i 

„Deodată strigară toate fetele: «Ptiu, ptiu! de asta 
nu se vorbeşte, > îşi făcură cu toatele cruce şi bătură 

cu degetul de vre-un lemn. | 

> 
sk * 

" Micul Ion avea “multe de povestit, tot lucruri nouă 
şi minunate surorilor. sale și prietenelor lor, care, ca 

fete ruşinoase, se arătau cât se puteă mai puţin. El 

“se duceă la vânători şi îi iscodeă, Dela. ei aflase, că 

boierul Iancu nimerise cu puşca, din curte, de. trei 
ori. dearândul, tocmai. piatra de hotar din marginea 

pădurii, ş şi că el sărise peste iazul cel lat dela moară, 
peste care. abia poate sări un cal puternic. Nu nu- 

mai .că sărise, dar aproape sburase peste el. La goana 
de iepuri se culcase jos pe spete, cu pușca sub cap 
şi aşă ţinteă. De câte ori descărcase. pușca, niciodată 
nu dăduse greş. | - | Ea 

La fiecare mâsă nu lipsiau lăutarii. Asta “ținea 
acuma de trei zile, Şi-i plăcea Căpitanului de haiduci. 
Cheful. îi făceă bine. „Cât despre partea. femeilor el 

nici: nu se uită la ele, dar simţiă urmele. lor din. ro- 

stul şi din cuviinţa, „ce se vedeă domnind în toată casa.



" Boierul Tache îşi poftise prietenii." 
Până noaptea târziu se vorbi sub stejar, cu cafele 

negre şi. cu. narghilele, tot despre : lucruri serioase. 
Cel mai tăcut însă dintre toţi eră Jianu, deşi ve- 

nirea lui şi ştirile, pe care le adusese din Târgu-Jiului. 
fuseseră pricina acestei adunări. 

Cu multă dibăcie la vorbe, boierii ţineau logosuri. 

despre starea lucrurilor din Evropa în. deobşte şi din 

Rumânia în deosebi. Se chibzuiă, dacă a făcut bine 

sau rău Vodă. Caragia,” să jicniască cu îngâmfare, 
după exilarea lui Napoleon şi după reîntoarcerea 

Burbonilor pe tronul Franţei, pe- Ledoulx, consulul 
Franțuzesc din Bucureşti, pe care mai nainte îl că- 

delnițase cu multă umilință, să-l jicnească, când a 

" cerut pedepsirea ruşinei, ce i se făcuse nevestei sale, 
şi când drept răspuns Caragea "i aruncă vorbele : 
—- «Monsieur, le. temps de ? Napoleon n'est plus.» — 

Aceasta negreşit a avut de urmare, că Ledoulx fă- 

cuse raport ambasadorului său din Constantinopol şi 

primise ordinul, să părăsească îndată, țara, făcând 
protest. Acum însă Napoleon se ivise din nou, scă- 

pat cu mare îndrăsneală din ostrovul Elba. Dar 
oastea lui rămăsese în Rusia. Trebuiă aşă dar să fie 

câştigată Rusia învecinată, şi apoi se putea găsi un 

bun şfichiu înpotriva lui Ledoulx. Prietenia cu Aastria 
prin mijlocirea lui Gentz, . încă eră. îmbucurătoare. 
Fără îndoială că politica unui Fanariot, şi în deosebi 
politica acestui pungaş . de Scotocilă,: cum i se ziceă 
lui Caragea, trebuiă să-i folosească mai întâiu lui. Ca 
să-l țină Turcii, stăpânii lui, în scaunul domnesc, el 
trebuiă să-şi asigure alte prieteşuguri puternice, de 
cari să le fie frică “Turcilor. De astădată însă inte- 
resul ţării se potrivea întocmai cu acela al lui Vodă.



  

Jianu, care'tot trimisese: cercuri: de fum în sus 
spre stele; îşi întinse deodată picioarele” şi: repezin-” 
du-le înainte zise cu asprime: «Credeţi voi, că un 
copac putred în miezul lui, poate: să se. =. întărească, 
dacă îl sprijiniți de un perete ?»: ai 
— «Nu răspunse unul mirat: a 
— «Sau că un ciumat,> urmă Iancu, «care nu mai 

poate sta pe picicare, se va face sănătos, , dacă- l veţi 
legă, drept, de un par? 
“Deşi boierii, adunaţi la: Tache € Ghica; erau mai lu- 
minaţi, decât: ocârmuirea: din Bucureşti, care, spre 'a 
împiedică lăţirea ciumei, oprise cu: groază! eretică, s să 

se numească boala cu numele ei, :ei totuşi s se  înfio- 
| rară de, vorba: zisă: de: Jianu: : | 
— «Incă mam auzit,» zise stăpânul casei: într! un, 

ton: cam dojenitor, <de asemenea lucru. Va fi poate 
una din Panacheile: Agei' din Bucureşti.» Ca 
— Şi dela el, “fără îndoială, a-ți învăţat-o şi voi; o» 

răspunse Tancu, «de vreme ce voiţi s'o întrebuințaţi 
şi în politică.» - . : 

EL se uită jur împrejur la toţi cu privirea lui: stă- 
pânitoare: Apoi urmă cu asprime, 'așă încât: fiecare 

„vorbă 'a lui se înfigeă, ca o lovitură de: cuţit: «Sufletul 
Ţării este ciumat. Măduva ei este putredă. şi: puro-. 
iată. Dacă nu suriteţi în stare, să-i aduceţi ajutor din 
lăuntru, preînnoinduci! sângele; atunci nici un reazim 
din afară nu poate folosi nimic. i Na 
"Boierii 'se uitau cu toţii în pământ. În cugetul lor 

„recunoșteau dreptatea vorbelor lui Jianu. In faţa lor 
se găsiă 'singurul apărător cu inimă-al  Rumâniei, care 
pornise cu sabie de foc împotriva piicatelor, ce mis- 
tuiau- vieaţa. Țărei. Dar cine. se mai „Putea asemănă 
r- 

Haiducul, ae - 58
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cu el? Cine şi- ar: fi părăsit casa. şi curtea sa, casă se 

facă locuitor pribeag al :codrilor ? Si ia 
„Boierii . îl găsiau :pe- acest Iancu Jianu, măreț, dar! 

foarte adesea supărător. ._. -.. - 
Din fericire sosi o slugă, aducând o tavă încărcată 

de păhăruţe mici, cu -vişinată. ţinută la ghiaţă. Boierii 

începură a gustă şi schimbară. vorba. In curând se 

găsiau iarăş, plutind în-cele mai late palavre, pe care 

totuş ei le credeau a fi o patriotică răsvrătire. . 
Aşă se istorisiă, că Scotocilă ar fi.trimis sume mari 

de bănet la Țarigrad, spre a îmbună pe'Turci pentru 

călcarea făgăduinţei sale, . fiindcă - sorocul de trei ani 
ai Domniei.. lui trecuse, dar el, se înțelege, doriă: să 
domnească înainte, şi de :aceea trebuiă. să numere 

mult peşin. Intre alte orânduise, să se -facă o numă- 
'rătoare a poporului.. Apucată cu pricepere, această 
daraveră puteă să-i aducă tot atât folos ca şi un bir, 

şi  Caragia. o arendase celui mai potrivit om, boierului 

Sterie Albescu. Toţi râseră cu dispreţ zicând: « Aceasta 

însemnează, a face pe ursul prisăcar>... .. a 
„_—:«De aceea,» zise. unul. din boieri, <eu n'am pri- 
mit., propunerea lui. Vodă, ca să. iau. şi -eu parte la 
afacerea „aceasta. Anul trecut eram. cu Albescu,. la 
„Divan. Totdeauna după ce ,şezusem la sfat cu el, „pe 
urmă am luat .o baie,» şi.el se- scutură.. 

„Iancu-i zise acelui boier. subţire: «Tu 2 ai Tuat, baie, 
boierule Dinu? Trebuiă să-l, fi. scăldat pe. Albescu. > 
_— «Pe acela mul spală toată apa, Dunărei b. Tăs- 

punse boierul.. : NE i, 
— <Atunci trebuiă să- l cufunzi î în Dunăre, > răspunse 

Iancu, <gângăniile spurcate nu mor numai de dispreţ.> 
„Iar se făcu tăcere, până întrebă Iancu: <Albescu acela 

nu este unul cu barbă spână şi cu nişte ochi galbeni 2



  

— «Tocmai aşă,» 'zise Tache Ghica. .- 
— «Unde este el acuma?» întrebă. Jianu. 
“Boierul Dinu-i -răspunse: «Pe cât ştiu 'eu, pe lângă 

Argeşul de jos, între Olteniţa şi Giurgiu.» DE 
—«El:este> începu “iară vorba Tache. Ghica, <şar- 
pele.cel mai veninos, pe care l-am cunoscut. vreodată. 

„- Din toată tacma slujbașilor nemernici ai. acestei Ţări, 
dela. cei mai: mari şi până jos la; albăstrimea de rând, 
“el este cel mai ticălos, cel mai muncit: de: iubirea de 
argint i 

—. «Şi de aceea tocmai: este credincios lui Scoto- 
cilă,> întregi vorba -Costea “Movilă. . Apoi: începură 
iarăş bârfelile pipărate cu batjocură, întrebuiriţându-se 
“mereu cuvintele . «ca în “Țara Rumânească» sau «cum 
se poate numai la noi.» Care de care încondeiă mai 
bine pe cei mari şi pe cei' mai mărunței, albăstrimea, 
-cum li se ziceă. Fiindcă oștirea aceasta de scârțietori 
pe hârtie nu puteau să poarte giubele - scumpe, ca 
;guşa' porumbului, sau ''albe, -iar de cele ' mai scurte, 
castanii, fistichii sau ' roşii închise ca: negustorii, nu 

vroiau să poarte, de aceea ei se îmbrăcau cu postav 
civit de' Braşov, şi dacă nu le ajungeau banii, să-şi 

“facă hainele întregi de asemenea postav, îşi puneau 

cel puţin ' gulere civite şi capace pela mâneci. Atât 
boierilor mari, cât şi celor mai din coada albăstrimei, 
încredința Costea Movilă, le slujesc numai patimile 

şi lipsa de mustrare de cuget, spre a se ridică. «In 

“Țara asta, la înaintarea unui dregător nu este hotăritor 

".aceeace ştie, ci este de folos numai lipsa | lui de con- 

Ştiinţă». ' n 

Jianu, care iar tăcuse câtăva vreme, se sculă acum 

-drept în sus şizise: «Dar de unde ar şi puteă'să ştie cei 

«din tagma slujbaşilor ce, însemnează să fii un om de
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treabă ? Fost-au ei haiduci ? Fiecare. din băieții mei ştie, 

"că el este pierdut, dacă .nu-l aleg de Căpitan pe cel mai 

vrednic dintre ei, şi dacă nu ascultă de el.La cinstiţii sluj: 

başi însă, nu este capul lor în joc. De aceea se fac obraz-: 
nici şi. răi. Primejdia este singura. școală. bună pentru 
lumea cea nemernică -— mai ales aici, în Ţara. asta.» 

Apoi mulțumind pentru -ospătarea, ce i .se dăduse, el | 

se închină scurt, şi. plecă, pierzându-se | în întunericul 

nopţii de vară. î: i... 

—: <Un om îngrozitor, > zise Costea Movilă, «oare 

unde-se va fi. ducând. el acuma? Am .bănuială...> | 

—. «Prietene. Costea, > îi tăiă vorba gazda, «cred că 

este mai bine, să nu bănuim. > 

XX, 

; Prin. pădurea. dela Mislea, din Argeșul de jos,:0 

butcă trasă. de -opt cai, săltă dintr'un, hop într'altul. 
Arşiţa soarelui de. vară, uscase brazdele, de .lut. Roa- - 

tele. se cufundau, “când: la dreapta, când „la. stânga, 

prin 'văgaşe, înaintând . ;cum „puteau : în: sus la, deal 

printre , copaci, . , Să MR EDER 

„Vizitiul,: iîncălicat. pe calul. şeaua: și, țipă Şi înjură în- 

soţit de zgomotul clopoţeilor. Fiecare vână din trupul 

cailor 'se opintiă. Trăsura totuş înaintă numai :cu în- 

treruperi. Pe capră şedea un Arnăut de. casă, ținând 
o puşcă alinată pe genunchi. Alături de trăsură eră 
un, boier:călare. Ceva mai în 'urmă îi! însoțiau patru 
bărbaţi armaţi. - Inserase binișor, şi pasările „nenumă:. 
rate, care, mâi înainte, cântaseră cu mare. veselie prin. 
vârfurile stejarilor,-acuma amuţiau. La un locşor puţin. 
mai drept, vizitiul opri, poştalionul său, ca să-răsufle: 
caii, fiindcă acuma veniă urcuşul « cel: mai greu şi cel. 

“amai; „lung.
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- De sub învelitoarea căleştei. se văzti scoțând capul 
„o fată, galbenă la faţă şi îmbrobodită cu un zăbranic 
negru, care zise: «Spiridoane hp... -.:.- a 

„ Boierul călare se apropiă c de trăsură : Aa strigat, 
surioaro ?2 , 

o — Of) Spiridoane, mai este : încă. mult până la Da 

Coieni?> Ochii cei mari 'se uitau la fratele. ei, care şi . 

el aveă față tot: astfel de: frumoasă şi” melancolică. 
ca fata. . 

— <Nu poate să mai i fe mult, > răspunse cl. «Ce re-. 

pede se 'ntunecă. Pădurea asta este nesfârşită,». urmă 
„ea, tânguindu-se încetinel.: «Mă tem, nene;> De ce te 

temi, Mario 2» răspunse el, «suntem armaţi şi eu Şi vi- 

zitiul şi Ghenciu, de pe capră, şi afară de aceasta ne-a 
mai dat Boierul Sterie : Albescu.şi patru oameni din 

poteră, cari ne: însoțesc. Ei.vin călări: colo îndărăt, 
după noi. A fost un noroc,. că ne-am întâlnit cu el la 

Comana. pr 2 De 
— «Aveă nişte ochi galbeni inţepătâri, > zise Maria 

cu' sfială. i 
— «EL ne-a: făcut o tujbi « de bun prieten îi răs- | 

punse fratele. : 
. Fata oftă: «Dacă n'aș avea vrâsiişoara de miărgări- 

tărel; pe care mi Pai adunat tu, m'aș prăpădi de frică. 

„Un surâs. trecător jucă: pe sub mustăcioara neagră. 
a “boierului. cAşă însă te îmbărbătează voinicia. fo- 
rilor,» cercă el să glumească. : 

_— <Este: mare năbuşeala aici înăuntru,» şopti ea 

şi.se aplecă mai mult în afară. «Bunica a luat atât: 
de multe hapuri cu afion, încât şade acuma ca moartă: 

lângă mine şi cade în colo şi în coace, când se scu--. 
"tură trăsura.» Un fior puternic străbătu prin tot trupul 
fetei. «Cuvioasa soră Eftichia doarme şi ea,:dusă, pe. 

v



jilțul dinapoi, şi: eu sunt numai singură şi cu gându- 

rile mele». o i: 

— <Mario, nu uită, că și. eu sânt în , apropiere, » O 

linişti fratele.- «In: mai puţin de un ceas trebue. să 
ajungem la Coieni.> , 

i—.<Coieni,;.». zise ea îndurerată, ŞI, cufundânâri-şi 

faţa în mărgărifărelele, pe cari le ținea în. mână, ea. 

'se:rezimă. înapoi în. trăsură. 

„ Vizâtiul începu să plesnească. din biciu, să strige şi 

să dea “la chiote, până caii luară din loc, 

Coienii, conacul boieresc, eră aşezat pe malul înalt 

al Argeşului, de unde .se. deschidea. o privelişte fru- 

moasă până la malurile" „albăstrii. ale Dunării. Coienii. 

cei. .veseli, unde petreceau lunile de vară, fata şi .cu. 

toți ai săi! Astăzi însă fugiau acolo, de frica ciuniei.. 

Muriseră de această groaznică boală tata lor, mama: 
şi sorioara Eufrosina, în floarea vârstei! : 

In trăsură, prin întuneric, cum şedeă între cucoana. 

mare, ameţită de afion, şi între: însoţitoarea ei, Sora 
Eftichia, care dormiă tun, treciau prin sufletul fetei toate 
groaznicele icoane, pe: care-le văzuseră. ochii ei! 

“In ce chinuri. petrecuse cele din urmă. zile în Bu- 
cureşti! Degiaba eră porunca :stăpânirii, ca. să .nu se 
numiască ciuma pe „nume |: Această” Sfântă, cum îi - 
ziceau oamenii, înspăimântați, trecuse, fără milă, prin 
oraş. Poporul.spuneă, că eră o femee ' mare! cu labe 
de gâscă. Curțile boiereşti „erau întărite . împotriva 
ei, ca împotriva Turcilor :şi a: Tătarilor. -Niminea 
maveă voie, să intre sau să iasă. La. poartă sta un 
păzitor, care făceă cumpărările trebuitoare pentru .de: 
ale mâncării. Acestea se spălau: apoi, parte în-apă'. și 
parte în oțet. Spre 'apărare împotriva molimei :se 
mâncă usturoiu' şi se beâ undelemn. In curte ardeau,



ziua şi  rioaptea, mari grămezi de gunoiu, “al “cărui 

„fum pișcător se ziceă, că nimiceşte sămânţa. molimei 

din aer. Din pricina aceasta se aşezase pe: tot oraşul * 
un fel de nor cenușiu-gălbuiu..“Tăcere: de mormânt 

domniă prin uliţe. Strigătele precupeţilor, cari cu- 

treerau altă . dată oraşul, : amuţiseră, Numai. cioclii 
alergau cu: şorţurile lor . “roşii şi cu alte. petice” tot 

roşii, atârnate de haine; pe 'la toate: casele, care nu 

se puteau apără împotriva acestor 'căr daşi îngrozitori. 

„Pe deasupră 'zidurilor 'acelor -curţi boiereşti, la ale 
căror porţi slugile ar fi ucis pe aceşti ciocli: sălbatici, 

ei. căutau să arunce. haine. dela .ciumaţi, pentru ca 

molipsirea. să le' “deschiză apoi porţile. . Ei : furau şi 
târau cu căngile lor lungi, pe bolnavii încă în vieaţă, 

ca şi pe cei morţi, şi îi încărcau pe. carele! lor. Afară: 

din oraș, la Dudești, la Carantina de ciumați, se: pe- 
ireciau lucrurile ca în Iad.-Ingrijitorii: de 'acolo, 'şi ei 

din 'ortaua' cioclilor, erau: atât de îndobitociţi, încât 

. odată: 6amenii s'au : ridicat de pe patul morții şi au 

ucis vreo zece. dintre ei. ! : ii 
Cine putea, ascundeă' pe bolnavii săi, şi oamenii 

îşi îngropau morţii prin. pivnițe şi prin grădini. 

Aşă făcură - și boierii - Coieni. .:Noaptea,: în grădina 

cea mare'a' casei, au fost îngropați, tata, mama și 

fiica lor. - i - a 

- Maria” se” cutremură şi. 'strângeă yrâsta de: mărgări- 

tărel cu amândouă mâinile. . Mirosul proaspăt şi plă- 

-cut, pareă că-i risipește groaza, ce-i copleşise sufletul.. 

- Bunica se legănă î în toate părţile, Sora Eftichia hor- 

_Căiă. Jur împrejur tăcerea nopții stăpâniă 'codrul, prin 

care s'âuziau.- numai clopoțeii celor opt cai, ce înaintau 

silind. 

Deodată o “săruncinare. Trăsura se opri. Un: țipăt
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al vizitiului.. Arnăutul de pe capră trase un foc. Detu- 
nătura speriă caii, aşă că ei se ridicară pe. picioarele 
*dinapoi, şi o sălbatică zângăneală de clopoței stră- 
bătu liniştea codrului. - : 

—. «Spiridoane !> se auzi glasul slab al. Mariei. 
: O. masala lumină alături'-de trăsură. Mai, „mulţi 

bărbaţi, se mişcau afară. Ei: se repeziră -apoi înlăun- 
trul butcei, şi. unul cu obrazul. îmbrobodit. în - negru, 

„ apucă pe tânăra fată şi. o smulse afară. Maria ţipă, 
dar glasul ei se înnecă şi ea “şi pierd. simţirile, 
Spiridon nu avuse vreme, să. răspunză surioarei, 

căci fusese tras de-.pe cal, pe la spate, şi zăceă acum - 
“pe.pământ, învelit .mototol cu o. pătură, din cap şi: 
până ?n picioare... EL auzia glasuri 'încurcate, auziă, 
cum se aruncau. jos lădiţele, ce erau legate la do- 
sul trăsurei, apoi auzi țipete mai multe, şi alte gla- 
suri nouă, - porunci, care se dădeau, o luptă. scurtă, 
alergări, şi în sfârşit vorbele :' «Mai este unul şi -aici.». 
Legăturile lui fură deslegate, pătura-i fu scoasă de 
pe cap şi, la lumina roşie a cătorva “masalale, el 
văzi un cerc de oameni, stând lângă trăsură, şi din- . 
tre care unul ţineă pe. Maria, leşinată, în braţele sale. 

„ Cu un ţipet sări Spiridon drept la el. : 
:.— «Mai domol,» „zise celălat, <Tu ai căzut în. 
mâna acestor tălhari, boierule. Din fericire am fost şi 
eu în, apropiere. Uită. te !>. el arătă spre partea cea- 
laltă a drumului. O. masală lumină într'acolo. 

Se vedeă .un şir 'de opt oameni încătuşaţi şi legaţi 
de copaci. Şase flăcăi «de cei cu chica lungă> îipăziau. 
„— «Dar noi am avut. patru. Panduri din Comana, 

spre a ne păzi...?> zise Spiridon îngăimat. «Unde sunt 
acei oameni 2 : 
„—- <Tot acolo, > răspunse celălalt, arătând cu 1 capul
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la 'cei legaţi şi adăogând “cu grabă: icAjută-i fetei.» 
Călugăriţa. Eftichia, speriată de moarte, fu ridicată - 

din butcă, în care bunica dormiă înainte.. Cu ajutorul - 
maicii, Spiridon: urcă pe sora sa iarăşi în- trăsură, - 
Apoi acela, care îi scăpase, "i zise : «Boierule, vezi 

„Cum se aşează lăzile tale iarăşi la locul lor. Borfaşii mau - 
avut timp, să le deschidă. Cred, că nimic nu s'a furat.> 

Tânărul 'Coianu  întinse:amândouă mâinile celui- - 
lalt: «Dar cine eşti tu? Vroiu să ştiu, cui îi _ datoresc 
atâta de multă mulţumire 2 | : 

Răspunsul fu : <Eu- sunt lancu Jianu. >: 

“Numele acesta izbi întâiu . pe. Spiridon. Apoi însă 

ar fi vroit să îmbrăţişeze pe. haiduc, dar navu destulă 
„îndrăzneală. " 

— «Dumnezeu să-ţi rspltească, « ceai i făcut tu pen.-: 
tru noib îi zise mișcat. ” 

—. «<Doui din băieţii mei pot să vă însoțească, , dacă 
doreşti, până la Coieni.> 

Caleașca se puse iarăşi în mişcare, 
Jianu descălică, şi, îndreptându-se spre cei legaţi, 

strigă: «Acum e rândul vostru, fiarelor spurcate ! 

Inainte | : i e n 
Haiducii duseră ps oameni, dintre cari. unul . eră: 

„încă îmbrobodit cu o'glugă neagră, mai înlăuntru, 

în. pădure. Din când în când Alexe ţipă ca:6 buf- 
niță, până se:auzi răspunzând un alt glas. O lumină 

scăpără. printre copaci. Un foc se văzu, şi, lângă el, 
Toaderi Prisăcâriu cu caii. | E 

. Iancu Jianu stătu apoi la judecată. . | 

Flăcările ce se înălţau, luminau roata de haiduci, 

stând cu armele gata. Şapte - dintre. borfaşi erau
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înşiraţi, galbeni şi tremurânzi, „unul lângă altul.. Pe 

al: optulea, acel cu gluga neagră trasă. peste; ochi, îl 

judecă Jianu. . ia : 
„ La întrebarea, dacă el este e căpitanul, acela nu „dădu 

nici un răspuns. . Atunci Alexe, după semnul stăpâ- 

nului său, îi trase gluga în jos, şi-l: apucă de umeri, 
întorcându-l. cu faţa spre lumina focului. ....:... . 

-- Pe faţa lui Jianu se arătă acel surâs vestitor de pri- 
mejtie care făceă să se zărească şi să strălucească dinţii. 

: «Bine ai sosit,» zise el, <boierule Sterie Albescu !» 
— «Of! Of!» începu: să se bociască .desvelitul şi să. 

se sbuciume în cleştele ghiarelor: lui Alexe; „mâinile 

"i erau.legate la spate. Sai 

— <Tu ai dat boierului dela Coieni pe. acei: patru 

“ panduri,.ca să-l păzească ?» întrebă Iancu. 

— <Ofb gemiu “Albescu. .... a E 
„— «Bine, cinstitule,» urmă Jianu, «dacă ..nu vrei 

| tu să vorbeşti; am'să vorbesc eu. De patru zile te: 

ţin în vedere. Ştiu că, sub cuvânt de Catagrafie, tu 
strâmtorezi şi pungăşeşti toată lumea dimpreiurul. 

Comanei, unde ţi-ai aşezat acum tabăra, după datina 

voastră, că ţăranul trebue să plătească, îndată ce dă 

cu ochii de vreun: boier; Dar. nici altfel de agonisiri 
tu nule despreţueşti. Când: trecură Coienii, spre a se 

duce la moşia lor,-tu. le-ai propus,:să le dai de pază. 

“patru oameni din poteră, -şi apoi ei, dimpreună cu 
trei alţii, i-au călcat! Pe când spânzuraţii tăi jefuiau, 
tu vroiai să silueşti fata, ce leşinase! Atunci te-am 
înhăţat eu.» 

Cu capul plecat în jos ascultase Albescu, apoi of- 
tând din adâncul pieptului zise: «De, cinstite Căpi- 

"tane, ce poate 'să facă omul! împotriva focului de 
iubire, care arde în inima lui 2»
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„Jianu. izbucni de:râs;.: «Va să zică, te-a găsit: dra- 
gostea! Și dalcăucii tăi căutau s'adune. zestrea .mi- 
resei. tale prin toate. lăzile?. Chir .Sterie, -am. auzit 
multe despre tine, dar tu întreci chiar şi faima. ta !» 

Ochii galbeni ai lui Albescu erau pironiţi - la fața 
haiducului. .«Boierule Iancu !»: începu. el a se rugă, 
«nu putem :să ne . despărţim -ca. duşmani. : Amândoi: 
suntem boieri. „Eu sunt unul din cei, cari te preţu- 
iesc foarte mult. Aproape aşi-zice, că sunt ciracul 
tău, fiindcă şi tu ai fost. slujbaş; și totuşi -nu - te-ai 
dat în lături.....> 

O gâfâire de 'mânie îi taiă vorba: «Ticălosule 1» î îi 

zise Iancu, şi urmă apoi liniştit, dar îngălbenindu-se: 
<Un. om, care jefuieşte pe ţărani, un om, care jefu- - 

ieşte pe oamenii băștinași, care siluieşte femeile:lor; 

acela nu trebuie să fie trimis la spânzurătoare, nici 
la ocnă; unui asemenea om trebuie să-i fie trasă, de 

viu, pielea- peste urechi!» Şi scoțând un răcnet de 

mânie, sări în sus: “Bateţi-l! Bateţi-l, până va-f 
mort 1» E 

De aceasta avură erije "Toaderi Prisăcariu și cu aţi 

-doi tovarăşi. *: - 

—- «Cu ceilalți şapte de colo, ce faceni ?> întrebă 
Alexe pe Căpitanul, care sta cu ochii încremeniţi, şi 

mereu: tresăriă din buze. | 

“— «<Spânzuraţi-i !» fă porunca scurtă. 
Pe când'se aduceau'la îndeplinire osândele, în pă- 

“durea întunecată, la o depărtare de lumina focului, 
şi pe când jeluirile lui: Sterie Albescu scădeau, din 
urlete la gemete de agonie, pe atunci Iancu Jianu 
umblă la lumina flacărei, în sus şi în jos, între doi 
copaci, cu: pas iute, furtunos, bătând mereu tot ace- 
laşi loc, şi. întorcându-se cu repede sbuciumare, de
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câteori ajungeă la unul dintre cei doi copaci.:.Nările 
lui 'tremurau, ochii "i erau pojărâți, şi.la urmă el se 
aruncă , jos pe muşchiu - şi zăci acolo până dimineața 

ca.un mort, - - E 
„Pentru întâiaşi: dată :oamenii : ui: vedeau, că mânia 

îl făcuse. aproape bolnav, aşă' că ceasuri întregi el 

„nu. eră în .stare,.să.. facă. 0. mişcare, sau „să scoată 

o. vorbă: Di i 
"- Alexe şi cu 'Toaderi, sedeau starciţi, unul langă altul, 

copleşiţi de acea tâmpită linişte, care le venise. după 

beţia luptei şi a uciderilor. aa 

— «Ce va fi.având oare Căpitanul nostru? întrebă 

Prisăcarul şoptind, 'ede .ce' şi-a: fi: eşit atât: din fire? 

Nu m'aşi fi aşteptat, să ne poriuncească, să -ucidem 

pe acei borfaşi.» '..-- 2 - n 

: Alexe ridică umerii. «Da nu înţelegi tu? Albescu, 

nu eră Grec, -el nu călcă pe cațaoni, ci pe oamenii: 

din Ţara lui, pe băştinaşi. Ba a mai cutezat încă,să 

zică, că - aceasta .a' învăţat-o dela stăpânul nostru! 

Atunci supărarea Boierului Iancu trecu peste: toate 
mărginile.. Acum îl doare mânia, - căci -el fiind om. 

puternic, mânia lui este ca o vreme tare, şi fulgerile 
ei, isbesc chiar. în sufletul lui.>: 

In fiecare seară: se vedea asfințitul înflăcărat pe 
cer, parcă lumea întreagă “sar. fi aprins. . Nopțile 
erau tot ătât de calde ca şi zilele. Până înlăuntru în 
înima pădurilor se vedeă pământul crăpat. Livezile 
şi păşunile se uscau,. şi pe holde: se ridicau, :numai 
unde şi unde, câteva paie singuratice..! se 
„Pe cât le eră cu putinţă prin grozava zăpugală 
răzbunătorii grăbiau fuga lor spre munte. 'Era înţe-!
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lept, să părăsească Rumânia mare, înainte -de ce'sar 

fi aflat. în Bucureşti, că Iancu Jianu omoară pe. «cei 

mai vrednici» slujbaşi: ai lui Vodă... : 
Curând sosiră vestitorii la haiduci, spunându- le, că 

Mereanu îi .aşteaptă sus la.munte, în judeţul Gorju- 

lui, la cheia Oltețului, lângă: Mănăstirea Polovraci. 

Atunci porniră şi înaintară zi şi noapte, purtaţi de 
căluşeii.de munte, cari alergau, prin codri de stejar, 
iuți ca nişte nevăstuici.. Când ieşiră: din pădurea cea. 
mai din urmă, pe care poporul.a botezat-o: «Cuibul 

Hoţilor», ajunseseră. pe şesul înalt dinaintea Mănă- 
stirii Polovraci. Până la poalele muntelui: se întinde 

această pajişte bogată de flori, iar în fundul ei; spre 

„miazănoapte, se-ridică un perete de 'stânci,. 'crăpat 

de sus până jos, şi prin această poartă de piatră iese 
Olteţul. spumegând, „Şi-ai face o matcă „adâncă prin 

pajişte. .- -- i Da - 

Inainte de intrarea cheiei,. se vede aşezată încă pe 

covorul verde, - Mănăstirea. Polovraci.. Un brad. stă de 

strajă dinaintea: :porţii: 'boltite,. şi două “alte vârfuri 

uriaşe se văd, :ridicându-se, dinlătntrul.. curţii, : -pe 

deasupra. învelitoarii înnegrite. -Aceşti . copaci mlă= 

dioşi şi înalți: nu: „lipsesc: niciodată. dela porţile mă- 

năstirilor. Ei sunt. :preţuiți ca simbol al credinţei, și 

al înălțării spre ceruri: - . „iii : 

„Nu se.zări. nici. un : suflet: de. om, când. haiducii 

treceau pe.lângă. mănăstire. -Dincolo .de . mănăstire 

“însă” sosi “Toad& Prisăcariu, scoborând de pe stâncă. 

Luă caii lui Iancu şi al lui” Alexe, fiindcă nu se mai: 

puteă merge . înainte :călare. Prisăcariu dușe- caii în 

“pădure, în sus. Apoi-cei sosiți apucară pe. o 'potecă; 

care: duceă prin: mijlocul, stâncei la dreapta, deasupra 

Oltețului mânios,; înaintând încheia îngustă. După un
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drum de -vre-o jumătate.de ceas, se. văzu în faţa lor 

bolta deschisă a unei peşteri. La pragul ei'stăteau Me- 
reanu şi Gruia, iar lângă ei'se vedea o față:de Pătri- 

arch..Eră un călugăr bătrân, cu barba albă, eră sihastrul 

dela Polovraci, un om: înalt, slab, cu umerii: largi, cu 
faţa aspră şi .cu. ochii negri, hotărițţi. 

"- Mereanu împărtăşi lui Jianu, că părintele Damas- | 
<hin îngădueşte Căpitanilor scutire în peştera sa. Bă- 
trânul plecă capul, .şi Iancu: făci: tot astfel... 

După puţin. timp şedeau cu. toţii la foc, şi luniina 

roşie jucă împrejurul sloilor şi al colţilor, reţelelor 
şi stâlpilor formaţi de stalactit, care, sau atârnau :de 
sus în jos, sau creşteau. de jos în sus,-şi din a căror 
«lapte. de var». lumina focului scotea  Selipiri strălu-, 
citoare.. ai ie DN a 

 Schimmnicul facea. mămăliguță î în căldare. ! 

Gruia ascultă la vorba Căpitanilor, sprijina 

frumosul său cap de mână. i 
„Jianu eră posomorit şi hărţăgos, așă.. încât de mai 

multe ori se ciocni cu Mereanu, până când acesta în 
sfârşit; singurul dintre. toţi,-cu inima veselă, de oarece - 
lipsindu-i Iancu, se -dusese în satul Polovraci, la ibov- 

„nica sa, încetă să.se mai împotrivească la vorbele Că- 
pitanului, şi priviă 'la foc: zâmbind, gândindu-se la 
frumoasa sa Ruxandra. . 

“In zilele următoare se hotărî planul de război al 
haiducilor, spre mulțumirea. tuturor, i 

„ Fiindcă mereu mai veneau oameni, ca să! se înto- - 
vărăgească cu ei, printre dânşii şi cei scăpaţi dela Te- 
lega, după ce-şi câştigaseră puțerile lor, se putură în- 
tocmi şease cete de. câte. douisprezece 'YGinici. .şi câte 
un vătaf. Jianu îi împărți pe plaiurile Carpaţilor,  înce- 
pând dela Bucegi, până spre Târgu- -Jiului. Pedtru'sine
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îşi alese. Polovracii ca conac, care eră aproape la mij- 

locul ' întinderii, în .care se înşirau oamenii lui. 

: Părintelui Damaschin, avea de gând Jianu să-i facă 
un dar-bănesc. bogat, pentru găzduirea. tot atât de tă- 

cută, pe 'cât: fu plină de îngrijire. Moşneagul se: ridică 
atunci drept în sus în toată lungimea sa;.— el întreceă 
pe haiducul cu un 'cap;:— iar de sub sprâncenile 'lui, 

albe, porni un fulger. spre Iancu. Apoi întrebă înnecat ; 
“Tu nai încredere în: mine? i: : 

Drept orce răspuns, : „celălalt puse banii iarăşi în . 

<himir; Când călugărul îi aduse cina, îl. întrebă lanc+ u 

«Spune-mi, tată, tu eşti de dincolo ?. .:. R i 

„Părintele Damaschin dădu din cap: «De dincolo.» 

— «De când trăieşti aici?» . - 

— «Vor fi- vreo treizeci de ani.» | E 

Treizeci de ani! Jianu încă nu eră: atât de. „bă- 
trân. EI se uită lung la:: călugăr. “Treizeci de ani: în 

această îngustă cheie de . munte, auzind numai vâ- 

" jâiala mâniosului Olteț, mai. singur decât un vultur, 
fiindcă nici o. soţie nu împărtăşeă ;cuibul. lui, ca. în- 

deletnicire având numai lupta pentru, sărmana vieață, 
luptă totdeauna aceeaşi, împotriva ; frigului şi a foa- 
mei. Ce. nenorocire. va fi aruncat pe acest bărbat pu- 

ternic în această. pustietate, ce. soartă vitregă. va fi 

încremenit inima şi .vieaţa lui? - E i e 

Insă Jianu nu aveă "obiceiul să facă întrebări, când 

nu-eră:legat de ele vreun : scop. anumit.: Afară . de 

acestea, el.aveă acuma trebuință” de tăcere, :. i 

Pe Alexe, şi pe labraş îi trimisese să. iscodească, 
unde se află Pervanoglu, şi. se. despărţise de ei: zi- 
cându-le: «Să nu...vă: întoarceţi,: până nu: ştiţi: ho= | 
tărit, unde-l pot. găsi. De astădată, trebuie să-nzi ajute 

Dumnezeu.»
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“Pe timpul, cât aşteptă . întoarcerea . iscoadelor,. nu 

puteă să se înțeleagă nimeneca cu el, afară de Gruia 
cel mohorit, faţă de carele firea întărâtată sălbatic a 
lui Iancu se mai îmblânziă. Sguduirea sufletească şi 

jalea pentru Ileana se arătau la” el cu înfăţişarea 
groaznicei mânii. .... i 

Prin urmare îi se păreă,, lui Mereanu,; ca .0 mân- 

tuire, când sosiră iscoadele înapoi;.după zece zile, cu 

vestea neaşteptat de bună că, Cârc. Sărdarul este de 

„astădată, foarte. aproape, la Râmnic! : a 

Jianu porni grabnic într'acolo.: El: voiă să-şi. înde- 

plinească, răsbunarea . numai. el: singur -şi cu Alexe. 

Nu-i dădu voie lui .Mereanu să-l însoţească, decât 
o bucată de drum, ca să-i. arate drept un loc de re- 

- tragere, o cârciumă, c care eră: în apropiere, ascunsă 

bine în pădure. - 

"In. Râmnic, plăcutul oraș de peste Olt, stătea Care 

Sărdarul Pervanoglu. în pridvorul. Isprăvniciei,! unde 
îşi . aveă: conacul. Rezemat pe: prispă aşă fel, că, 

trupul lui: gros, atârnă ! aproape afară, el citeă cu glas 

piţigăiat. Arnăuţilor adunaţi în: curte, 'o' scrisoare, pe 

care i-o aduse, un lipcan':de curând : din” Bucureşti. 
“Eră “porunca: Domnească, să: aducă pe Iancu Jianu; 
viu sau: mort la Divan, pentru care: sfârşit se pune 

şi “un preţ de una mie: mahmudele.-. 

“Erâ-pe aci.să se înnece Cârc: Sărăarul de .această 

mulțumire pentru răsbunarea lui. El strigă! şi blestemă 

împotriva tâlharului de :Rumân,: şi-şi "înteţiă: oamenii | 

cu făgăduinţe,. că: vor: fi: răsplătiți. Potera lui eră aşă 
de numeroasă, încât cutezase- el însuşi,: să vină. în 

Oltenia. Cu:atât 'mai mult, eră ameninţat. să fie scos | 
dela hatârul lui: Vodă. prin tirtipurile- Sărdărului Ia- 

mandi. ai
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In curtea Isprăvniciei: nu mai găsiau loc 'cei cinci 
sute de Arnăuţi, iară aceia, cari rămăseseră pe din 
afară, abia. mai auziau vorbele stăpânulul lor: Ei în- 
„cepuseră, să spună la fleacuri şi să râză.: Se adu: 
nară în jurul a doui călugări, cari sosiseră prin pra- 

"ful drumului mare, purtând pe spate nişte -.tolbe 
grele. Foarte: bucuroşi, călugării le arătară năiemi- 
ților marfa lor. sfinţită: mătănii dela. muntele sfânt 
al Athosului, cruciulițe -şi iconiţe, tipărituri bălțate, 
din Rusia, pe care se puteă vedeă atât Raiul cât şi 
Iadul. Acesta din urmă găsiă cei mai mulți mirători, 
fiindcă de obiceiu artiştii au mai niult talent pentru 
ale iadului, decât. pentru cele cereşti, şi se pricep, 
să înfățişeze acel loc de scrâşnire a dinților, cu mai 
multe amănunte, decât locurile necunoscute lor, unde 
cântă Serafimii. Duhurile mai oţelite dintre Arnăuţi 

"făceau glume grosolane asupra deosebitelor păcate, 
şi ale pedepselor, care “le aşteptau, pe când cei mai. 
săraci la minte îşi arătau unii altora, cu groază, cum : 
se frig şi se prăjesc cei păcătoşi, cum se trag în țeapă 

"şi sunt-tăiați în ciosvârţi. i p 
Ostaşii, cari fusessră în curte, se îmbulziau acum 

„să iasă afară. Ei strigau, să intre ceilalți înăuntru ! 
O poruncă dela Vodă !—Jianu 1— Comorile lui Jianu! 
— O mie de mahmudele pentru acest Calpuzân! — 
se auziă din toate părţile. , 
„Împreună cu gloata de oameni, fură purtaţi şi că- 
lugării în curte înlăuntru, unde Cârc Sărdarul şedea 

" în privdor şi îşi ştergeă sudoarea de pe faţa lui roşie 
ca focul, atât de mult sbierase la Arnăuţi. El aveă 
o frică îndoită, şi de Iamandi şi de Jianu, de aceea 
întrebuință: toată retorica sa, spre a împinge pe, le- 
fegii la zorul, să câştige acei bani, fiindcă ştiă, că 

" Haiducul, | 19
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vitejia lui însuşi nu putea să-i i însuflețească, cum ştiau 

aceasta şi poteraşii lui. De aceea se arătară doi Alba- 

nezi, din cei mai fioroşi, la dreapta şi la stânga Cârc 
Sărdarului, anume Nerses Kerkorian şi Melicon Toro-, 

sian, căpitanii lui. Aceştia erau în mare cinste printre 

lefegii, din pricina însuşirii neamului lor, căci aveau 

nevoe numai de puţin somn, şi în mijlocul! nopții, 

la cel mai mic prilej, erau în stare să sară din aş- 

ternut, având capul limpede şi cu. ochii rece-strălu- 
citori, Pervanoglu le şi vărsase,— din lada Isprăvni- 

ciei, — un dar îmbelşugat, şi se bizuiă acum pe vite- 

jia lor. E 

După ce mai citi a doua oară porunca Domnească, 

aducând-o întâiu la frunte şi apoi'la buze, şi după 
ce mai vărsă un pohoiu de blesteme! pre capul Că- 

pitanului de haiduci, Cârc Sărdarul se retrase, isto- 

vit, înlăuntru în odaie, şi se aruncă pe un divan, 

- cerând, să i se aducă cafea şi o narghile. Pe Alba. 

" nezi îi însărcină, să afle, cam care sunt gândurile le- 

fegiilor. 

> După scurt timp, Nerses' Kerlkorian se întoarse, 

spunând, că potera doreşte să fie. pornită chiar mâine 

în urmărirea haiducilor, fiindcă un călugăr bătrân, 

“care umblă „cu icoane şi cu mătănii de vânzare, ar 

fi proorocit “la doui Arnăuţi, că ei au să vadă în cu- 
rând comorile lui Jianu. . . 

— <Ţine le-a prooroțit asta > strigă Pervanoglu, 

care eră superstițios, <Carnacsi, sa vina aţela îndata 

aiţi b | o 
Când intră moşneagul î în! odaie, cu adâncă plecare, 

îi sărută mâna Cârc Sărdarul şi apoi urmă | îndată 
grosolan: <Zi iţe, ca tu esti, care te prițepi sa ghiţesti 

viitorul, tu cu barba alba, Scote, bre, si arata stiinţa
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za! Dar sa nu spui - minţiuni, finca :eu an: putere si 
te pedepsesco, 'daca prooroţiele tale nu se implinesc 
întocmai, te pedepsesco-asa, cum se vede” la iconele 
'ţe le vinzi tu. Hahahab» E 
— «Ştiu, milostive boierule, că tu ai: mare putere,» 

răspunse călugărul cu un glas smerit şi răguşit-de 
'moşneag, și-'şi plecă barba, albă ca zăpada, pe bra- 
ţele încrucişate... «Puterea face pe om neîncrezător, 
fiindcă tot -mereu vede împrejurul său minciuna şi 
linguşirea. De. aceea sunt hotărit,: să-ți -dau dovezi, 
cât sunt de adevărate, şi cum spuri drept duhurile, cu 
care am eu aface. Le voi cere, să ne desveliască 
lucruri ascunse din trecutul tău.» 
Pervanoglu se strâmbă, «Nu faţe trebuința. Inainte! 

Proorpţeste, » zise el, guiţând ca un „purcel, şi înfun- 
“dându-se în perinele de pe divan, pe care i le adu- 
sese o slugă * dimpreună cu Nerses, şi i „le aşezară la. 
spate. 

Acum se petreci. o schimbare în moșneag, aşă 
„încât lui Cârc Sărdar începură să-i treacă ca un fel 
de ace de ghiaţă prin şira spinării şi prin şolduri, 
“un fel de împunsături cari-i plăceau. Se păreă, că 
prin tot trupul “învechit al: Solomonarului! se revăr- 
“sase o putere de oţel. EI stăteă: cu' ceafa: 'aplecată 
în jos şi cu capul întins înainte, aproape ca o fieară, 
“când se pleacă, gătindu-se să facă o săritură, Tineă 
ochii aţintiţi în jos la un singur loc, şi: glasul lui, 
-care cu puţin mai nainte eră slab, acuma începu să 
fie mai aprins şi spuneă -vorbe de fermece, cari 
“sunau ca un şiroiu, ce cade în depărtare. Deodată 
-ochii aruncară scântei, şi braţele . lui se ridicară în 
mânecile largi ale rasei. El le aruncă în: sus pe dea- 
supra capului, fiindcă, la chemarea duhurilor, vorba
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trebuie să «fie ca tunetul, ochiul ca fulgerul și mâi- 

„nile ca vijelia. - .  : . 
— «Pleacă, pleacă de : aici, du-te. în n gâtlejul iadului, 

tu, Duhule al minciunii,» strigă călugărul. <Nu pe: . 

tine te-am chemat, ci pe Duhul adevărului !. Tu vrei. 

să-l -depărtezi pe el de aici. Ia, du-te înapoi! în co-: 

tlonul de foc, unde: se mistuiesc şi se topesc hoţii şi 

asupritorii, înşelătorii, desfrânaţii şi răpitorii de fe-- 

mei! Taci, taci, nu mai aruncă învinuirile tale ca o 

mare de flăcări în urechile mele! Bunul Cârc Săr- 

dar nu este al tău, degiaba întinzi ghiarele tale: 
după el...b | 

* Mişcările feţii și mișcarea braţelor moşneagului se 

făceau întrun fel aşă de îngrozitoare, încât se păreă, 

că în adevăr el se luptă cu un duşman nevăzut, pe 

care vroiă să-l depărteze de lângă divan. Intraceea. 

el se apropiă tot mai mult de Pervanoglu. 
Alb ca spuza de cenușe, cu ochii înholbați, rămă- 

sese Grecul. pe divan, apoi se ridicase în genunchi şi. 

se târă cu greutate şi cu grabă mare spre cel mai. 

din fund colț al divanului. . 
Sluga căzuse la pământ, Căpitanului Albanez î îi tre- 

murau vinele, el ar fi sărit orcând împotriva a zece. 

_ duşmani, dar la ce-i slujiau puterea și armele sale im- - 

potriva unui duh, dacă chiar şi fermecătorul, şi încă. 

un om sfânt, a fost învins de el. Călugărul, ajunsese: 
acuma alături de divan. Ca să se scape pe sine, sări. 
deodată în sus şi strigă cu glas tare: «<Iacă Iadul. 
care vine!» . şi se aruncă peste Cârc Sărdarul, spre 
a-l apără. e 

| Deodată se auziau două urlete! Apoi giamul de lângă. 

divan se sparse, zângănind, şi ca O pasăre uriaşe, 

neagră, sbură călugărul afară în întunericul nopţii.
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— <Ucigă-l Crucea —!> ţipă Albanezul,. căzând în 
genunchi şi acoperindu-şi faţă cu palmele. 

Se auzise în toată casa “sgomotul din odaia Câre 
Sărdarului. Când slugile și Arnăuţii ihtrară înlăuntrul, 
găsiră pe Pervanoglu mort în colțul divanului, cu un 

„<uţit înfipt în piept, pe al căruia tăiș, când fu scos, 
se citeă, scris cu slove vechi ; “lancu Jianu: > 

. * E EX3 „o. N e 3 ae Pi 
a . . 

Când Mereanu auzi semnul după. înţelegere, adică 
cele trei cântări de COCOș,-pe care ştiă Alexe să le 
facă de minune, el părăsi cârciuma din pădure, din 
care. nu * străbăteă -.nici. o: rază de lumină printre 
obloane, şi ieşi afară întru „intâmpinarea | lui i Jianu. şi 
a.soţului său. . - 

- In odaie erau' cârciumarul, un: om 1 morocănos, şi o. 
femeie frumoasă. -i 

- = «Adu iute vin şi cevă de mâncare !» strigă Me- 
reanu. 
n cÂștia sunt prietenii: tăi 2 mârâi. cârciumarul, 

măsurând pe 'oaspeţii cei noui de: sus s până j jos şi ară- 
tându-se cam supărat, 
—"<Lasă vorba. “Şi adu cevă. de băut > strigă Me- 

reanu. i 
— «Du-te în. pivniţă Domnico;> se răsti cârciu-: 

marul la nevasta lui.-Ea luă o cheie din cuiu, un fe- 
linar, şi'ieşi din odaie. 

Jianu aruncă ipingiaua sa pe braţul lui i Alexe, şi 
se. așeză întrun colţ.: Toată fiinţa lui 'păreă că erâ 
adâncită în întuneric şi în noapte. 
„„— «Andrei,» zise -Mereanu, carată biiatului- aces- 

tuia, unde să adăpostească caii.>
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„ Cârciumarul ieşi cu: Alexe afară, şi . Mereanu se 

aşeză în faţa lui -lancu la masă, scoase „punga cu 

tutun din brâu. şi îşi: „umpli. luleaua,.. 

După câtăvă vreme făcu şi celălalt tot astfel. Atunci 

Mereanu cuteză să întrebe: «Ei, „Jiene, sa făcut is 

'prava 2 aie | 

laricu întinse o mână cerând foc, apoi dădti din cap. 

Şi iarăşi se făcu o posomorită şi lungă tăcere între 

cei doui căpitani, asemenea unui perete, pe care 

Iancu ştiă să-l ridice totdeauna, când Yroiă, spre apă- 

rarea lui. : i 

Celălalt haiduc ştia aceasta, şi de aceea, a lăsă în 

pace. Se purtă chiar, pare că tovarăşul : lui nici nar 

fi de față. El începu, îndată ce se întoarse: frumoasa. 

Domnică, 'să glumiască cu. ea. 
Ea pregătiă masa, umblând prin cârciumă, în n colo 

şi încoace, sună farfuriile, blidele şi ulcioarele, şi răs- 

pundeă la glumele lui cu vorbe scurte şi în bătaie de. 
joc. Câteodată - privirile ei se îndreptau spre musa- - 
firul cel tăcut, care rămăsese dator, să-i recunoască: 

frumuseţele, cum .eră.ea obișnuită. Capetele năframei îi: 
celei negre, împodobită cu trandafiri roşii pe de mar- 
gini, pe care o purtă la cap, în felul -Ardelenesc, pe 

deasupra strălucitorului -păr castaniu, i sburau. pe. 

spate, atât de iute se mişcă dânsa în jurul mesei lui: 
Jianu. Purtă o laibărică neagră de catifea, fără mâneci, 

care. eră puţin . deschisă: pe pieptul. «ei: plin.' Dede- 

suptul laibăricei aveă o cămaşă. albă ca zăpada, care - 
înconjură, în cute mărunțele, ca nişte raze, "gâtul ei 

rotund şi trandafiriu,. şi ale. cărei mâneci, umflate, 

erau suflecate până din .sus.de cot. Peste fusta albă, 

cădeă, înainte şi îndărăt, câte o fotă” îngustă, „neagră.
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Alăturarea acestor două feţe, alb şi negru; din portul 
ei simplu dar frumos, o prindeă de minune. . 
"Meranu o rugă să . cânte, cerânduri cântecele hai- 

duceşti, cele mai nouă.. i 
Domnica se învoi cu atât mai. bucuroasă, cu cât 

„ deşertăciunea ei doriă să aibă biruință asupra nepă- 
sării, pe care i-o'arătase musafirul acesta necunoscut, 
Ea 'şi ridică glasul de mierlă şi începu să cânte: 

câţi auzit de un Jian, 

De un hoţ de Căpitan, 

I-e murgul cam nebun, . | 

"Trece Oltul ca „pe drum. > . | 

Ea cântă, cum Iancu Jianu. s'a făcut haiduc, şi cum 
el are: milă de cei asupriţi, cum visează fetele de el, 
fiindcă cine iubeşte un: haiduc, face o faptă plăcută 
lui Dumnezeu, şi fiecare dintre ele ar dă vieaţa, pen- 
tru a puteă să doarmă, numai o noapte, în braţele lui ; 
că flăcăii, lasă plugul şi iau pușca, ca să. înveţe dela 
Jianu, cum să nimicească pe. ciocoi. . 

Deodată îi căză. o. ploaie de galbini sunători pe 
umeri. -Ea se întoarse. repede, fiindcă. până . atunci 

stătuse cu spatele spre posomoritul de colo; din colţ, 
şi cântase numai spre Mereanu, care şedeă în faţa ei 

şi. care acuma râdea -cu poftă. Privirea.ei se întâlni 

cu ochii cenuşii ai lui Jianu, ai căror fulgere, pătrun- 
“deau, arzătoare, prin tot trupul tinerei femei. . 

„„— «Cine a făcut acest cântec?> întrebă Iancu. 
„Ea dădu din umeri. <Nu se 'ştie.. Când se ivesc 
bărbaţi, viteji, atunci ies cântecele, ca din: pământ.» 

Jianu își trecu cu. palma peste frunte şi-şi. aruncă 
pletele înapoi,. pare că ar fi vroit să 'se scuture .de o 

povară, care-l apăsă- «Mai cântă-mi- l încă odată acest 
cântec,» zise: el. RN aa Sie N
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“Mâinile &i se răciră, ȘI “inima i se sbăteă în piept, 

îmbătată de izbânda ce făcuse. Viersul ei eră acuma | 

şi mai răsunător, vorbele mai pătrunzătoare 'și când 

isprăvi, văză deodată pe Iancu stând înaintea ei şi 
apucând-o” de umăr, EI o strânse la pieptul său și 

apoi fugi afară. 
Caârciumăreasa rămăsese fără suflet. Cu ochii aprinşi 

se uită, încremenită, -după el, — pe când Mereanu 

rânjiă pe sub mustață. e 
Tocmai intra, greoiu, cârciumarul în casă. «<Spune- 

mi acum,» începu el să ocărască, «spune-mi, Merene, 

cine este acest mojic, pe care mi l-ai adus tu la casa - 
mea ? ?' Dela nătărăul acela dela cai nu pot să scot nici 

o vorbă, el face pe grozavu, şi zice, că n'are poruncă, 

să-mi spună numele stăpânului său. La urma' urmelor, 
asta este casa mea, şi poate am dreptul, să: întreb, 

pe cine! primesc sub acoperişul meu, căci tot-eu tre-" 

bue să găspund, înaintea stăpânirii şi a: ciocoilor, 

* când vor află, că tu şi cu tovarășii tăi, găsiți găzduire _ 

aici, Mojicul acesta,> el arătă cu capul spre uşe, ceră 

cât P aci'să mă răstoarne, când a ieşit afară în tindă b 

— <Mai bine ţine-ți gura şi fii mulțumit,> răspunse 

Mereanu scurt, adunând cu vârful piciorului o o gră- 
măjoară de bani de aur.de pe jos. --.:: - 

Cârciumarul îngenunchiă :: «Ce-i asta ?» . 

— <Un dar din partea acelui mojic, pentru un cân- 
tec, pe care i la cântat nevastă-ta,> răspunse Mereanu. 

Acum îşi regăsi ' şi Domnica glasul: «Cine este 
el, Nene Dumitre ?» E : 

„Mereanu o mângâiă pe. bărbie; Cine să fie, tei 

pomeni co fi chiar acela, care trece călare prin Olt...» 
—. lancu Jianu strigă ea. - a 

— <ancu Jianu ?> zise şi cârciumarul, ca un''ră-
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sunet posomorit, dar ridicând ochii în sus cu mirare., 

— «Chiar dânsul, răspunse Mereanu. “cAşă dară 

băgaţi-vă minţile în cap şi slujiţi-l bine. El nu este 

tocmai în toane bune, fiindcă vine dela Râmnic, unde 

a trimis pe Cârc Sărdarul Pervanoglu pe cealaltă lume.» 

“ “Când după câtva timp se întoarse Iancu înapoi în 

cârciumă, el zise lui Mereanu: «Caii noştrii sunt morți 

de osteniţi. Cârciumarul trebue să ne deă alţi cai.> 

Celălalt haiduc nu răspunse îndată. Domnica în- 

gălbeni. Andrei însă zise cât. puti de politicos şi de 

supus: <Cum poruncești, stăpâne,: dar, să am iertare, 

fiind-că ne-a spus fratele Dumitru, că tu eşti vestitul 

Căpitan Jianu şi că vii din Râmnic, -n'ai face mai 

bine 'să. rămâi aici, până vom află noi, în ce: parte 

au apucat prigonitorii tăi 2 RE 

“Iancu măsură cu ochii pe cârciumar. EI nu-i „i plăceă, 

dar gospodăria lui; pe cât se - “putea judecă noaptea, 

se părea ținută cu bun rost. 

— «Nu e proastă vorba,» zise Mereanu. : 

—. «Dar e 'de prisos, » răspunse Iancu,. <Noi sun- 

tem numai trei, şi prin urmare putem uşor să scăpăm 

de orice urmăritori».  - - 

— «Să mă bată Dumnezeu şi să mor. acum aici 

pe.loc,> zise Andrei iară, «dacă nu sunteţi. ascunși 

mai bine la mine, decât în fundul pământului! Dacă” 

ar veni potera pe aici, cu am ascunzători minunate. 

In pivniță sunt. douăsprezece zăcători mari, dintre 

cari două sunt'goale. Am şi o cămară. în podul de 

fân, care este sigură de tot.» E E 

— “<Inţelegi d-ta, boierule Iancu,» zise Mereanu, 

care vedei din ochii Căpitanului, că el începuse a se 

gândi, «omul acesta îşi pricepe 'meseria 'de cârciu- 

mar. Eu şi cu Alexe ne ascundem 'la cel dintâi semn
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de primejdie în butoaie, şi tu te duci în:cămara aceea 
din pod şi dormi acolo liniştit. N'ai mâncat încă 

nimica, > .. i aaa - 

Iancu se. aşeză la masă. a - 

—: «Fă patul pentru boierul, > porunci Andrei ne- 

vestei sale, - <într'aceea:'eu am să. văd „de butoaiele 
din pivniţă». --.. i e îti 

După ce rămaseră cei do; haiduci iarăşi singuri, 

Mereanu zise :.. «Cârciumarul : este un :zgârcit şi un 

mare şiret.. Este de dincolo, din Ardeal. Aceia sunt 

muncitori şi iscusiți. Pentru ce crezi tu,. că şi-a 

luat,: morocănosul de el, o femeie aşă de. frumoasă? 

Pentru ca să mănânce halviță şi să-i cumpere hâine 

frumoase? Atunci nu cunoşti, cine este acel afurisit. 

" Pe Domnica o” întrebuințează, ca să atragă lumea, 

şi mai 'ales ca să -orbească pe boierii Vistieriei şi pe 
cei cu potera, ca să nu vadă, ce se petrece pe aici.» 

— <Ptiu! fire-ar al dracului!» zise Iancu. E 
Celălalt îşi răsuci mustaţa, spre a ascunde un zâm- 

bet, de felul-cum se apără: marele căpitan! 

După un răstimp, î în care: amândoi fumaseră tăcuți, 

Mereanu zise, pare că ar fi vorbit singur în 'sine: 

«Fiecare pasăre îşi are cuibul ei. Chiar şi vulturul.» 

-Şi după puţin iarăşi cu un fel-de hotărire : As dori, 
Jiene, să-ți găseşti şi tu'-o ibovnică. >: : 

-- Tancu ridică ochii, în -sus- şi răspunse neturburat: 

«La: ce 2 - Sita n 
— cUnde să se odihnească altmintrelea un.om' ca 

de alde noi?» E , E 

—.<Eu nam vreme să. mă odihnesc, nici. nu mă 
simţ 'ostenit.> : A 

— «Cine este ostenit vara răspunse  Mereanu, 
«Dar ce ne facem noi iarna? Dacă nu arde. undeva
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o lumânărică în fereastră, ca semn, că ne : aşteaptă 

drăguța, la vatra caldă, atunci putem să alergăm 

prin viscol,:la întrecere cu'lupii. Banii nu ne acopere 

ascunzătoarea aşă de bine, ca iubirea. unei: femei.» 
Jianu nu răspunse nimic. Ia 

- — <Tu ești căpitanul nostru,» urmă Mereanu, stărui- 

tor, «şi noi trebuie să ştim oricând, unde să te găsim. 
. Dacă umbli iarna, ca şi vara, 'dintr'un loc întraltul,. 

căci, crede-mă, fără..o ibovnică: nu vei puteă avea. 
încredere în nici o gazdă vreme! mai. îndelungată, 
atunci va fi adesea peste putință să te găsim.» 

— «Suntem în luna lui Mai;> îi.scurtă vorba Iancu. 

Se retezase deci. orice altă: lămurire, despre folosul: 
unei  ibovnice! pentru un haiduc. 

: Ea Pai 

a * 

i cămara - de lângă. „podul cu, fân, miroseă a lemn 
de brad şi a. răşină. Cămara eră făcută de scânduri. 
Lui lancu i se păru la început, că 'trebuje să se în- 

nece, fiindcă toată căldura zilei eră . închisă în: acest 

loc foarte strâmt, şi: fiindcă:nu se putea deschide 
fereastra; ca.nu. cumva să se vază de afară „vre-o 

rază: de. lumină. Oblonul eră: făcut astfel, încât nu se 
puteă deosebi: de .peretele, de scânduri... 

„Aşternutul . cel proaspăt miroseă a sulfină, :cu ale: 

cărei floare - ţărancele. îşi presară rufele, când le: -a- 
şează în lăzile lor. 

Jianu îşi. aruncă hainele de pe. sine şi se întinse pe 

aşternut. - . 

Dimpreună cu plăcutul miros - al. sulfinei îl. împre- 

sură şi. cântecul : 

ce 

aţi auzit de un Jian, 7 
De un hoţ de Câpitan...». -
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" Cu: mult mai adânc, decât îşi mărturisia însuşi, dară- 

mi-te să fi făcut acesta la altcineva, îl atinsese moartea 

Jlenei şi vederea ei în cosciug. Intârziata jertfă de răz- 

“ bunare, pe care o adusese sărmanei martire,i se păreă 
- acuma sălbatică, şi că a fost fără nici un scop. Fap- 

tul de răsbunare fusese săvârşit, dar nu schimbă ni- 

mica acele petrecute! Dacă însă ar fi putut să facă! 

osândirea pe faţă şi în. vileag, să o vestească la toți 

ticăloşii, drept o .pilduire îngrozitoare, să le deă cio- 

qoilor priveliştea înspăimântătoare a :acestei ucideri, 
atunci ar fi fost poate o mângâere pentru sufletul | 

său. 'Aşa însă, ela 'trebuit să.aducă la îndeplinire 
dreapta lui făptuire noaptea, pe ascuns, şi cu hoţească 

istețime, ca şi un borfaş.. Aceasta îl scârbiă. | 

Venise atunci cântecul Domnicăi, ca dovada de iu- 
* bire şi de recunoștință, ce aveă poporul pentru. el, 

Sună în deosebi. de mângâietor din gura cea fru- 

moasă. Aceasta i ridicase lespedea de pe inimă, şi 

acum simţiă, că-i 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 cămară. 

— «Cine au fost 'aici ?». întrebă haiducul. 
"i— <Un Buluc-başa cu o'sută de Arnăuţi. Ei sunt” 

împărţiţi în trei cete! şi se îndreptează în trei: părţi : 
una spre miază-noapte, la Câineni, alta. spre apus, la 
Târgu-Jiului şi cea de a treia, care a fost aici, în 
spre miază-noapte-apus la Horezu. Am scăpat. de ei 
numai cu bani grei. > , 

— câsta a fost o prostie din partea ta,» strigă Jianu 

la cârciumar, «printr'aceea că : le- -ai dat bani, te-ai 
Gat de gol.>
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—  <Iartă, stăpâne, milostive, când zic bani, înţeleg 

preţ de bani,» o drese Andrei. <Au tăbărit pe mi- 

zelurile mele şi pe vinuri, ca nişte locuste. Pe unde 
trece potera, se văd urmele, pare că ar, fi trecut 

Turcii lui Pasvantoglu.» 
— <Ajunge;» zise Iancu, pierzând răbdarea. cai să 

fu despăgubit. > 

Apoi ieşi afară. In grajd haiducii ţinură sfat, “şi 
hotărîră, să pornească îndată la Polovraci. Cumpă- 

rară dela cârciumar sărici şi pălării de pâslă, negre, 
cu marginile late, cum le poartă ciobanii Oltenești, 
şi. schimbară şelele lor Căzăceşti, îmbrăcate cu piele, 
cu altele de lemn, atârnând pe deasupra lor glugi 

de pânză. 
Insfârşit întrebă Jianu : cUnde este cârciumăreasa 2» 

Ea nu se mai văzuse, după ce plecaseră Arnăuţii, 
de vre-o trei ceasuri. Bărbatul zicea mârâind, că se 

va fi ascuns undeva în casă, leneşa. * 
Jancu se duse în casă şi strigă tare în tindă: „<Dom- 

nico !» 
O uşe se deschise, dar numai crăpată. EI intră înlă-, 

untru, Ă 

Mereanu, care şedeă în cârciumă, spre a mai în- 

Shiţi o duşcă de vinişor, înainte de plecare, auzi din 
odaia aceea mai întâiu un plânset înnecat,- apoi gla- 

sul lui Jianu, care făceă unele întrebări scurte, po- 

runcitoare, şi în urmă înjurăturile lui, un țipăt al fe- 
meii, ce străbăteă ascuţit prin uşa deschisă de tot din 
nou, şi strigătul detunător al lui Iancu, chemând pe 
cârciumar, pe care-l trase înlăuntru în cârciumă. 

— <Ascultă, Andrei,» îi zise el cu acel glas aspru 

stăpânitor, cum sună vorba lui, când eră mânios, «să 

nu mai cutezi vreodată, să precupeţeşti trupul femeii 

-



“tale pentru vreun al tău folos, nici chiar..dacă ar fi 

să-ţi. scapi mârşava ta vieață. Cât priveşte vieața mea, 

eu n'am nevoie de tertipurile tale ticăloase. Eu mi-am 
scăpat-o adesea din ghiarele: poterii, dar într'altfel. 

Na-ţi plata, zgârcitule murdar!» şi-i aruncă cea din 

urmă a lui pungă de mahmudele în obraz. «Şi să nu 
cumva. să încerci, după plecarea noastră, să chinuieşti 

pe femeia ta, să. ştii, că Iancu Jianu află tot, când 
vreă, şi deodată te pomeneşti cu el în spate, ş şi te 
face piftie ! Asta poate să ţi se întâmple chiar şi acum, 

"dacă.nu te duci dracului îndată de 'aici.» 

- Uşa sbură înlăuntru, şi cârciumarul sbură afară. 

* Storăind 'umblă Iancu de câteva ori în. sus şi în jos. 
Mereanu ascultase, încremenit, şi clătină apoi din 

cap, plin de uimire. Mânia - Căpitanului său aveă o 
putere, pe care n'o mai văzuse la nici un alt om. 

Câte unii la: mânie. se fac de ris, pentrucă strigă 
peste puterea lor, sau se înneacă în harţag. Dar mâ- 

nia lui! Iancu isbucniă şi tună ca puterea unei furtuni, 
" Mereanu împinse binişor un pahar de vin roşu din- 

colo 'pe:masă, pentru ca să-l vază tovarășul şi să-l 

bea. Apoi zise: «Aferim. Şi-a primit-o odată sdravăn, 
ticălosul! De mult i-am dorit eu una ca asta. > 

= 

Vai-de-eni se numiă satul de munte, în care sosise 

Buluc-Başa cu oamenii săi în spre seară, şi el hotări 
să facă acolo popas. Aproape toată noaptea trecută 
fusese pe drumuri, fără ca să descopere cea mai mică . 
urmă a tâlharului de Iancu Jianu. Satele 'erau rare 
şi oamenii îndrăciţi, nici amenințările, nici bătăile nu 

le puteau stoarce răspunsuri mulțumitoare, Aici, în 
"Vai-de-eni, vroiă Buluc-Başa să-şi îndepliniască slujba
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pe îndelete. Eră o cârciumă în sat, fiind: satul mă- 

- năstiresc. De acolo şi numele. Țăranilor. acestui sat 
le luase Igumenul Grec al mănăstirii din apropiere, 
Bistriţa, tot pământul, şi făcuse clăcaşi din. moșneni; 
de mai "nainte. Spre a săvârşi această treabă, el îşi 
cumpărase cu bani, dela Patriarhul din. Țarigrad, un 
blestem cumplit, care' ameninţă întregul sat, cu toate 
pedepsele vecinice, dacă nu vor fi următori la po- 
runcile Sfinţiei Sale, Igumenului. . : - 

- În cârciumă aşă dară își făcu conacul Buluc-Başa, 
şi porunci, mai 'nainte de toate,: cum să i se pregă- . 
tească cina, pentru care întregul sat trebuiă să aducă 

-de ale mâncării. Aceasta ar fi putut însă ţine cam 
multă vreme, de oarece casele erau împrăştiate pe 
amândouă malurile râpoase ale râuleţului Luncavăţu. 
Spre a le pune aripi la vătăşei, Căpitanul Arnăuţilori 
chemă şase din bătrânii satului, pe cari spuse; că-i va 
pune îndată la chinuri; dacă au:vor fi. aduse grabnic 
toate zaharelile trebuitoare, Se înțelege, că straşnicul 
boier, un Albanez cu. pielea ca şoriciul şi cu nişte - 
mustăți aspre, ca părul de -porc,. mai aveă trebuinţă 
şi de câteva. femei tinere, spre a se înveseli el și cu 
oamenii lui. 

Impreună cu vătăşeii, pătrundeă în “sbor;: şi groaza 
mare prin satul Vai-de-eni. Cei trei ciobani, cari intrau 
în lumina. roşiatică a serei în 'sat, vedeau, cum bărbaţii ” 
şi femeile alergau de prin curţi de vale, sărind peste 
malurile înverzite şi cum se grăbiau să ajungă la 

| cârciumă. Toţi duceau câte ceva, care o corfă cu ouă, 
care o pereche de pui, care o oală cu unt, care 
ulcele cu miere, sau ulcioare cu lapte, câte o legătură 
de ciapă, sau un purcel guiţător,
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„— «Cui duceţi toate acestea ?> îi întrebă. unul din- 

tre ciobani. i a 

:— <A sosit potera. în satin. răispunse un bărbat, 

ce trecea în fuga mare. 

Pe o văgăună scoboră o ceată. de oameni foarte 

ciudată. O babă împingea înaintea sa o fată tânără, 

care plângea. Inaintea lor: păşiă, posomorii, un ţă- 

ran înalt. Călăreţii -le tăiară calea, şi Mereanu le 

zise: «Frate Tomo, unde îţi târăşti tu fata?» 

Țăranul se uită în fața vorbitorului pe subt pă- 

lărie : «Frate Dumitre,» zise el încet «pentru numele 

tuturor. Sfinţilor, nu mă zăbovi astăzi! Pe tata ta 

. prins Buluc-Başa şi pune să-l chinuiască, dacă n "aduc 

fata» 

-— «Asta aş n mai vreă sto văz,» zise al doilea cioban. 

Uitându-se repede în sus, Toma-i răspunse: «Și 

chiar de-ai fi tu Iancu Jianu, pe care-l caută! Ei 

sunt peste -o sută, şi. nu este nimica de făcut.» 

— «Sunt. lancu Jianu.» 

- Atunci țăranul își făcii cruce: «Fugi, boierule, fugi !>. 

— «Sunteţi toți numai nişte babe bocitoare, voi tot 

satul acesta, ticălos, de Dumnezeu blestemat ?> strigă 

Iancu la el. a 

Țăranul începă din nou să se jelească : «Boierule, 

tu ai milă de omul sărac..De aceea te rugăm, fă-ți 

pomană cu noi acum şi caută-ţi de drum,» şi apu- 

_cându-şi fata de umăr, oftă - plin de groază: «Vezi, 

- soarele asfinţeşte ! înainte > 

— «Nemernicule !> scrâşni Jianu, iar când Mereanu 

ridică umerii, el adaose:< Totuşi avem să încercăm b 
- Unde lunca eră mai largă, acolo eră aşezată câr- 

ciuma, Din curtea ei. eşiau şi se revărsau oamenii şi 
caii până la malul Luncavăţului. Din fețele icoanei
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_ Mişcătoare se“ deosibiă, în amurg, numai roşul înflă- 
cărat al ipingelelor Arnăuţeşti, albul broboadelor fe- 
meeşti şi al cămăşilor de bărbaţi.. | 

Printre lefegii, ce-şi băteau joc, grosolăneşte, se 
strecurau, tăcuți, locuitorii din sat.cu darurile lor, 

In pridvor şedea Buluc-Başa, şi Toma-i căză la pi- 
cioare zicând: «Stăpâne, fie-ţi milă de mine, iată, am 
venit, cum ne-ai poruncit. Fie-ţi milă, și dă voie bă- 
trânului meu tată, să vină cu mine înapoi . acasă.» 

— «Da ştiu eu care este câinele de tată-tău ?» se 
răsti la el Buluc-Başa. «Du-te Şi ţi-l. caută. Una însă 
vă spun,» strigă el, fiindcă se adunaseră acuma mai 
“mulţi țărani, «voi toţi sunteți buni de spânzurat. Sun- 
teţi gazdele hoților şi tovarășii lor. Ştiu eu ce ştiu ! 
Ocârmuirea ne porunceşte : duceţi-vă şi -prindeți pe 
blestemaţii de haiduci. Dar întâiu ar. trebui să ne deă 
împuternicire, să dăm foc satelor, în cari se ascund 
acei tâlhari, mai bine încă decât în păduri! Ştiu eu 
ce ştiu! Ar trebui să vă pună în ţapă pe toţi, iar nu 
să vă dau voie, să-mi aduceți, peşcheşuri. In țapă, 
dihănii !» Ta 

Şi Toma sărută pământul dinaintea picioarelor mi- 
- lostivului şi-i mulțumi, prea umilit, pentru atâta bună- 

tate, pe când fata lui fu împinsă de bunică-sa în iatac. 
Sosirea ciobanilor în mulţimea aceea de 'oameni şi 

prin întuneceala, ce începuse, rămăsese nebăgată în 
seamă. Fi trecuseră râuleţul călări, şi își priponiau 
acuma caii lor în hăţişul din vale. Alexe: fu trimis 
în cârciumă cu însărcinarea, să cheme câţivă țărani 
afară. -. SE ta a 

: Când ei -veniră, se “aruncară: la picioarele ' haidu- 
cilor, şi unul, al cărui.păr şi barbă ca argintul stră. . 

„luciau prin negura nopții, îşi ridică glasul obosit și 
Haiducul. 20
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le zise: «Cu genunchile plecate şi cu latrime fierbinţi, 
“ ne rugăm, Milostivilor, să” părăsiţi satul acesta. Dum-. 
nezeu să vă apere. şi. să vă binecuvinteze pentru 
aceasta, aveţi îndurare de nevoia noastră şi nu ne 

aruncâţi în primejdie.» 
- — a ascultă,» i tăiă Jianu. vorba cu asprime, «ce 

fel de nerozii spui tu? Potera vă. jefuieşte casele şi 

vă 'siluieşte femeile. Ce vreţi să vă mai facă încă? 
Mai mare rău nu vi se poate întâmplă. De aceea 
mai bine. ţineţi cu mine, și să îl. învăţăm noi minte 

pe acei derbedei.»> | 
„.— <Of, Boierule,» răspunse bătrânul; <în suferința 
noastră nu este alt ajutor, decât să răbdăm liniștiți. 

Şi:pământul tace, când e furtună şi vreme tare.>. 
.— '“<Stăpâne,> zise un altul, «noi suntem.ca oile: 

ele 'trebuiesc să. lase, câte cevă din lâna lor, pe la toţi 
scăieţii orânduiţi de Dumnezeu, să crească pe lângă 
drumul lor» . | 

Jianu începu să râză: cAtunci. Dumnezeu: să vă 

trăsniască .cu fulgerele lui, căci de alt ceva nu sun- 
teţi. vrednici. Căraţi- -vă de aici !> 

- In faţa mâniei lui, ei se strecurară „cu toții, în 

tăcere. 

—  «Săracii !>: zise Mereanu. : o 

— «Taci din gură bi "răspunse Iancu supărat, «Cine 

nu vrea nici măcar să! se apere, este vrednic să fie 

strivit cu călcâiul !» . , e 

1.— «Ehei >” oftă. celălalt, «nu ştiu, de. ai vorbi aşă, 
dacă n'ai fi boier.» 

— «Mama Dracului ! ţine- e-ţi e gura 5 strigă Jianu la 

el mânios. <Şi eu ştiu, tot aşă de bine. ca .tine, ce 
este mila. Mi se pare, că am dat destule. dovezi. 5 

x 
* *
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: In 'toane şi 'mai rele, de cum plecase din Polovraci, 
se întoarse lancu înapoi. .. - : 

Nu-i mai făceă bucurie, când oamenii trimişi de el 
sosiau, în zilele următoare, dela -Câineni, :Horez şi 
Târgu Jiului, aducându-i veştile, că cele trei cete de 
poteraşi au fost urmărite de haiducii aflători în acele 
părţi, că au fost înşelate .şi risipite, aşă - încât s'au 
întors la Râmnic, fugind şi spunând, că Iancu este 
peste tot în aceeaş vreme. i 

Iancu şedeă lângă foc, în peşteră, şi. după. ce ves- 
titorii plecară iarăş, el începu să râză cu amărăciune. 
«Comedie, coțcării! Să amăgeşti potera? să înșeli 
câțiva beţivani, să ucizi, pe ascuns, câţiva pungaşi ? 
Asta este toată. isprava Pentru aceasta, ne punem 
noi vieaţa de mii de ori în joc, pentru: aceasta îmi. 
mnistuie “focul sângele inimei mele, ceas cu ceas! Acei, 

„cari aud despre asemenea - Jucruri, cască gura mare 
şi se miră; Acei, cari ar trebui însă: să dea ajutor, se 
milogesc: «Boierule, vezi-ţi de cale şi nu ne pune în 
primejdie, ca să trebuim să fim şi noi bărbaţi !»- 

Când Mereanu îl vedeă în asemenea: toane, nu-l 
prea înţelegeă şi folosiă cel dintâi prilej, ca s'0 Steargă 
la Ruxandra. : -. : 2 

Astfel Jianu rămase singur cu părintele Damaschin. 
“Luna plină lumină. deasupra văii Oltețului, şi Iancu 

şedeă pe.o piatră, dinaintea peşterei. 
Schimnicul făcu, ceeace nu mai făcuse până atunci, | 

el se așeză. lângă musafir, şi amândoi se.uitară câtva” 
timp, tăcuţi, la râul spumegător în vale; 

Părintele. Damaschin zise în sfârşit: «Tu 'vrei să-i 
dai slobozenia poporului din Ţara ta?» 

- Haiducul simţiă trecându-i cald - şi: 'rece._ în acelaş
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timp prin. trup..Cu ochii. deodată înflăcăraţi, el strigă: 
- «Ştii tu, cum sar puteă face asta?» 

Bătrânul clătină încet din cap: «Eu nu ştiu. > , Apoi 

„xidicând mâna cu credinţă în sus : «Dar a ştiut 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. 

vâjâietoare : «Horia b 

„Numele acesta frumos, abia deştept un răsunet î în: 

mintea lui Jianu. Numai slab își aduceă. el aminte, 

să-l fi auzit odinioară. Dar evlavia, cu care strigase 

"Părintele Damaschin această vorbă, pare că vroise: 

să cheme un Duh puternic, îl făcu pe tânărul tovarăş,. 

-să asculte cu mai mare băgare de seamă.. El nu-şi 

mai abătu privirea sa o singură clipă dela faţa, lumi- 

nată de lună, a Sihastrului. Fiindu-i. frică, că moş-: 

neagul va cădeă  iarăş înapoi în gândurile sale tăcute;. 
ca de. obiceiu, el îi 'puse.mâna pe umăr şi îl. întrebă: 
«Dar cine a fost. Horia ? Ce însemnează numele ăsta, 

care nu se. găseşte în călindar ?> :. : ' 
„„— <A fost .un.om de omenie. EI, când. tăia lemne: 

în pădure, precum şi când cosiă fânul în luncă, cântă . 

cântecele noastre din bătrâni, de aceea îi'ziceă lumea. 
<Horia>. Numele. lui din botez eră Ursu. Nicula. Eră 

din Albac.» - „i . 

„— «Și a vroit să scape poporul Rumânese din i 10- 
bagie. şi să "cucerească iară înapoi. Țara . părinţilor 

voştri ? Fiind numai ţăran 2: : . 
— <Eră numai țăran... E 

— <Şi a voit să supună pe boieri 2 i ge 
;.— «Boierii. de dincolo -nu sunt.de .acelaş neam cu 

noi, ei sunt Unguri, și țăranii Rumâni erau iobagii lor.>-
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Nările mişcătoare ale lui Jianu tremurau, ochii lui 
“priviau neclintiţi la buzele moşneagului, pe când pă- 
rintele Damaschin păreă că vorbeşte tot cu păretele 
de stâncă din fața lor. i E 
"— <Şi unui iobagiu, unui. țăran, >» zise lancu, ci-a 

“venit gândul, să desrobească poporul său? şi « cura 
mai ziceai, să cucerească înapoi Ţara d 

Moşneagul” dădu din cap. 
— «Să o cucerească înapoi?» stărui Jianu, cde: uride 

ştiă el, că Ţara este a lui, a voastră, a: 2 poporului Ru- 
-mânesc ?» De 

“ Damaschin își întoarse - capul său alb. spre Jianu; 
şi dacă faţa lui n'ar fi fost înțepenită prin lunga singu- 
rătate, ca şi aceea a pietrelor, care-l înconjurau, ar 
fi Zâmbit iertător, şi în. aceeaşi vreme, cu mândrie, 

— «De unde ştiă? Dar de unde ştie cerbul, că pă- 
durea este a lui? De unde ştie peştele, că râul este 
al lui ?5 - dtae . Si: 
“Iancu apucă pe moşneag de umăr: <Voi, țăranilor 

iobagi, voi aţi „cugetat astfel? Voi, robilor, aţi fost în... - 
stare să aveţi asemenea Voinţă? Voi, numai dela voi 
singuri > 

— “Noi din noi singuri,> întări Damaschin, «noi 
țăranii împotriva - tutulor Nemeșilor şi a  întregei 
Stăpâniri.» aaa ai 

Haiducul se lovi cu pumnul în' frunte şi gemă : 
“Dumnezeule din ceruri Apoi se sculă şi umblă de 
câteva ori în sus şi în jos pe îngusta făşie de pă- 
mânt; Oprindu-se deodată, strigă : «Să-mi vorbeşti 
desluşit! Cum a făcut acel Horia Da 

—, «De patru ori a fost la Impăratul. Pi 
— «La Impăratul 2» [i 

-— «La Impăratul Iosif ai doilea, la. Viena. Pe j jos.
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Drumul ţineă totdeauna opt săptămâni încolo şi în- 

dărăt. In. Viena trebuiă să aştepte adesea câte patru, 

cinci: săptămâni, spre a vedeă faţa. Impăratului.» - 

— <Dar ce avea să-i spuie lui?» 

— «Ce aveă să-i spuie ?» strigă bătrânul, şi g glasul lui 
par'că semănă unui tunet depărtat. <Aveă să-i spună, . 

că nu mai vroim. să facem şase zile în săptămână 

robot şi să plătim toate dăjdiile către vistierie, 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, cari 
cădeau, să fim vânduți ca nişte dobitoace şi trimişi 

„de pe o moşie pe alta, când poruncesc domnii noştri 

de pământ. Mai aveă să-i spuie Horia Impăratului, 

că- noi. cerem 'să fie recunoscută şi Legea noastră, 

deopotrivă:cu cea Papistăşească şi cu cea Calvinească, 

şi să nu fim siliţi noi, să robim chiar şi în ziua de 

Sfintele Paşti ale .noastre, la domnii-de-pământ; : că 
preoţii 'noștri s'au săturat, de a mai suferi, să se facă 

din casele lor, cotârleţe de câini. pentru pteoţii Cal- 

vini; fiindcă popa-l' nostru eră îndatorat să ţină 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 noştri să nu mai fie lipsiți de 

dreptul de moştenire, şi după ce a încetat din vieață 

capul casei, ei să nu fie isgoniți supt cuvânt:. că ță- 

ranul Rumân are drept să numească a sa numai plata 
pentru. munca sa, dar că pământul, pe .care 'şi are 

locuinţa, este al Nemeşului. Pământul este al nostru, 

i-a spus Horia Impăratului, noi l-am. câştigat cu su- 

doarea noastră şi cu sângele nostru, şi acum îl stă- 
pânesc Nemeşii şi-l risipesc. Ei risipesc banii noștri
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şi banii Impărăţiei, nefăcându-i nici o slujbă în schimb! 
Un: neam desfrânat şi care nu-i de nici un folos! Să 
plătească şi ei dăjdii ca noi, zise Horia. Noi nu vroim 

„să fim iobagii lor, ci vrem să fim Cătane. al Impă- 
 ratului. > 

Jianu stă nemișcat, inima lui se sbătea î în picptuci, 
de simţiă dureri din . pricina ei. Vinele gâtului i se. 
umflau. <Tată,» zise el înnecat, <şi.voi „trăiați de 
multă vreme în asemenea robie ?> - pa 

— «De două sute de ani şi mai bine.>.. i 

Atunci strigă haiducul: <Şi totuşi naţi învăţat,. să 
rămâneţi robi? N'aţi învăţat, să sărutați mâna, care 
vă loveşte, să mâncaţi țărâna, în-care.vă calcă?» - 

“Liniştit răspunse moşneagul: <N'am învăţat!» 
— «Doamne Dumnezeule !» Iancu îşi apăsă pumnii 

pe tâmplele sale, care clocotiau, «Dincolo trebuiă să 
mă nasc eu! Dincolo, unde sunt bărbaţi !: Şi ce-a 
răspuns Impăratul ?> . 

— <Impăratul a spus lui Horia, că are “dreptate, 
şi i-a dat o cruce de aur şi niște scrisori. Impăratul 

„a mai spus, că poporul Rumânesc să se răscoale, şi 
că pe viitor nau să mai fie în Ardeal decât numai 
slujbaşi Impărăteşti, ? Nemţi, că nu vor mai fi Unguri, 
şi că ţăranii Rumâni vor: A slobozi ŞI supuşi numai 

Impăratului.> Reza - 
„Iancu se. uită lung ! şi mirat la moşneag, apoi îl 

întrebă : <Aşă a vorbit Impăratul ?> | 
„Cu toată încredințarea, Damaschin -i : - spuse şi a 
doua oară: cAşă a. vorbit bunul Împărat. lui Horia. 
Crucea şi scrisorile le-am văzut și.noi, cu ochii noștri.» 

Deși Iancu clătină din cap la “această. poveste, el 
doriă. însă să afle: tot ce sa mai petrecut. Eră ne- 
răbdător să cunoască faptele, şi grăbit.mai întrebă
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pe Părintele Damaschin: «Atunci. waţi răsculat?» 
— «Ne-am răsculat. Eră toamnă târziu, în anul 

1784. Ar fi trebuit să ne răsculăm în primăvara ur. . - 

mătoare, dat ieşise vorbă. A trebuit să începem, îna- 
inte de ce să afle Nemeșii și să ne împiedice.» po. 

— «Cine va dat arme?» 
— «Nam avut.» 
-— «Şi aţi fost biruitori 2: 
— <Am dat foc. la. una sută și treizeci de Curți 

Nemeşeşti. > - - 

— <Eră Horia singurul vostru Căpitan ?>.. 
— «E, dimpreună. cu alți doi, cu Cloşca şi cu 

Crişan, dar Horia eră. Impărat,» . : 
— cImpărat ? Dar Impărat eră. losif al doilea, la 

Viena 2 : , 

— «Acela eră Impăratul Neimţesc, — Roria - eră 
Impăratul Rumânesc.> 

Mirat de aceste hotărite răspunsuri! ale: bătrânului 

țăran, Jianu își înfigeă mereu mâna în păr, cu neli- 

„niște, şi la. urmă întrebă: Bi Și care a fost sfârşitul 
răscoalei 2. 

— <După ce-am omorât foarte mulţi: Nemeși, ni 

sa propus un armistițiu, In vremea lui: însă, Nemeșii 

Sau adunat, ridicându-se cu toţii, și au tăbărât asupra 
noastră, fiindcă noi eram împrăștiați. Au chemat şi 

oştirea, care până atunci nu vroiă: să se „mişte din loc. 
Văzând aşă, noi am doborât pădurile şi ne-am întărit; 
Fiind! însă. iarnă, n'am putut să ne: împotrivim preă 
multă vreme. Căpitanii noştri luară: fuga spre munte.» 
— Şi apoi ?>. . 

Multă vreme nici un răspuns. In sfârşit zise moş- 
neagul cu glasul stins, şi. din. adâncul pieptului : 
«Horia şi cu Cloșca au căzut. prinși, au fost întem-
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niţaţi, osândiţi, sfărâmaţi. pe roată şi tăiaţi în câte 
patru bucăţi. Capetele lor şi părţile trupurilor au fost 
puse în pari, întru vederea lumii, mai ales prin locuri, 
unde fusese răscoala mai aprigă. După -ei au mai: 
fost traşi în-țapă încă şi alţii, chinuiţi, sfărâmaţi pe 
Toată şi spânzurați. Atâtea trupuri de oameni putre- 

„ziau atunci pe marginile drumurilor, încât şi caii se 
speriau de putoarea. lor : 

Cu fața spre fâşia de cer. luininată de lună, dea- 
„Supra cheiei, cu mâinile împreunate după cap, ca 
„Să-şi lrgiască pieptul şi să poată - răsuflă - mai uşor, 
şeză Jianu o vreme îndelungată, tăcut, Insfârşit el 

„zise: <Voi v'aţi luptat pentru dreptul vostru, noi, nici 
„nu mai ştim, că am mai fi având vreun drept. Voi 

ați învăţat să muriţi.. Noi am învățat să minţim.> 
Scârba îl sugrumă. EI lăsă braţele să cadă în jos, şi 
încep din nou să umble pe marginea prăpăstiei în- 
colo şi încoace. Deodată, oprindu-se înaintea moşnea- 
ului, care gogiă acuma-cufundat în gânduri, i zise: 
«Dar dacă Impăratul a fost de partea voastră, pentru 
ce a lăsat atunci, ca să fie prinşi Căpitanii voştri şi 
țăranii, şi să fie .osândiţi?» 
„— <Poruncile Impăratului sosiau la Nemeşi și la 

slujbaşi, şi ei nu le aduceau la: îndeplinire, , răspunse 
Damaschin. 

— <Tot .scârboase lepădături >. isbueni Jianu. Şi 
dincolo, la fel ca şi dincoaceb : 

După. câtăvă vreme mai adăogă: «Tu spui, că. 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 codri. 
Cum i i-a prins? Cine i-a vândut?» strigă el: așă de
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înfierbântat, pare :că ar fi fost vorba de o faptă pe- 

trecută ieri, şi care Par “fi. privit: deadreptul pe el. 

Atunci se ridică moşneagul în sus, cu -ochii încre- 

meniţi, pare că avea o vedenie. Cu glasul slab, răs- 

punse : <Şapte inşi dintre ai lor, au Săvarşit această 

faptă.» 

Un rîs răsunător. trecă peste. Olteț, covârşind Sgo- 

motul lui, şi Jianu strigă: «Oameni! 'oameni sunt cu 
toţii, și dincolo ca-şi dincoace!» IE 

Plecat în jos, cum nu eră dealtmintrelea obiceiul 

lui să umble, Părintele Damaschin se strecură în peş- 

teră şi se pierdă în. chilia. lui, cioplită din ' lemne 

groase şi. alipită de stânci. a 

Iancu Jianu umblă, un “cias după altul, în lumina 

lunii, necurmat, în. sus: şi în jos: pe: marginea pră- 

pastiei.. Faptele din acea răscoală, petrecută, înainte 

cu treizeci de ani în partea din Apus-a Ardealului, 

se înfățișau înflăcărate dinaințea sufletului său, fiindcă 
oamenii întregi şi cu suflet. bogat, pot să simţă în- 

tocmai, ca şi când ar fi trăit ei, în vremile de demult. 
Ei'au puterea aceea, care înviază morții, şi care îm- 

binează legătura între ceeace a fost, ce este şi ceeace 

va fi în viitor. Din puţinele vorbe ale lui Damaschin, 
Iancu îşi alcătuiă icoana lui Horia, ca a unui frate. 

Fireşte că multe din cele spuse de Sihastru, îi rămă- 

seseră neînțelese. Astfel purtarea Impăratului Iosif-al 

doilea. Că acest Impărat avea îngrijire mai multă de 
țărani, decât de Nemeşi şi de slujbaşi, aceasta o în- 

țelegeă Jianu. Muncitorul simplu, care nici: nu-şi dă 
seamă, cât lucrează el' spre 'desvoltarea Ţării sale, 
pentru orice Domnitor este de-mai mare preţ, decât 
desfrânatul, care are în vedere numai folosul său, şi 
care nu vreă să slujiască binelui obştesc, deși tocmai 

N
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el ar aveă mijloace. mai multe: decât ceilalți. Dar.-că 
acel puternic Împărat să fi fost atât de slab, şi să fi 
lăsat pe oamenii, cari s'au bucurat de protiguirea 
lui, să piară aşă de jalnic, aceasta n'o puteă înțelege 
haiducul. 

Nu s'ar fi mirat, de sigur, dacă a ar fi cunoscut soarta 
şi luptele sufleteşti ale nobilului Domnitor din casa. 
Habsburg, luptele desnădăjduite ale luminatului Im- 
părat împotriva oamenilor din vremea lui, a «celor 
cu coadă». Luptele, ce dăduse acest Idealist împotriva 
neclintitei prostii şi a răutăţii dregătorilor săi, a boie- 
rilor. şi a târgoveţilor, acelor clase de oameni sătui, 
cari niciodată nu dau ascultare la poveţele nobile, 
venite de sus, ci cărora numai, coasele şi ciomegele, 
ridicate. de jos, sunt în stare să le bage în cap ideia, 
că lumea înaintează. 

Pline de mare amărăciune sunt decretele. lui Iosit, 
Rescriptele lui la acele plângeri, pe cari le. ridicau 
Nemeșşii din Ardeal împotriva ţăranilor Rumâni, «mi- 
sera contribuens plebs». Se înțelege, că este cam greu 
de crezut, că însuș Impăratul ar fi însărcinat pe Horia, 
să facă răscoală împotriva proprietarilor de. moşii, dar 
dacă n'a făcut-o tocmai prin vorbe, a făcut-o poate 
'în gândul său, 

Ursu Nicola, care horind, cosiă iarba îmbelşugată, 
plină de. flori de pe plaiurile din Miază-Noapte. a 
Carpaţilor, Şi care visă mereu. de slobozenie și de 
dreptate, se poate că citise în sufletul visătorului din 
scaunul Impărătesc, care n'avusese astâmpăr zi și noa- 
pte, până n'a desfiinţat iobăgia în ţările lui moştenite. 

Și aici, în strâmtorile Oltețului, vegheă unul din 
neamul acela ales al visătorilor, cari, cu toate desa- 

: măgirile Şi cu tot ce face lumea împotrivă:le, totuşi
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vor să facă această lume, la urma urmelor, mai fe- 

ricită şi mai : bună, de cum este ea în vremea lor. 

* E * | 

La revărsatul zorilor, părintele Damaschin şovăiă 

prin peşteră. Deşi umblă foarte încet, ca să nu de- 

ştepte pe” Jianu, care se întinsese “lângă foc, totuși 

vârful toiagului 'greoi de corn, ţicniă pe piatră; şi 

- Jancu se: idică deodată pe coate. <Unde.! te: duci 22 

întrebă el. . 

Bătrânul întinse ' mâna, pare că ar “A vroit să se 

apere împotriva lui, şi răspunse: «Pe. viitor tu să fi 

singurul stăpân al. acestei peşteri.» e 

Jianului i se făcii o lumină ca prin fulger: îna- 

intea lui stă, cu faţa uscată de pocăință, unul din cei 

___ şapte, cari vânduseră pe Horia! ŞI, aprins, sări în 
sus. Dar tot atât de grabnic se opri :pe loc. Moş- 

neagul aruncase toiagul din mână, se ridicase iârăş 

cu întreaga sa înălțime şi întinse braţele, ca unul, 

care aşteaptă, însfârşit, pedeapsa sa, drept o mântuire, 

Jianu! înţelese, că vieața însăşi îl osândise la moarte 

pe acest rătăcit, şi că "cei treizeci de ani în pustie- 

tate erau o pedeapsă mai greă, decât o repede a- 

runcare în prăpastia Oltețului 

De aceea făct împrejur, se întoărse înapoi la foc, 

se întinse. iarăşi jos şi-şi trase căciula peste ochi. 
Cu un ostenit oftat, Sihastrul îşi ridică toiagul de 

jos şi părăsi peştera. 

EA 

* * 

- In grădina mare, luminată de lună, stă liniştită casă 
a lui Vasile Moangă. Eră una din cele mai frumoase. 
din județul Gorjului, unde se făceau casele deosebit
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de frumoase. Pe două- părţi ale clădirii eră. pridvorul, 
ale căruia bolți, în arcuri ca trifoiul, făcute de zid, 
se sprijiniau pe stâlpişorii de stejar, înnegriți de vre- 
muri şi împodobiţi, de jur-împrejur, cu cioplituri. 

La piciorul pridvorului creșteau, 'stufoşi 'şi înalți, 
trandafirii cei mai minunați, plăcerea boierului Vasile. 
Luna eră aşă.de luminoasă, încât-se puteau deosebi 
-feţele, începând dela roșul cel închis întunecat, până 

la fața măceşului. cel. mai deschis, dela galbinul porto- 
caliu, până la albul ca zăpada. Un roiu de luminici, 
verzui, se desfătau pe stratul de flori, şi în iarbă mai: 

“ luminau şi alții, bucurându-se: în dragostele lor luci- 
„toare, 

Printre tufele de. trandafiri şi pe pajiştea de. iarbă 

umblau doui bărbaţi mereu în sus şi :în jos; unul, cel 

„cu giubeaua deschisă, eră bătrânul Moangă; celălalt, 
îmbrăcat cu un gheroc:scurt, eră Tudor Vladimirescu. 

Bătrânul deschise vorba:. <Frumoasă, frumoasă e 
lumea asta, pe care “a. făcut-o bunul Dumnezeu.» - : 

Pe fruntea înaltă a: lui Tudor se arătară câtevă 
cute: «Cine mai. are vreme să. vază, dacă lumea.e 
frumoasă,» răspunse el, în felul lui aspru. - 

„.— «Când trăieşte cinevă mult, găseşte vreme,» 

primi el drept răspuns. : ; 

Dar . Vladimirescu nu. eră. “ftcut: pentru , gândiri și 
răsgândiri. EL întrebă îndată: <Vine Iancu ?5 

s;— <Dacă l-a găsit scrisoarea mea, şi dacă i este 

cu putință, are să vină,> zise Moangă. «Eu i-am scris, 
cât de mult doreşti tu să-l vezi, 'şi i-am propus, să : 

avem întâlnirea la herestrăul cel părăsit de lângă 

. Sadu. Tu ştii, că s'a pus un preţ pe capul lui, de aceea..., 
este mai bine, să nu fie văzut aici în” oraș.» E 

— «Un preț! pe “acest cap?b zise Tudor “amărât, 

i .
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dar deodată rupse firul vorbei, uitându-se aţintit din- 

colo de livadă, spre pădurea în umbră. <Ce strălu- 

ceșşte şi ce sboară pe acolo?» zise el şoptind. 

_= In noaptea prin. întunericul -de: supt frunzișul copa- 

cilor, se” mişcau tin fel de steluțe mici: verzui, şi îndată 

ce începură cei doui bărbaţi să se uite mai cu băgare 
de seamă, văzură că lumina se mişcă: în cruciş şi 

în curmeziș, la marginea pădurei. o. 
Aproape în acelaşi timp ziseră' amândoi încetişor: 

<E1 este,»- şi Tudor se repezi peste livada luminată 
de lună şi dispăriu deodată în întunericul copacilor. 
"Când 'sosi şi -Moangă acolo, erau faţă în față cu 

Iancu Jianu. 
— <Nebunule !> - zise el, şi, cuprinzându-l în bra- 

ţele sale, îl îmbrăţişă. Ma - 
Haiducul răspunse: «N'a fost vreo mare. vitejie. 

Târgu: Jiului doarme somnul drepţilor, numai tran-. 

dafirii veghiază. Mi-am făcut o stea de luminici şi am 

pus-o în căciulă, Am . mişcat: apoi: căciula în toate 
părţile, până aţi înţeles semnul meu. In herăstrăul 

părăsit nu v'aşi fi putut vedeă decât! mâine.> - 
— <Dar Târgu Jiului geme de. slujbaşi ai Vistieriei 

şi de Arnăuţi.» zise *Moangă grăbit, «Tu trebuie să 

pleci îndată de aici, fiul meu D. 

" «lară slujbașii Vistieriei !» zise Iancu: cu:-mânie, - 

<Iar, şi tot mereu şi necurmat!» oftă moşneagul.. 

Haiducul lovi -cu amândouă mâinile umerii lui Vla- 

dimirescu. <Tudore, te-ai întors tocmai la vremeb 

— “Să te auză Dumnezeu !» “răspunse Slugerul.. 
_ pi 

*% x 

In" căzătura de şopron, lângă! herăstrăul Bărăginit, 

pe lângă care curge ,Sadul, sgomotos,. 'şedeau acum 
cei trei patrioți, în seara zilei următoare,
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Moangă cârmuiă vorba, fiindcă el îi cunoştea bine 
pe amândoi tinerii: încăpățânarea lui Tudor, precum 
şi felul pătimaş al lui Iancu, aveau -trebuinţă de o 
mijlocire mai îmblânzitoare, din când în când, cu tot 
prieteşugul ce-l aveau unul pentru altul, şi care se 
întemeiă pe neclintita cinste a aimândorora: <Voi sun- 
teți ca cremenea, când vă isbiţi, ies scântei. Dar pen- 

„truca acest foc să nu facă nenorocire, ci.să lumi- 

neze, trebuie să depărtez eu orce se: poate aprinde, 
şi să las între voi numai făclia dreptăţii, pe 'care voi 
sunteți chemaţi, împreună, cu puterile voastre unite, s'o 
faceţi să strălucească.» -Aşă grăi moşneagul, carele 
aveă, ca mulţi din compatrioții săi, darul vorbirii 
frumoase, după ce Tudor istorisise cele petrecute la 
Congresul din Viena, ceeace avusese ca urmare: e 
ciocnire între cei doi prieteni, 

Tudor, adică, istorisise, că Prințul Capodisteia, un 
Grec în slujba Rusiei, primise să fie capul 'cEteriei», 
şi că. însuş Ţarul, precum şi Craiul Bavariei şi al Vir. 
timbergului intraseră, ca mădulări, în această însoţire. 
Că Eteria ar luptă pentru slobozenie, că este prin 
urmare un lucru bun, .și că trebuie să fie ajutată. 
—<Cum ajutată 7> isbucnise Iancu: «Poate prin aceea, 

că vom dă afară toată leota Grecească, şi îi-vom face 
să âjungă mai degrabă la Elada lor slobodă ? Asă 
vreau. şi eul». . 

— «Isgonirea se'va face mai pe urmă, cu -ajutot-ul 
Rușilor h» fu răspunsul scurt și harțăgos allui Tudor. 

Moangă împiedicase prin vorbele sale îmblânzitoare 
o isbucnire de mânie a, haiducului. Jianu se sculă în 
sus, alergă de câteva ori încolo şi încoace, şi se opri 
apoi înaintea lui Tudor cu ochii scânteistori: <As- 
“cultă b zise el, «Pe când tu ai vorbit acolo înlăuntru,
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în Austria, în oraşul Vienei, cu. ciocoii; cu zaraful 

Armean Manuc-Bey, pe 'care_ Pa. trimis Caragea la 
“ Congres, cu Grecul Capodistria 'şi: cu Rusul Strogo- 

noff; eu: am vorbit cu un Rumân de dincolo, cu Si- 

hastrul dela Polovraci, şi acesta mi-a spus, cum a 

făcut odinioară un alt Rumân, un ţăran, căruia i se 

ziceă Horia, în Ardeal.'la ei, când a voit să scape 

poporul din robie.> Cu însufiețirea inimei sale aprinse, . 
istorisi cele ce auzise dela Părintele. Damaschin, vor- 

bele Schimnicului, care-l ridicaseră iarăş pe Jianu, după 
cele ce văzuse. în urmă: de tot, şi mai ales după jos- 

nicia ticăloasă, a oamenilor, din Vaideeni. Ele îl scoa- 

seră din scârbirea sa, şi-l înălţaseră, cu aripi de vultur 

în zarea luminoasă a ideilor de desrobire. Iancu sfârși : 

«Invins,. vândut şi sfărâmat. pe. roată! Dar rămas viu, 

trăind în inimile oamenilor, viu ca însăşi veşnica 

dreptate, aşă este acel Horiab- 

. In.ochii bărbatului, pe care nu-l. văzuse încă in- 

menea rizând, în ochii lui Tudor Vladimirescu se ivi 

atunci un fel de lumină strălucitoare. EI se sculil Și 

strânse” în braţe -pe prietenul său. 

.Moangă şedeă liniştit, şi aveă mâinile împreunate. 
Se hotărî, ca Tudor să caute : îhsuş: pe vechii săi 

Panduri, sau să-i vestească, prin oameni de încredere, 

să se pregătească, fiindcă. Ţara va avea. în curând 

trebuință de ei. lancu se legă, să aducă..o suță de 

haiduci, bine pregătiţi, şi să .adune arme. La Polo- 

vraci, spuneă 'el, că are un număr însemnat. 
„a aSă ţi-i trimet şi ţie la Cerneţi 2. 

- Tudor dădu din 'cap:-<La Clojani.».. :. a 
— «La Clojani 2» Sprâncenele.. mişcătoare ale lui 

Jianu se ridicară în -sus. «În Mehedinţi, nu. departe.
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de aici? Acolo unde ai fost vătaf de plaiu, înainte 
de răsboiu 2» NE IE: : 
— <Şi surit acuma iarăşi.» . . „„ Jianu râse_ cu bătae. de .joc: «Să-ţi fie de bine . 
Moangă puse mâna pe umărul. lui: <EL a cerut'cu' 

hârtie slujba aceasta, pe care o avusese mai nainte 
“fratele său, "i este trebuitoare, spre. a-şi ascunde pre- gătirile, ce face pentru desrobire.» e 

„—+<Tot cântecul cel vechiu,» mârâi. Iancu şi-şi în- 
„fipse călcâiul în scândurile putrede: «<Fă-te frate cu 
Dracul....: ce? Precum: m'aţi-făcut atunci pe mins 
zapciu? faptă, pentru care :numai D-zeu să vă ierte ! 

ae = 

_ Tudof se urcă călare spre munţi în sus, ținând 
spre Apus. De sus, de prin stâncile și cheile împă- 
"durite, scoboară, spumegând, o mulţime de pâraie-lim-: 
pezi, care aleargă prin: matca lor de piatră şi mână 

„ morile. Trecând uneori "chiar, prin mijlocul curților 
din sate, ele: se revarsă peste drumuri, sau se 'pierd - 

- prin umbrele nucilor uriași. A 
Gânditori, dar aprinși, priviau ochii călărețului la 

tot ce vedeă acuma, iarăşi, după o lipsă de doi ani : 
la fântânile din marginea drumurilor, care își aveau 
isvorul supt învelitorile, purtate în câte-şi patru col- 

"“ţurile de cruci cioplite în lemn, la câmpuşoarele cu 
"grâu, care se vedeau, din când în: când, întocmai ca - 

nişte lăculețe aurite, îmbrăţișate de” pădurile înțune- 
coase de stejar.: Câmpuri mici, - căci ținutul eră de 
moșneni, acel neam de bărbaţi înalți şi de femei mi- 
nunate, al căror mers este ca o cântare, aşă. este de: 
cumpănit, când ele alunecă cu picioarele goale, ținân- 
du-se drepte, ca nişte brazii şi purtând adesea poveri 
grele pe capul'lor, ridicat totuşi în sus, : ii 

Haiducul. , ” . 21
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Mulţi din ochii întristați, cări-l vedeau pe călărețil 

cu haina lui neagră, trecând, se luminau, şi oamenii 

se apropiau de calul lui Vladimirescu, zicând: «Bine 

ai venit, boierule Tudor, gândiam, că tu ai uitat de 

tot pe: Pandurii tăi !> | | 

"Tudor .le răspundeă cu întrebări despre cum stau 

lucrurile la ei, despre gospodăriile lor şi: despre ju- 

decăţile lor, întrebări, care le dovedeau, că nu-i ui- 

tase, Bucuria despre acest. lucru se lăți grabnic, din 

gură în gură. Fiecare ar fi dorit, să vadă şi el pe 

acest cinstit musafir în bătătura sa. Dar că se întor- 

sese Parucicul. lor, eră şi singura bucurie, pe care ei 

„o avuseseră de multă:vreme: una şi aceeaşi plângere 

se auzia din. toate gurile. <Dăjdiile .ne omoară. Sta- 

„riţul -Grec al. Mânăstirii Tismana ară pe. locurile: 

- noastre, taie pădurea noastră, ne - prinde vitele şi le. 

închide şi le. primim numai cu greu înapoi, plătind 

gloabă mare. Pentru noi nu mai este dreptate.» 

_— «Cum aţi zice voi unui om, care -sar duce să 

culeagă mere de pe răchită ?» întrebă Tudor. 

— «Un nebun,» răspunse unul. dintre ţărani. | 

— cÂşă este, “Chiriţescule. De aceea şi eu'vă zic 

vouă : Nebunilor! Dela cine cereţi voi dreptate, dela 

ciocoi ? Nebunilor ! , 

— «Dar, dela cine s'o cerem ? oftati oamenii. - 

— «Dela pumnii voştri, > răspunse Tudor scurt. 

Chiriţescu ridică “pumnii . în sus şi zise: <Porun- , 

ceşte, stăpâne, unde să dau?» » 

— «Când va fi grâul copt, atunci. voiu, chemă pe: 

secerători,> . răspunse Tudor, şi intră “călare în curtea 

lui Chiriţescu. 

Acolo țăranca.- pregăti tot, ca să fie musafirul mul- 

țumit, liniștită, şi fără să se bage de seamă, asemenea
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unei cucoane' din lumea mare, care este obicinuită 
să primească musafiri. “Tudor fu slujit cu 'acel cum- 
păt şi măsurare, care face parte din însuşirile deose- 
bite ale ţăranului Rumân, şi care nu purcede dintr un 

“simț de supunere față cu cel mai mare, ci din con: 
ştiinţa demnităţii sale, nevroind “să fie supărător; Se 
puse pe. masă: mămăliguță caldă, brânză şi o cană 
cu lapte, apoi amândoi soţii se retraseră în tindă. 

Pe când Vladimirescu şedea la masă,. în pridvor, 
el rămase adâncit într'o tăcere întunecoasă. După 
masă ieşi în curte şi se preumblă cu mânile încru: 

„cişate pe spate, în jos şi în sus, dealungul pâriului, 
care străbăteă bătătura 'deacurmezişul, In nuci înce- 

„. pură să cânte, privighstorile, noaptea de vară erâ lu- 
minoasă, dar omul mâhnit nu puteă să se bucure deea. 

_EI oftă idânc şi des. - NR 
“Chiriţescu se încumetă însfârşit, după ce stătuse 

îndelung; în umbra pridvorului, să se. aproprie de . 
oaspetele său: <Ce ai, :boierule ?> îl: întrebă el. 
„Răspunsul însă - îl primi .numai după un sfert 'de 

* ceas; tot timpul țăranul stătuse . aşteptând, neclintit, 
„iar Vataful de plaiu: alergase „necurmat în sus şi în 
jos: <Trăi-voiu oare, deajuns, » zise Tudor, «ca să pot 
'scăpă Ţara de leprele străine ?> -. 

"Nu eră frica de : moarte, ce-l cuprinsese pe acest 
bărbat, care mergea cântând şi jucând la bătălie, ci 
eră frica de scurtimea timpului. Cât de îndelungată 
vrenie cereă şi cât de greă eră lucrarea lui, aceasta 
o văzuse acum iarăşi, după întoarcerea sa în Ru-. 

„mânia: Nu mai eră nici un om, cât de depărtat de 
“ lume ar: fi. trăit 'el, cât 'de sus în munte, care să nu 

"sufere cumplit de corupția, ce copleşise Ţara întreagă. 
«Pentru noi, nu mai este dreptate, > eră vorba 'cea 

7
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din urmă, pe care o auziă” din toate glasurile, și toţi 

ochii îngrijiţi, cari -se ridicau spre el, îi spuneau : a- 

celași lucru: «Pentru noi, nu 'este dreptate !» 

se E 

In. lumina aurită a soarelui de: după. amiazi, care 

înviorează şi mai mult toate colorile, se aşterneă ” 

şesul Padeşului, lunca prin care.străbate” Motrul, şi 

care de trei laturi este înconjurată de dealuri cu 

păduri minunate, pe când, în partea ei despre Miază- 

noapte, se înalță munţii stâncoși cu ale lor creştete 

îndrăsneţe. - 

Din .depărtare “încă. i se întăţişau călăreţului, că 

nişte buni prieteni, cele două vârfuri dela Clojani, 

şi la spatele lor, într'o „depărtare şi mai mare, se vedeă 

puternicul dos al Oslei. - . 

* Din câmpurile de. jos, precum şi de pe coaste, 

unde .puneau oamenii . porumb, se. ridică un. fum, 

care plutea ca. şi un zăbranic albăstrui, pe dinaintea 

soarelui, el veniă dela. focurile de. frunziş, cari se 

aprindeau.. de țărani pe răzoare, alături de carele cu: 

„boi, ca'un mijloc de. apărare împotriva mușştei. celei. 

rele, câre bântuieşte acele locuri. 

Când se urcase Tudor. spre Padeş, el. fu: cunos- 

cut, şi. cine nu eră “la munca câmpului, se laă după 

“el să-l :însoţiască, astfel că, în curând, aveă vreo doui- 

sprezece călăreţi împrejurul său. Şi preotul satului îl 

însoţiă călare. Deşi feţele lor, frumoase, rămâneau în- 

grijorate -şi posomorite, ochii lor erau luminoşi. Vladi- | 
mirescu înaintă astfel, cu gvardia lui albă, — albul este 

faţa de căpetenie în portul țăranilor Olteni, — tot mai 

în sus în munte, la satul Orzeşti, unde se mai alipiră. 

încă şi alţi țărani de ei. Adesea treceau cu caii prin. apă,
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prin Motrul limpede, albastru. de « care” se -apropie 
stâncile; fiindcă.râul de munte strică:tot mereu dru- 
murile, pe care Ocârmuirea nu le țineă. în.stare.. «Noi 
suntem mai totdeauna ' despărțiți. de lume,: pare că 
„n'am face şi noi parte din Țară,» se plângeau țăranii. 
«Ca să ajungem lă. țarinele noastre, trebue'să facem : 
ocoluri mari, să trecem peste. dealuri, de. ni.se pră- | 
pădesc carele și vitişoarele.». : -. ” 

Cu multe cotituri se suciă. Motrul, bogat de păs- 
trăvi, printre. bolovani, ; Şi se. învârtiă, când la dreapta, 
când. la stânga, prin lunca verde, înconjurată de înalţi 

„Copaci. Se vedeau acuma, apropiate de-tot, înălţân- 
du-se piatroasele colţuri dela Clojani, dincolo de coas- 
tele împădurite. Apoi duceă drumul drept la cheia 

“stâncoasă, care se întinde între aceste două colţuri, : 
şi pe mărginile căreia sunt aşezate casele dela Clojani. 

“Un călăreț apucase înainte; şi acum scoborau :îm- 
preună cu el țăranii, la vale, întru întâmpinarea Vă. 

„tafului lor de plaiu, chiuind Şi impuşeând, de răsunau 
stâncile. - 

Când pe seară se găsiau adunaţi î în . curtea boierului 
| Tudor, la-o. masă lungă, la care cu toții: aduseseră 
câte un dar, de bună voia lor, -se 'sculă: Ion Tele- 
man, un bărbat cu umerii laţi. şi cu mustaţa: argintie, 
îşi ridică paharul şi zise: cAsemenea vulturului, care, 
după ce s'a înălțat în sborul lui spre soare, şi se în- 
toarce iarăş înapoi la cuibul său, tot astfel se întoarce 
şi Căpitanul nostru, -după ce -a: fost cînlăuntru», la 
strălucita Curte Împărătească, şi vine iarăş îndărăt la 
cuibul nostru stâncos. Multe va, fi: văzut în străină- - 
tate, lucruri frumoase şi măreţe, iar aici, în Clojanii 
noştri, nu vede nimic alta decât pietre, bordeie şi 
câţiva țărani săraci. Dar ei sunt țărani de aceia, cari :.
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au stat-cu el în ploaia gloanţelor. Asemenea prieteni 

na găsit el lă Curtea puternicului Impărat. Să deie 

D-zeu, să-i meargă bine în mijlocul nostru. El ne-a 

„fost totdeauna ca un părinte, și noi vroim să fim. fii 

lui credincioşi.> - 

Apoi “începură tovarăşii' de arme să vorbească 

despre aceea, ce le fusese mai drag » despre răsboiu. 

Feţele aspre şi mândre se înveseleau, şi Tudor se 

uită la ei cu ochii scânteietori. Ă 

a — «Hei!» strigă Ion Iosan, .cîţi mai aduci aminte, 

Boierule, ce. am căpătat de mâncare atunci, când te-a 

_trimes Generalul Isaioff în Balcani ?> 

"— <Răbdării prăjite, > zise râzând tânărul Ioniţă Ce- 

ganu. . 

—-— <Cam aşă cevă,> urmă Iosan, "<sohar€, nişte pes: 

meţi negri, cari erau aşă de tari, încât trebuiă să-i 

lăsăm o zi întreagă în apă, ca să se înmoaie şi apoi 

să-i fărâmăm, înainte de a-i puteă băgă în gură. Vara 

- mâncam mai bine, fierbeam la buruieni.» 

— <Vă aduceţi, aminte, cum am stat, luni de zile 

întregi, cu braţele încrucişate în Lovcea, şi n'aveam 

nimic de făcut, până a venit poruncă, în sfârşit, ca. 

să luăm Plevna?» zise Barbu Viga. «Atunci ne-a dus 

boierul 'Tudor aşă de grabnic acolo, incât Ruşii, £ greoi, 

au sosit târziu pe urma “noastră, după ce noi Şi lua- 

sem cetatea cu iuruş, urcându-ne pe scări, şi ne bă- 

team prin strâmtele ulicioare. Elelei! Cadânele tră- 

geau 'şi ele cu puștele în noi, de pe ferestre!» 
— «Da, dap» zise Teleman, dând din cap, «şi. 

unde eră la greu, acolo trebuiă să mergem noi în- 

nainte. Când n'aveau noroc Ruşii, ofițerii lor ne în- 

jurzu şi ne loveau pe "noi, zicând: <Duralk Moldo- 
vanski !» lar când le dedeam ajutor,— şi asta se în-
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tâmplă de multe ori, — atunci ei râdeau la noi: «Do: 
bre Kazaki!» Deodată eram atunci Cazaci! Dar 
Olteni? Rumâni ? Doamne” fereşte, de aceștia ei n'au- 
ziseră, nimica !> - 

— «Să deă Dumnezeu, » zise Tudor apăsat, şi în- - 
dată ce-işi ridică el glasul, toți ceilalți - tăcură, —se! 
“auziă numai -Motrul, vâjâind prin noaptea caldă de 

- vară,—<să dea Dumnezeu, spre lauda sfintei lui drep- 
tăți, ca. numele poporului Rumânesc, să fie pomenit 
odată cu toată cinstea, care i se cuvine. Numele po-.: 
porului fraţilor, nu al ciocoilor, al poporului, care ară 
și seamănă, al poporului, 'care se luptă şi-şi varsă 
sângele, .şi care nu doseşte niciodată la vreme > de 

primejdie.» 
— <Amin!» zise popa Gheorghe din Padiş, 

„ Oamenii ziseră şi ei: <Amin !» . 
Când plecară în sfârşit spre casele lor, rămase nu- 

„mai Ion Teleman lângă Tudor. Glasul lui eră. cald, 
fiindcă eră mişcat de bucuria, că mai văzuse încăodată 
pe Căpitanul lui, şi-i. zise: <Stăpâne, dă-mi: voie, Să-ţi * 

„spun şi eu o vorbă, De ce.nu te însori? Atunci ai 
rămâneă la 'noi, te-am aveă cât vei trăi Vătaf de plaiu, 

fiindcă noi toţi te iubim pentru.- dreptatea ta şi pen- 
tru frica ta de Dumnezeu.» 

Tudor tăcu îndelungat, iar verhiul lui tovarăş de 
arme, care i cunoștea bine firea, așteptă cu răbdare. 

Insfârşit veni răspunsul: <E! Telemane, eu nu sunt. | 
făcut nici "pentru avere, nici. pentru muiere. Sunt 
făcut pentru altceva.» 

Și după o scurtă tăcere: «Pe drumul, pe care l-am 
apucat eu,. am trebuință numai de cămașa morţii.» 

Pa % *
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Ceasul, când l-au văzut iarăș oamenii din Clojani, 

mau vroit să-l-amărască Căpitanului -lor, prin jeluiri.: 

Dar a doua zi, des de dimineaţă, curtea lui eră plină 

de bărbaţi, cari veniau să: se plângă pentru nedrep- 

tăţile, ce li se făcuseră. In partea lor cea mai mare, 

- Tudor cunoşteă aceste plângeri încă dinainte vreme! 

Erau pricini vechi, între acei țărani. şi bogatul pro- 

prietar' Glogoveanu. . . 

Într'una . din zile, Căpitanul scoboră cu o roată din 

- Pandurii săi de odinioară, în jos pe valea: Motrului, 

“până unde se lărgeşte valea într'o pajişte şi unde ei 

găsiră, după cum 'fusese înțelegerea, la umbra unor 

stejari bătrâni, pe boierul Glogoveanu, împreună cu.. 

* doui preoţi şi cu o mulţime de slugi. EI stă acolo la 

masă, de prânz. Pe iarba moale se întinseseră covoare 

 Turceşti de mătase şi se puseseră perini pe deasupra 

lor. Ţiganii alergau . împrejurul focului încolo şi în- 
coace. Ei fripseseră nişte păstrăvi, tocmai pescuiți, pe 

cărbuni, şi cu aceşti peştişori frageţi, unii plini de icre, 

se potriviă de minune vinul cel vechiu. Boierul şi cu 

preoţii se înroşiseră la faţă şi le. sclipiau ochii. Ei 

mâncară: şi băură, după obiceiul “Turcesc, până când 

începură 'să sughiţe şi abia mai puteau să zică două 

„vorbe legate. . 
“Tudor se aşeză cu oamenii. lui pe pământ, şi atât 

el, cât şi ţăranii: scoaseră câte o bucată de mămăligă 

şi câte o bucăţică: de brânză din traiste şi mâncau în. 
tăcere. Când îl pofti Glogoveanu la masa lui, Vataful 

de plaiu mulţumi, dar nu primi. 
- Apoi se începu cercetarea. Unii dintre ftranii aveau . 
hrisoave îngălbenite şi scrise, la începeri; cu slove 

împodobite cu floricele, fel de fel. Incetişor şi cu 

feţele pline de evlavie, ei desveliau aceste moaşte
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sfinte de prin cârpele lor de i in, frumos cusute,în care. 
Je: ţineau. . Piu 

Glogoveanu ceti câicva din aceste hrisoave şi zise 

apoi: <De unde Dracu ați luat voi “numele voastre ? 

Astea sunt nume de boieri! Şi voi astăzi sunteţi nu- 
mai nişte săraci: nevoiaşi şi purtaţi opinci?» 

— «De, Boierule, se vede,» zise Barbu Viga, «că pă- 
Tinţii noştri au fost judecaţi tot aşă de strâmb, cum -, | 

ni se face şi nouă acuma judecata.>- - 
— «Mi se pare, că tu îndrăzneșşti să faci glume cu 

“mine ?» zise Glogoveanu dispreţuitor. Le spuse apoi 
că hrisoavele lor ar fi paragrafiste, că ar fi fără pu- 
tere, pe câte unele din ele nu sar fi cunoscând nici. 

măcar leatul.. Ei îi arătară atunci şi un alt hrisov nou, 
cu mâna desluşită a 'lui Tudor Vladimirescu, care 

fusese scris de el însuş, mai nainte cu câţiva ani. 
Tudor eră. foarte prețuit ca hotarnic în Mehedinţi, 

şi în Gorj. : ' 
" Glogoveanu ridică sprâncenele în sus, „scutură din 
umeri şi zise apoi:: «De: atunci încoace eu am găsit. 

însă o altă mărturie, care. sfarămă acest hrisov, deşi . 

el a fost făcut în credinţa cea mai bună; vorbind de 
drepturile voastre.» Făcu un semn, -şi din mijlocul, 

slugilor ieşi un ţăran bătrân. 
— «Este Ghiţă, hoţul, > ziceau cei din Clojani, Şop- 

tind unul către altul. 

— «Acest om, Ghiţă Răiescu, > urmă i Glogoveanui 
__<a jurat: înaintea Sfinţilor Părinţi» — şi plecă capul 

spre preoţi, — <că el, copil fiind, atunci când s'au . 
aşezat hotarele între moşia mea şi moşia voastră, în 

de faţa strămoşului meu, după obiceiul pământului, 

„a fost bătut zdravăn, spre a-şi aduce aminte toată 

vieața sa, cum şi unde eră acel loc. Şi arătările lui
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se potrivesc cu' ale mele, iar nu cu ale voastre» 
Atunci zise Tudor aspru: «Acest om este un ne-. 

trebnic.>» 

— «Ela jurat strig gară amândoui preoţii cu un. 

singur glas, <A jurat pe Sfânta Cruce !» 
Vătaful de plaiu se uită urit la ei: «Sfânta Cruce 

rabdă multe !» 

Nu se putu ajunge lao înţelegere, şi după un ceas 

de vorbă zadarnică, se întoarse “Tudor cu. ţăranii lui 

înapoi,. spunând boierului, că de oarece nu se poate 

lumină pricina cu .binele, el are de gând, să o aş 

tearnă' Divanului. spre deslegare. - 

Turbat strigă atunci Glogoveanu după el: «Cu acest 

Vladimirescu, cu acest fățarnic ticălos, Stăpânirea şi-a 

"adus beleaua în casă. S'a mai pomenit asemenea lu- 

cru, ca eu, care l-am văzut făcând slujbă în curtea 

Tatei, pe acest sărăntoc, să nu mă pot scăpă de această 

„pacoste în chiar județul meu! Inaintea Divanului să se . 

ducă această treabă de nimica! Auzi acolo! Adică eu 

„am poftă şi vreme, să - alerg pe la Bucureşti şi să'mi 

risipesc banii mei cu Albăstrimea b» 

Preoţii clătinau din capete îngrijați : «Slugerul are 
acolo: multă -trecere. Boierul -Samurcaş face. orce de 

hatârul lui şi. prietenul său, Ilarion, Igumenul Mănă- 

stirii Dealului; care tot mereu stă la Bucureşti, este 

în deosebi primejdios.» Ei aţâțau : mânia lui Glogo- 
„veanu şi-i făceau frică boierului de multele alergături, 

ce e aduceă o astfel de judecată. In sfârşit el se rugă 
de evlavioşii părinței, ca să meargă încăodată la Văta- 
ful. de Plaiu şi să vorbească o vorbă cuminte cu el. 

„3 
x X* 

Intruna. din zile, cei doui preoţi sosiră în Clojani.. 

Slugerul însă tocmai nu eră acasă, fiind dus călare,
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în sus prin cheie, unde pusese să-i taie pietre pentru . 

un rug de moară, pe care aveă de gând, să-l ducă 

prin mijlocul . satului. Se trimise să-l vestească, dar 

el rugă pe părinţei, să vină ei în sus la el, fiindcă 
trebuiă să rămâie şi de noapte acolo, la baia de piatră. 

Slugile Domnului. nu erau iubitori de drumuri 
grele, destul: se zdrobiseră până aici la Clojani, dar 
pentru hatârul lui: Glogoveanu, se hotărîră în sfârșit, 

să mai facă şi.acest drum în deal. Un ţăran îi că- 

lăuzi printre stânci, şi ei auziră în sfârşit loviturile - 
de ciocane, care spărgeau pietrele. | o 

Câteva: care stăteau acolo, 'și boii dejugaţi se odih- 

niau lângă ele.. Alături cu stânca, din care se spăr- 
geau bolovani, se. făcuse un umbrar. Sub el şedea 

Tudor. -! . SR 

Solii lui Glogoveanu vorbiră mult, şi în n fel şi chipuri, 

ba notărit, ba prieteneșşte clintind din ochi, până când, 
în sfârşit, în fața nestrămutatei tăceri a lui “Vladimi- 

-rescu, ei amuţiră, şi se uitau unul la. altul, aprinși la 
față.. Nici. măcar cu o duşcă de vin nu-i îmbiase mo- 

“jicul; ca să se mai răcorească oamenii. se sculă chiar” 
de pe. scaun, pare că preoții nici n'ar fi fost de faţă, şi se 
duse câțiva paşi înaintea umbrarului, ca să vază, câţi.. 

bolovani spărseseră ciocanele sunătoare, şi numai după 

ce se întoarse înapoi, el deschise gura. 

= «<Ticăloşiloi !> le zise el, “cadică voi şi cu Glo- 

i oveanti voiţi să mă cumpăraţi, ca să nu duc jude- 
cata ţăranilor înaintea Divanului, vreţi să mă mituiți 

ca pe Ghiţă Hoţul, pe care l-aţi înduplecat să-jure 

strâmb.» Glasul lui sună din ce în ce mai puternic, ca 
şi tunetul pe vreme: tare, şi când preoții, speriaţi, în- 

cercară să răspunză cevă, atunci isbi trăsnetul : «Predo, 

Ioane, Barbule h» , strigă Tudor, şi după ce veniră, 
4
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«Luaţi de aici pe acești nemernici, înhămaţi-i în jug 
„dinaintea unui car! Puneţi mâna!» -.: 

-. După ce se desmeticiră - țăranii din cea dintâiu în- 

cremenire, ei făcură, cum li se -poruncise. Anteriele : 
negre fură duse la-cristeie, și jugul boilor le căzu preo- 
ţilor pe ceafă. Peste mijloc fură legaţi cu frânghii, şi 
apoi ridică Barbu Viga biciul de jos, plesni în văzduh 

şi strigă: <Hi, Boulean, ni b şi apoi cu vorbă scurtă, 
» scoasă din gâtlej: «Cia, ial. | 

-“Intraceea, se. adunaseră toți oamenii, cari lucrau. la 

piatră, şi se uitau miraţi,: când la jugul cei de un 
_nou fel, când la Vătaful de plaiu, care stă înfiorător, 

'alăturea, cu sprâncenele încruntate: Dar când le vorbi 

Barbu Viga la preoți, ca la boi, începură toți cei. din- 
prejur să râză.: Ia 

Tudor se răsti la. ei, şi strigă cu. acel glas al lui; 

care pătrundea prin măduvă şi prin oase: «Sarea pă- 
mântului s'a împuţit! Nu este nimica de râs !» 

“Mânia acestui oni eră mânia unui. Apostol. Ei nu 

cunoşteă batjocura, care glumeşte cu protivnicii săi. 

Nu eră 'nimic de zeflemeă în firea. lui. Prin pedep- ! 
sele îngrozitoare, pe care le dă, el vroiă. să. facă să 

„ înţeleagă, atât pe acel ce făptuise, cât şi pe cel ce sufe- 

rise, și pe.toţi ceilalți de față, cât de grea a fost fapta 

săvârșită, Nu eră. pedeapsă numai spre a pedepsi, ci 
vroiă să îndrepte și pe alții. Prin aceia că î înjoseă acum 

„atât de adânc pe-aceşti preoţi, vroiă să facă pe ță- 
rani: să înţeleagă, cât de sus ar fi.trebuit să steă ei, 
sarea pământului, cari erau chemaţi să înfăţișeze î în- 
ţelepciunea şi curăţenia purtărilor: bune. “Şi ca ade- 
vărat” țăran, cum eră, Vladimirescu împărțiă poveţile: 
sale, în pilde şi cu fapte învederătoare. 

. Pilda de astăzi nu-şi greşi țelul său. :
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In tăcere şi mâhnit, se porni şirul printre stânci. şi şi 
pietrele ascuţite, la vale, Preoţii gemeau supt, jugul, 
care aproape le rupeă gâtul, mai ales, când carul se 
lăsă greu în jos, hainele lor, lungi, îi împiedicau la 
păşit, şi ei se încurcau în ele şi cădeau. Tudor dădea 
„atunci semn, şi Barbu Viga plesniă din biciu. 

Puţine zile în urmă .sosi o veste îngrozitoare îni 
sat: că :lenicerii din cetatea Ostrovului ar fi intrat 
în Mehedinţi, răsvrătindu-se, ca.pe vremea lui Pas- 
vantoglu, împotriva „Porţei, şi că jefuiesc Raiaoa. 

Până la Clojani, satul cel din urmă din munții Ru- 
mâniei spre miazănoapte şi apus, negreșit că „nu vor 
veni “Turcii. Clojanii erau prea sus şi prea pierduţi 
din lume. Drumuri nu erau şi nici bogății de luat. 
DarVătatul de plaiu aveă o moşie înspre miazăziua j ju- 

deţului, la Cerneţi,: şi spre apărarea ei, se porni îm» 

preună cu Preda şi alţi câțiva: oameni În grabă.. Ei: 
îl însoţiau. de bunăvoia . lor. 

Ca întrun sbor, trecură iute peste. nenumărate dâa- 

luri, care păreau că se încrucişează, şi din ale căror 

vârfuri privind: înapoi, se vedeă meterezul despre 

miazănoapte al 'Ţărei, acel şir al Carpaţilor, cât pute, 
cuprinde ochiul. PE 

Până la Cernovoşani, cari. sint aşezaţi. întrto. vale 

largă, arsă .de soare, nu văzură nici o urmă de Turci. 

Aici însă “Tudor întâlni pe cei dintâi băjenari spre. 

munţi. Şcumpi. la -vorbă,. cu ochii mari şi întune- 

caţi,. şedeau. în ..carele .lor,. trase de vite nevoiaşe. 

Erau ticăloşi la vedere, aceşti oameni, cu tot portul 

lor: frumos alb şi cu toate podoabele, care le purtau 

la cap femeile lor, panglice bălţate, care țin marama,
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“şi fără îndoială sunt o rămăşiţă din vechiul port Roman, 
„ păstrat tocmai în acest: "judeţ. Mamele se aplecau 

spre copiii lor, sărăcuţii, cu fețe pălite şi amărâte. 

" Oamenii nu puteau să deâ'o 'desluşire mâi amă- 
Tuntă despre intrarea duşmanilor în. Ţară. Ei spu- 

'neau numai, că au văzut ridicându-se fumuri din sa- 

tele, aprinse din spre Dunăre, şi că, „văzând astfel, 

au luat-o la fugă. In Mehedinţi se ştiă, ce însemnă 
„aceasta ! Acel unghiu al Țării eră împresurat de patru . 
cetăți Turceşti : Ada Cal6, Cladova, Ostrovu şi Vidinul ! 

Dela Cernovoşani înainte drumul ducea prin bălți, 

dar fiindcă ânul acesta eră prea puţină apă, nemilostiv 
de albastru se. întindeă cerul pe deasupra câmpiilor, 
şi nemișcate steteau penele cafenii ale stufurilor. Mai 

spre miazăzi se păreă că joacă văzduhul tremurat de 

„cântecul. greerilor, cari se ridică din” grâul. ajuns. în 

pârgă. Holdele pe aici erau foarte întinse, aşternute 
peste dâmburi. Erau: moșii boierești. Călărină “prin- 

"tre.ele, Tudor se-uită mânios. El ştiă, cine plăteşte 

-această pătură de. aur cu sudoarea să şi cu sângele 

său, Trebuiau făcute arături pe coastele: repezi, cu 
„câte patru și cu şase boi. Ce câştigă ţ țăranul cu munca 

aceasta grea? Milajca să plătească el: birurile” pentru 

boierii scutiți de dări. 
. «lată un sat jefuit!» strigă Preda odată. 
“Toţi s6 uitau 'aţintit la icasele, înconjurate cu ver- 

deaţă. Din depărtare se vedeau învelitorile de şindrilă - 
sfărâmate, pereţii, de pe cari căzuse: tencuiala de lut. 

> — «Dar fum nu iese». zise Ion Iosan. * | 
Tudor tăci, şi lăsându-i, să se certe câtăva vreme, 

dacă satul este jefuit, sau numai parăsit, zise apoi 

amărit: <A fost jefuit, însă nu de Turci, ci de boieri.. 
Nu ştiţi, cum sunt satele aici la şes?» 

A



335. i Să 

  

Când roata intră printre colibe, călăreţii treziau pe 
"țăranii posomoriţi şi nepăsători : «Luaţi-vă femeile: ŞI 
„copiii şi duceți-vă-la munte! Vin Turcii I> 

-— <ŞI voi le ieşiţi înainte ?» - 
„_— «Boierul, Vătaful nostru de plaiu, are o vie la . 
Cerneţi.> . 

— «Dumnezeu să-i ajute» , 
După un ceas Pandurii dădură peste nişte oameni, 

cari veniau în fugă, cât puteau de zoriţi, de le cur. 
geau sudorile de pe feţele arse de soare: și îngălbe- 

„nite. Spaima se vedeă în ochii lor negri : <Turcii !» 
strigau ei, «Turcii sunt în viile dela Cerneţi 

Câna ajunse Tudor pe creasta dealurilor, pe a căror 
coaste se întindeau viile lui, el văză, unde şi unde 
ridicându-se : suluri de fum din. vale. Ardeau casele 
proprietarilor. 

* Vătaful de plaiu întrebă atunci, scurt, pe însoțitorii 
săi: : <Vroiţi poate să vă întoarceţi ?> : 
"Ioniţă Cegan însă: răspunse : - <Cum poţi să crezi 

un asemenea lucru? O zi întreagă ne-ai purtat prin 
soare, şi acuma să n ajungem. nici măcar să mirosim 
iarba de puşcă ?» 

Aşă gândiau şi toţi ceilalţi Panduri, „Asa Sândiă şi. 
„Tudor însuşi, 
„_+— <Binep, zise «Haideţi înainte ! Poate să. ajun- | 
gem încă până la via mea, acolo am arme. ? N'aş 

„vreă, să le ieă acei câini spurcaţi.»> 
Dâr. ei n'ajunseră până acolo.'La o întorsătură a, 

văii se întâluiră cu o ceată de Turci şi trebuiră să - 
fugă înapoi, la deal. Călăuziţi de: Tudor, care cu- 
*noşteă locurile, „ajunseră la o coastă, care se cheamă | 
„Curila, unde mai erau, din luptele de mai nainte, un



E a 

fel de meterezuri, făciute odinioară . de chiar Tudor 

Vladimirescu. : | 

Pe când văzduhul străluciă: roşiatic din spre apus, 

şi în depărtare, printre două: măguri, se vedeă o bu- 

cată din Dunăre, asemănată unui aur roşu topit, veniau 

Turcii, cam vreo sută de oameni. Ei se despărțiseră 

în cete, fiindcă “Ţara eră fără apărare şi se puteă prin 

urmare jefui, după plac, în deosebite părţi. Ei strigau 

ca de obiceiu şi chiuiau, înjurau “şi urlau pe urma. 

Pandurilor. . | 

„Două ceasuri puştele trăzniră. Tudor eră încă stă- 

pân pe meterezuri. Insă dușmanii începură să-l încon- 

joare din toate părțile. - | 
La urmă ei dădură năvală asupra: întăririi. In fruntea 

tuturor sări înlăuntru un lenicer cu faţa văpsită roşie, 

"îmbrăcat cu haine galbine şi verzi, care se umflau în 

aer, şi având un cauc de pâslă alba în cap. El sbieră 

necontenit acea murdară înjurătură, care este Gbişnuită 

la Turci: <Bre, ghiaur, avradini sictim !»- Cu vorba 

aceasta vâjâiă totodată şi o sabie strâmbă, un. iatagan, 

pe deasupra capului lui . Vladimirescu. Dar îndată 
urechea lui Tudor fă isbită de un glas, bine cunoscut, 

care i spuneă pe Rumâneşte: <Eu sânt, eu, lancu! 

Lasă-te să te urmăresc eu. Băieţii mei tot astfel vor 

face cu oamenii tăi» . - 

Şi se făcu aşă. Prefăcuţii Ieniceri, scoaseră pe Pan-. - 
duri din şanţuri, și se începi o goană prin. pădure. 

Cei fugăriţi şi acei, cari-i urmăriau de aproape, adică 
cei douisprezece haiduci, împreună cu Căpitanul lor, 

_se pierdură curând printr'o'vale. Se mai auziă :stri- 
gătul urmăritorilor. Noaptea se lăsase, şi ceilalţi Turci 
nu mai găsiau de 'trebuință să alerge după duşmani,
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ei aveau credinţa, că Pandurii încăpuseră pe mâinile 
sigure ale tovarășilor lor. 

Când lancu se încredință pe deplin, că nu-i mai 
urmăriă nimeneă, el se opri pe loc şi-l îmbrățişă pe 
“Tudor. | 

Haiducii veniseră la Clojani, ca să aducă arme lui 
„ Vladimirescu. Acolo aflaseră, ce împrejurare chemase 
pe Vătaful de plaiu la Cerneţi. Cu: iuţiala vântului 

" luaseră urma lui şi, la Cernovoșani, bătuseră o ceată 
de leniceri, le luaseră hainele şi se îmbrăcaseră cu ele. 
Jianu şi cu Vladimirescu hotărîră acum, să-şi adune 

Pandurii şi Haiducii lor, şi apoi să se împotrivească 
dușmanului, cu aceşti oameni ai lor: aleşi, 

Dar nu putură să aducă la îndeplinire planul lor, 
de oarece drumurile, cum erau de rele, şi depărtările 
mari, — în deosebi haiducii fiind împrăştiați prin 
toată partea de Miază-Noapte a Ţării, — ar fi trebuit 
cel puţin două săptămâni, . ca să-i adune. Intr'aceea 

"Stăpânirea se plânsese la Inalta Poartă, şi se trimi- 
sese un Paşă împotriva răsvrătiţilor,. cari se întorse- 
seră înapoi dincolo de Dunăre. / 
Mai în urmă acel Paşă cu oştirea sa, se purtă, în îm: 

_prejurimile Bucureştilor, tot atât de sălbatic, cum se 
"purtaseră Ienicerii în Mehedinţi şi în Gorj. Dar de 
astădată, riergeă -vorba, că el :0 făceă ca prieten., 

m - , 

“Spre sfârşitul toamnei Tudor se duse la Bucureşti, | 
spre a înfățişă înaintea Inăltului "Divan plângerile ță- . 
ranilor săi cu privire la hotarele. boierului, Glogo- 
veanu,. 

Intr'un amurg de seară Vătaful de plaiu sosi la Bucu- 
reşti odată cu cea dintâiu ninsoare, Că intrase în n Oraş, 

“Haiducul. | ” , , , 9.



al băgă de seamă numai. din: -aceea, că “copitele cailor 

loviau acuma în lemn, şi că roțile se rostogoliau, în, 

loc de prin şanţuri lutoase şi găuri de pământ, peste | 

bârnele, cu cari erau podite ulițele cele mari ale Bu- 

cureştilor, Insă nu lipsiau de loc scuturăturele, căci 

nimănui nu i-ar fi trecut prin minte, sub Domnia lui 

Scotocilă, să dreagă caldarâmul stricat. Ce putrezise, 

putrezit rămâneă, şi .eră încă noroc, dacă nu-şi ru- 

peau caii picioarele. | 
Când Tudor. ridică puţin perdeaua de piele, dela 

“uşa covâltirului, văzu o viscoleală de mupasă, prin 4 care. 

nu se mai putea deosebi nimica. - 

Insfârșit, trăsura se opri. Strângându- -şi blana la 

„trup, Vladimirescu se dădă jos. Nici nu mai trebui: 

„să-şi ieă osteneala, -ca să intre în casă, fiindcă Cri- 

„_văţul îl împinse, dimpreună cu zăpada, înlăuntru, prin 

uşa de geam, ce se deschisese, | 
Dinlăuntrul. casei se auzi atunci un glas plăcut băr-. 

bătesc: <Tu vii întocmai ca un vultur, 'sburând, pa- 

„săre de furtună ce eşti! Bine ai sosit, te sărut de o 

"mie de ori!» | 

Trecând al douilea prag, Tuăor se află în fața Ar 
himandritului Ilarion. Acest Chiriarh eră un om cam 

slăbănog, în. vrâstă mijlocie. Faţa lui eră: deşteaptă, 

"fruntea. lui eră lată şi boltită. Ochii: castanii deschişi 

spuneau şi batjocură: şi bunătate. Barba, destul de - 

scurtă; băteă înspre roşiatec. 

“Arhimandritul apucă pe “Tudor cu dragoste de gât, 

îl trase în odaia lui de musafiri, care eră bine încăl- 

zită, şi-i făcu zece întrebări deodată, nelăsânduri i timp 
să răspunză: «Aşă! Spală- te, încălzeşte-te, desghia- - . 

ță-te. Apoi.să cinăm.>. 

Această preoțiască casă, o moştenire a lui: Ilarion



  

dela. părinți, înfățişă întocmai firea stăpânului si. In! 
odăile scunde, spoite alb, erau.-aşezate flori pe la toate ... 
ferestrele, flori , îngrijite, cum .se vedeă, de o mână - 

- dibace, fiindcă înfloriau acuma, la: începutul iernei, 
"Erau micsandre şi rozete, garoafe, măgheran şi tufu- 
liţe întregi de lămâiţe. a Da 

Tot în asemenea îmbelşugare, ca forile, erau : şi. 
„cărţile ; cărți așezate pe rafturi de lemn la toți pe 

- Teţii, cărți în toate limbile; legate în simplă mucava, 
"* cum erau cele ce veniau din. străinătate, şi cărți je- | 

gate în scoarţe de piele şi cu ferecări de alamă, cum Da -_se legau la tipografiile, odată în floare, ale. Rumâ= ! 
miei, în/'veacul âl şaptesprezecelea, în Mănăstirile dela 
„Govora şi Snagov, şi dela: Scaunele Episcopiilor de - 
Argeş şi Râmnic, adevărate lucrări de „meşteri, care 
se trimiteau cu! miile; ca daruri, la Eparhiile : Orto- 
doxe, din Ierusalim, Antiohia, Alexandria, din Egipet, 

Siria şi Cilicia. a] 
„După câtăvă vreme se auzi iarăşi glasul "vesel al 

Arhimandritului la uşa, odăiei lui. Tudor: «Poftim la ,. 
„-„ masă! La masă!» şi cu o-vioiciune nu tocmai preo- 

ţească, el apucă braţul lui Tudor, ducându-l în mica su- 
 - fragerie. Un diacon ŞI o slugă stăteau împrejurul mesei, . 

şi' se închinară zâmbitori. Veselia binevoitoare a stă-, 
"pânului se revărsă şi la oamenii săi de casă... 
„In vremea, 'cât ţinu masa, Tudor rămase. tăcut... | 

„Aveă prea multe de spuse şi lucruri „prea îâsemriate: 
de: întrebat, decât se -poate. face aceasta. în de faţa 
altor.urechi, afară de cele ale lui Ilarion, — şi Greceşte 
nu şti) o. Da a 
- Arhimandritul cunoştea însă şi înțelegea pe. prie- - 
tenul său pe deplin. In timpul, cât stătură la masă, îi
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“spusese veştile cele“ nouă, fără mare. însemnătate, 

din oraş. - 

„— <Trebuie să ştii, că pe această lume, cea: mai . 

bună dintre toate. lumile, -sunt toate . întocmite mi-. 

nunat,> zise el, întrebuințând o vorbă. a 'lui: Voltaire, 

idolul lui. <Turcii au plecat, şi toată ziua, lumea se 

urcă cu paşi veseli, colo, în sus la Sfântu,» ei făcu un 

semn cu capul în spre fereastră. Casa lui se 'află la 

poalele dealului, pe care este aşezat conacul Mitro- 

politului Ungro-Vlahiei şi Biserica, în care se păs- 

trează moaştele Sfântului Dimitrie Basarabov, Ocro- 

titorul oraşului Bucureşti. <Pe vremea. groazelor de 

| “Turci, lui i se încredințaseră sipeturile 'şi “lăzile cu lu- 

cruri de preţ, ca -să le păstreze, şi acum oamenii se 

duc să şi le iă înapoi. Ciuma a încetat.: Şi oamenii spun, 

că s'a ieftinit pâinea, fiinăcă au rămas vreo câteva mii .. 

de guri mai puţin. Dar fiindcă lumea a ostenit de-a se 

„mai jeli şi de-a mai tremură de frică, este acum în- 
" doit de veselă. De ! dacă nu moare omul, trebuie să 

- trăiască. Asta: n'o spun eu, asta o spune un Franțuz 

foarte cu, minte, “unul: pe care-l chiamă Musiu de 

la Palisse. Aşă dară, acum să facem chef. O. serbare 

urmează după alta. In "deosebi: se bucură însă lumea: 

_de teatrul Doriniţei Ralu. Fermecătoarea aceea la. 

înființat aşă, fără veste. Ea spune, că vroieşte să des- 

veţe oamenii de jocul cărților, şi a pus să-i zidească 

o' odaie mare în patru colțuri, pe ai 'căreia pereți, 

de trei Taturi, se păsesc trei rânduri, “unul peste altul, i 

de mărunte despărțiri, cam în felul chiliuţelor! din- 

fagurii albinelor. Pot şedea acolo înlăuntru oameni..., 

dar uitasem, asemenea odăi vei fi văzut tu în Viena, i 

Arhon Slugerule, şi ştii mai, mult despre ele. decât 

mine: Ceeace nu ştii însă este, ce se. joacă aici, la 

DE 
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i. Domnița a adus o “trupă dela. Viena şi. se joacă 
a şi se cântă Tragedii, Comedii, Opere, toate pline de 

iubire de' Ţară, de “credință, de fapte vitejeti şi de 
- dragoste pentru dreptate.» 
— «Şi aceasta, nu e bine 2 întrebă Tudor cu vorbă 

rară. . 

—- «Ba este. foarte bine,» răspunse, Arhimandritul, ăi 
- luminându-i -i-se ochii. „<Deşi ei le fac aceste mai ales . 

-, pentru ei înşişi, pentru Eteria lor, dar tot poate 'să 
“rămână ceva şi pentru noi.» - 

După masă, când erau singuri şi. sedeau. pe diva- 
| nul din odaia de fumat, neputând să-i audă nimenea, 
„atunci Ilarion tăbări: cu toate felurile de întrebări 
asupra lui -Tudor. De mila, ce avusese “Țarul, 'eră în- 
cântat şi mulţurmiă sorţei, prin 'care Vladimirescu 

E “ajunse, în nişte vremuri atât de însemnate, la Viena. . 
<Tu ai fost de față» zise el, «la una din: faptele” cele. 
mai măreţe, care s'au petrecut în iștorie: „Sfârşitul. 

y puterei lui Napoleon. bă 
— <N'au fost măreţe,» aruncă. „Tudor o > vorbă i în - 

„Puhoiul de cuvântare a lui Ilarion. 
— «Cum adică 2 întrebă Igumenul zăpăcit, 
— «Ei: mâncau, şi beau şi eşiau -apoi la plimbare . 

cu trăsurile;» răspunse Viadimirescu. «Fi ireşte: că-l vor 

= 

“ fi durut gurile de fleacurile ce spuseseră.> | 
“Fiindcă aceste cuvinte fură spuse scurt şi posomorit, 

„cum eră felul lui Tudor să vorbiască, ele stârniau cu 
“ atât şi mai mult râsul „Arhimandritului, 

— «<Elelei!» zise el, «ce vrei, fiule, 'tu- văzuşi de . 
aproape, că insfârşit, tot numai oameni suntem cu .. - 

„. toţii, chiar-şi acel uriaş de Impărat ) Napoleon, care . E 
"a fost pironit de stâncă, ca Prometheus, -furătorul ; 
fulgerului, pe, insula acea depărtată: în mare. „Da, 

. ' a
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„boierii aceia: dela Viena vor fi jucat. şi vor fi spus la 

palâv re, dar totuş ei înfățişau o mare putere, aceea a 

- numărului, şi puterea mişcătoare a unei idei. La po- 

„runca. lor, oştirile sburau la. Waterloo şi biruiau pe. 
temutul biruitor de până. atunci.» | 

Furat de însuşi cuvântul său, Ilarion făcu un logos 

tăcutului Tudor despre însemnătatea. Congresului dela 

„. Viena, care însă- | convingeă numai pe jumătate, fiindcă 

- frei lui' de ostaș nu-i veniau la socoteală încurcătu- 

rile diploimaticeşti, şi dacă ar fi ştiut, cum închinase 

odată Generalul Bliicher la o: masă în Paris: «Ce . 

câștigări cu săbiile, să nu lăsaţi să se piardă. cu con- - 

-deiul,> i-ar. fi: spus-o părintelui Ilarion, tăindu-i cu-" 

“vântul. Dar deşi. Vladimirescu eră gata la răspuns, 

şi deşi eră neatârnat în judecata lui, totuş el se lăsă 

„călăuzit de părerile lui Ilarion şi. de a lui: cunoştinţă 

în ale lumei, Eră firea lui. de om făcut pentru fapte. 
istorice, care-l supuneă la înrâurirea Arhimandritului 

„xorbitor şi mult cetit. Tudor simțiă, că cine vrea să. 

croiască istoria unui: popor, trebue -să înveţe înainte 

soarta altor” popoare.: Fiindcă însă aceasta. nu eră în- 

lesnit pentru el prin învățătura, pe care ar fi primit-o, 

mai nainte, de aceea el împrumută lumina dela Ha" 

"rion. ŞI ce-i hotărise -să fie ciracul tocmai. al acestui -. 
om, nu eră atât mulțimea. de cărți, pe care le cetise . 
Arhimandritul, pentru care. un „diplomat Franţuz, | 
care petrecuse în Țară, îl numise: «une bibliotheque . 

renversâe,» cât acel “interes viu, pe care-l aveă dân- . 

sul pentru trecutul Rumâniei, - îngropat de către Fa- 

narioții supt povara disprețului lor. La întrebarea, ce 

i-o făcă Tudor, cum.a ajuns 'el să cunoască acel tre- 
cut, răspunsul fi: <In biserica dela Mănăstirea mea, : 
„Dealu, se află căpăţâna lui Mihaiu Viteazul, Am dus- o.
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la Târgovişte, sunt acum două sute de ani “şi mai 
bine, prietenul și tovarășul lui Mihaiu, Radu Buzescu, 
scăpând-o din tabăra de lângă Turda, unde a fost 
ucis Domnitorul, prin vânzare. După vecernie, când 
încetează clopotele Şi toaca, rămân adeseaori în bi- 
serică stând de vorbă cu țeasta. Ne înţelegem mai : 
bine cu cei morţi decât cu cei vii, fiindcă îi ascultăm cu 
evlavie, şi fiindcă împrejurul lor se lăţeşte toată domnia 

„păcei. Am învăţat mult dela acel “Viteaz. El mi-a spus: | 
«Dacă vrei să înţelegi viitorul, cercetează trecutul! . 

„ Numai dela rădăcină îi vine puterea copacului. Dacă 
O găseşti acolo, atunci nu trebuie să desnădăjduiești, 
Eu, Mihaiu, sunt rădăcină. > 

"Această limbă o înţelegea Tudor Vladimirescu, fil 
de țăran Oltean. 

Viscolul de afară nu ! încetă şi aruncă pânze întregi 
de zăpadă pe ferestrele, lângă 'care înfloriau florile - 

"lui Ilarion. ? Norişori albăstrii de fum de tutun plutiau 
prin odaie, eră noapte târziu, dar prietenii şedeau to- 
tuş împreună adânciţi în vorbă. 

Tudor istorisise: lupta lui din urmă cu a Turcii, şi -- 
Vorbise de Jianu.: 

- Arhimandritul își netezi barba arămie, zicând cu 
mirare : «Bre, bre, acel Jianu, acel haiduc săvârşeşte | 
fapte ca ale' lui „Ercule.» . . 
— «Ce fel de fapte?» întrebă Vladimirescu. 
Igumenul zâmbi. <Ercule eră crezut, într'o vreme, 

când lumea era păgână, drept” un jumătate-Dumnezeu, 
"Eleră mai tare decât douăzeci de Turci şi o fiinţă de 
om foart€ bun la inimă. El ucisese un leu îngrozitor, 
un şarpe cu zece capete, un vier sălbatec, « care pustiă 

ES
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tot, şi: tot el abătă un râu, spre a curăți grajdurile, : 

foarte pline de gunoaie, ale. Craiului Aughias. Mai 

pe scurt, el săvârşi douăsprezece lucruri ne mai auzite, 

„spre binele. omenirii, fără ca să-i fi dat. altcineva o: 

mână de ajutor.» 

___— «n care ţară a: -fost asta ?» Ă 

_— «Se înțelege în Elada, acolo erau o mulțime 

de zei.» 

- Tudor răspunse aspru:. cAscultă, popo, „de învăţat 

- poţi să mă înveţi, dar să nu- ți baţi joc de mine !> 

-— <Eu să-mi bat joc 2 întrebă Ilarion cu adevărată ; 

mirare. 

— «Dor n'ai să mă faci tu pe mine să cred, că acel 

Ercule a fost Grec? Greci, cari să fie şi viteji şi buni: 

la inimă, nu s'au văzut până astăzi!» » 

Ochii Igumenului jucau de bucurie: <O, fiule 1» zise 

el, <îmi răcoreşti sufletul! ŞI poate,.că ai şi tu drep- 7 

"tate. «După roadele lor îi veţi cunoaşte,» zice Sf. 

Scriptură. Dacă Fanarioţii sunt cu adevărat pogoritori 

* dela vechii Elini, atunci aceea mau fost altceva de- 

cât;. poeţi! Ei au crezut în sfârşit singuri poveștile, pe | 

'care tot ei le spuseseră. Dar poeţi au fost, Tudore, 

însemnați. poeţi b 

! ” CX XX 

A'doua zi, înainte de amiazi, viscolul nu încetase încă. 

Tudor-se preumblă prin odaie în sus şi în Jos, aş- 

teptând să se pună caii la sania lui Ilarion, fiindcă 

_Vroiă. să meargă pe la mai mulți boieri, pe cari îi 

” înştiințase de dimineaţă, prin scrisori, că are să-i cer- 

ceteze. E 
— «Mai şezi puţin, > zise Arhimandritul, “astăzi se 

scoate sania pentru întâiaşi dată în anul Asta, zăpada 

E . !
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a venit cam înainte de vreme. Vor fi având să mai 
dreagă câte ceva la hamuri, şi poate să mai ţie .mul- 
tişor. Tu de azi dimineaţă. eşti tot pe picioare, abia 
cât ai șezut la masă, De ce tot umbli mereu în sus 
şi 'n jos ?2 
— «Nu şed jos, prietene, > răspunse Tudor: după o 

"mică tăcere, <pentrucă poate vine la d-ta vreo putoare 
de ciocoiu, şi nu vreau să mă scol înaintea lui.> 

Ilarion, 'care ceteă scrisorile sosite dela Mănăstirea 
"Dealului, trecu cu câteşi cinci degetele mânei prin 
barbă, de jos în sus, şi răspunse : «De! atunci tre- 

- buiă să ocoleşti Bucureștii. Cum vrei tu să faci, ca 
să hu te întâlneşti aici cu ciocoi ?> | . 

O privire posomorâtă lovi pe Arhimandrit: «Nam | 
să-i mai ocolesc multă vreme, Popo. Are să vină o - 
zi, când am să-i caut Chiar, ziua când am să le su- 
Cesc gâturile. > 

- Preotul nu răspunse, Şi se cufunda. iarăşi în cetirea -: 
scrisorilor, e - - 

„Se făcu i iarăşi tăcere în odaie. Numai focul din 
soba de pământ, care împrăștiă plăcută căldură, du- 

“duiă şi trăscăiă, iăr jur împrejurul zidurilor casei vis- . 
colul îşi făceă cheful, Deodată se amestecă'în urletul 

- lui-un alt sunet, mai limpede, care creştea din „ce în 
ce, şi în curând ajunse să fie înţeles, că eră o zân- 

| găială de clopoței. 
Ilarion ridică capul: «O sanie intră în curte.» 
— «Nam spus'o eu, mârâi Tudor. 
„ Uşa se isbi îndărăt, şi cu mare zor intră ficiorul 

în odaie: <Un Ciohodar cu sania Domnească. Măria 
“Sa pofteşte pe boierul Tudor la Curte.» 

Privirea lui Vladimirescu se îndreptă spre Arhi- - 
mandrit.
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EI porunci ' ficiorului :. <Pofteşte pe . Ciohodar în- 
- HXuntru şi adu-i o ceaştă : 'de cafea.» 

Când rămaseră singuri, Arhimandritul zise : : “Trebuie E 

- să te duci, fiule, Fără îndoială, Vodă a aflat dela. 

“boierul Samurcaş, căruia tu i-ai scris azi dimineață, 

că ai sosit. Vezi, cum el cinsteşte. în tine pe acela, 
care a avut. parte, să vorbiască chiar şi cu Ţarul. 

“Foloseşte împrejurarea aceasta pentru judecăţile tale. 

Le. poate fi prielnică acelor țărani, pe'cari, mai ales, 

voieşti tu să-i ajuţi. Şi tu nu pierzi nimica, căci 

atât timp cât va stă Caragia în Scaun, atâta vreme 
ne. purtăm cu el ca cu Vodă. Noi, ca oameni pri- 
„cepuţi în trebile Statului, ştim, că schimbările po- 
litice nu se pot:face, decât -pe nişte temelii largi, şi 
că isbânzile politice trebuiesc să fie pregătite cu 

„mult înainte, ştim, că nimica nu poate: primejdui 

„planurile unui om politic mai mult, decât uitarea de 
sine în patimă.. Să 'nu laşi să-ți cază hăţurile din 
mână !. Asta este tot meşteşugul. Mare cinstire am. 
pentru haiduci, dar tu nu poţi să lucrezi numai ca 

un haiduc. Ar fi peirea noastră. Am trebui” îndată : 
„să plecăm toţi la codru. Şi câţi, crezi tu, că ne-ar 

“urmă pe'noi amândoui? Intreabă-l pe Iancu Jianu. De 

ani de zile el se trudeşte. Ce ispravă a făcut?>'. 
„Fără multă opintire, cu liniştea lui hotărită, Arhi- 

i mandritul atinsese toate strunele sufletului lui Tudor: 

mândria lui, dragostea lui de țărani, dorinţă lui de a 

aduce un grabnic ajutor Țării, „şi mai ales acea strună 
„a prevederii şi a răbdării eumpătate, pe cari a moş: 

tenit-o ţăranul Rumân dela strămoşii săi.. | 
Tudor Vladimirescu se duse la Vodă Caragia. 
„Fulgii mânaţi de viscol umpleau văzduhul, munți 

întregi de zăpadă se adunaseră pe ulițe, nu se mai. 

/



  

. simţiă podeala de lemn.. Peste: lutoasa Dâmboviţă se - 

. 

treceă pe un. pod arcuit, înalt,. şi apoi 'în . sus. şi la 

vale, peste dâmburi, prin: ulițele pocite, printre gră- 

. dinile şi : casele învelite toate de zăpadă. Conacele 

"boiereşti erau aşezate în curți împrăjmuite cu ziduri, 

tot asemenea și bisericile mai de seamă. 

Din pricina. vremei puţini oameni se vedeau. pe 

ulițe ; femei nu se vedeau de loc. . 
Mai înviorată mişcare . eră abiă în apropierea Co- . 

„nacului Domnesc. „Acesta eră clădit tocmai în faţa . 

bisericii Sărindar, una din. cele mai mari biserici pe 

“atunci. Conacul nu preă eră Domnesc, nici navei în- 
-făţişărea unei cetăţi, ci se alcătuiă dintr'o 'seamă de 

-clădiri,. mai mari şi mai mărunte, așezate împrejurul . 

unei :curți foarte largi şi a unei grădini. Eră o curte. 

boierească, ca multe altele; în cari trebuise să se aşeze 

-Caragia' cu casa sa, fiindcă Palatul Domnesc, cel de. 

pe malul drept al: Dâmboviţei, arsese tocmai în ziua 

sosirii: lui în “Ţară, şi se pustiise până în- temelii. Nici 
"un. Bei Fanariot. nu se gândiă — afară” de Alexandru - 

Ypsilanti— să-şi. clădească un palat. Ei ştiau bine, că. 

„nu puteau-să prinză rădăcini în Țară. Nu erau decat 
“nişte slujbași Turceşti, A fost odată o veche "Cetate 
-Domniască în Bucureşti, pe 'malul stâng al Dâmbo- 

viței, care, eră împodobită cu turnuzi, şi aşezată la 

„loc înălțat, şi cari făceă să se mire Ambasadorii şi - 
„călătorii prin. întinderea ei şi prin .felul îndemănatic, 

"cum etă întocmită. Se dărâmase însă. Mai întâiu ajun- 
_sese să fic întrebuințată .ca temniţă, apoi: ca grajduri... - 

pentru caii 'Arnăuților, şi la urmă «Curtea: Veche,» 

ciim se chemă, ajunsese cuibul de adapostire pentru 
toţi hoţii „din Bucureşti. 

„Tot asemenea fel de omenire . mişună, şi în fostul
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palat al lui Ipsilanti, care: arsese, ŞI: se chemă acuma - 
«Curtea. Arsă.» Cete întregi de mişei se ascundeau 

„acolo de lumina zilei. Pentru ei începuse o vreme 
de aur supt Domnia lui Caragea. Sa 

Acest Domnitor, deşi n'aveâ palat, aveă însă ls) Curte | 
numeroasă, şi slujitorii lui din casa,. se înfăţişau cu. 

„o strălucire orientală. La-iintrare şi pe scări eră o 
îmbulzeală împestrițată de Arnăuţi, „Copii de casă, 

- . Ciohodari.şi de slujitori, de scriitori şi de boieri, cari .. 
„ se urcau, scoborau, şi înaintea cărora, după bucăţica - 
de postav cusută în . fundul - işlicului, şi după preţul 
giubelei ce purtau, s€ închină adânc ceata furătorilor 
de -vreme, îmbrăcăți în fireturi de aur, şi. atingeau cu 
“mâna dreaptă, după obiceiul "Turcesc, mai întâi „pă - 
'mântul, apoi gura şi fruntea, : 

"Din. gangurile, care răspundeau la scări, -eşiă un 
miros rău, înnecător, cu atât* mai greu, cu cât toate 
ferestrele erau lipite spre apărare împotriva gerului 
de iarnă. Aceste împrejurări erau la fel, cum după 
vremuri fuseseră şi cele în Luvru lui Ludovic XIV. şi 
în Escurialul lui Filip al IV, alături cu cea mai mare. 
strălucire. - 

După ce treceai ieşind! înainte din aceste locuri îm- 
puţite, ajungeai în odăile încălzite peste măsură ale lui 
Vodă, unde miresmele din Țarigrad se amestecau cu 
fumul dulce al tutunului, , . 

Acolo fă astăzi primit Tudor Vladimirescu de ma- 
rele “Scotocilă. Imbrăcat cu. uniforma de Pandur, 
verde închisă, şi cu mâna dreaptă sprijinită. pe sabia 
sa încovoiată, a căreia curea eră atârnată peste umăr 
din stânga spre dreapta, Tudor stătea în picioare. 
Ordinul Sfântului Vladimir îi împodobiă pieptul. Cu. 
privire hotărită se uitau ochii lui „castanii deschişi: şi - 

LN - . x . .
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“cam posomorîţi drept la Vodă, care şedea între. pe- - 
 rine pe divanul său, jumătate lungit. 

lon Caragea eră un: om ca de cincizeci ani. Faţa . 
lui galbenă, subțire, eră înconjurată de o barbă neagră 
ca abanosul, In cap aveă un fes:mic: roșu, cu un ciu- 

„cure alb, pe care-l purtă în casă, fiindcă, eră tuns 
scurt, după obiceiul Turcilor. “Trupul său, întins a 
lene, se vedeă îmbrăcat cu haine de mătase şi cu 

- “postayuri deschise, cusute cu fir.şi îmblănite cu sa- 
- mur. În brâul de şal Persien, de un preţ aproape 

» * - nemăsurat, eră aşezat semnul puterei Domneşti, han-:,, 
„ giarul, un. cuţit, al cărui mâner lung eră lat în par- 

tea cea de-sus şi îmbrăcat - aproape .cu . desăvârşire - 

"de diamanturi. Pe: mâna dreaptă. scânteia un. rubin . 

„de mărimea unui ou de.porumbel,'în 'mâna stângă 
„ Sclipiau nişte mătănii de -topazuri şi diamant. 

„ Caragea eră . foarte. politicos, de fermecă lumea.. . 

"Se 'nțelege, că cea dintăiu întrebare. a lui fi despre 
Congresul dela Viena. cAi avut norocul, Arhon Slu-.. 
gerule, să vezi acolo „0 strălucită adunare de 'Mo- - 

narhi şi de. Miniştri, şi ti-ai văzut lucrând cu. toţii la 

"un scop măreț, ei așezau, lumea la- loc în văgașul 
său, de unde fusese ea scoasă, > 

— «0 fi răspunse fiul de ţăran Goran. « «Mie însă 
mi s'a părut, că mai mult se .speriau -unii pe alţii.» - 

Deşi vorbiă cu toată liniştea, dar vederea Fanario- . ” 

“tului îl întărîtase, cum întârită pe. un taur o bucată de 

| postav: TOŞU Auturată, _şi părerea lui: despre Congre-.. | 

sul dela Viena, pe care i-o strecurase Ilarion cu mare. . 

dibăcie, acum fu iiarăş alungată de Părerea, pe "care : 
o avuse mai . înainte. 

Caragea zâmbi ca un filosof. «Da» zise el, “fiindcă. 
„Prinții bencheturiesc, lumea crede, că ei nu „sunt fră- 

1
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„mântaţi de griji.» Şi cu ifosul, care ştiau să şi-l dea, 

boierii Greceşti, . el . urmă: «Decâteori însă, ei tre- 
buiesc să-şi înghiță singuri, mânia şi veninul, aceasta - 

nu o ştie lumea.» Caragea “nu aveă trebuință, să . 
„afle: dela Tudor. ştiri dinlătăntru, fiindcă. el aveă pe . 

"Cavalerul de Gentz, plătit cu sume grele. de bani, 

“pentru corespondenţa sa politică. Afară de “aceasta - 

se întorseseră, de mult, şi trimişii lui oficiali dela Con- 

„gres, adică zaraful Manuc-Bey, : care totodată ducea 

Și milioanele Prea Inălţatului său client în străinătate, 

spre a le aşeză acolo la loc: sigur, precum şi Mitro- 

politul Nectarie. Amândoui îi făcuseră rapoarte amă- : 

nunţite.  Dela Tudor. vroiă. Vodă să afle, în deo- - 

| sebi, "câte cevă despre jucrurile. din Ţară. EL îl întrebă, 

- dacă Turcii au făcut multe “stricăciuni prin Gorj. Și 

Mehedinţi. Căpitanul de plai folosi prilejul, spre a vorbi 

„de țăranii lui şi. despre judecata lor. cNu găsesc drep- 

„tate, Măria Ta, zise el, «şi totuş ei sunt aceia, cari 

„Singuri, poartă sarcina tutulor birurilor.> 

Vodă 'scutură mătăniile scânteietoare, 'se ridică - 

puţin în sus şi zise: «Dreptate? Na fost "aceasta 

grija: mea cea -dintâiu, de când am venit eu'în Ţară? - 
+ Wa fost cea dintâiu a mea lucrare,la suireă mea în 
„Scaun, să fac o Condică de legi, spre a schimbă 'sta- . 

rea de haos a legiuirilor voastre, dăruindia- vă un mers 

„mai cinstit al judecăților? Ce n'am făcut eu, ce n'am 

încercat, ca să întroduc pântru binele obştesc înnoiri -! 

şi. îndreptări ? Of, Arhon Sluger,» oftă Fanariotul, bun - 

"de gură, «tu nu-ţi cunoşti "Ţara, deşi eşti născut aici... 

Cu ajutorul: cui vrei tu'să aduci la îndeplinire idei 
măreţe? Cu boierii? Tocmai de ei m'am împiedi- 

cat, şi prin ei a fost zădărnicit tot binele, pe care 
am vroit-eu! să-l fac acestui. „popor. Dacă ar fi uniţi 

!
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între ei şi adevăraţi patrioți, atunci ar stăpâni « ei şi 
nu noi.- Când stai" cu, ei în Divan, toate se fac. Dar. 
cum es din sfat, nu mai.găsești doui boieri uniţi în- 
tr'un gând. Gândirea lor este numai spre chivirniseală şi 
hoţie. In Ţara. Rumânească două lucruri nu.poţi găsi: 
Dreptate şi: feciorie. Domnitorul, car€ ar vreă să stă- | 

- pânească aici după principii ideale, ar. trebui să fie 
un Dumnezeu. Eu: însă ! m'am născut om, „Axhon Slu- 
gerule.» o .. 
“Cufundat pe gânduri, “Tudor se întoarse la gazda : 

sa, llarion, şi-i povesti toate, câte vorbise cu Vodă. 
_.. Arhimandritul i zise: Are cuvânt Caragea. El este 
mare hoţ, dar şi ceilalți sunt la fel cu el,'este fățarnic ! 
şi mincinos, dar şi: ceilalți sunt tot asemenea. Dacă 
boierii ar fi! ceeace au fost în vremea lui Mihai Vi- 
teazul, am aveă astăzi Domnitori Rumâni, iar nu... 
Greci.» ! „7 
“Cu mâinile adunate. pe. spate, cu capul aplecat, cu. 

“înalta lui frunte încrețită şi posomorit, Vladimirescu 
umblă câtăva vreme prin casă; tăcut, în sus și în jos. 

„Apoi zise în sfârşit: «Trebuie scurtaţi d'o palmă toți 
câţi sunt Boieri divaniţi. Altfel nu scapă Țara de Greci | 
şi de ciocoi. >. 

In teatrul Domiţei Ralu se jucase, după deosebita 
Sa dorință, «Hoţii» de Friedrich Schiller. + 
„Pe băncile îmbrăcate cu postav roşu, se înghesuise 

tot tineretul: din Protipendadă.. Prin lojile, deaseme- 
nea îmbrăcate. în roşu; ale căror perdeluţe erau tivite . 
cu ciucuraşi albi, se vedea, strălucind de. pietre scumpe, . 
toată foarea Cucoanelor. Fiindcă eră de față Curtea . 
Domnească, se așezase, în sfeşnicele „de - „tinichea, -de
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jur împrejurul 'sălei, lumânări. albe de ceară, cum se! 

puneau numai, când veniă Vodă, în locul lumânărilor 

de seu, obișnuite, care făceau fum şi răspândiau un! 

miros urât, : | 

Frumoasa. Dilly jucase. pe Amalia cu multă gingă- 
şie. Actorul Steintels jucase pe. «urlătorul Abbadonz», 

cu multă putere de plămâni.: 
- Arnăuţii de casă și slugile aşteptau c cu toţii înaintea 

Teatrului şi ridicau felinarele, pe care le aduseseră 
„cu sine, strigând săniile stăpânilor lor. Casa Dom- . 

nească se- pornise.  Invelite în blănile lor, şedeau Dom- 

niţa Ralu şi cu domnişoara ei. de onoare, Sultana 

Gălăşescu, alături una de alta. 

— «Ai fost toată seara'aşă de tăcută, iubita mea,» 

zise Domnița, «nu ţi-a dat nimica, de gândit, cele ce 

s'au jucat 2» 
— «Tocmai fiindcă mi-au dat mult să gândesc, de - 

aceea sunt tăcută,» fu răspunsul... 

-— «Aferim!' Aşă e bine!» zise Ralu, catunci să șii 
cu mine la. odaia mea. Acolo am să te fac eu să 

vorbeşti l» 

Drumul dela Teatru până. la Palat nu eră lung. 

Domnița porunci, să nu oprească sania la scara cea 

mare, ea eră nerăbdătoare să. ajungă la odăile sale. 

Slujnicele cu. blănile fură trimise afară, şi Ralu se 
aruncă, pe divan împreunând degetele sale. pline de 

inele: «Acuma să vorbim numai amândouă, singure. > 

Frumoasă nu eră Domnița, 'dar tot duhul Greciei 

scânteiă din ochii săi negri. O mustăcioară mijiă pe 

buzele ei cărnoase, şi totuş zâmbetul ei eră blând, lă: 

" sând să se zăriască niște dinți sclipitori. Mădulările 
ei, mici şi mlădioase, se ascundeau într'o haină gal- 

benă de atlas, peste care cădeă fermenica de mătase,
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“cusută + cu fir de 'aur, adunată “la piept cu nişte paf- 
tale împodobite cu smaragduri. La brâul ei străluciă -. 
un. hangiar încărcat cu rubinuri. Şiruri ; de -mărgări- 
tare înconjurau gâtul ei înălțat, şi o pereche de cercei 

„de briliant, de. o bogată lungime, scânteiâu, atârnând 
din urechile ei. Pe părul negru se aşeză un mic turban | 
de stofă de fir, având o stemă alcătuită de briliante 

şi-de smaragduri. - Toate aceste podoabe minunate 

: Domnița Ralu le purtă, pare că nu erau ale ei, «cu! 
" filosofie, cum. ziceă ea. 

Dari făcea şi mai-mare cinste filozofiei sale, felul cum 

„ea îşi alesese domnişoara sa de onoare, Ori eră cea 
„mai înaltă cochetărie, intelectuală, care pusese fru- 
museţea. Sultanei drept folio pentru sine 2 Fără pizmă, |. 
ba chiar cu admiraţie pentru prietena sa, Ralu Cara- - 

gia lăsă să străluciască, alături cu ea, drăguța aceea de 
fiinţă. Dar mai presus de toate ea preţuiă puterea tine- 

rei Rumânce, de a-şi însuşi înaltele cugetări şi frumoa- 
sele simţiri. "Aceste fete nu erau niciodată mai mulțu- 
„mite, decât atunci, când vorbiseră împreună, până 
într'un târziu de noapte, despre arte sau de metafizică. 

— <Ei?» zise Ralu, văzând pe Suitana, pierdută în 

"gânduri, şi jucându-se cu lanţul' de  mărgian,. care-i! : 

atârnă împrejurul gâtului. «Spune, vorbește !» 
— «Imi este prea greu,» răspunse ceialaltă cu sfială. 

— «Să ştii, iubita mea,» o povăţui. tânăra Greacă, 
«să ştii că, cu cât este mai grea, sau mai adâncă o 

„idee, care trebuie-să fie spusă, cu atâta vorbele, pe 

cari le întrebuințăm, trebuiesc să fie mai nemeşteşu- 
"site. Acum. eu vreau, să te ajut, ca să ieşi la mal. 
Despre. ce vrei să "vorbeşti 23 | 

" — «Despre :Karl Moor...> fu încetișorul. răspuns, 

câre ieşi din buzele Sultanei.. . *: 

1
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— «Karl Moor» zise Domnița aprinsă, «este pa- 

tima pentru un ideal întrupată într'un om! El are 

simţiri atât de vii, cum nu le pot aveă 'oamenii de - 

rând: N'ar fi căzut mulți tineri la asemenea desnă- 

dăjduiri, nuniai. pentrucă au fost nepricepuți de pă-. 

rinţii lor. -Şi nu vor fi desigur mulți,. cari după ce » 

au fost siliți, să se facă tâlhari, să întrebuinţeze această 

meserie spre scopuri atât de măreţe, cărora nedrep- 

"tatea, suferită de ei înşi-şi, le inspiră compătimire cu 

suferinţele altora! Căci de acest lucru se fereşte omul 

de rând, ca de cevă de râs, de cevă nepractic. EL 

crede, că a venit pe lume, numai ca să se bucure. : 

| Supărarea şi compătimirea. însă nu sunt bucurii. Cu. 

supărare şi cu compătimire se poate hrăni numai un. 

- suflet - copilăresc, un. suflet idealist, un suflet atât 

"de smintit iubitor -de alţii ca acel Căpitan. de hoți. 

Această amestecătură de mare visător şi de sălbatică 

| "bărbăţie, face ca să fim încântate de Karl Moor. Vezi 

tu, un astfel de om'aşi puteă şi cu să-l iubesc, eu care . 

sunt'pătrunzătoare în judecarea bărbaţilor, cum spune 

“fratele meu, l-aș puteă iubi, dacă 1 un asemenea omsar 

fi găsit pe lume !». 

Sultanati - „răspunse: cEste unul! Eu îl cunosc!. 

” lată, tocmai: aceasta vroiam să ţi-o spun!» O roşeaţă 

„fierbinte se ivi pe obrajii ei,. şi fata abiă îşi puteă 

trage sufletul, scurt, ca după o fugă iuţită. 

„Ralu îşi preumblă marii săi ochi, cercetând asupra : 

- tinerei fete. O simţire caldă străbătuse vorbele aproape 

tremurânde, fericite, ale Sultanei, o -simţire, care tre- 

buiă să fie cu atât mai âdâncă, cu cât, până acuma, 

nu se arătase cu nici o vorbă. 
— «Iubita mea,» zise-atunci Domnița cu blândețe, 

«cine este acel bărbat. minunat 2»
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Sultana se făcu, galbenă şi se apropiă de fereastră, 
deşi înaintea: ei noaptea.se ridică asemenea unui zid, 
Orce ființă omenească, frământată, caută, prin instinct, 

un orizont mai larg, spre a scăpă de ananghia mMo- 

_mentului, care o apasă. 

Vor, 

Ralu se gândi adânc, şi încercă, spre a Jăsă vreme! 

__Sultanei să se liniştească, ca să-şi aducă aminte, cine 
ar puteă fi acel om, care se aseamănă cu chipul ideal 

al lui Schiller. La Curte nu eră, acolo nu putea să 
ființeze. Când se gândiă numai Domnița la un ase: . 
-menea lucru, ii veniă să râză : bărbați la Curte! ade- 

„văraţi bărbaţi ! ! bărbaţi cu sufletul sănătos ! Ea oftă apoi, 
fiindcă într'adevăr nu eră lucru de riîs.. 

 Sultana- 'se întoarse iarăşi în spre odaie: «Nu ştiu, 
dacă pot să- ți spun, tocmai ţie, numele; lui,> zise -ea. 
„Dar tu eşti pusă atât de sus, şi ştii, că te iubesc 2 

Ralu îşi aşeză braţul împrejurul” gâtului prietenii 
“sale, o trase lângă sine pe divan, şi drept orce Tăs- 
puns, i se uită în ochi. - 

Sultana, ridică capul în 'sus, şi deodată tremuratul 

se pierdu din' glasul ei: «Este Haiducul Iancu Jianu.» - 

Un strigăt de mirare ieși din gura lui Ralu: «Ade- - 
„xvărat! „Aşă este!» zise eâ. <In țara Nemţească a nă- 

| 'scocit. Schiller un Karl Moor! Aici la noi, este unul 
aieve, în vieaţă! Dar -de ce nu: putuși tu să-mi spui, 

tocmai mie, numele lui ?> Abia isprăvise întrebarea, 

„şi se lovi în felul ei vioiu, cu -palma peste frunte. 

x 

«Fetica mea iubită! findcă el uraşte pe Greci şi îi 

“prigoneşte ? Ascultă, Sultano,> şi trupul mărunţel al . 

- Domniței. se ridică drept în sus, «aici, în Ţara asta, 

“eu sunt o Domniţă. Rumânească, şi patria, pe care o. 

- port'eu în sufletul'meu,» un'zimbet mândru şi trist se
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revărsă atunci pe toată! faţa „ei, „seste. cuibul. cuculuă 

în nori; — Nephelococeygia; > ae ” 

Sultana duse: mâna prietenei la buzele sale: «Tu, 

„fiinţă aleasă şi înţeleaptă,> zise ea, «pentru tine ni- | 

mic omenesc nu este străin, și totuşi eşti atât de mai : 

“presus. de lume, şi 'măsori toate lucrurile omeneşti 

cu nepărtinire. cerească.» i. 

— <Aşă făc 2» râse Ralu iar cu o veselă zefiemeă, 

«De, aşă suntem noi, cei din cuibul cucului prin 

nori. Dar acum. să ne înțoarcem la viteazul nostru. 

Ziceai, că-l cunoşti ? De când? Cum ai djuns tu î în apro- 

- pierea unui haiduc? Dacă 'Cucoana Sima, mama ta, 

ar află asemenea lucru, m'ar aşteptă o bună ocară.— | 

Maică !: cuconiţa Sultana are cunoştinţă. cu haiducii, 

şi s'a ferit să-mi destăinuiască, aceasta Chiar. mie et Ea. 

ameninţă cu degetul.. . 

— <Taina nu eră numai a .mea,> răspunse | tânăra. 

fata, plecând ochii la pământ. “«La curte, se înțelege, 

că nam putut să: întâlnesc pe Jianu, dar el are mulți 

prieteni prin țară, >» sfârşi ea încetişor. 

— <Nu, trebuie 'să-i trădezi, draga mea,>-zise Dom- 

nița repede. «Să vorbim acum numai de el. Spune- -mi; 

ce vorbe aţi schimbat voi. împreună, unul cu altu? 

—" «Nici, o vorbă,» răspunse, Sultana zâmbind. <Eu." 

“cred, că el nici nu m'a văzut. Vorbiă -cu bărbaţii. 

“Eu Pam văzut numai şezând la masă.» 
—— <Şi cum eră la masă ?» stărui Ralu. | 

— «Câteodată foarte vesel. Atunci râdeau cu toţii. 

In două rânduri însă a aruncat câte. o vorbă tare la 

mijloc, şi atunci 'eră pare că lovise, un trăsnet - în 

mijlocul mesenilor.> Se a 
—: Minunat b strigă Domnița, cu bucurie, «Şi este 

cu adevărat boier 2 -
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„— «Ca şi Karl Moor.: |. 

— «Vezi tu zise tânăra Greacă, caceasta ar puteă 
“să mă "'mpace cu boierii, Dar. Sigur; el'nu ţine :în 

mare băgare de seamă cinurile ȘI. rangurile ?- Inaintea " 

| lui n'are. trecere vaza vreunei persoane ?» .. 

„+ Sultana dădu din cap. Fără veste însă o- prididiră 
- lacrimile. şi cu. glas înnecat -zise ; «Sia “pus un „preț 

-pe capul lui.> | 

Atunci Ralu întinse amândouă. braţele sale. şi. trase” 
pe prietena sa cu foc la piept, -zicând: <Dreptatea 

"nu se 'mai giiseşte decât în păduri şi în inimile a 
"două fete b 

7 

Dimineaţa când se daşteptară fetele, aveau simţea, 

„. <ă se petrecuse cevă nou .şi de mare. însemnătate î în - 

_vieaţa lor. Orice întâmplare, plăsmuită eră pentru 

„aceste fiinţi simţitoare ca şi o întâmplare: adevărată. 
" Se mai adăogă încă. de astădată împrejurarea că, 

"teatrul <Hoţii» făcuse să iasă la iveală şi. o altă îm- 

- prejurare, care fiinţă. Erau foarte 'mişcate amândouă 

fetele. «Ziua, în.care ne- -am învrednicit, să - înțelegem, 

"un adevăr,» zise Domnița, ceste o zi de sărbătoare. 

Se. adevereşte aşă dară, că poeţii cei mari nu spun 

lucruri: numai visate, de ei. Ei abiă. ajung cu cea mai 

îndrăsneaţă închipuire a fantaziei lor la realitatea, 
care este a lui Dumnezeu însăş poezia! .' 

Şi această sărbătoare eră să fie înfrumusețată: pentru 

„cele două prietene, încă şi cu'o altă plăcere. Iri seara. - 
dinainte Directorul teatrului adusese la cunoştinţa lu- : 

__minatei Domniţe, că a sosit artistul Steinmoser din 

„Viena, şi.ea îl poftise să vină la dânsa. DI 
Pr



858 e _ 

  

— <Insfârşit, însfârşit vom auzi,» zise ea, «muzica ! 

Dumnezeiescului, cântată cum se cuvine.» | 

Duninezeiescul eră Beethoven. Urmă să se cânte 

„pe pianofortele Domniței Ralu, singurul din Bucureşti 

şi poate în toată “Ţara Rumânească, o piatră a:scan- 

dalei pentru mulți şi mai ales pentru unele evlavioase: 

cucoane bătrâne, care socoteau pe fata cea mică a 

lui. Caragea, un fel de. moară stricată, cum îi ziceau, 

ŞI drept o femeie smintită ȘI primejdioasă. Ele aţâ-. 

țaseră pe mai mulţi Arhierei împotriva: păgânescului 

clavir. Dar nici unul dintre dânșii nu îndrăsni să 

“supere pe Domnița. IE - 

_ Ralu primi: pe artistul. din Viena într'un “salon, ale 

cărui. ferestre dădeau spre "grădina înzăpădită. 

„Cu părul răsucit pe frunte, în sus de tot, cum eră 

* moda, ras la faţă, .cu un guler scrobit, foarte înalt, 

cu fracul lui vânăt şi cu pantalonii lui albi şi strâmţi, 

cari ajungeau numai până la 'glezne şi erau întinşi . 

cu curele, care treceau pe sub papuci, lucru. care 

dădeă statului său întreg, o înfăţişare, pare că nu. 

stă bine cu picioarele pe pământ, — aşă cum. se în- 

făţişă Steinmoser, nu prea, arătă a mare om. | | 

El se închină de vreo douăsprezece ori, şi se uită 

mirat şi. cu vădită curiozitate la amândouă fetele. Ele 

„erau îmbrăcate astăzi <Evropeneşte» sau «Nemţeşte,» 

"port, care stă foarte bine Sultanei, şi nu prindeă 

tocmai pe Ralu. Chipul : cam Arăpesc al capului ei mic 
"negricios se înfăţișă mai bine în brocatul. cu: fir de - 

aur şi cu strălucitoare pietre scumpe, decât î în haina 

| albastră ca 'levănţica şi cu talie scurtă. 
Mirarea cea mai mare se zugrăvi pe faţa lui Stein- 

" moser, când Domnița începu. să-i vorbiască -într'o 

Nemţească aleasă ; iar când. el se aşezase la clavir,
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strigă deodată cu bucurie :.<O, un Prohaska ! "Tocmai 

y 

aşă unul are şi Domnul de Beethoven.» 
Ralu se rezemă peste clavirul deschis, întinzând 

mâinile rugătoare : «D-ta cunoşti. pe Beethoven ? 

Spune, istoriseşte- ne! Ai, vorbit cu el? L-ai auzit 

cântând ?>, : a 
— «Dacă l-am auzit cântând ? Cum să nu, Lumi- 

nată Domniţă,> răspunse Neamţul. * 
—-. «Atunci spune-ne, cum cântă ?> stărui Ralu, 

"— «No, cântă de minune, Măria Ta.» Dar ca să 
" lămuriască mai de aproape, cum este felul 'lui Bee-: 

”. thoven de-a cântă, până acolo ajungeau puterile 

priceperii tânărului papă-lapte. 
„Ralu înţelese aceasta îndată, şi îi făcu altă întrebare : 

«D-ta îl cunoşti însă în persoană : ? Ai vorbit cu el?» 

„_— <Cum să: nu-l cunosc, Măria Ta, el a fost în 

anul trecut peste tot, la toate serbările Congresului. 

"No, dar. cât priveşte să vorbeşti. cu: el,>. urmă Stein- 
moser, «nu este lucru uşor. „Acel Beethoven e un: 

-posac.». 
— «Ce este 2 întrebă Domnița. 
-— «E posac, Măria Ta, îndată îţi spune vreo mo- 

jicie. Asta din pricină, că e foarte surd.» 
Pe faţa vioaie a Grecoaicei se înfățişă atunci toată 

tragedia acelei sorţi atât de nemiloase. «Asemenea 
groaznică ursită are de scop, să ne dovedească, 'cât | 
de neatârnat este sufletul născocitor, de trupul omului,» 

'zise ea, întorcându-se către. Sultana, care-şi plecase 

| capul său frumos în jos, perdută pe gânduri. 
— «Acuma însă, mă rog să ne cânţib zise Dom- 

niţa artistului. . 
EL. puse mâinile pe clape. Incepi Appassionata, și 

y
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omul atât de: stângaciu în purtare,«cântă această mu- 

zică cu mare pricepere şi cu mişcătoare adâncire- 
- In ochii negri ai lui Ralu se ridică o flacără după 

alta, Fiinţa ei șubredă păreă: că creşte deopotrivă. cu 

simţirea sa. Rochia ei, ca levănţica, nu se maibăgă 

în seamă. Cine o priviă -acum, vedeă numai. fața ei. 

La această față se pironise şi privirea Sultanei, celei 

deştepțe şi doritoare de a învăţă. 

După ce răsunase acordul cel din urmă al părții 

întâia, Domnița se sculă în sus şi zise cu o cadență 

muzicală : « Auzi tu strigătul, care cere adevărul? Auzi 

- tu cum vine iară şi iară în cele patru note: Spune- mi 

adevărul! Spune-mi, o soarte, o Cerule, o Dumne- 

zeule! Tu mi-ai .sădit această întrebare în inima mea, 

desleagă-mi'o acuma, spune- mi drept! Ea se'ridică la _ 
tine, din veacurile cele mai depărtate, din . altarele - 

tale, o:.Moira, necuprinsă de mintea. omenească! Se .. 

urcă şi din jertfele, ce se topesc pe ruguri ! Ea zim-. 
beşte din beţia scurtă a fericirii, şi se tânguieşte din 

nesfârşita mare a jalei. Spune-mi adevărul, căci de 
orbirea mea şi. de chinul ineu ar trebui să i se facă i 

„milă. chiar şi iadului, cu atât mai mult ie, Unule 

Dumnezeu !> luminată de patimă, ca Pythia, ea.se 

uită în depărtare. 

" Sultana îşi acoperise fața sa cu palmele. - 

Steinmoser deschise niște. ochi. rotunzi, “înholbaţi. 
Se! făcuse tăcere. adâncă... 

Deschizându-se O 'ușe, o cucoană frumoasă intră, 
ajutată de doui copii de casă.. Atlasuri verzi şi gal- 
bene încărcate de fireturi înveliau trupul greoiu. * 
Peste părul.ei negru, ca pana corbului, eră' aşezat în- 
trun turbănel de mătase verde, un fes alb de Tripoli, 
împodobit cu niște steme mari de: smaragd.
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. In urma ei, tot asenienea ajutat de copii de casă, 

întră un fel de pitic cu fața galbenă, pocită, care necon- 
tenit râdea. Inainte chiar de a ieşi la iveală, potca în- * 

velită într'o giubea albă, împodobită cu un guler uriaş 
de vulpe -vânătă, cucurigiă şi. ciripiă, fiind şi peltic: 
<Cumnăţică Ralu, Măria Sa a înţeles, fireşte, că tre-. 
buie.să mă facă Spătar. Adică cum? Eu, ginerele lui 

și. să nu fiu Spătar? Sunt acum Spătar, m'a numit:> 
Ar mai, fi -flecărit încă mult înainte, spunând tot ace- 

laşi lucru de zece ori, ca toți nătărăii slabi: de minte, 

„dacă nu i-ar fi.curmat vorba nevasta lui supărată: 
«Ajunge vorba asta. Știm acuma.» Şi îndreptându-se: 

spre .Ralu, de pea cărei față fugise însuflețirea făcând - 

-loclaironie, eă urmă : «Ce faci, surioaro? Cine este acel 
_ caraghios, care şade la dulapul tău de muzică ?.Aşă, 
vreun artist din lăuntru. Nu vroim să te 'supărăm. 

Am venit numai, să-ți spun două vorbe, în treacăt. 
Apoi vroiu să mă 'duc la mama, şi Milostivirea Sa, 

- Spătarul, are să se ducă la Divan.» Ea începu să râză: 
«Doamne, adică de ce nu? Acolo este cel puţin bine 

îngrijit pentru câteva ceasuri.» .. 

Cucoana vorbiă .tare, fiindcă în Fanar, se socoteă 

e femeie proastă, care nu vorbiă pe i întrecute, 

„repede şi ascuţit. - 

Caraghiosul dela Viena sedea îi încremenit lângă cla- 
virul dela Prohaska, şi priviă, cum se aşeză ciudata 

pereche pe un divan, şi cum li se aduceă de slugi, 
umblând forfota. mereu, narghilele, dulceţuri şi cafele. 

Spătarul,. nou ieşit din cazan, ar fi mai flecărit 
despre boieria lui, dar dojana soţiei şi mai ales ochii 
"cumnatei sale îl speriaseră. Cu picioarele încolăcite şi 

“cu spinarea încovoiată, şedea giuguca, între perini 
şi sugeă din narghilea. o
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Nevasta făcii întrebare: cUnde este fratele nostru: 

Constantin? Este acasă? Nu vine niciodată la tine?» 

— «O, Constantin !» răspunse Ralu cu subțire bat- 

jocură, atât în „privire cât şi -în vorbi. <Tu ştii, Po- 

licseno, că el nu face parte, din musafirii mei obici- 

nuiţi, Mă găseşte anostă.» 

In aceiaş clipă însă uşa se deschise iară, şi cu un. 

râs sgomotos intră un: tânăr Fanariot, de o rară fru- 

museţe. Eră urmat de un bărbat mai în vârstă, cu 

un nas foarte mare şi cu ochii plini de deşteptăciune. 

Amândoi aveau bărbi negre, fiindcă la Fanarioţi, ca 

şi la Turci, se credeă, că numai faţa neagră este fața. 

'puterei şi a bărbăţiei, părul bălan sau castaniu tre- 

buiă să fie cănit şi făcut negru de tot. 
—-* «Sorioara dragă» zise cel care intrase întâiu, 

«m'am făcut eu singur «introducteur des ambassa- 
- deurs!> Trecând prin.odaia de alături cu. acest tem- 
plu al Muzelor,-văzui pe Milostivirea sa, Boierul Con- - 

stantin Samurcaș, săltând' de.mulțumire. Spune, că - 

a auzit o muzică Dumnezeiască. Fiind inimă simţi- 
- toare, cum mă ştii, mi sa făcut milă să-l văd stând 
“numai la poarta Raiului, şi ţi lam adus înlăuntru.» 

— «Să. fie binevenit !» zise Ralu. «Dacă ştiam, că 
este la Curte, las fi poftit chiar eu, de mult, la 

mine.> 
— «Halal! aşă dară am putut, odată în n vieaţa mea, 

să-ți fac şi-eu ceva pe plac, soro ! zise Beizadeaoa 

Constantin. . 
— «Cum. vezi, este - cu putință şi asemenea mi- 

nune,» răspunse Ralu. 
— <Dar tot minune rămâne, fiindcă noi ne închi- 

năm la deosebite Dumnezeiri. Şi, of!» uitându-se cu 
un suspin adânc şi cu ochii înfocaţi la Sultana, care



ședeă. liniştită, «numai asupra Muzelor nare Eros 

nici O putere b ' 

_— «Cine spune asta 2»! întrebă Ralu. 

— <Anacreon,> răspunse  Beizadeaoa, fără să se 

gândiască mult. N 

:— «Eşti sigur de ce spui 2 

— «Ei, dacă. na fost Anacreon, care a spus- 0, apoi 

sunt eu, care '0 spun.» 

Râsul surorei sale țâşni în sus ca un avuz de măr-: ă 

gele;. «Constantin a ajuns poet!» .zise -ea. «Dar ca 

să ştiu, pe: cine să-l slăvesc pentru această minunată. 

. vorbă, pe tine sau pe Anatreon, te rog, pune pe 

cineva să cerceteze în biblioteca ta. Dacă aceste 

vorbe nu se găsesc undeva în scrierile Cântăreţului 

dela Teos, pe care tu le ai fără îndoială pe: toate, 

atunci eşti tu autorul lor cu adevărat.» 

“Biblioteca Beizadelei slujiă totdeauna drept ţinta. 

-săgeţilor de batjocură : ale Domniței Ralu, fiindcă 

“această. bibliotecă eră zugrăvită. “In odaia: cea mai 

întunecoasă a Beizadelei ea îmbrăcă. pereţii. Acolo 

străluciau cu slove de aur numele cele mai mari de . 

“scriitori din toate veacurile, zugrăvite ca rânduri: de 

cărți bine orânduite, iar pe dinaintea lor erau. aşe- - 

zate nişte perdele verzi. Ralu le_numiă perdelele lui . 

„ Parhasios. Când batjocurile ei ajungeau până acolo, 

atunci Beizadeaua o rupeă la fugă. El nu citeă nici- 

odată, dar eră simţitor şi se supără, ca”un Grec ade- 

vărat, când sora sa dădeă în vileag, fără cruțare, taina 

bibliotecii lui zugrăvite. i 

.— «Da, da, mă duc să caut,» zise el, de. astădată 

“ însă ne mai glumind, şi ieşi din odaie. -- 

“In ochii lui Ralu se răsfăță un drăculeț. O hărţu- 

ială de acest fel cu fratele său, ea nu scăpă prilejul 

4
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niciodată, s'0 aibă, iar pe Sultana. sa; pe care. el pu- 

sese ochiul, ea știă s'o apere totdeauna cu biruință. 

— «<A ieşit duşmanul !» zise mica şi îndârjita Dom- 

niță. Eros să-l aibă în paza sa!» apoi se întoarse 

spre Samurcaş. 
„Chira Policsena 'se - plictisiă, ştiind, că acuma ur- 

mează iarăşi muzică şi poate chiar filozofie. De aceea. 

ea zise, că trebuie să se ducă la mumă-sa, şi: plecă, 

-legănându-se, ca o rață, grasă cum'eră şi neobicinuită | 

să umble. Spătarul se fâţcăi şi el după dânsa, tare su- 

"“părat, că: n'a. avut voie, să se fudulească mai mult 

"cu slujba lui cea nouă. Dacă nu si-ar fi fost frică de 

Policsena, ar fi isbucnit în plânsete cu istericale.: 
După ce ieşiseră afară turburătorii păcii, Stein- 

„moserstrebui să cânte. Appassionata până la. sfârşit. . 

„Cu. ochii! închişi ascultă Samurcaş, şi-i arătă apoi ar-! 

„tistului, într'o Nemţească aleasă, recunoştinţa sa. 

„ Intwaceea porunci Ralu, să i se.aducă o: bişactea - 

de. baga. O puse pe clavir, o deschise şi-şi. afundă - 

„degetele în grămada de aur,-ce eră în ea. , 

-:— «Ştiu bine,» zise "Domnița tânărului, Vienez, «că 
ârta d-tale. este mai presus de orce răsplată pămân- 

tească, şi te rog, să nu măsori recunoştinţa mea, după 

“neînsemnatul dar, ce-ţi fac, Acesta nu'are alt scop, 
decât să te despăgubiască pentru lunga şi greaca. “călă- 

torie, ce ai făcut.» Cu aceste i întinse lui | Steinmoser - 

mână plină de galbini, şi făcu aceasta atât de copilăreşte 

„nevinovat, încât artistul mirat, i întinse: şi el, fără. 

voie, mâna sa, Mâniţa ei mică se cufundă de trei 
ori, de patru ori, în aur, şi dăruiă. fără să numere.- 
Ametit şi cu buzunările. umplute, se  depărtă tânărul 

"artist. 

Vroia şi Samutcaş să „plece, dar Domnița îl opri. 

Ș



86 | 
, 

„— Poţi tu, Arhon Vornice, după această Dum- 

ă nezeiaşcă destăinuire, să te duci acum în mijlocul oa- 

menilor ? feri Schiller şi astăzi Beethoven ! Trebuie 
să treacă -câtăva vreme, până să doresc: să mai am a 
face cu oumenii de toate zilele !»: | _ | 
- Samureaş se închină, zâmbind. şi încrucigandu-și 
„mâinile pe piept. : 

-- «eri Schiller şi astăzi Beethoven !> zise. Dom- 

niţa încăodată. «Mari sunt Nemţii ăştia ! Dar tocmai 
fiindcă ei Sunt mari, mă mir, că Schiller a scris - 
«Hoţii» lui, acest strigăt amărit pentru. dreptate şi 

mândrie de bărbat. Cum a putut el să născociască: 
acest chip a lui Karl Moor? Se poate înțelege, că 

„supt asuprirea Turcească -cei mai vrednici bărbaţi se 

„duc în codri, ca haiduci şi ca clefți. Dar cum a putut, 

"să-i vină în minte poetului î Nemţesc asemenea lucru ?» 
„— <Eră atunci foarte tânăr şi- deschis la suflet,» 

zise Samurcaş. «N'ai auzit niciodată despre Karl al 
:Virtembergului? Acela călcă 'cu caii . semănăturile ță-. . 
ranilor săi şi vindea pe "supușii săi, spre a fi duşi la. 
America, Au mai făcut şi alți Domnitori din Țările | 

" Ghermaniceşti tot astfel.» 
„—'cAşă dară şi acolo, în ţara Nemţilor 2» zise Dom- 

.nița, şi rămase pe gânduri. 

E 
d ae 

Sufletul lui Beethoven mai-pluteă încă în «teni- 
plul. Muzelor,>: cârid 's6 auziră un fel de sunete âtră- 

- bătătoare în Curtea Palatului, cari şi ele. se chemau 

muzică, dar acest fel de muzică veniă din Țara Tur- : 
ceascii. Eră meterhaneaoa, care scotea un fel de săl- 

batecă vijelie, din trâmbiţe, şi bătea nişte tobe: mari 

înti'un: tact: duduitor.
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Eră chemarea la masă.. "Această gălăgie se mai. 

„făcea din nou şi la fiecare rând de bucate, cari se - 

-porniă din bucătărie, prin giamlâc, spre sufragerie. . 

Imprejurul mesei . celei lungi, . mișunau slugile în - 

haine cusute cu fireturi de aur şi de argint. Erau 

“mulți musafiri la masă, ca de: obiceiu, Se aduceau de 

"zece „ori atâtea Bucate, câte sar, fi putut mâncă, 

ceeace avea de urmare, că bucătăria Domnească în- 

„ghițiă” sume mari de bani. 3 
“La. masă. Caragia vorbiă .cu Samurcaş despre tra- 

ducerile, ce el făcuse din comediele lui Goldoni. Luă 

“parte şi Ralu, fata cea 'mai iubită a lui Vodă, la 
această vorbă, pe când Mama ci: și Chira Policsena 

păstrau tăcere. : 

-După .ce se mâncă şi se bit peste măsură, Doamnă | 

Caragea se lăsă s'o ducă mai mulți copii de casă”: 
“înapoi la odăile sale, unde eră cald ca într'o baie Tur- 

„_cească. Ea rămase acolo culcată mai multe ceasuri, 
fără să se mişte de pe'divan;.eră un sac de grăsime, 
având încă o față regulată, dar învinețită de. sulima- 
nuri. Printre degetele ei, țapene din pricina inelelor, 
alunecau mătăniile de diamanturi şi mărgăritare, mari 

cât bobul de mazăre. Când eră tânără Şi “frumoasă, 

ea jucase un rol însemnat în Fanar şi-i ajutase, cu . 
“credinţă, soţului său, ca să ajungă în Scaunul Dom- - 

nesc al: Rumâniei, idealul tuturor Fanarioţilor, nefiind 
trebuitor pentru aceasta nimica. alta, decât bani şi 

“darul de a face zavistii. Amândouă le aveă frumoasa 

nevastă a lui Caragea. Acum ea eră ajunsă . la ţe- 

lul dorințelor sale; dar..o părăsiseră tinerețea şi soțul 

"ei, Se mângâiă cu răbdare. Osmanlâii zic: <Vin, cafea, . 

-afion şi tutun sunt cei patru stâlpi ai Cortului, unde .: 

se umbreşte plăcerea.» Şi în acest cort se retrăsese E
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Doamna lui Caragia. “Trebuinţele ei sufleteşti: şi ar- 
tistice erau mulţumite cu o flaşnetă, pe care puneă să 

“i se învârtească, adesea ceasuri întregi, dinaintea di- . 

vanului Luminăţiei Sale. : | 

PE. SI 
, = XE Ă | , 

Spre a se desluşi asupra unor stihuri din Goldini, 
Măria Sa luă pe boierul Samureas, după masă, cu 

sine în. bibliotecă. 
Dar traducerea eră numai un i prilej, Voăă cereă 

adesea sfatul boierului” Constantin şi vroiă să-i pună 
şi astăzi unele întrebări, cu privire la Slugerul Tudor 
Vladimirescu. Cari sunt părerile boierilor despre Vă- 

" taful de plaiu dela. Clojani? Să, fie lăsat să câştige. ju- 

| „„ decăţile, ce a pornit? - - E 
— «Măria Ta ştii, că eu îi sunt binevoitor, răs- . 

punse Sămurcaş. «Dar tocmai între simpatrioţii lui 
are mari protivnici. El nu-şi stăpâneşte gura..El nu 

este boier, şi. mereu ocărăşte pe boieri, or şi unde. 
poate.» * : 

— «Ce găseşti. tu la el, drept vorbind ?> îi curmă | 

Vodă vorba. : 
— «Puterea credinței lui, > răspunse Samurcaş, fără 

să se sfiască. «Firea lui dreaptă. Tudor Vladimirescu 

“e tot aşă de cinstit ca prieten, cum este și ca duş- 

“man. Un duşman, care nu se preface, şi care rămâne 
„drept -față de protivnicul său. Aşă, de-o pildă, el' do- 

reşte să-vadă în Scaunul Domnesc al Ţării sale Dom- | 
_nitori pământeni, și ar vreă să scape Ţara de Greci. 
Dar: şi pentru Greci el doreşte acelaş lucru, adică le 
doreşte, ca şi ei să scuture jugul Turcilor şi să fie slo- 

bozi în ţara lor. Ca să ajungem și noi acest scop, eu 

cred, că Tudor ne-ar dă chiar o mână de ajutor. Aşă
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de dreaptă este judecata acestui om, Măria Ta! De 
aceea eu cred, că ar fi bine, să fie înduplecat să in- 

“tre în Eterie. Vrei; Măria Ta, să ne ajuţi?»  -: 
Vodă îşi netezi barba, închizând ochii pe jumătate. 

„Boierul Constantin, capul Eteriei din Rumânia, aveă 

însărcinarea, să - facă din Vodă Caragea un mădu- 

lar dintre cei lupţători! ai întovărăşirii Greceşti pen- 

tru slobozenie.. Dar: Vodă ştiă, să se strecoare față 

cu întovărăşire, întrebuințând toată şiretenia sa 'de 

Fanariot. "El făcea jertfe. pentru Eterie întrun . fel | 

literar, luă parte vie la publicațiunile numeroase de 
traduceri şi de lucrări originale, care se scoteau în 

Grecia, la Viena şi la Paris, ajută teatrul fiicei sale, 
dar nu voiă să ajute cu bani pe acei, cari căutau să 
câștige și să adune părtaşi la Eterie. 

— «Pe câtă vreme - mă. găsesc în Scaunul Dom- 
nesc, eu nu pot fi răsvrătitor,». eră răspunsul său. 

Samurcaş i dădeă drept pildă pe Țarul şi pe: cei 
- doui Crai d Nemţeşti. 

— <Dacă aș fi Rus sau Neamţ, mas face îndată 

cel mai zelos Eterist,> îi răspunse: Vodă. 
= «ŞI ca Grec... 22 întrebă Samurcaș plecând ochii, 

„ca să- -şi poată ascunde mânia. 

o — - «Ca Grec» răspunse Caragea, apăsat ş şi punând 

„ mâna sa, la: care străluciă un: mare smaragd cioplit, 

pe umărul Boierului Constantin, «ca. Grec cunosc 

starea lucrurilor foarte de aproape. Cine a trăit supt 
: stăpânirea Turcilor, adică supt jugul celei mai silnice 
desfrânări şi a lipsei de orce lege, acela are măduva 

Ă | sdrobită pentru vecii vecilor. Stihuri, cântece, drame... 
el'arătă la cărţile dela pereţi şi: pe masa încărcată 
de scrieri, <un fel de pâlpăială de flacără se „poate 
să se facă, nu însă o renaștere. De aceea; „sipetul cu
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bani, aceasta trebuie să fie de aci înainte patria Fa- . 
nariotului.» : 

Samurcaş plecă tot mai adânc în jos capul său. Ar! 

fi vroit să-i strige lui Vodă în față:, <Dar mai sunt 
pe lume şi alți Greci, cari nu sunt Fanarioţi!> Insă 
se stăpâni. - | 

i i 

Când spre scară, soarele cel TOŞU Şi rotund ca o 
" ghiulea, lipsit de raze, păreă că eră atârnat între 

crăcile copacilor, crescuţi printre mormintele dimpre- 
jurul bisericii Sărindar, o trăsură foarte ciudată ieşi 

- din Curtea -Domnească. 
Patru cerbi cu coarnele aurite trăgeau la o sanie. 

Zăpada, care eră înghețată de marele ger, se.pră- 
 fuiă supt copitele cele mici şi săreă în sania, în care 

se află, învelit în blănuri, Beizadeaoa. E L: se duceă la 
un chef. 

In dimineaţa zilei următoare se lăţi vestea la Curte, 
că Beizade Constantin ar fi zăcând bătut, jumătate 

mort în iatacul său, că ar fi fost adus acasă în această 

„stare în cursul' nopţei. “Doamnei nu i se putea spune 

nimica, fiindcă dormiă până pe la ceasurile unspre- 

zece, iar la fete tinere, ca Domnița Ralu, nu i se spu- 

_neau asemenea lucruri. . 
"In iatacul lui Vodă însă, care eră prefăcut cu multe 

covoare de mătase şi cu stofe cu fir într'un fel de 
cort, aproape întunecat, şedeă tânărul Hatman Ca- 

rabaș, prietenul Beizadelei, şi istorisiă întâmplarea, 

„cu un glas mişcat. | 
„__— «Vroiu să cunosc întregul adevăr, >» zisese Ca- 

' ragea. 

Chiar şi cu ghigilicul în, cap, acel fel de căciulă 

Haiducul. | “ , ” 24
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de noapte, împletită din mătase galbenă, Vodă aveă o - 

"înfăţişare măreaţă. Fanarioţii se “străduiau. încă din ti- 

nereţe, să aibă asemănare cu Turcii la ifos şi la un 

fel de mândrie nepăsătoare. ' RI 

- Hatmanul Carabaş, urmă şi el pilda lui Voaz,- 

se sili să facă din frumoasa lui față obraznică, o tată 

„serioasă, El se închină şi zise : <Nimic nu trebuie şi nici 
-nu poate să rămâiă. ascuns privirii pătrunzătoare. şi 
luminate a.Măriei Tale. Şă ştii, aşadară, că Beizadeaoa, 
după ce mi-a făcut. cinstea, să ieă cină cu mine, s'a 

dus la; casa Postelnicului Chiriac.» 
„— <Eră sindrofie acolo ?» întrerupse Caragia aspru. 

Hatmanul se închină iară. <Beizadeaoa eră aşteptat. 

acolo, ca de multe alte dăţi, într” un cerc foarte MIC.» 

Vodă lăsă pleopele -până din j jos de jumătatea ochi-“ 

lor, ca un tigru somnoros. | 
— «Acolo. sa întâmplat un “Tacria ne mai auzit, ». 

urmă Carabuş în grabă. «Postelnicu, negreşit în stare 

„de beţie, s'a repezit la Beizadeaoa cu un: cuţit. Bei- 

„ zadeaoa, care nu eră armat, cercă să fugă, dar toate 

ușile erau încuiate. De nevoie, Beizadeaoa sări printr'o 
“fereastră şi-şi făcu mai multe răni Ja cap, la umeri 
Şi la genunchi.> -. N 

—  «Sgârieturi,» zise Vodă. liniştit, DE 

— «Ba tăieturi sângeroase, zdriliri, răni dureroase,» 

zise e Carabaş stăruitor şi urmă cu patos: «Dar mai 

mult decât trupul, a fost. rănită cinstea lui, Lumi- 

nate Stăpâne! Şi fiul. prea Inalt al lui Vodă roagă 

pe Milostivul său părinte, să pedepsiască pe Postel- 
nicul cu cea mai mare asprime.» . 

Degetele galbene ale lui Vodă pieptănau barba sa, 
de mătase. După o clipă de tăcere, ieşi un răspuns. 
de vorbe, foarte înţepate: «Spune Beizadelei, că Dom-



i. 
  

nitorii şi fii lor pot să facă mai multe decat alți mu- 

ritori, dar la mai multe sunt opriţi. Domnitorul poate 
să porunciască, dar numai în marginile dreptului şi 

ale cuviinţei. Eu nu pot să-l fac.pe Postelnicul să 
ispăşiască, tot el, ruşinea ce i s'a adus.» 

_„. Vodă dădu din cap, şi Carabaş înţelese, că trebuiă. 

să plece. 
El se duse înapoi la Beizadeaca, şi-Î găsi tocmai 

. aruncând cu cănițe şi cu .farfurioare după cei doi 

slujitori ai lui, Arapi,, cari-şi ascundeau, de frică, tur- 
banele lor albe, cum puteau. Beizadeaoa, al cărui căp 
eră: oblojit de toate părţile, aveă acum un atac de - 

_istericale: Intrarea Hatmanului i abăti gândul însă în- 

tr'altă parte. Ă 
— «Fi?» întrebă el.. 
Carabâş se lăsă întrun jilţ cu braţe, alături de pat, 

plecă 'capul pe piept şi făcu cu mâna, ca un om, care-şi 

netezeşte. o barbă lungă. Apoi cu tot ifosul şi cu toată 

fudulia înaltă a lui Vodă, istorisi, din cuvânt în cu- 
vânt, ce răspuns trimisese el fiului său. . : i 

Efectul fu minunat. | e 
„Prinţul Constantin râse cu hohot ŞI 'zise” vesel: “la. 

te uită, Aristidis însuşi !>: a 
— «Brutus!» zise Hatmanul,. cu a patos, 

— «<Caragia!» ţipă Beizadeaoa. «Ce mai vrei? Ca- 
ragia este cuprinsul tuturor: virtuţilor din vechime.» 

dar deodată îl prididiră lacrămile, fiindcă râsul îi prici- 

nuiă durere la rănile dela cap. El gustă însă povestirea 

cu întregul cinism al firii sale. După: nevasta Postelni- 
cului alergase și Vodă, şi că putea -acum să-i facă cu- 

noscut, că el i-a apucat înainte, aceasta ' cră, pentru 

Beizadeaua, cea mai mare plăcere, fire-ar-fi chiar Și cu 

prețul de a mărturisi, că a mâncat o sdravănă bătaie. 

E NE "3
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Aspră, cum începuse, tot aşă urmă iarna înainte: 

„Copacii se frângeau sub povara. de zăpadă. Noaptea 

urlau lupii prin. mahalalele Bucureştilor, şi prin sate 

alergau în roate, ca câinii. 

Intrarea la peştera dela. Polovraci- eră. înzapădită. 

“de mult. Mereanu își făcuse bârlog de iarnă, sigur, 

la Rucsandra lui. | a Ă 

Jianu rămăsese la cârciuma din pădurea de lângă 
Râmnic. ] se părea, că este bine aşezată, şi cârciu- 

marul vrednic.  Cârciumăreasa i dădu . Căpitanului 
odaia ei. Eră 'văruită curat şi luminoasă, pe pereţi 

- erau întinse scoarțe frumoase, țesute de Domnica în- 

săşi, la ferestre înfloriau garoafe și rozete, printre 
cari erau așezate gutuie aurii, care umpleau odaia cu . 

. mirosul lor dulce şi răşinos. Odaia se încălziă de mi- 

nune. Jumătate lungimea unui părete o cuprindea 

soba de pământ, văruită alb, în care se băgau trun- 

chiurile de lemn aproape nesparte, cum se aduceau 

din pădure. Dacă lemnul eră prea lung. şi rămâneă 

un capăt afară din uşa sobei, atunci se împingeă 

pe. urmă, după ce ardeă 'şi se scurtă. Căldura răspân- 

dită de această, sobă eră deosebit de plăcută.” 
Simţimântul cel nou pentru el, ştiindu-se bine” as- 

-cuns, aerul cel molatic îmbălsămat, stăruința tăcută; 

dar statornică a tinerei femei, peste a căreia întreagă 

ființă se vedeă 'revărsată. o dorinţă tremurătoare, 

toate acestea împreună învinseră însfârşit pe oțelitul 
haiduc. I se părea, că i se desmorţesc simţurile, 

„cari până acuma : slujiseră, cu încordare grozavă, 
„numai. pentru meseria sa, pentru răsbunarea. drep- 
tăţii. Zâmbind se uitase Mereanu după tovarășul 

său, când acesta a plecat dela Polovraci în jos spre 
Râmnic. El zisese Ruxandrei : «Ei, negreşit, e foarte
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bine aşezată cârciuma lui Candrea! Nici vorbă, meş- : 
teşugul de răsboiu al Căpitanului e prea slăvit, dar: 
tot om este și el; Şi aceasta «e bine, căci altmin-: 
trelea sar preface odată în. - flacări şi în fum, așă 

„arde şi fierbe în el» 

_Căpitanul eră om şi încă om tânăr, Văzând Me- - 
reanu, că nu primeşte, timp. de cinci săptămâni, nici . 
o ştire dela el, veni singur 'în jos dela. Polovraci. El 
găsi. pe Domnica mai frumoasă decât orcând. Peste: 
cosițele ei. aurii-castanii eră legată o maramă albă, 
împodobită pe mărgini cu futuri. de argint. Pe umeri 
purtă o scurteică. de atlas verde,, cu. mânecile atâr- 
nate de amândouă. părțile, şi care eră îmblănită, pe 
de, mărgini, cu samur scump. Pe dedesuptul scurteicii, 
pieptul Domnicăi păreă că eră ferecat. cu solzi de 
galbeni în toate mărimile, aşezaţi | în cinci sau șase 
Tânduri; 'unii_ peste alţii. Salba este măsura avuţiei 
la țărance. Judecând după salbă, cârciumăreasa puteă - 
să. se asemene cu orcare cucoană de boier. Şi aceasta | 
veniă. de acolo, că se e înfruptase din comorile lui Iancu 
Jianu. ! ! 

In schimb cârciumarul. se tară înaintea: haiducului, E 
- care primiă aceasta, vroind să nu-i lipsească cârciu- 
mărița.: * 

/ 
“Mereanu luă seama două. zile, şi spre:a se încre- 

dință şi mai bine, el. întrebă pe Alexe: „<La apu- 
Cat rău 2» , , 

Rânjind tăcut, Țiganul îşi arătă numai dinţii cei 
albi: «Boierul Iancu este vijelia, Domnica este plopul.> 

— cÂşă e bine,» răspunse celălalt, dând din cap, 
După ce se potolise boierul Iancu, precum şi Crivă- 

“ţul de iarnă, Căpitanul de haiduci: încălică calul şi - 
plecă să-şi adune oamenii, căutându-i prin toate as- .
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cunzătorile lor. Domnica îl însoţiă. Când se pregătiă 

să plece, ea venise îmbrăcată ca haiduc şi se oprise 

în fața lui. Părul şi-l împletise şi-l ridicase astfel, 

“încât vârful coadelor ei castanii-aurii cădeau supt că- 

ciula albă, întocmai ca o chică, pe ceafă şi în obraji. 

Eră minunat de frumoasă, şi cu atât mai frumoasă, 

cu cât la privirea copleșitoare a lui Jancu, ea se în- 

roşise şi se: uită ruşinoasă în jos la brâul său, în care 

îşi aşezase încrucişat: pistoalele. . 

Else uitase câtva timp la dânsa, şi apoi o întrebă: 

<Ei, şi 2 

Fa ridică ochii cu sfială la el, căci cu toată dra- 

gostea lui, Jianu rămăsese pentru Domnica tot bo- 

ierul de neam şi stăpânitor. De aceea se. închină la 

el. Când văzu, că zâmbeşte, ea i apucă mâna, O duse 

la buze şi zise cu. atâta. patimă,. încât aproape “nu 

“mai aveă glas: cEu aş muri fără tine» - 

EI o pusese la încercare. Eră neobosită, cu grije, vi- 

tează şi veselă. 

Dar micul Iabraş se: indrăgostise de ea. 

Boierul - lancu porunci, ca Domnica să rămână . 

"acasă, fiindcă vrea să vadă mai bine fața ei, în ușa 

careumii când se va, întoarce, decât faţa bărbatului 

ei' posomorit. 
| 

„ Ea se cam bosumflă. lâncu se supără şi plecă dela 

cârcium: ă, fără să-și iă ziua bună. 

Ceeace nu spusese Iancu Jianu frumoasei Domnica 

eră, că el aflase, prin boierul Vasile Moangă, că Ocâr- 

muirea se pornise în anul acesta din vreme, să pună 

mâna pe groaznicul haiduc, şi anume. că spre acest



315 

sfârșit a fost trimis Cârce Sirdarul. Tamândi cu mare 

poteră de trei sute de oameni, în Oltenia. Că căutase 
pe Jianu mai întâiu în Mehedinţi, şi că acum Câre 
Sărdarul ar fi în Târgu-Jiului. Că „apoi se va îndreptă, 
precum'se crede, spre Râmnic, că toată ziulica el înjură, 

fiindcă ştirile, ce află despre ascunzătorile lui Jianu, 

se lovesc în capete una cu alta. 
Iancu, care chemase roata lui Svârlugă, ca să calce 

împreună cu el, Mănăstirea Horezului, unde «stăpâni» 

| Igumenul Grec Chrisant cu chef şi cu voie bună, se -- 
hotări acum, să nu iasă din calea poterei, ci vesti în 

grabă încă două alte cete. | 
- Din odihna -iernei şi, din ceasurile de petrecere, 

firea lui de luptător ieşise. acum cu putere înoită. 

| Plăcerile dragostei în mica odăiță aveau farmec pen- 
„ tru-el numai atâta timp, “cât nu înverzise iarba şi: 

copacii. Dar chiar şi atunci lancu pismuiă câteodată 

„pe vulturii şi pe urşii, cari pot să steă în codru şi 
“în zăpadă. Abia intrase în pădure şi trase în piept 
mirosul de primăvară al pământului, al frunzișului 
-dintâiu, abia şezuse lângă foc şi auzise, aţipind, cel 

din urmă „tuşit al-cailor şi bătaia lor din picioare, 

abia simţise iarăș şi văzuse, cum viforul, cu hainele 
sale umflate de nori, treceă prin vârfurile 'copacilor, 

şi îndată sângele lui se liniști și se' răcori, fiindcă 
nimica 'alta decât sângele lui nu fusese în joc peste 

iarnă, 

Acum eră înconjurat iarăş de pădurea de stejari, cu. 

verdele ei frunziş. de primăvară, aşă de deschis, încât, 

chiar când cădeă ploaia, se .păreă, că-l străbate încă 

lumina soarelui. Cetele de privighetori cântau  aşă 
de tare, încât pare că simţiai lovirea cântecului lor
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în urechi, Care glas de femeie se. putea. asemănă cu 

o asemenea 'cântare?. -Buzele cărei femei puteau să 

mângâie aşă de lin, cum mângâie vântul ? “Braţele 

“cărei femei puteau să strângă aşă de tare: şi- să legene 

aşă de puternic ca 'vijeliă ? Cine a dormit la sânul: 
naturei, are o..altfel de măsură pentru toate lucrurile 
şi simţirile. Iancu Jianu eră unul dintre acei fericiţi, 
cari nu pot fi. subjugațţi, îndelungată vreme; de sim- 

ţurile lor. ” 

Căpitanul aveă acum dorința, să se măsoare cu o în- 

„ treagă oştire, şi oamenii lui se uitau Ja el ca la un - 

Dumnezeu. : | 
Abiă se adunaseră cele patru cete de haiduci, Vreo 

cincizeci cu toţii, când şi aduseră, iscoadele vestea, 

că sapropie potera. 
Haiducii erau. ascunşi în pidurea, care: se urcă drept 

în sus, în partea de către Miazănoaptea a unei livezi, 

şi care le acoperiă astfel spatele, pe când la marginea 

ei curgeă un râu lat: 
Jianu îşi împrăştiă. oamenii săi într'un lung. şir. Cu 

mare grije se alese. pentru fiecare un copac puternic, 

drept meterez, în crăngile căruia se aşeză haiducul. 

Eră des de dimineaţă, mărgelele mărunte de rouă, 

cari acoperiau ca o! pătură cenușie iarba înaltă a 

livezii, se adunau acuma, topindu-se pe vârfurile ier- 
burilor ca mari picături limpezi. Abia auzit treceă râul 

la poalele plaiului, înaintea livezei, sub crăcile steja- 
„rilor, gâlgâind câteodată, când alunecă peste vreo 

lespede tocită. In apa. limpede se repeziau păstrăvii, 

sau, aninaţi de vreo piatră, se legănau în răcoroasele 

unde. Privighetorile cântau. spre întâmpinarea zilei. 

Trei oameni sosiră în livadă, între cari unu! eră un 
cioban mic, ai cărui ochi negri luminau, dâriji şi totodată -
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cu teamă, de supt căciula de oaie, şi alături cu el doui 
Arnăuţi, ţinând câte o mână pe umerii lui, şi alta 
pe pistoale. 

EA îl aruncau înjurături î în față şi-l târau cu ei, înve- 
” derat împotriva voinţei lui. «Inainte, pungaşule ! Tu 

cunoşti. culcuşurile lor, câine râios! Acum nu poţi 
să mai doseşti,. ca ieri seară, când te-am prins și 
tu vroiai so rupi la fugă, ca să vesteşti - pe -tovarăşii 
tăi, afurisiţii de haiduci | b Curgeau pumnii în coas- 
tele ciobanului, mai ales, când el schimbă de două 

„ori poteca, apucând Odată î în dreapta şi altă dată spre 
stânga, peste livadă, supt cuvânt; că de aci înainte .. 
nu mai ştie drumul. Arnăuţii înjurau, dar :să-i tragă 
Hăcăului un glonte în cap, tocmai acuma, ar fi fost -- 
fără folos. Ei erau bucuroși,-că l-au găsit şi l-au silit,  - 
să le fie de călăuză. Cârc Sărdarul ar fi făcut mare 
gălăgie, dâcă ei l-ar fi.ucis fără rost. . - 
 Ceartă între tustrei urmă așă de. lung, până: când 

se însuflețiră bolțile de stejar; şi potera. lui Iamandi. 
putei să se vază la marginea livezei.: - 

Deodată se auzi o împușcătură şi apoi alta, din. 
pădurea din față. Cei doui Arnăuţi de lângă cioban: 
căzură, unul la dreapta -şi celălalt la stânga lui, în . 
iarbă, fără: să scoaţă o vorbă. Flăcăul făci câteva 'să- 
rituri mari, peste livadă şi peste rîu, Şi se pierdu în 
pădure, , 
— <A fost un haiduc! Atunci ne aşteaptă aici: ceata 

lor!> strigă Iamandi turbat, căci la cea dintâiu pri-.. 
vire. el cunosc minunata , aşezare a dușmanului. său 
nevăzut. 

— «Acuma. pe el b - , 
Amurgul zilii se arătă albastru, apoi incepură să 

se aprinză vârfurile, „şi ziua se făcă aurie, soarele
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se arată. Necurmat trăzneâu puştile. Iarba eră sdro- 

bită şi călcată, şi pe deasupra ei se vedeau băltacele 

de sânge roşii, şi trupurile negre ale celor căzuți, 

mereu. înmulțindu-se. In locul mirezmelor de primă- 

vară se rostogoliau acum prin văzduh nouri de funiul 
acru al ierbei de puşcă. _ 

Cei cincizeci de haiduci ședeau ascunşi, prin CO- 

paci, ca într'o cetate. 

Cârce Sărdarului îi veniă să-şi. iasă din minţi. Săl- 

batici se rostogoliau ochii lui peste câimpul de luptă, 

în care nu, se “vedea nici un duşman. Vre-o sută de 

" Arnăuţi erau doboriţi, şi Căpitauul lor: băgă de seamă, 

cum începuseră oamenii să slăbiască. El ocoli cu calul; | 

în fugă, jur împrejurul! poterei şi înjură, cum ştiă să 
înjure numai un Arnăut; căutând să-şi . ţie. întrun 

mănunchiu potera, fiindcă începuse a se răslăţi, — 

negreșit spre a puteă s'o şteargă în pădure pe la mar- 

marginile mai “depărtate. E | 
Deodată se auzi, dincolo peste riu, un fluerat scurt. 

Impuşcăturile încetară, şi abia un minut: mai în urmă 

năvăliră haiducii din pădure, aşezaţi în formă de ichiu. 
Ei sparseră potera cu totul, cosind-o cu săbiile, şi aşă 

de năprasnică €ră iuțeala lor, încât ei putură chiar 
să “întoarcă ichiul în loc, repezindu- se a doua oară: 

ca o săgeată, printre duşmani şi răsturnând tot, ce 

le sta în cale. a 

Treizeci sau şi mai mulţi Arnăuţi erau culcați iară 

la pământ, şi în loc să se arunce, asupra lui Jianu, 
cum îl ardeă inima, lamandi trebui să-şi încordeze 

- toate puterile, spre a-şi adună potera sa împrăștiată, pe 

când haiducii, învăţaţi de minune, răsbăteau, când în 

gloate, când iarăşi în ichiu, prin şirurile poterașilor. 

Nu eră putinţă de împotrivire la isbirea lor, fiindcă
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” ei nu erau lefegii. Fiecare se luptă hotărit pentru ce-l 

_priviă deadreptul, se luptau cu acea vitejie a desnă- 
dăjduirii, care îi alungase în codri. Cu ţipete tur- 
bate şi cu gemete se purtă bătălia. Impuşcăturile: se 

mai auziau numai rare, dar groaznică eră încăierarea, 

piept la piept, în asfințitul soarelui. | 
. lamandi încă nu găsise prilejul de o luptă dreaptă 

cu Jianu, fiindcă delă început haiducii îi împuşca- 
seră 'pe cei: trei. Buluc-Başi ai săi, aşă încât acum - 
nu-l ajută nimenea, să adune oamenii şi să-i con- 
ducă. Deocamdată Jianul nu doriă însă de loc lupta. 
dreaptă cu Iamandi, ci silința lui eră,: să nimiciască 
toată potera, care eră de şease ori mai numeroasă decât 

haiducii lui. Vroia so nimiciască dinaintea ochilor 

Câre Sărdarului. La urmă puteă să-i vină şi rândul 
lui Iamandi. 

Nu mai încăpea îndoială, Arnăuţii - se retrăgeau pe : 
„supt copaci, undei începuse să se lăţiască umbrele de 

seară. Haiducii săriau. după ei ca nişte pisici sălba- 
tice, obişnuiţi cu codrul' cu ale lui. | a 

Iamandi strigă la oamenii săi: «Staţi ! Daţi focuri!» 

Câteva împuşcături porniră. 
Un şuierat pătrunzător însă străbătu pădurea, şi 

deodată încetă toată gălăgia. Noaptea cu tăcerea ei 
„înconjură pe Arnăuţi; Pare că: bezna înghiţise pe. 

haiduci. _ 

“Cârc Sărdarul strigă atunci mânios: dan rănit 
pe Jianu!» .. a 

Dar oamenii lui strigău :  Haidem înainte! 'Hai- 

ducii. se prefac! Au să vină iarăşi înapoi peste noi !>. 
— «Nu, fricoşilor !» ţipă Iamandi. «Impuşcătura mea 
trebue să fi nimerit pe dihania aceia de Căpitan ! ! Hai- 
deţi! Avem să punem mâna pe el!,
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Unul dintre ei zise atunci în batjocură : «Du-te, boie- 
„rule, du-te D-ta de-l prinde. -Noi suntem osteniți şi 

răniți!» — <La Horezu!» strigară cu -toţii. <Vroim 

şi noi să ne odihnim. Două sute dintre. ai noştri au 

căzut !» 
_— «Veniţi cel „puţin înapoi, să-i îngropăm strigă 

Cârc Sărdarul. ” 

Dar ce-i păsă Arnăutului de alt Arnăut, dacă nu 

mai poate să-i fie: de folos. <Este vreme destulă şi 

mâine să îngropăm stârfurile !» - strigară.. cu toții: 

«Acum să mergem la Horez» II 

Tăcut, dar turbat, călăreă Cârc Sărdarul în fruntea 
cetei sale. Deşi nu eră departe Mănăstirea, ei totuşi 
pierdură îndreptarea, și. rătăciră câteva. ciasuri din : 

„moapte. - | 
- Insfârşit copitele calului lui lamândi' loviau -calda- 

râmul drumului, care duce: între două ziduri înalte, 

în sus la Mănăstirea Horezu. 
- Un drum, al căruia lărgime învederează că a fost 

<roit pentru oştiri Şi, pentru halaiuri Domnești. | 

Crăcile negre ale unor brazi uriași atârhau de a 

curmezișul: lui, pe deasupra zidurilor, cari ocoleau 

Ciutăria Igumenului, o „Pădure “întreagă : plină de 
vânat. 

„Sus la poarta cea dintâiu, întărită cu fiare, numele 

Câre Sărdarul, precum şi frumoasa lui vorbă <Ro- 

meica,» i înlesni intrarea, iar potera ! fu găzduită în . 
curtea. cea mare a argaţilor, unde se aflau grajdurile 
Prea Sfinţiei Sale. 

Prin poarta cea de a doua; intră Tarhandi singur.
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Tocmaj se sfârşise 'rugăciunea de seară şi din uşa, 
roşiatic luminată a bisericii, ieşea un şir.de mici lu- 
mânări, ale căror slabă lumină făceă să se vadă umbrele 
călugărilor, precum și fețele lor. In fruntea tutulor, 
„Cu cârjea în mână, pășiă Igumenul Chrisant, un om 
tânăr, foarte frumos, puternicul iubitor de petreceri. 
Când îi fu vestit musafirul şi se înfăţişă înaintea 

lui, el îl primi cu prietenie şi-i întinse mâna sa cea 
albă, ca să o sărute. «Dumnezeu să te aibă în'a lui 
pază, viteazule Cârc Sărdar ! Mare plăcere îmi face, 
să te văd. Tu ştii, cât de rău suntem strâmtoraţi. 
noi acum de acești tâlhari de haiduci b a 

— <Vin tocmai dintr'o luptă împotriva lor, Prea 
Sfinte Părinte,» zise Iamandi. «Ne-am. „luptat două- 
zeci şi patru de ceasuri. Eu.cu o sută de oameni, 
împotriva lor.cel puţin o sută și cincizeci de haiduci, 
urcați încă şi întăriţi prin copaci şi fiind conduşi 
de însuși Iancu Jianu.» 

— «<Conduşi de însuși Jianu ?» treci vorba din sură. 
în gură la “călugării speriaţi, care-şi făcea la cruci. 

Igumenul porni un blestem fierbinte împotriva lui 
Jianu, acest câine de Vlah' râios, iar Iamandi. răs- 
„punse:, «Pe aci eră să pun mâna pe el, fiindcă: lam 

„„Tănit eu, cu mâna mea. L-aş aveă' acuma, dacă n'ar. 
- fi scăpat, dacă n'ar fi fugit, n'ar fi. dosit dimpreună 

. cu cei. 0. sută cincizeci de oameni ai lui.» 
— «Unui viteaz - ca tine, nu poate să-i mai scape 

a doua oară,» îl mângăiă Igumenul. <Și am de gând, 
să înştiințez:pe Vodă, — fiindcă trimit un lipcan la 
Măria Sa, încă mâine dimineaţă, — că tu ești pe calea 
cea mai bună, ca să scapi această nemernică Țară de 
cea mare pacoste, care o bântuiește.: Eu. am trecere 

„la Vodă, şi dacă ai avea tu vre-o dorință...»
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“ Cu aceste vorbe, şi mereu lăudându-se, urcară amân- 

doi scările până la pridvorul, ce ieşiă înainte în spre 

curte. Rumânii aveau obiceiul să zică, că doui Greci nu 

pot să se întâlniască, fără să vreă să se sperie unul pe 

altul. A spune la minuni este înrădăcinat în firea ŞI 

în sângele lor., a , | 

Dar în adevăr, nu eră cu totul lipsit de temeiu, 

dacă Igumenul Chrisant işi închipuiă, că eră un fel . 

de Vodă. EI locuiă într'un adevărat palat, singurul 

„monument păstrat de arhitectură Rumânească, pe 

care Va clădit Vodă Brâncoveanu, la sfârşitul veacului 

al XVII-lea, un om cu carte şi cu: învăţătură şi om 

al credinței. Horezu nu eră- numai Mănăstire, "eră şi 

Cetate şi Conac Domnesc. Nu este în el nici o prispă, 

nici o margine de scări, nici un stâlp, care să nu fie 

sculptat, nici un perete, care să nu fie împodobit. Prid- 

voarele, sălile şi chiliile sunt boltite. Odăile din Arhon- 

deria, în cari fi primit Cârc Sărdarul, străluciai prin 

podoabe alese: de covoare, puse pe jos şi pe pereţi. 

__Pe deasupra divanelor erau. aruncate cusături cu- aur, 

- sau pe catifele, lucrate cu mătăsuri în toate feţele. 

Lumânările erau aşezate în sfeşnice: grele de argint, 

Tot de argint greu, eră şi tava cea mare, -cu care 

se îmbiă acuma musafirului vin şi o gustare. 

Igumenul, păşind cu un zâmbet fudul spre uşe, zise 

lui “Căre Sărdar «noapte bună», pe când câțiva Ţigani 

se strecurară în :odaie, - fără a face nici un sgomot. 

Ei erau însărcinaţi, să desbrace pe boierul Costache 

"şi să-i frece ostenitul trup, după atâta luptă, înainte 

„de a se întinde între perinele moi. Cea mai dibace 
pentru aceasta, .eră. o tânără Ţigancă frumoasă. 

Afară, în curtea -Mănăstirii, eră linişte. Prin lumina 

slabi a nopţii primăvăratice se vedeau” bolțile prid- 

N
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voarelor. Cei doui peri, bătrâni de veacuri, înfloriți. 
cum erau, se înfățișau ca nişte nori alburii. Cei doui 

brazi dinaintea bisericii se înălțau'atât de sus în văz- 

duh, încât păreau, că purtau o pereche de stele pe. 

crucea „vârfului lor. : : 
Şi pe când Grecii dormiau, Mănăstirea întreagă. 

visă despre credința întemeietorului ei, carele, la Ţa- 
rigrad, a murit moarte - de mucenic, dimpreună cu, 
toți pruncii, săi. 

| . ke , 

Ca nişte păsări de noapte dispăruseră haiducii în 
„pădurea | întunecată. Unde alți ochi nu mai vedeau 
nimica, ei mai puteau zări orice.. strălucire cenușie, 

pe vreo piatră sau pe vreun copac. In deosebi eră 

desvoltat la ei pipăitul picioarelor. Simţiau drumul, 
sau felul pământului, fiindcă, în fuga lor, treceau prin 
păduri necălcate. 

Băieţii ştiau, că Căpitanul a fost rănit foarte; greu, 

fiindcă altmintrelea nu sar fi' lăsat 'de :prigoană. 

Alexe se lipi de tălpile stăpânului său și se încercă 
să înțeleagă din vreun semn, vreun sunet din răsu- 

„Harea Jianului, dacă sufere. de -ceva, sau dacă pute-. 

rile îl “părăsesc, dar nu pută înțelege, nimica. Fără - 

întrerupere se urmă drumul înainte, prin pădurea în- 

tunecată, în care huhurezii se văitau din toate păr- 
țile. Când se auzi clocotirea unui pârâu, lancu dădii 
o scurtă, poruncă: «Gruia şi cu Alexe împreună cu 

mine, vom merge în jos prin apa râului, toți ceilalţi 
veţi merge în susul lui, Ascundeţi-vă în Polovraci, 
și acolo să aşteptaţi poruncile mele.>. 

. Alexe ascultă, dar nici din glasul boierului Iancu, nu 

pută să înţeleagă, cum eră adevărata stare a lucrurilor.
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„Ei ajunseră la pârâu, şi intrară în apă, pierzând Şi 

astfel şi urmele: 

Tot atât de muţi, ca şi: până atunci, urmau Căpi- 

tânul şi cei doui tovarăşi ai lui, cei mai credincioși 

prin apa rece, şi sgomotos curgătoare. Matca pâ- 

râului eră încrucișată. de pietre, pe subt: care undele 
„apelor săpaseră uneori găuri atât de adânci, încât se 

puteă: cufundă în ele un om până la piept. 
Insfârşit ieșiră la mal; erau pe jumătate înțepeniţi, 

„şi Jianu zise răgușit: «La Domnica.» | 

„Ei plecară iute, ca vântul, prin pădure, Când ajun- 

seră la un luminiş, peste care luna, în scăderea ei, 

îşi .revărsă încă o slabă lumină, văzu. Alexe, în ce 

hal eră stăpânul său. Trupul lui Jianu păreă că a . 
fost muiat în sânge,. un glonţ îi pătrunsese o parte. 

a pieptului și braţul 'stâng. El se împleticiă din pri- 

cina marei slăbiciuni. E 

Il puseră pe un trunchiu de copac, răsturnat * în 

iarbă, şi-şi rupseră cămăşile de pe trupurile lor, fă- 

„când legături :din ele. Pe când îl legau, sângele 

lui ferbinte curgeă necontenit pe degetele lor. Dacă .. 

nu erau în stare să-l oprească, Căpitanul trebuiă să 

se sfârşiască în braţele lor. Lui Alexe i se sbuciumă . 

inima în piept. EI se închină tăcut spre Cer : «Doamne, 

Doamne, să nu mi-l iai!-'l'iubesc mai mult decât 

pe Tata şi pe Mama mea! Numai Tu, bunule Dum- 

"nezeu, ştii cât de bun este el!» 

Gruia însă, care-l sprijiniă pe Iancu, simțiă cum se 

lasă din ce în ce mai greu pe umerii lui. * 
Dar bărbatul' voinic era încă în simţire, Când se 

auzi. o cântare -de : cocoșşi,- pătrunzând .prin liniştea- 

nopţii, el şopti: cAm “greșit drumul.» Aveă ştiinţă, 

că nu putea să fiec în apropierea cârciumei din pă-



dure, şi că îndreptarea, pe care ar fi dorit el so 
urmeze, se depărtă” de orce locuință omenească. 
— «Trebuie să batem într'acolo,> strigă Gruia Ţi- 
ganului.. Poate să fie oameni buni: Eu n'am auzit 
de Greci prin locurile astea.» 
„Alexe eră de aceeaşi părere. “Cântecul cocoșului. i 

se păreă ca un răspuns trimis de Dumnezeu la ale 
lui rugăciuni fi. fierbinţi.. | 

Cu mare băgare de seamă ei sprijineau pe - Ca. - 
pitanul, fiindcă orce apucătură aspră de subțiori ar 
fi putut să-i deschiză rănile din nou. 

- Erau două ceasuri “după miezul nopții, când ajun= | 
seră la un conac boieresc, aşezat în marginea unei 
păduri. 

Luna se stinsese, noaptea. eră întunecată, - şi ste- 
lele mari luciau, singure prin aerul răcoros al pri- 
măverii. ' 

Oamenii bătură în poartă cu pumnii, până î începură 
câinii să . latre. Insfârşit veniră două slugi la uluci. 
— <Pentru Dumnezeu, aveţi milă, oameni buni,» le 

“zise Alexe, <Stăpânul' meu este pe jumătate mort. 
Deschideţi iute porţile. Daţi „adăpost unui Crestin, 
rănit.» - 

— «Dar cine este stăpânul tău? De unde vine ? 
Cine la rănit?> întrebară oamenii din curte. | 

Alexe îşi înghiţi înjurăturile,- pe care.ar fi vrut să | 
"Je arunce, potop, în capul zăbovitorilor, şi începu să 
se jeluiască: : «Ne-au călcat tâlharii ! Pentru numele lui 

“Dumnezeu şi al tuturor Sfinţilor ! vedeţi înşi-vă, stă- 
pânul meu este rănit greu. Voiţi voi să lăsaţi un 
Creştin, să moară în pragul uşei voastre 22 
O lumină se arătă atunci din casă, revărsându-se 
peste doi. stâlpişori albi ai pridvorului, şi un glas.de 

Haiducul. |, o E 99 
.
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femeie se auzi, limpede ș şi dulce, strigand „peste curte: : 

„«Ce.este acolo la poartă?>. . - . 

O:slugă se repezi la cuconiţa, şi după câteva clipe 

se întoarse şi deschise îndată poarta. „. | 
- Acum se, apropiară cei. cinci bărbaţi de lumânarea, 

care, ţinută în sus într'o. mână, făcea să. 'se vază faţa 

unei drăgălaşe fete, îmbrăcată cu o scurteică albastră 

şi învelită la cap cu. un 'tulpănaş alb.. 

— «Mare Dumnezeule !» zise ea încet, când ră 

nitul fu adus. în razele luminei. a - 
In acelaş timp un alt glas de femeie bătrână strigă 

la spatele fetei: «Sfinte: “Pantilimoane! Sfântă Filof- 

“teio! Asta nu este o privelişte pentru Cuconiţa, nOa- ': 

stră Sultana ! i 

In adevăr, eră îngrozitor. : In braţele. celor “doui 

haiduci, posomoriţi, eră purtat tin om plin de sânge, . 
al cărui cap, istovit, căzuse spre spate. | . - 

— .«Moar6! moare !» ţipă baba. 

Fata se întoarse "cu repeziciune, aşă încât sbură 

fumul din lumânarea, ce o ţineă în mână. cAjută-l b 

strigă ea la slujnică, şi cu pricepere grabnică împărți . 

la porunci: <Tu, Radule, aşterne străinului în odaia 

de. musafiri. Leftere, tu să faci foc în bucătărie şi să 

pui apă să fiarbă. Profiro, cârpe şi untdelemn! Mâmei 

am să-i spun 'eu.singură,. că Dumnezeu a trimis un 
sărman rănit. la uşa: noastră.» 

sv ea 

Zece zile stătuse Alexe în genunchi. lângă patul 

stăpânului său. In dimineaţa zilei-a unsprezecea, în 
sfârşit; văzu, că, pleoapele galbene, cari acoperiau, . 

„grele ca plumbul, ochii rănitului, începură a se ri-
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dică încetişor, dar privirea eră slabă, eră: stins acel 

foc,. despre care zisese Mereanu odată, că va ajunge 
atât de cumplit, încât Căpitanul are să se. prefacă în 

fum. şi în flăcări. Şiroaiele de sânge pierdut slăbi- . 
* 

seră văpaia. Mirare, că mai ardea. încă în el candela 
vieţei, 

lar când un glas; pare că “străin şi ca dintr'o de- 

-părtare, întrebă slab :, «Unde, la cine suntem 2 atunci 
„- Alexe îşi: mușcă buzele şi înnecă plânsul, care-l pri- 

didiă. 
— “La nişte Cucoane | bune, boierule, > fu răspunsul. 

«La văduva Sima Gălăşeasca şi la fiica ei. Eu le-am 

spus, stăpâne, că te chiamă Iaricu Drăgan, că vii dela . 
„Baia de Araimă şi că nişte tâlhari ne-au călcat. Gruia. 

a cumpărat în: Râmnic haine. Aici nu poate nimenea 

să ghicească cine suntem.» Tr 

Jianu închise ochii. Abia putuse să înţeleagă; ce 

şoptise credinciosul lui. Deşi rana nu-l mai durea, și 
frigurile îl mai slăbiseră, dar simţiă un. mare. pustiu 

“în inima sa, In patul durerii,- vieaţa lui i se:înfățișă 
cu totul altfel. Cine .eră Iancu .Jianu?. Ce însemnau 

- sbuciumările şi luptele lui? O.împușcătură -i dăduse 

răspunsul. Necunoscut şi părăsit, zăceă acuma într'un. 
unghiu oarecare, iar lucrurile îşi urmau cursul lor îna-. 
inte şi fără dânsul. Eră negreşit o copilărie, că luase 
asupră- şi şi se împovărase cu toată nenorocirea: unui 

- popor întreg, căruia nu puteă să-i ajute nimenea, atât 

eră. de jos căzut în ticăloşie. Sufletul ostenit al lui 

Iancu se cufundă într'o mare de nepăsare. . 
Ingrijorat se uită Alexe la 'el, și îndată ce intră 

- Gruia în odaie, Ţiganul fugi afară, fiindcă lacrămile. - 
îi curgeau şiroiu pe obrajii lui mohorâți. 

7
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In sală bătrâna Profira îl văză şi-l întrebă îngri- 
jată: «Ii este mai rău stăpânului tău?  -.: 

Alexe răspunse 'că nu, şi fugi în grădină. 
Mama Profira băti atunci în ușe la -stăpână-sa, pe . 

care.0o găsi lucrând împreună cu fiica ei. 

-— <Şezi, Profiriţo,» >» zise cucoana Sima, «şi ieă gher- 

gheful.> . 

Ascultătoare bătrâna se așeză pe podină, cu :picioa-- 

rele încrucişate, scoase, din buzunarul antiriaşului său. 

negru, o. pereche de ochelari rotunzi, legaţi în plumb: * 

Şi-Și: aşeză: coadele lor, ciudat încârligate, după urechi, 

sub” tistimelul alb. Pe când făceă aceasta,: îi trase un: 

oftat adânc. - 
- Cu grabă o întrebă - Sima: «Cum îi mai merge mu-- . 

safirului nostru, e mai rău? Ă 

— «Nu, cuconiţă,» răspunse Profira. «Tocmai văzui. 

pe sluga lui, pe Ţiganul. Ala are să rămâie orb de 

plâns. Cât.de bun trebue să fie stăpână-său cu el»- 
— «Drăgan? Drăgan ?» zise Cucoana Sima pe gân--. 

duri. <Pe cât îmi aduc -eu aminte, este un neam de: 

Drăgăneşti: pe vreo moșie prin apropiere de .Drăgă- 

şani. Dar Țiganul spuneă, că ei vin dinspre . Baia. 

de Aramă. Ce să fi- căutat tânărul pe acolo? | 
— <Poate vreo afacere, sau vreo femeie; sau vreun: 

cal,» zise slujnica. «Oamenii lui sunt foarte tăcuți şi 

mâhniţi, spun; că:nu vor să se-sperie rubedeniile, şi 
de aceea nu vor să spună nimic despre. nenorocirea, 

ce i s'a întâmplat stăpânului lor.» 
— «Dar unde au fost călcați,. Profirob.. „- 
— «La Horezu, Milostivo,»* şi scăzând glasul: îşi 

"făcu semnul crucei. «Of, ce vremuri! Nu mai este 
nimenea sigur de haiduci şi de alţi. făcători de rele, 
mai ales de acel groaznic de Jianu! Din. pricina lui
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<u mor de frică. totdeauna, când'vine  Cuconiţa noa- 
„stră la Paşti, dela Bucureşti, precum şi. când se: îna- 
poiază la Rusalii. Drumul este lung, oamenii sunt bles- 
temaţi. » | ” 
 Sultana lăsă să- i cază din mână lucrul, pe c care până 

“atunci fusese aplecată așă de adânc, încât nu se. vede - 
“nimic alta decât cărarea aleasă dintre cosiţele ei negre. 
Se uită: la Profira, şi o întrebă :: „«Auzit-ai tu- vreo- 
«dată, ca haiducii să fi batjocorit vreo femee, văduvă 
sau orfană? Pentru ce îi numeșşti tu blestemaţi ?> Si 

Cucoana Sima oftă: «Să dea Dumnezeu, să fie aşă, 
cum spui tu, fiica mea! Apoi se ridică în sus: «Hai- 

„deţi, să mergem la acel tânăr, sărmanul. Nu l-am. 
văzut încă astăzi. Poate că are şi el o mamă, care 

„tremură de neliniște pentru el şi care sar: prăpădi, 
dacă ar şti, ce i s'a întâmplat,» .- 

Sultana urmă pe cucoana Sima până la patul: lui 
Jianu, și stăteă acolo, ca un sfeşnie, tăcută, alături. 
de văduva, totdeauna cernită..: * 

In felul acela desmierdător, cum: fac: femeile bă: 
trâne Rumânce, cu tinerii, Cucoana găzduitoare puse 
mâna sa pe capul rănitului. <Astăzi ochii tăi sunt 
mai limpezi, și fruntea ta e mai răcorită,> zise ea, cu 
uri glas jumătate înţeles. «Dar să nu vorbeşti, să nu 
te: osteneşti. Am să-ţi trimit bucate din cele, :care dau 
“putere. Cu zeamă de lămâie numai, ca. până acuma, 
u nu “poţi să te hrăneşti, iubitul -maicăi.» . 

| După ce plecară femeile, ochii lui Jianu rătăciau. 
"prin odaie şi deodaţă zise el: cAlexe !» Glasul lui eră 
mai hotărît, şi Țiganul alergă la pat. : 
»,— «Pentru ce stău armele pe scaun lângă patul. 
“meu ?> Suntem noi într'o casă de tâlhari?» 

Mulţumit de dojana stăpânului său, care-i'dovediă,
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că el începuse să-și deă seama de lucrurile dimpre- 

jurul său, Alexe adună cele “două pistoale 'grele și 

cuțitul, punându- -le în punga de piele, care eră atâr- 

" nată la perete dimpreună .cu, hainele cele nouă, ce i 

se cumpărase, 

După câtăva vreme, întrebă Iancu iarăş: Ai fost 

„tu cu mine la Ghergani, la “Tache Ghica, Alexe? Şi - - 

o încrețire, uşoară a. frunţei învederă, cât de greu i 

"mai eră încă creierului, istovit prin pierderea de sânge, 

căutând să-şi aducă aminte.. 

— «La boierul Tache Ghica, atunci, ai fost tu sin 

gur, stăpâne,> fu răspunsul. 

Dă % 
| ă , 

“După alte opt zile, Boierul Iancu, cum îl numiau 

acuma toţi Oamenii din casa văduvei Gălășescu, puteă 

să se bucure în grădină, de aer şi de soare. +: 

Dinaintea unui liliac înflorit îi făcuseră Gruia şi cu 

Alexe un scaun învelit cu covoare. Acolo trebuiă să 

aştepte: cu răbdare întoarcerea puterilor sale. Mama. 

Profira, care-i pusese musafirului încă şi câteva pe- 

"riniţe. ftumoase pe subțiori, se învârtiă prin casă zi- 

când: <El a voit să-şi încordeze picioarele, cercând 

să meargă până acolo, dar abia a putut. Acumă șade 

însă pe scâun, nu ca un slăbănog, ci ca. un mândru 

Impărat, care stă: să judece norodul»>. 

Printre. pomii acoperiţi de zăpada florilor, străbăteă 

lumina soarelui la iarbă, şi lancu priviă încremenit la 

acel verde auriu, fără să vază mult, și tot astfel auzeă, 
fără să le înţeleagă, ciripirea, răspunsul și cheful, ce 
făceau două privighetori, cari se: ascunseseră în pe- 

retele roșiatic. albăstriu al liliacului dela spatele-lui,- 

“până când o mişcare 'printre- arbori, ca o nouă lu-
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mină, i atrase privirea. Eră Sultana, care, în hainele 
ei albe, umblă zorită pe acolo. Felul ei de a alergă 
i aduceă lui Iancu aminte plutirea umbrelor: de nori 

pe coastele muaţilor. Un strigăt din casă o făcu, să se - 
oprească deodată în loc, — casa eră ascunsă prin li- 
liac, —" Sultana se uită: înapoi şi zări pe Jianu. - 

__— <Mama îmi spune tocmai, că musafirul nostru 
este în grădină,» 'zise ea de departe. cEu nam ştiut 

„nimica de acest lucru, fiindcă, am fost în pădure, ca 
să văd, dacă au înflorit mărgăritărelele. Am mare. 
bucurie, Boierule Iancu, că te văd: însfârşit ieşit din 
odaie.» - 

Ea vorbiă cu o linişte plăcută şi cu o o hotărâre, care . 
pe acele vremuri nu eră obişnuită la fete, când se 
găsiau în fața, bărbaţilor. Fiind zilnic în  tovărăşia 

apropiată a Domniței Ralu, Sultana „câștigase această 

îndrăzneală. Eră de asemenea mirare, că ea cuteză 
să iasă din grădină, fără nici-o însoţire. 

Jianu adună uşor sprâncenele: «Singură în pădure, 
cuconiță Sultano, nu ştii cât de primejdios este ase- 
„menea lucru 2. : ” 

_— <O > zise ea, «ba ştiu prea bine, Te- -am văzut, 
când ai-venit în noaptea aceia...» 
— «Eu mă gândesc la: altceva,» îi tăiă el vorba. 

«Noi, bărbaţii, suntem făcuţi pentru luptă. Primejdia ă 

femeilor însă ne trece peste...» el se opri şi-şi mușcă 
buza. Durerea cea veche, la care avusese vreme să 
se 'gândiască, îl amenință atât de mult 'să-l doboare, 

” încât eră cât pe aci să înceapă să vorbiască. despre: 

ea. "Toate acestea însă veniau din afurisita aceea de 
- slăbiciune. EL aruncă capul pe' spate și zise cu un 

glas schimbat : <Dacă vrei flori, ni'ai decât să porun- 

ceşti.. Oamenii mei stau gata la porunca | ta» Un şu-
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ierat uşor şi Ţiganul alergă i în grădină, oprindu-se. 

“lângă stăpânul său. | 
— «Ascultă, Alexe, cuconiţa vrea să aibă mărgă- 

"ritărel.> 
— «Dar, > zise Sultana râzând, cîncă n'a înflorit ! 

Este verde ca 'mazărea.» 

1 — «Aici sus, aşă va fi, dar la 1 noi, la Drăgăşani, 

. trebuie să fie înflorit.» . - 

Alexe se închină: '<Am înţeles, stăpâne.». | 

In dimineaţa zilei următoare, Profira. duceă o coş 

nițţă mare de mărgăritărel alb şi mirositor în odaia 

Sultanei, şi-i povesti, cum jumătatea zilei de ieri şi 

"toată noaptea a lipsit din curte Ţiganul Boierului 

Iancu, şi cum s'a întors abia la răsăritul soarelui, 

astăzi, cu aceste flori. Bucuros ar fi făcut din ochiu 

jupâneasa, - după obiceiul femeilor bătrâne, ca de. 

glumă, dar Cuconiţa -Sultana - nu primiă, asemenea 

glume, .nu cră-nici. sfiicioasă, dar nici fudulă sau în- 

dărătnică; ca alte fete, ci totdeauna liniștită, veselă 

şi mândră, -așă încât nimenea nu cuteză să se apropie 

prea mult de dânsa făcând vreo glumă - nepotrivită. 
Ea porunci, să vină. Alexe, i dădu un galbin şi-l în- 

trebă, cum se mai află boierul Iancu. In cursul zilei 
ea șezii la războiu, şi ieşi în grădina-aurită de soare, 

„numai într'un târziu; spre a-i zice 0 vorbă prieteneasc ă 

musafirului, 

Ea găsi pe: Alexe lângă: el, cuo coabză- subţioară. 

— <Asta Şi-a cumpărat-o ieri,> zise, lancu râzând. 

«De mult îi lipsiă' coabza. Şi acum nu ştie, dacă are 

"voie să cânte, sau nu.» 
— «L'ai oprit?» întrebă Sultana, 

— «l-ai dat voie ?> răspunse el. | . 

Ea începă să râză veselă: <Am să-i dau îndată 
7
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poruncă. Alexe, vreau să te auz!» şi cu grabnică 
mişcare apucă o perină, care eră pe iarbă, o puse 
la rădăcina unui . copac, se așeză. pe ea, şi-şi prinse 
mâinile peste genunchi, rezemându-şi capul de copac, 
aşă încât.se vedeau liniile gâtului ei tânăr cu toată 
gingăşia şi frumuşețea lor. llicelul,- scurt de catifea 
verde, “care-i îmbrăcă- pieptul, eră “puţin. răscroit. 

“Câteva mărgăritărele, pe care le pusese la urechi, se. 
legănau pe obrajii. ei. 

— <Cântă,» zise Sultana.. - 
Alexe se uită la stăpânul său: «Ce fel de cântece; 25 
— <Greceşti,> răspunse Iancu. 
— «De ce?» întrebă tânăra fată, fără să-şi schimbe 

șederea. ” - 
— «Cântecele “Greceşti sunt mai subţiri,» fa! răs- 

-punsul. c<Acelea trebuiesc să-i placă. Domnişoarei 
„ „dela Curtea Domniței Ralu, mai bine ca , ale. noastre, 

cele «proaste» Rumâneşti.> - | 

Așă 'numiau boierii, cei crescuţi Greceşte, „limba 
Ţării lor. S . 

Sultana întoarse repede capul, şi ochii ei se întâl- 
niră cu ai musafirului. Numai o clipă se opri privirea - 
lor, dar scânteile scăpărau şi se încrucişau. Ei se mă- 
surau şi se cercetau unui pe altul. Eră ca o isbuc- 
nire de întrebări îndelungat ascunse: «Ştii 2» — <Cre- 

"deai, că nu ştiam? 
Apoi tânăra fată se rezemă iarăşi înapoi şi zise cu 

cel mai drăgălaş zâmbet: «Te. înşeli, boierule Iancu. 
Eu vreau cântece. haiduceşti.> 

Se făcii o mică tăcere. Sultana 'se mită în sus la 
bobocii de liliac, cari păreau „înflăcăraţi în lumina 
roşie. a asfințitului. 

Se vede, „că. stăpânul său i făcuse Țiganului un
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semn, căci el începu să mişte degetele, ca. de încer- 

_ care, peste coardele zbârnăitoare. . 

Tânăra fată porunci atunci iară: «Să cânţi despre 

" Iancu Jianu,> n'avu însă îndrăsneală, să se uite în fața 

celor doui oameni. ] se zbăteă inima aşă de tare, încât 

mar fi fost în stare, să mai zică 9 vorbă mai mult, 

şi mâinile “trebui să le înclește tare . împrejurul ge- 

'nunchilor, ca să nu se vadă cum tremurau. Acum'să 

'săvârşise : «Ştiu cine eşti tu!> Dar şi el, de ce o în- 

- tărâtase? De ce i dăduse să. înţeleagă, că o crede în- 

străinată, Grecizată ? Pentru aceasta se cuveniă să, 

primească un singur răspuns: «Vezi, dușmanule al 

Grecilor, tu -ai fost în mâna meal> 

Coabza :zbârnâiă şi Ţiganul începă- cu un ritm ho- 

tărit şi cu glas plăcut : 

N'aţi auzit de un.Jian, 

A D'un Oltean Românăţean, 
E „_-De'un hoţ de Căpitan, - : 

Care umblă prin. păduri, 
"Cu doisprezece panduri, 

" Cu ghebe şi cu poturi — | 
Şi în brâu cu sburături; : aa 
Cu pistoale într'armaţi, | 
Cu puști, flinte, încărcaţi, 

"Umbla ca niște turbaţi, 

Seaca lumea la ficaţi ! 
EI ii miei dela ciobani, 

De pe la stâne cârlani, 

Armăsari. dela mocani, 
Fără plată, fâră bani! 

Şi pândește la strâmtori, 
“De despoaie negustori, 
Şi tot prinde la boeri, 

- De-i curăță de averi! 

Numai cu glasul jumătate şi. cu un fel de sfială î în- 

cepuse cântărețul, dar după al treilea vers, îl fură
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înfierbântarea, şi puternice îi. eşiau sunetele din gură, 
-. ducând vorba prin aerul primăvăratic la urechia Sul- 

„_tanei, fiindcă Alexe pentru dânsa. cântă, în felul Ţi- * 

“sanilor, înflăcărat pentru! acel unul, care-l ascultă. 
“Trebuia să se uite la el. Ochii şi dinții lui strălu- 

ciau, se păreă că întregul om. se topeşte în ritm.- 

Inima ei nu mai tremură. Ea se simţia acuma tare,. 

fiindcă şi Sultana eră fiică de Oltean. 

Alexe aruncă capul înapoi, şi cântă un al doilea 

viers : Pe i 

La Greci maduva le sugea, 

Veneticii se ?ngrozeă, 
Toţi la Bucureşti porniau, aa 
“Toţi la palat se .duceau, 

- Toţi de el se jeluiau, 
Şi toţi dreptate cereau, 

La Domnul, la Caragea. 

Privighetorile” din gardul de liliac înebuniseră, 

"vroiau să întreacă pe cântăreţ, şi aruncau scări şi tre- 

- murări din guşulițele lor, chemând prin aceasta şi 
alte păsări de prin toate colţurile grădinii, aşă încât 

văzduhul roşiatic de seară păreă că se pusese întreg- 

în mişcare de cântecele pătimaşe. 
Rezimat, în: scaunul său, şedeă Jianu Haiducul. Işi 

sprijiniă capul pe mâna stângă şi se uită, încremenit, 

"" înaintea sa în iarbă, Incet îşi întoarse apoi capul pe 
palmă, până puti să vază faţa Sultanei, cum ea as- 

“cultă la lăutar. Obrajii ei erau aprinşi ca florile unui 

piersic, gurița ei ardeă ca o cireaşă, şi din ochii ca- - 

tifelaţi, castanii, pe subt sprâncenele arcate, subţirele, 

porniă un foc plin de mândrie. 
_Cu cât se uită mai mult, la dânsa, cu atât se Iăţiă. 

un fel de amorţială, peste toată fiinţa lui Iancu Jianu. 
7
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“Se făcuse foarte galbin,-şi în căutarea lui se vedeă - 

un. fel de frică, pe care până astăzi n'o mai: simțise. 

"Ceva necunoscut, grozav de puternic veniă, cu nă- 
„_vală, peste el. Nu puteă să asemene această simţire 

<u nici una alta, nici chiar cu moartea, — fiindcă de 

moarte nu 'se temeă. In fața morţii, omul rămâne 

aceea ce a fost şi mai înainte, neschimbat în voinţă, 

împăcat cu sine însuşi, fără nici o dorință după cevă- 

- din afară. Acum însă, el se găsiă în faţa unei puteri - 

străine, 'a căreia apropiere o simţise de mai multe 

„zile, care-i despicase, ca printr'o puternică lovitură 

„de topor, toată fiinţa lui, silindu-l să se vadă însuşi : 

„cu alți ochi, şi să se îngroziască -chiar pe sine. În - 

faţa: Sultanei i se păreă deodată înspăimântător, că el 

eră Iancu Jianu! 

ȘI tot despre acest Jianu. cântă Alexe înainte: 

Domnul dacă auziă, 
Poteră ?n grabă adună, 
După hoţ el o mână, 
Şi spre Olt că o porniă. 

- Tar Jianu înțelegând, 

Se ?'ndrumă spre Olt fugând.. 
Când la Olt, Oitu-i umflat, - - LT 
Ca la munte a.plouat! o 2 
Dacă văzu și văzu, i 
Cu. mâna semn că făcu, 

Şi pe podar.că-i chemă, 
Şi gin gura că-i striga : 
«Mai Rumâne, mai podar, 
Trage podișca de car, 
Trage podul, măi podar, 

Sa -trec la ăl gospodar, 
Ca e putred de bogat, 
Şi să-i iau, n'ar fi păcat. 
Caci el este singur cuc, - 
Și eu tânăr și haiduc!



39 

  

“Trage podul: mai da drept, ! 
- Cacţi trântesc.un glonţ în piept !». 

- Dar podarul ce facea 3 . 
Se 'faceă că n'auzeă. 

„ Dacă vedeă şi vedea, 
Ca vreme multă pierdea, 
Jianul se necajeă, 
Sa aștepte nu mai vrea. -- 
Şi se aruncă în not. 

Cu suflet, cu cal, cu tot! 
Calu 'n apă se luptă, 
Iar Jianu cuvântă : - - 
«Decât să mă rog de prost, ... 
Ca sa deă podul pe rost, 
Voiu fi vrednic, cum am fost, . 
Şi-oi trece la adăpost. 
Foaie verde,' măr 'creţesc, 
Când oi sta să mâ smeresc, 

„Mereu să mă căciulesc, 

- Pentru ce mai haiducesc?> 

7 

Când isprăvi Alexe, tăcură şi privighetorile o clipă, 
mirate, că protivnicul lor în lupta de cântece, căzuse 
biruit! a a - Ni 

Boierul. Iancu însă, prinse să râză cu hohot: «Acest. 
Jianu este un nebun b Di 

Sultana se uită la el, cu ochi luminoşi, şi-i spuse +. 
«Domnița mea zice că : <Cine nu-şi pierde minţile nici- . 
odată, din pricina unor anumite lucruri, acela n'a avut. 
niciodată minte.» Că Ralu îimprumutase această vorbă. 
„dela Lessing, n'o ştiă Sultana, care citise mai puţin. 
“«Și dacă vrei, boierule Iancu,» urmă ea, «să ştii, pen- 
tru ce Domnița mea, cu toată înţelepciunea ei, nu-şi” 
"pierde niciodată minţile, am să ţi-o spun. Noi femeile, 
nu stăm în mijlocul luptelor, ne ascundem după flori, 

„după cărți şi muzică.: Dar pe un om, un om ca Jianu; 
care vede toată nemernicia, şi care :are inimă, pe un: -
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asemenea om îl înţelegem şi noi!» Sultana. se opri, 

fiindcă lacrămile amenințau să-i înnece glasul. 

Ea se ridică, făcu din cap, îi aruncă lui “Alexe măr: | 

găritarele sale şi plecă. | 

În cursul zilelor ce urmară, bătaia războiului, la 

care ţeseă cuconiţa Sultana, de dimineaţa şi până 

seara într'un târziu, se auziă necontenit, străbătând prin: 

fereastra deschisă din spre grădină. Ea ziceă, că trebuie 

să fie silitoare acuma, fiindcă altmintrelea nu se ispră- 
- veşte rochia de mătase pentru Domnița Ralu, iar când 

cucoana Sima şi Profira, îi propuseră, ca să-i ajute 

şi' fetele “din casă, Sultana răspunse: «Pot fetele să | 

țeasă gândurile mele în mătase? Fiica lui Caragea - 

" poate să-şi cumpere, oricând: o bucată de stofă, dar 

în această țesătură trebuie să fie o parte din inima 

mea, numai astfel va aduce noroc darul meu, şi pu- 

„ternic .băteă Sultana firul strălucios de borangic, prin 

spetează, în subțirele iţe de inişor. ” 

In: strachina, de care are trebuință ţesătoarea, ca 

să umeziască, din când în când, firul aspru al mătăsii, 

- erau aruncate câteva mărgăritărele. Prin fereastra des- 

chisă .veniă mirosul pomilor înfloriţi, şi undele de 

„lumină, ce străbăteau printre ramurile, înzăpezite de 

_ fHori ale: unui -păr din apropiere, se jucau pe faţa 

“frumos profilată a Sultanei.. - - 
Ea eră pierdută în gânduri, dar în acelaş timp 

-eră fericită. Fericită, fiindcă. bărbatul, pe care-l iubiă 

cu tot sufletul, se găsiă în casă la ea, şi fiindcă pu- - 
terile lui creşteau din zi în zi. Eră gânditoare, fiindcă 
acel om eră Iancu Jianu. Sultana înțelegea bine, deși 
elinu mai atingea cu nici o vorbă şi cu nici o pri-
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- vire întâmplarea din grădină, că el aveă încredere 
într'însa. Se simţiă mândră. de aceasta. Astăzi însă 

el trimisese -pe Gruia la casâ 'lui, cum i spusese Pro- 

. 
fira. Aceasta: însemnă, că se apropiă. sfârşitul acestor 

zile frumoase şi tainice. Acum. eră gândul lui, să s'a- 
runce din nou în vijelia, care alcătuiă vieața lui, să 

înceapă iarăşi îndrăznirile sălbatice, răsbunarea, ȘI în- - - 
dârjirea. -. 

" Frumoasa bătaie, îndoită, a a spetezei, 'pe care. o:în-. 

" soţiau cântecele privighetorilor din păr, se opride. 
odată. Ţesătoarea se uită, îngrijorată pe fereastră 

„afară şi începu 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 -grabnică _presim- 

- ţire i veni. Cu' băgare de seamă se strecură pe scau-. 
-nul. războiului până la fereastră şi, ajunsă acolo, în- 
tinse capul înainte, așă încât putii să: vază faţa din - 
„afară a casei. Apoi iute . se, trase . înapoi şi tot atât 

de fără zgomot. ! , 

„ Afară, la perete, stă rezimat Tancu Jianu, | 

 Indată începu iară ticăiala şi trăncănitul războiului, 
ca să nu cumva să bage 'el de seamă. din ce pricină 

„Sultana :le întrerupsese, - 
„EL însă ascultă Ia ritmul războiului tot aşă “de aţin- 

tit, cum. ascultase tânăra fată: cântecele : lui Alexe, 

„Eră acesta: cântecul păcii, din casa ticnită, cântecul 

__muncii strădalnice, care se urmează tot mereu, în toate . 

zilele, şi care” nu. trebue să fie turburată de întâm- 

plări neobicinuite, ! dacă este să aducă! spor şi bine- 

cuvântare. Şi tot astfel cum ziceă cântecul, ce-l cân-. 
+
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tase Țiganul : «Sunt tânăr şi haiduc !> tot astfel zicea. 

lovitura îndoită a -spetezei, iară şi iară: cEste o co- 

pilă gingaşe şi de neam.». Cu patimă şi oftând adânc, 

Iancu întinsese odată braţele, — şi.atunci păsările ple- 

cară speriate, — iar când le lăsă iarăşi în jos, el îşi aduse. 
aminte de tot: ce. săvârşiseră mâinile: lui, decâteori 

fuseseră încleştate la gâtlejuri sugrumate, și decâteori 
cursese sânge -peste ele. Atunci îl cuprinse pocăința. 
îngrozitoare, pe care o.simte omul, care a săvârşit 
cruzimi, în faţa liniştitei curăţenii a unui suflet de: 
femeie. - 

ÎN XR XE . * 
7 ” N 

De două zile curtea cârciumei lui Candrea eră plină 

. 

Ă de vite cornute, şi mereu mai sosiau încă alte cirezi, 

din împrejurimi, se-adună haraciul pentru Capan, ma- 

gazie de zaharele a Padişahului. Aceasta se. făcea de: 

către Mumbaşirii Turceşti, adică de slujbaşi trimişi 
- din Țarigrad. Împreună cu ei mai .mergeă şi o altă 

- ceată de Armeni şi de Greci, ca să adune birul cel. 
mai nou al lui “Caragea, o dare pe vânzarea. fiecărei 

perechi de boi. Asuprire, înşelăciuni, jale .și plângeri 

se auziau. iarăşi de peste tot, şi toanele lui Candrea 
erau din cele mai rele, fiindcă vitele şi: cu Turcii făcu-. 

seră din curtea şi din casa lui un adevărat grajd. Inju- 
răturile și strigătele nu încetau,.nici ziua nici noaptea. | 

Intr'aceia bărbaţii cu -cialmale făceau vânătoare după 

“slujnice, după 'Țigănci, care fugeau de. ei ţipând, dar 

apoi. iarăşi se lăsau să fie prinse.. Pe soţia sa însă o. 

ascunsese cârciumarul, la: un loc sigur. La această 

adunătură el n'o dădeă : pradă, și-i eră frică de Iancu 

Jianu, deşi nu mai auzise nimica despre el de câteva 
săptămâni. : : a



a 0 | 

"Domnica şedea i în cămară de sus de lângă: podul 
de “fân. Şedeă pe pat şi lăsase să- i cadă! lucrul din 

„mână, o cămaşe de bărbat, pe care o împodobiă cu 

| bibiluri, Ea se uită încremenită la podeală, pe când 

din ochi îi curgeau mari. picături de: lacrimi. . 
__. Odaia eră curăţită frumos, 'patul eră îmbrăcat cu 

E pânzeturile cele mai bune, care le'aveă, Şi “deasupra 

lor :se înălțau vreo şase perini curate. O scoarță eră | 

aşternută înaintea. patului, pe.jos, şi o alta bătută în 

“perete. Pe un scăunel eră așezat un lighean de ar- 
gint: şi ibricul cu gâtul lung alături. Subt el eră un 
„Ştergar bogat împodobit. Pe “sofra, _mescioara rotundă, 

. Turcească, cu picioarele mici, erau pregătite ciubucul 
"şi narghileaua. Nu lipsiă nici chiseaua de sticlă groasă, 

cu' dulceaţă. Erau şi flori pe marginea ferestrei. Dar 
unde eră iubitul? - - pn 

Iată, o bătae ușoară în uşă. i | 

Inima frumoasei femei încetă să miște. Ea alunecă 
de pe pat, se aplecă spre gaura cheii şi şopti: cu su- 
fletul aprins: «Cine este? Tu?» 

—. «Eu, Domnico, > sosi un răspuns cu glas stăpânit. 
de bărbat, pe care dânsa nu putu să-l cunoască îndată. 

„Un prieten, deschide-mi, am să-ţi spun ceva» 
" Ea-bătu din. picior. Nu eră Iancu... a 

m <Spune- mi, “cine eşti tu 2» strigă ea ascuţit. - 

__ <Curtea e plină de haimanale. Nu- -mi trebue aici nici- 
“anul, Chem. pe cârciumarul.> , aci 

— «Nu te supără, Domnico, oare vorba mea , este 

” ca aceia a adunăturii de jos? Eu sunt dintre ai noştri.> 
: Atunci ea izbucni de râs: «Iabraş !» | 

" — «De, va să 'zică tot m ai cunoscut; şi se bu- 

cură, începând din nou să; se roage: «Puică, frumu- 
şica mea, mânaro, lasă- mă înlăuntru 1 ă 

Haiducul, _ Ma | ; , 20
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Ea ridică umerii. «Prostul de el! “Apoi AL întrebă 
repede: «Te-a trimes cineva? . | 

— <M'a trimes, ca'să aduc 'caii:> ia Sa 

“Atunci ea descuiă. Inainte: de a puteă să-şi dea 

"seama! flăcăul, ea îl târî întăuntru de umeri şi începu - 

“murau. Dar, cu un ţipet, sări i înapoi; fiindcă Iabraş o. 

"sărutase. Atunci ea 'scoase un cuțit din brâu şi-i strigă: 

«Să ştii că mă omor, dacă mai faci vre-o mişcăre 1» a 
' „Ochii, îi scânteiau așă de sălbatic, faţa ei eră așă de 

“schimbată, încât el se opri pe. loc. : i 
„Urmă o ceartă lungă şi aprinsă. Ei nu-i eră frică. 

Iubirea ei pentru Iancu eră: aşă de mare, încât ce- 

“ lălalt i se păreâ: ca un fel de fiară spurcată. Iabraş î în- 

. țelese, că ea: vroiă mai bine să moară, decât să pri- -. | 

- miască îmbrăţișarea lui. In sfârşit el strigă: «Fii cre-., 

„dincioasă. boierului şi stăpânului tău!'EL şade acuma 

în cuibul înflorit, la fata cea frumoasă. de. boier, este 

N 

“îngrijit bine de ea, şi gândurile lui sunt să se însoare, > : Ei 

Dacă în curte n'ar fi fost atâta gălăgie : Şi mugete - 

de vite, star fi auzit foarte departe tipi de. durere 

al: Domnicăi. - a 

* Bucuros că-i pricinuise această durere Şh- nrănindu-i IN 

„bănuiala, labraş începi apoi, să-i povestiască ] lucruri, 

parte adevărate, şi parte minciuni, scornite de el. Că 
2 -a.putut să afle unde şedea Iancu; a fost din pricină, 

că-el urmărise pe .Gruia, pe care Căpitanul: îl trimi- 

* sese cu nişte porunci la Polovraci, Niciunul! dintre cei-. 

- lalţi mar fi cutezat să facă . astfel. împotriva. voinţei ' 

„Căpitanului, dar Iabraş eră îndrăgostit: de. ibovnica 

“boierului Iancu, şi- -i eră tot atât de puțin frică de bo-. 

ierul Iancu, cât i erâ de frică Domnicăi de el, Iabrăşul.. 

:Haiducul mărunţel: eră acuma - îndoit de turbat, el. 

o.



  

Aşi dtimpajurata 

' : E A ii 
x „3% . 

"Eu nu "fig acest cuţit 
Nici în lut, nici în pământ, 
Ci-l înfig în inimă 

Celui ce mi-i împărțit. 

Sâmbătă seara 

Am eșif afara, 

Şi m'am uitat la deal, . 

| Şi n'am văzut nimica. 

Și m'am uitat la vale, - 

„Şi iar nam văzut nimica, 
Mam uitat la astinţit, 
Nici atâta nam văzut. 

MPam întors spre răsărit, 
Şi ?ntr'acolo am: vazut, 
Pajură împajurată, 

Cu foc îmbrăcată, ii 

- Cu foc” încinsă, : - 

„Cu foc „cuprinsă. 
Şi cum am văzut- -0; 

Am și întrebat-o: 

— Unde mergi tu; pajuray 

ECRI R „ 

. 

a 

După ce plecară în sfârşit negustorii. ŞI. păzitorii, 
Domnica. scobori noaptea în curte, 'pe ascuns, pe 

- când toţi dormiau în casă şi pe la grajduri, "find - 
„toată lumea ostenită de curăţit, de rânit şi de măturat. 

Domnica ave un cuţit mare în mână. Ea se plecă .. 
' şi-l înfipse 4 în pământ, şi apoi zise cu patimă sălbatică : 

„.şezuse săptămâni întregi: acolo: sus la. Polovraci de . | 
pază, pe când Domnica. eră singură, şi ar fi putut să : 
facă: dragoste cu ea, Acum venise în fuga mare, drept! 

"Ia ea. Degiaha însă. Afurisita se apără, şi labraş nu : 
” putea să mai zăbovească, fiindcă boierul Iancu. puteă 
să sosească la fiecare ceas în .. tabără. - Dar zilele nu 

: intraseră încă în sac.
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"Și ași de înfocată, = 
Cu toc încinsă, - 
Cu foc cuprinsă? 
— Ală duc, codrii să-i pârlesc, 

Câmpii ca să-i vestejesc, 
“Vaile ca să le sec - S 

Şi pietrele să le crăp! 

"— Lasă codrii să 'nfrunzească,, 

+
 pi. 

Câmpiile să 'nflorească, 
Văile să înverzească, 

Pietrele să se mărească. 

_Da te di la omul meu, 

Cel ales de Dumnezeu, 

ŞI mie dat. 

„Cu foc îl îmbracă, 

Şi cu foc îl înfoacă, 
Şi cu foc îl încinge, 

i cu. foe îl strânge, 
cu foc îl cuprinde, 

i cu foc îl aprinde. 
Foc pe gura cămeși-i bagă. 
Şi la inimă î-l așează. 
De le-i găsi dormind, 

De le-i găsi mâncând, 
Din somn să mi-l trezeşti, 

Dela masă să-l stârneşti. 
Şi spre mine sa-l pornești, 

“Sa-l aduci, să mi-l grăbești, 
Prin pădure fără sine, 
Şi prin sat, fâră ruşine, 

Prin poeni, fără de drum, 

Prin câmpii, fâră cărări, 
Pe drumuri fară de gloduri, 

Şi prin ape fâra poduri, 
Peste garduri fâra pârleazuri. 

Şi de 'le-i găsi,! 

La mese întinse, 

Cu faclii aprinse, 

-
_
_
„
m
 

l-a neveste grase,



ÎI a 

  

Şi la fete frumoase, ip 
“Sa-i pară câţele viermănoase, ” ” 
Ura să se duca pe capul aceleia, 
Care mi-a dat-o 

"ȘI mi-a aruncat-o. 
S'o găsească _ 
In sălarița cu sare, .: . - 
In blidul cu mâncare, 
In patul cu culcare,. | 
In bucăţică cu imbucătură, 
In lingura cu sorbitură, 
De 's dela nevastă, 
Te sileşte - i 
Şi maţele-i sboreşte, 
In năframă le nvălește, 
In faţa le șiclește, 
"De 's dela fată, 
In cosiţă le 'nvălește 
“Şi în faţa le șiclește. 
Ea să fie cloșniţă. spurcată, 
Sub gard aruncată, 
De toţi porcii guzuită, 
De toată lumea urîtă! 
Eu să rămân vișin înflorit, 
Dela munte coborit 
Şi spre soare răsărit, 
“Cu vin roșu stropită, 
Cu miere îndulcită, - - | > 
De taţi îndrăgită. | 

4 
Dar cu toată puterea grozavă a , farmes ului, el nu 

'veniă, el, care cunoșteă atât de bine toate poenile fără. 
de drum, toate, câmpurile fără cărări, şi toate apele . „ fără de poduri ! ! El nu veniă, nu s'auziă nimic de e] „şi 
Candrea începu iar să-şi bată nevasta ca mai "nainte. 

O durere nemărginită şi o mânie, nebună, îi sfâșiau 
"* inima Domnicăi.. : i 

Nu degeaba eră ea fata bătrânei Dragomira,. a vestitei” 
N . 

7 .
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«babă. ştiutoare» din Sălişte, care cunoştea toate pu- 

"terile ascunse, şi care aveă aface cu' duhurile cele. . 

“mai cu putere, atât cele bune, cât şi: cele rele, şi la : 

care alergă tot satul, ba şi oamenii de prin împre-" 
jurimi, când erau chinuiţi de dragoste sau de duş- 
manii lor. Din comoara de fermece. şi descântări, care 
se, moşteneşte numai din gură în gură, cu cea mai 

„mare taină, căută acum. Domnica toate mijloacele, 
care puteau să-i fie de folos. Cel mai sigur, i se pă-: 

_reă moartea protivnicei sale. Ea nu ştiă, cine este : 

dânsa, fiindcă Iabraş, care țineă tocmai mult la vieața 

acelei fete, care depărtă ps boierul Iancu dela fru-- 

moasa cârciumăreasă, Iabraş nu-i spusese, nici unde, 

nici de cine a fost. îngrijit Căpitanul. .Altmintrelea 
„„: Domnica Sar fi pornit îndată, -ca: s'o: ucidă sau s'o 

otrăviască. pe acea fată de boier. Trebuiă prin urmare 

's'o omoare “numai. prin. fermece. Spre. acest sfârşit i 

căută şi adună, cu răbdare pătimaşe, toate acele lu-.. 
cruri; „care. pot vătămă şi din depărtare, dacă sunt -: 

“bine şi cu putere «vorbite», precum : cuie lepădate, 

fuse, linguri, mături, hârburi de oale din nouă sate 

- deosebite, grăsime şi. maţe de ariciu, labe de iepure, 

falca-unui lup, un cap de. şoarece şi un cuib părăsit 

; de rândunică, ceara dela 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 se leagă ” 

„picioarele la morți: | 
- Dar toate fermecele nu folosiră nimica, iubitul nu 

„măi -veneă. 

Atunci i i făgădui celui mai. mare peste toţi Dracii, care 
: şade î în fundul apelor, «un armăsar negru ca corbul şi 

iute ca focul din herghelia Impăratului», şi cun copil de 
fată mare nebotezat, necreştinat: » Şi „după ce ce nu folosi :



        

» Nici această adetiienire 1 nimica, ea! plecă, pe ascuns, 
“din curte şi, cu o desagă pe: spate, se' duse în “pădure: 

Codrul eră încărcat de podoabele primăverii... Pe 
fiecare frunzuliță nouă, străluciă Şi câte -un solzişor. 
de lumină. Dar inima 'Domriicăi eră închisă, -nici o: 
rază a soarelui. nu pătrundeă ” în întunecimea --ei, 

- Umblă, răsleață, căutând printre! stejari, până se opri 
-. înaintea unui copac răsturnat. Fulgerul îl doborise.. 

, 

„de mulţi ani. El:semănă cu o fiară din poveşti, al 
cărui” „trup în partea de sus se ridică. încovoiat, :Coaja 
i căzuse, şi trunchiul eră neted şi îngălbinit, ca a pie- 
lea unui-mort: - SE - 

Carciumăreasă artincă desagza pe: iarbă, o deslegă 
"şi scoase nişte, haine de ferheie. Cuo mişcare zorită îşi. 

    

“băgă amândouă mâinile în poalele cămăşei, 'le întinse 
„şi îmbrăcă cu'ea trunchiul - copacului. O cracă mai 
“mică, care ieşeă într'o parte, se potriviă tocmai într”o | 
mânecă, Apoi. legă: cele. două fote împrejurul steja- . 
rului mort-şi-l î încinse cu betelii pe deasupra. In locul. 
capului puse: o: 'măramă împestriţată. In desaga. cea. 

dea doua 'adusese cercuri de fer, cu care. fuseseră 
legate nişte butoiaşe mai mică -precum şi cuie şi un 
“ciocan: Cercurile ! acestea le bătăi Domnica cu cuie . 
împrejurul. umerilor copacului. îmbrăcat, şi împrejurul 

„pieptului. Ea ciocăniă turbată. Fiecare! lovitură vroiă: 
„ca.s'o simță protivnica, pe care o înfățişă trunchiul, . 

- fiecare: lovitură. să. “Pătrunză până în măduva fetei de: 

  

boier. - . 
Mulțumită de lucrârea sa, Domnica se intoarse | 

acasă, pierdută în. gânduri ; ea. se dusese departe şi 
“când „ajunse. înapoi la cârciumă, se întunecase. Ea se : 
sândiă, cur 'stă acea momâie 'a femeii acum, pe care 

-0 ură, acolo, sus în poieniţă, cu braţele ridicate î în  des-



  

age 

-nădăjduire spre lumina lunci, şi cum nu puteă 'să se 
mişte din loc, Și cum simţiă toate, acele cuie lungi - 

în- trupul stu | _ e 

a 

Ce mai văzură în urmă cucoanele găzuitoare, din: 

-casa Gălăşescului, din partea boierului Jianu, fu o miş- 

care mândră,:cu care el își ridică căciula din cap. 

înaintea lor, în clipa când ieşiă pe poartă... 

Oftând zise -cucoana Sima: <Ar fi făcut mai bine, 

să meargă cu trăsura, și nu călare. Drumul e lung 

până la Drăgăşani. Of! tinereţe — tinereţe!» 

Deşi Iancu. nu'se “duceă la Drăgăşani, dar nici până. 

la Polovraci drumul nu eră scurt, şi mai ales, fiindcă | 

» haiducii nu umblau pe drumurile obişnuite, Ei apu- 

cară în sus prin 'munte, ca să ajungă dinspre Miază- - 

noapte la peştere, pe o cărăruşe cunoscută numai - 

lor şi ciobanilor. Cucapul ostenit' şi cu trupul zdrobit 

sosi Iancu cam spre seară. Când auzi însă, că Sluge- - 
„rul “Tudor Vladimirescu îl aşteaptă de două zile în. 
Mănăstirea: din vale, el 'se duse îndată la Mănăstire. ' 
“Potecuţa prin cheia” Oltețului eră îmbrăcată cu flori 

şi cu ferigi, şi unde, înconjurând colţul stâncei, ea 

ieșiă., pe un plăiușor mai blând, acolo eră împresurată 

cu măceşi înfloriţi, cari, în lumina de seară, umpleau 
„aerul cu mirosul lor plăcut. Veniă apoi livadea ro- 
„tundă, şi care se întindea până departe. Pe dânsa eră 

aşezată, ca pe o tipsie mare, Mănăstirea. Prin flori şi 

ierburi, se cufundă omul până la piept. Afară de ste- . Si 
lele albe ale ochiului de bou, abiă se mai puteau' deo: 

„sebi î în amurg celelalte fiori, dar toate mirosiau tare 
şi dulce, iar greieruşii, ca şi imbătaţi de miros, cântau 
fără oboseală, : 

7
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 Subt copacii “dinaintea, zidului Mănăstirii Iancu în- 
talni un călugăr. 

-— «<Vesteşte pe Slugerul, că prietenul său a sosit, > 
.. zise. Jianu. Călugărul intră î în curte, prin portiţa despre 
“munte. 

- Igumenul şi ceilalţi şapte părinţei erau “Rumâni, 

fiindcă Polovracii eră o mănăstire săracă. Ei se purtau 
„.ca şi cucernicii din peștera dela Gura Ialomiţei. Casa . 

lor eră prea aproape de 'munte, decât să nu păstreze 
bun prieteşug. cu oamenii din deal şi în deosebi cu 
puternicul vecin, de colo de sus, din peştere, 

La dreapta, cum intri, în fața uşei celei mari a bi- 
sericii, eră arhonderia, pe dinaintea căreia se întindeă 

un pridvor. De acolo scobori Tudor cu paşii grăbiţi, 
în jos. El puse amândouă mâinile pe umerii lui Iancu 

şi i zise: <Slavă Domnului,, că te mai văd, teafăr, 

„Vino, am multe de vorbit cu tine şi puţină vreme de 
mai stat aici.» Il duse în biserică şi zăvori uşa, pe- - 

-_ dinlăuntru.! Apoi lăsă pe prietenul său în tindă, intră 
prin. ușa, boltită” şi îngustă, . înlăuntrul bisericii şi 

făcu un ocol j jur împrejur, ca să vază, dacă nu cumva - 

eră cinevă ascuns pe acolo. Se uită Şi în altar. 

Când se întoatse, Iantu, care 'se aşezase într'o strană, 
". zise: «Dar şi aici să mai fie iscoade 2» ” 

| .— «Pot să fie orşiunde ticăloşi, >. răspunse Tudor. 
” «Acuma spune-mi, omule,» urmă el, e«ce sa întâm-.. 

plat? De. două săptămâni am primit dela Vasile 
Moangă vestirea, că tu ai avut o luptă foarte grea. 

„cu potera, lângă Horezu, şi că apoi nu 's'a mai auzit 

nimica despre tine. Am fost cuprins de teamă în pri-. 

N5 vința ta, fiindcă de astăiarnă nu mai aveam veşti ce 

. faci. Am lăsat îndată, toate baltă, și am dat fuga” aici.: 
Cei de: aici mi-au spus despre rănirea ta, şi că tu ai: 

Pt: - ,
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fi trimis vorbă, că î în: curând + ai:să soseşti” iar r înapoi la 
Polovraci. Cuna te afli? Se 

— «Bine. Iţi mulțumesc de prietenia, pe “care mi-o 
păstrezi. > - a 

— — <Şi2 Nimica nou? 

: mine. >: bi 

— «Cum să nu u ştiu zise V ladiniirescu cu harţag. 
«Dar nou? Tot cântecele. cele vechi : -Dăjdii, şi iar 

„dăjdii. Şi nici o dreptate. Drumul meu în toiul iernei 
la Bucureşti m'a folosit nimic. -Scotocilă m- a, chemat 

"la. curte, şi cei. douisprezece divaniţi, cu feţele Jor de 
„vulpi; mau ascultat, cu bunăvoință, vorbă să fie, dar 

- dreptate, nu mi-au dat. Dreptatea o voiu avea- Q numai, 
după ce -voiu fi croit din ale lor douăsprezece piei 

— «Nimic nou. “Tu vei E. stiind ș mai. multe decât ” 

„boiereşti, douăsprezece perechi de opinci El bătu . 
cu palma în sicriul de piatră, de care se rezimase.: 

. - «Acum, ascultă !» urmă el.. «Banul Bibescu mia : în- 
ştiinţat, că Scotocilă” a început - să fie pentru «Ciu- 

» “perea» — așă numiau boierii, „patrioţi, în tainică în- 
_ țelegere pe Sultanul —cun mare ghimpe în ochiu. El 

ar fi trebuit să domniască numai trei ani, dar domnește * 
"acuma. de cinci ani, şi'se poartă; faţă de Poartă într'un 
"fel prea neatârnat. Cum cunoaștem 'noi pe Turci, ei 
„mu; mai vor aveă multă răbdare: cu, Scotocilă. Se zice, 

„că Marele Visticr, Constantin: Filipescu, l-a pârit pe 
"Vodă la. Țarigrad şi că l-a ponâgrit rău. Este! lucru 
„cunoscut, că boierul Constantin a fost mazilit la: mo- 
șia sa, Bucovul.» Pronaosul se umpliă acum de o lu- 
'mină liliachie de seară; feţele icoanelor. abiă se. mai. 

“ deosibiau. Vladimirescu se opri din vorbă şi întrebă. - aspru: <Asculţi tu, ce vorbesc eu 2» 
- — «Ascult,» răspunse Iancu,
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“Tudor, lori iarăşi cu palmă. pe sicriu şi cu: aprinsă, 
| dar stăpânită, patimă, zise cu glas pe jumătate : «Nu 

„se poate, să mai şază Grec în Scaunul Domnesc. Du-te 
„şi spune asta Banului Bibescu şi cere-i să jure, că va 

“înteți focul la toţi patrioții; şi le va spune, că curând . 

„va sosi ceasul, când va trebui. să alergăm cu. toţii, să 
„scăpăm Țara de Greci. Ruşinea, în care Țara e cufun- ă 

„dată, este atât de mare, încât, pe viul Dnmnezeu, nu. 

poate. să. ajungă încă și mai mare! Credinţă şi cinste 
-nu se mai găsesc la noi. Toţi: slujbaşii sunt de vân- 

“zare. Dreptatea este o vorbă goală. Şi pentru pungile. 
i “celor bogați, trebuie -să robească . țăranul. Spune- i 

Banului, să vorbiască: cu Tache Ghica, cu Brânco- 

„veanu, cu Mihail: Cornescu şi cu Constantin Golescu. 

“EL ştie, cum trebue să vorbiască cu ei, el' se pricepe. 
Spune-i, că trebue să-i. facă să se hotărască” la fapte 

„de bărbaţi. Scrisoare nu pot să-i Scriu, este prea pri-. 

-mejdios, ar putea să. pice în alte mâini. Spune-i, să 

“trimită un Ars-Magsâr la Poartă ; să ceară în nurhele - 
"Țării :: Domnitori pământeni. Turcii au avut destulă 

” - “a - . a. ki 7 
"vreme, să înţeleagă, că Fanarioţii nu.le sunt mai cre- 

dincioşi, de cum le-au fost: Domnii noştri pământeni. 

Du-te îndată la Craiova,-.te rog, şi vorbeşte cu Du- 

- mitrache Bibescu. Să puie  însfârşit uniărul la carul 

“potmolit. în noroiu. „Cât pentru alți - cai de schimb, 

„avem. noi: grije.pe urmă; tu.şi cu mine. Dar să fii 

cuminte, Iancule. Potera,. şi dușmanul - -tău de moarte, 

Iamandi, în fruntea ei, te caută acum peste tot, şi |. 

“fără, preget. Cei din. "Bucureşti deasemenea se mişcă 

grozav: Chiar eu:am. primit de curând 0 poruncă 

Domnească, ca să pun să fie păzite de aproape toate 

“drumurile din plaiul” meu, fiindcă liniştea din toată 

“Ţara ar fi primejduită. Dumnezeu martor, că așă este!
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» Dar alta este pricina, nu aceea, care o spuri afurisiţii 
: de ciocoi !» | A - -- 

„Când Iancu - trecu, apă această înţelegere, prin 

livadea tăcută acuma, îndreptându-se spre deschizătura 

„ “stâncilor, prin care străbate Olteţul, se simțiă mai 
"uşurat. "Vorba cu "Tudor i făcuse bine, de oarece, în- 

trerupeă pentru : câtva timp lupta acea surdă, ce 0. 

“purtase lancu - împotriva nevăzutei puteri, care-l ame- 

. 

ninţă şi eră p'aci să-i sdrobiască sufletul. Vorbele lui 

"Vladimirescu puseseră din nou în vederea lui păsurile, 

pentru a căror alinare el își jertfise până acuma vieaţa, 

"şi-i alungaseră nepăsarea, care copleşise pe boierul 
“Iancu Jianu, în timpul cât el zăcuse rănit. Haiducul 

“simţiă, că trebue să facă ceva, să se arunce fără în- 

târziere în luptă şi în primejdii, ca să nu se prăpă- 

-dească. Spre a a.'se. prăpădi, îi lipsise totdeauna slăbi- 

ciunea. 

Eră noapte. şi întuneric, Ochii lui lancu. îsă,. ŞI 

picioarele lui, aveau îndemânarea fiarelor obişnuite 

cu, noaptea, şi mânâ-lui cunoşteă, din pipăit, stânca 

„dela dreapta lui." Astfel înaintă el uşor pe peretele cel 

drept., Lumina începu să se zăriască înaintea lui, peş- 

tera nu mai puteă fi departe. Deodată se -opri în loc 
şi ascultă. "Urechea lui ageră auzise prin fierberea OI 

- teţului, cum se rostogolise o piatră în jos, şi se pier-. 

"duse în'râpele din miazănoapte dela peştere, acolo, 

“unde iese poteca haiducilor, venind din munte. lancu 

mai făcu încă vreo câţiva paşi, până putu să vază, cu, 

toată, întunecimea, pieptul stâncilor luminate, şi apoi: 

se opri, în aşteptare; EI zări curând o ființă mică, 

„care scoboră sprintenă, pe la. sfârşitul potecuţei, ȘI 

cum ea sări pe .pragul. peşterei,



Puţine clipe. în urmă, „se arătă Capitanul la tova= 
răşii săi. | - 
»— «Unde ai fost tu acuma, -, labraşule 20. întrebă el.. 
— <Am fost la ciobanii de pe Negovan, ca să în- 

treb de caii noştri.» "răspunse mărunţelul. 

Lui Jianu i se pără, că .răspunsul. eră cam prea. 
grăbit. «Tu Lai trimis, Merene ?»: întrebă el. 

—: «Eu Pam trimis, boierule Iancu.a. | 

— «Iabraş,> -porunci atunci Căpitanul, «mâine ai. 
să mergi împreună cu mine, cu Gruia şi: cu Alexe.» 

* 
Xe x 

| In poienița din pădure, stejarul: îmbrăcat! tot mai. 
"ridică încă braţul! desnădăjduit spre cer. Ploi şi fur- 

tuni “trecuseră peste el, şi dela cercuri precum şi dela. - 

cuiele bătute curseseră râuleţe roşiatice, în jos pe hai- 

nele femeești. Tot aşă de părăsită ca' momâia, ce în- - 
 făţişă pe protivnică ei, tot atât de părăsită şedea şi.” 

Domnica în cârciuma. din pădure. 

Iitr'una din seri veni iar Jabraş şi se așeză îna- 
intea. ei, „cu ochii însetaţi de dragoste, şi-i aruncă. 

cercei şi: 'stofe cu aurituri înaintea picioarelor, zicând. - 

N batjocoritor : «Tot îl mai aştepţi ? Elelei ! Bine-ţi şade. 

“Te păleşti şi îmbătrâneşti. Asta vine:din pricină, că ţii 
nasul. sus şi nici: nu vrei să: te uiţi” la un: băiat cum 

s2 cade, care se topeşte după tine. Ai voit să ai, 
fireşte, un boier? De, boierul tot. boier rămâne. De 

“când boierul Iancu a zăcut, în casa frumoasei cuco- 

niţe, gândul lui nu se mai abate pe la cârciumăreasa | 

* dela răspântii. Noi am urmat la Rusalii călări pe cu- 
_coniţa, când s'a. întors înapoi la Bucureşti, la Curtea 

Domnească, hehe, nu: ca noi ! Am urmat-o! se "nţe- 
lege, cu portul schimbat şi am însoţit-o frumos până. 

AI



  

la marginea. Bucureştilor, ca să nu i: se: întâmple, cevă. 

puicuţei. Că am fi putut să ne alegeni noi cu furcile, de 

“aceasta puţin îi păsă boierului Iancu! De acolo merse- 

“răm dreptla Craiova. Căpitanul se îmbrăcă cu haine bo- 

iereşti şi încălică un buiestraş alb, noi ceștilalți purtam 

haine de Arnăuţi de curte. Îţi spun drept, că în drufnul 

* mare, în lumina plină a “soarelui. aveam mai mare 

- teamă decât:noaptea, când ne bălăbăneam cu potera! RI 

„Dar boierul lancu: spuneă, că acuma mare vreme să, 

"alerge. după! poteră, că trebuie să: ajungă cât mai. 

" grabnic la Banu Bibescu. La acesta rămaserim două 

mopţi şi o zi. Pe Căpitanul îl“'chemă acolo Iancu 

Drăgan, ŞI. când eram întrebaţi, trebuiă să povestim . 

- despre: moșia lui' de lângă Drăgăşani. De “acolo unde 

crezi că am- plecat ?'Undeva în sus, în creerii mun- 

ților, sau la vreo pradă bună ? Doamne fereşte, Aceste, 

pe câri le vezi tu aici; — arătând la-darurile, cari 

erau aruncate pe podini, dinaintea Domnicăi,--caceste 

"am trebuit să mi le.ieau, eu:singur, dintr” un conac, 

"dela o moşie. Boierul Iancu s'a. dus să-şi cerceteze 

„pe fraţii săi! Haha! Decând a în€ebunit. după CUcG- - 

nița dela Curte, îl. trage aţa iară spre. semenii săi! . 

Se înțelege că ma trimis pe mine şi pe Gruia, pe, 

„unul la Mereanu. şi pe. celălalt la Svârluga, ca si - 

„le ducem poruncă haiducilor, să se adune, pe nesini- 

ţite, iară la Horezu şi să aştepte. acolo pe Căpitanul. Ă 

Dar, de! Pe el. Pa pironit . acuma de tot. dragostea 

pentru cuconiţa lui de neam, şi fiinăcă ! cu greu va 
_puteă so aibă, tocmai aceasta sl înlănţuieşte că pe orce 

* bărbat. Fac rămăşag „, că el are încă să atârne puşcan 

cuiu şi are. să'se diică: să sărute mâna lui, Vodă.» 
ă Galbină: ca: ceară, cu ochii aprinşi, sta Domnica în + 

er.



+ sesa pe "Baiducul la Caracal,” eră, -la „vedere numai 

  

„415 a 

ţelenită. Deodată zise: «labraşule,. am să fiu a ta, 
dacă mă ajuţi să-l omor ! 

Ai | ui ae . 

Deşi Iabraş, spre â aţâţa pe Domnica, sporise. lu: 
"crurile cu mult dela sine,. totuşi judecata lui, cun 
se întâmplă” adesea la oamenii din popor cu instinctul 
„lor ager, nu eră lipsită. de temeiu. Ba poate că. pă- 
strundeă mai adânc în sufletul Căpitanului său, decât 

+ Iancu Jianu, el însuşi. .Negreşit că pricina, care-l du- 

>. întâmplătoare. EI n'ax fi urmat poate astfel fără acel . 
bold din lăuntru, pe. care-l simţiă, că, dacă. trebuiă 
să rămâie depărtat de Sultana. Gălăşescu, cel puţin 

. -să se. apropie de sfera ei, punându-se în atingere, „din: 
d nou; cu semeni de ai sxi? , N 

” Dumitrâche Bibescu “stăruise cu rugăminte“ şi cu 
„. dojene . de tânărul: său prieten, ca să se. ducă iarăşi , 
pe: la fraţii Săi, şi anume cu însărcinare din, parteă : 

- lui, a Banului, ca să-i înduplece pe cinstiți boieri: 
i Jieni, să se' „Însoţiască,- cu .tot sufletul lor, la:miş- . 
"carea pătrioţilor. EI ţin haiducului o cuvântare des- :. 
pre. puterea unirei, și fără îndoială el stăruiă cu atât 
'mai mult la tema aceasta, cu cât- vroiă să ocoliască: 
„răspunsul la întrebarea întețitoare a lui -Iancu': <Pot 

"să-i spun lui, Tudor, că 's'a ŞI făcut Ars- Magsarul - Şi RE 
că! se va trimite ?> Banul trebuiă să mai vorbiască cu -- 

mulţi alții despre. "acest lucru și, ca -un diplomat. ce. „ 
„eră, nu puteă să “ ja singur toată răspunderea asu-: - 
și Păi. i a a | 

"EI dădu haiducului „0 “scrisoare! către Amza Jianu, „ 

  

mai însoţind-o şi: cu multe „vorbe frumoase şi cu“. 
„minte.- Lui Iancu, „care se găsiă într'o stare sufle- 

7
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tească ciudată şi vroiă să uite apăsarea, cea grea, 

ca plumbul, pe care o simţiă 'în creerul şi'în inima 

sa, i eră 'din această pricină bine venit orce lucru. . 

nou şi nsobicinuit. El se hotări așă dară iute şi răs- 

„punse Banului : «Adu-o încoace, Măria- Ta, dar să ştii 

una şi bună, dacă nu se face, în. curând. Ars- Mag- 

sarul, vine “Tudor cu pandurii lui. „peste Divan.» 

, pi, 

Ta seara zilei următoaze. se: vedea pe cer, dinspre 

" Apus, pe'deasupra satului Corlăteşti, „moşia lui Du- 

mitru Jianu, o mulţime de nori lungi cenuşii- -albaştri. 

Pe subt mărginile lor atârnă 0 "perdea roşie. ca un .. 

jeratec, cu multe cute, ca'o stofă de profir cu' aur. 

Incepuse' să se întunece, şi numai . aceste fâşii de foc 

mai luminau în“zare, una după alta, pe rând şi văp- 

siau roşii feţele caselor, din sat, așezate spre Apus. : 

Aceeaşi lumină neobișnuită : jucă şi împrejurul bă- 

lanului, care intră acuma cu călărețul lui în curtea - 

boierului, Dumitru. Câinii se porniră pe lătrat, şi slu- 

gile se grăbiau să iasă întru întâmpinarea lui. 

“Călărețul le: zise: «Vestiţi pe stăpânul vostru, că a: 

sosit. zapciul din Obârşia.» Da 

In curând se auzi, din pridvor “glasul prietenos al 

stăpânului cassi:' - «Bine ai venit, boierule Tache, bine . 

ai venit !> | 

Călărețul descălică şi se: urcă în sus la. ciardac. 

Acolo eră lumină, fiind deschisă uşa dela sală. 

. Boierul Dumitru se. speriă: «Pentru Dumnezeu ! 

lan ...> şi-şi puse palma la gură, ca să nu. se auză 

de alţii acest nume primejdios. | 

Câteva. clipe tăcură amândoui, şi. se uitau unul la 

altul. Faţa lui Iancu rămase liniștită. Cu privire mă-
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„Nici un alt musafir, nici” Chiar: Vodă ; n'ar A putut 

” ceaţă şi cu mândrie se vită: la fratele - său; Acestuia | 
„i 'se umplură: deodată ochii de: 'lacrămi, el deschise - 

- braţele, şi le aşeză. strâns. imprejurul umerilor . fră- 
E ţine-său:: 

“să 'răspândească- atâta sfială şi atâta. temere î în toată | 
- casa, cum. făcu Iancu Jianu. EL nu puteă să. fie as- . 
- cuns, fiindcă. cea mai mare parte din slugi îl cuno: .: 
-Şteau. Mai zoriţi decât orcând, oamenii Își . îndepli- 

-- neau: treburile lor, şi cutezau să vorbească numai pe 
i .şoptite; Un -fel de tremur ciudat. îi stăpâniă pe toţi | 

- Și necontenit, pare că sapropiă O vreme tare. .. - 
"In dimineaţa zilei următoare; după gustare, haidu- 

2 cul. ținea pe.micul. său nepot Stănuţu, rezemat: de 

7 

"genunchi,. şi se'uită la el, iar. nepoțelul priviă ne-.. 
““ clintit în ochii de „vultur ai unchiului său. 
a «Din ce „neam eşti. tu 2 îl întrebă. Iancu fără 

E de veste. „ 
—— «Eu sunt din neamul Jiciler, Nene, > răspunse 

micuțul. - 
a — «Nu aceasta - vreau să ştiu. Eu vorbesc, de. “un 
neam mai::mare,:de un: „popor întreg, care locuieşte ă 

" în Ţara asta 2 

— «Poporul Creștinilor,» răspunse Stănuţu, 
— «Negreşit. Turci nu suntem. Dar Creștini sunt 

şi Ruşii şi Grecii. Ne chemăm noi. Sup Ce? Sau 
"Greci %. . i ă 

Copilul se înroşi. Nenea Iancu însă, nu eră un în. 
trebător cu răbdare, ! 

II apucă pe Stănuţu uşor de ureche şi armă: Uite- te 
. în oglindă. Eşti tu cu ochii mici, cu nasul turtit, şi 

cu gura lată, ca prietenii Slugerului Tudor, carele 
«crede, că dela ei poate să vină mântuirea, fiindcă sunt 

„ Hatducui. Ă m E
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via 

mulţi” la: număr ? Sau ai. tu o mutră ascuţită de pungaş, 

“cu sprâncene: groase, negre, ca „prietenii. noştri din .- 

“ Ranar ? Uite-te bine tu- însuți la: tine, băiete b — şi 

"apucându-l de umeri îl întoarse spre: oglinda: rotundă, - 

"care atârnă'în. perete. «Intre Prut ȘI. Dunăre trăieşte . 

un popor, care are în limba lui şi în faţa lui, hri-.: 

"soave de boierie, pe. care Dumtezeu. i le-a,. dat. Ei 

„cum! se. chiamă acest neâm de oameni --. 

Spre. marea uşurare a-micului Stănuţu, intră: atunci. - 

„boierul Amza în odaie. De cu noaptea Dumitru îi tri-: 

_ misese, scrisoarea din partea Banului Bibescu,. prin 

„care, după. multe. cârligoanţe în slovă şi în' vorbe, îi... 

se 'spuncă, că lancu este, în. felul său, uriul din cei. 

mai “mari iubitori de “Ţară şi, că lui, Bibescului, îl. 

“pasă | “foarte -mult de unirea, ce domneşte în cinstita... 

„ familie 'a Jienilor între, ei, — vorbe frumoase, de:care 

” Amza ţineă seamă, numai pentrucă veniau. dela Ma- i 

„rele, Ban al Craiovei. Na E 

Aceasta. o. ştiă Taficu tot: atât de bină, precuny ştiă - 

“Banul, că maveă nimica însemnat să spună. la: frații... 

“săi. Pe el ÎL adusese aici nişte. împrejurări * cu totul: - 

-. de altfel, un dor îmbobocit,:'ca să întemeieze. şi el o.: 

„familie, şi pe care l-ar fi hrănit” primirea caldă din - 

“partea lui Dumitru, făcându-l. să ajungă în floare de- 

„Pio dacă acest dor mar fi fost. amorțit îndată prin. 

: chiar “fiinţa de. faţă a lui Amza. Mă e 

“* Fratele cel mare se purtă încă . tot- ca un Om, Ca- 

rele a fost. adânc jicnit în cinstea. neamului său: Deşi, 

"de hatârul lui Bibescu, îşi arătă. părerile sale numai 

i cumpătat şi catadicsia, să vorbiască ŞI să se plirofori- 

_sească” cu Iancu, totuşi haiducul. simţiă; cum îl dispre- 

„ţuiă Amza, şi aceasta, avu ca urmare Beca,, „ce are pin-



  

9 Dată 
. Ă - a. a 

tenele la . arimăsar, Iancu î Își aduse iară amirite, de .« ce 
„Pretuiă el însuşi; 

“: Când Amza, care cu:toate că vorbiă cu. Iancu, se . 

uita însă. alături de el, mai zise: şi cu o seacă măsu- 

ij
 tare: <Eu pot să cred, că au dreptate haiducii, numai - 

* după ce voiu fi văzut, că “ei au adus vreur folos î în- 
“-vederat. pentru Ţară,» atunci Iancu sări în sus. şi-i 

pitănul la locul: hotărît din - pădure. Jabraş, încă, nu. 

aruncă în. față vorbele: <Este un folos; „care nu se 

"poate pipăi. cu. mâinile, nu se poate adună! cu soco-:! 
“teli sau 'să se mistuiască cu stomahul. Este -uh folos, . 

„care se. chiamă vitejie şi iubire. de . „dreptate, Despre 
„aceste lucruri un bărbat de obiceiu nu vorbeşte, dar. 

" el'se luptă pentru ele, pentru sine şi pentru: “Țara sa» 
i Işi ceru calul, î încălecă şi plecă. + N 

E e * 
x 

"Pe Gruia şi pe Mereanu cu oamenii lor. îi găsi Că: 

eră acolo.. 

or aMI se _pare; >» zise Iancu, «că “băiatul ăsta nu 
maj e de nidejde. > Se 
a «Incepe să nu mai fie, stăpâne, > întără Gruia. 

- <EL ne-a părăsit pe drum, cu mult mai de timpuriu, 

decât eră nevoie, apucână spre miazănoapte.» DP 
-— «Asta ajunge,» făcu Iancu din cap. 

După. ce. sosi Iabraș, cu întârziere,:de “douăzeci şi 

“patru de ceasuri, - în urma celorlalți - tovarăşi ai lui, ” 
"Căpitanul îl luă la judecată. 

„—. «Pentru 'ce m'aj făcut să. aştept 3 

— «Drumul meu a fost-mai lung decât'al lui, Gina. pr 

—. «Da, cu acea: bucăţică dela. “Râmnic până E 

"Turnu Roşu. De acolo aveai poruncă şi vii, i, dimpreună -- 
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"cu. Svârlugă, peste munte la Polovraci, şi -Mereanu 

avea. poruncă să aştepte acolo.» 
— «O ploaie vrăjmaşe în valea Lotrului ne-a - îm 

piedicat. Jur împrejurul nostru se rupeau brazii zdra- | 

veni, ca trestii uscate.» - | 

— «Cui dau eu o poruncă, acela ştiu că nu poate 

să fie oprit prin nimica.» N 
— <Dar tu însuţi, n'ai. fost şi tu odâtă impiedicat 

printe? un glonţ-de puşcă?» se obrăznici flăcăul; 

_— cAşă? zise Jianu, pare că ar îi fost mulțumit 

de această desluşire. - 
. Cei doi, trei, de faţă se mirau, în sufletul lor, de 

- felul neobişnuit, cum 'să purtă Căpitanul de astădată. 

El se apropiase de focul cel mare, -unde şedeau 

„ Alexe şi câţivă alţi haiduci, şi îi întrebă, dacă frip- - 

tura este aproape gata. , 

—. «Cred că va ş, gata îndată. Pofteşte- şi şezi. > 

Iancu mulţumi din 'cap şi se așeză pe un trunchiu,. 

dinaintea căruia eră aşternută o pânzătură, pe care 

erau aşezate solnițele de lemn pentru sare şi. piper, 

precum și mai multe ploşti bălțate, pline cu ţuică. . 

"- Mereanu, Svârlugă şi ceilalţi se aşezară jur împrejur, 

iar Jianu, zise lui labraş: <Vino tu aicihb arătându-i -Î- 

locul lângă sine. o 
“La foc nici o friptură, date deodată se auzi o poc- 
“nitură puternică, urmă curând încă şi altă, şi a treia. 

şi a patra, şi cu mare grabă se apucară bucătarii să 
îndepărteze movilele de cărbuni cu cârligele şi să ri- 

dice patru berbecuți, fripți în pielea lor, din pământul. 
înfierbântat. “Pocnitura! eră semnul, pe care-l dedeă 

" însăși friptura, arătând că este gata. Se mai aruncă 

_apoi un fel de'saramură, făcută de vin cu sare şi us- 

_turoiu pisat pe deasupra, fripturelor, de sfârâiau. Fie-



oz 
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Ra care . berbecuţ fa învelit : cu dibăcie într”o pânză, ca să. 
“nu se piardă căldura şi mirosul“ lui i frumos, și fură 

apoi puşi <în masă». | 
- Dintâiu își tăiară Căpitanii câte o bucată zdravănă, | 

" apoi veniră ceilalţi la rând. 
Când se plecă Iabraş la niptură, a bată Ianca pe 

umăr şi-i zise: «Ascultă !> , 
Mărunţelul, care şedeă într un genunche;, se întoarse. 

-pe jumătate, 
EI 

—- «Mai bine decât tu pe mine, te. curăț eu “pe. 
tine !>. şi cu vorba asta ridică pistolul. 

labraş căzu cu căpățâna sfărâmată. . 
Până se pierdu răsunetul impuşcăturii în codru, fa Si 

tăcere, niminea nu se mişcă. , 
Apoi. zise Căpitanul: <Mai bine mort, decât'vân- * 

„_Zător! Duceţi-l de aicib 

. pe 

““ Pentru Domnica începă! iarăşi Ghena suferinţii de 
zadarnică așteptare. Eră să vie labraş să-i spună cu 

Da deamăruntul,- ce aveă de gând şi ce drumuri vroiă să. - 
, . apuce Jianu, pentru ca amândoi împreună să le arate 

poterei. Dar labraș nu se mai întorceă. Stă: femeia x 

„Ceasuri întregi cu mâinile la frunte şi cu ochii aprinşi “ 
şi încremeniţi. Imprejurul gurei se săpau cute adânci - : 

- de amărâre, Ea simţea, cum tot sângele i se prefăceă 
"în otravă şi în venin. Câte odată: ea ridică, țipând 
-şi alergă afară în pădure. Intr'o bună zi se îmbrăcă - 
bărbăteşte, se aruncă pe un cal, luă o slugă cu sine - 

„ş şi plecă: călare, să-l caute pe Iancu Jianu. ăi 
Trecuseră .acuma aproape patru săptămâni, d6 când 

i spusese Iabraş, că: haiducii- sunt prin imprejurimile
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 Horezuilii. Când sosi ac6lo. la mănăstire; ea 'se ames- 

tecă în' lumea, care intră şi. ieşiă, negustori, slugi, 

- țărani, Ţigani, vătafi Greceşti de ai Prea Sfinţiei Sale, .. 

„. femei, care,, Duminecă fiind; se urcau în sus în cete 

şi aduceau felurite daruri pentru câte o lumânărică :. - 

“ sfințită, precum: găini, ouă, unt, miere şi altele: Lă-.- ! 

sându-se -în vorbă, cu. mai: mulți oameni, fiind luată 

- drept-un flăcău; ea află, că haiducii cu plestematul de * 

Jianu în fruntea lor, —eră un călugăr, care istorisiă, — 

au "încercat de vreo două săptămâni, .să calce şi mă- 

năstirea asta.. Dar Dumiezeu luase acest: sfânt locaş 

supt paza. sa. Porţile au fost aşă de: tari, încât! nau 

putut! să le "spargă: vrășmăşii, deşi erau înarmaţi 'cu 

“- trunchiuri. de copaci, . ascuţite, şi că în: acelaş timp, ”: 

topind călugării răşină, şi aruncând-o din clopotniţă 

; deasupra. porţii, ca o ploaie ferbinte şi puturoasă peste .. 

, diavolii au trebuit să se retragă. „Cu groază arătă. 

„călugărul și urmele adânci de - izbituri, în scândurile 

şi în ferecăturile” porţii din afară. 

“ De acolo Domnica plecă călare la “Polovraci şi. păcii 

noaptea la fereastra Ruxandrei. Când aceasta deschise “ 

„cu grijă, cealaltă i' şopti reppge: „Eu sânt, cumătră, 

- Domnica. lui Candrea 5 - . 

„Ea fu: primită îndată în casă, şi află, că s sus în peş- 

- teză, nu'mai eră. niminea. Intreaga : noapte Domnica 

. gezti.. pe. patul: Ruxandrei şi. oftă.- aşă „Cu foc, încât di- | 

- mineaţa 'ea umblă; şovăind pe picioare, din pricina 

” durerilor, ce simțiă în ceafă şi prin tâmple. 
-: Ibovnica lui Mereanu n'o „lăsă să plece, o ţinu în? 

_odăiţa ei liniştită şi o: mângâiă «Tu ştii, că bărbaţii . 

"nu pot: face. totdeauna aşă, cum ar. voi. ei... Nici chiar 

* Căpitânul !. Nici, eu nu l-am văzut: pe al: meu. acuma, 

„de. câteva: săptămâni. 1 Nu ştiu unde este. Dar ei sunt 

pu . +



  

viteji: “Au şăpte:. sutete ! Stai - la: mine, până primim 
"vreo ştire,» -! | RE | RE 

Domnica. Şi Tostogoliă capul” în perini şi- şi muşcă 
„în pumni. Mângâierea, ce i se dădeă din cugtt curat, 

„7 i: deschidea însă Şi. mai mari. rănile inimei sale, fiindcă 

: ca nu „spusese. „cumetrei altă. nimica, decât că. se: pr : 

. -pădeşte de dorul ibovnicului său. ie , 
-: a „A treia zi nu mai .pută răbdaă, plecă. înainte. şi se.. . 

- “închină : «Doamne; Dumnezeule, mulţi .rhor de frică, -:.! 

- „că vor s prinşi pe drum de haiduci: Fă, Prea Sfinte 
“ Dumiiezeule, ca: să mă întâlnesc cu-ei. Am-să mă duc 
“prin. pădurea. cea. mai deasă. „Ajută-mi. 1 Tu, Prea Mi- 
 lostivă Măică a Domnului !» . A 

Ea apucă drumul în spre. Miazăzi, prin valea cea 

.: pustie şi: singuratică. a Cernei: Sluga, un băiat de. 
„dincolo, urmă pe: ciudata: lui. stăpână. clătinând din î. 

“cap.. Dânsa abiă își lăsă vreme să-doarmă, luă mai Dă 

. , nimica din merindele, pe care le purtă. el în desagi, 
şi de multeori îi ficea: cu. toporul e cărare” „prin: să. 

_băticie, IO: . - - 
Deodată le i ieşi “ înainte un “haiduc din tuş, Bră o 

_ iscoadă! şi, după:0 jumătate 'de cas, Domnica eră di-. 

_naintea. lui Iancu Jianu, la foc, în. „mijlocul celorlalți, 

- tovarăşi! ai lui... Pe - 

- Mereanu se apropiă şi-şi i făcu cruce, uitându-se la. 

- fața galbenă: şi sălbatecă, din care scăpără numai Vă 

. paia de: friguri a ochilor ei. .  -. 
"Jianu s se întoarse la el, şi-i zise printre dinţi: : «Vreau 

“să vorbesc singur 'cu ea.» Apoi -îi făcu, semn. femeii 
să. plece cu, el înlăuntrul pădurii. E RA 
„După nişte stânci, îmbrăcate cu: mușchiu el se opri, 

A se uită. la Domnita - şi o întrebă: «Ce cauţi. tu aici ?> 

| Priviril€ ei ÎL. mistuiau. „Cât de bine cunoştea ea  miş- 

E 

         



carea cea scurtă: şi hotărită, cu care” el aruncă capul” 

înapoi, -ochiul cel viu, glasul lui, şi larga putere a. 

umerilor săi. .* - | a 

Fierbinte şi ameţitor i se -urcă chinul iubirii spre: . 

“cap: '<Pe tine 'te caut!» strigă ea, şi întinse amân-. , 

două mâinile spre el. i: . ei 

— «Te-am chemat cu 2 zise. el cu asprime." . 

Atunci ea începu. să rîză în nemăsurata ei durere 

şi să-şi 'sbuciume mâinile: «Nu, tu-nu mai chemat, 

dar tu m'ai iubit odată, nu e mult de-atunci, astă :: 

iarnă, şi atunci când încolţiă verdeața cea dintâiu în 

pădure! Şi eu ți- am fost credincioasă şi te-am slujit, şi 

n'am .cunoscut nici o altă fericire, decât iubirea. ta, . 

„ nici” o altă voință. decât porunca ta. Ce ţi-am. făcut, 

spune, ca să mă părăseșşti ? ? Greşitu-ţi-am cu ceva? Nu. , 

| ţi- am fost supusă? Ce am făcut ?> i 

Iancu se uită. posomorit: în pământ. 

„-Ea.căzu în genunchi şi. se jeliă : «Iancule, Iancule,; 

tu. omul dreptăţii, fost-a drept ce ai. „făcut? Eu nam Ă 

greșit nimica, şi-tu mă pedepseşti aşă de. fără milă, 

atât de aspru ln Ea căzii jos, plângând cu lacrămi ÎS- 

vorâte din adâncul inimii ei zdrobite, . . - 
E] îşi muşcă în buză Şi 'şi adună puimnul. d Nu eră oare -. 

întemeiată imputarea ei? Dar ce puteă să facă? Ni: ă 

mic nu :se mai' mişcă în sângele lui pentru. : dânsa. 

Numai fiindcă o vedea plârigânăd. atât de amar, i se 

. făceă . milă, Pierzână răbdarea, strigă: <Incâtează, 

“Domnico !».. : 

„Ea se sculă într! un genunche, îşi . ridică părul de 
pe ochi şi se uită pândind la' el: «Cine te-a fermecat? 

Cine ţi-a furat : inima, ta? O fată. frumoasă de boier? 

Ce? Are ea mâini. mai albe ca. mine, are glas: mai 
dulce ca al meu?
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„ — <Taci! se. răsti el mânios. 

Ea: însă strigă: cAm blestemat-o,'am 'afurisit-o. Am! 

făcut chipul ei în pădure şi am bătut cuie în el!» Dar 

„se opri, gemând : “Of, Iancule,> fiindcă el o apucase. 

de umeri, “şi-i - veniă ameţeală. Ea nu se apără, ba .se. 
lipiă chiar de el, pe când eli: 'scoteă pistoalele din 

brâu, pe care odată tot el i:le dăruise. Din clipa, în .. 
care-l văzuse, ea uitase cu totul, că fusese hotărită să-l 

1.” omoare,"şi acuma, când el pusese mâna pe ea, ea nu . 
“mai aveă: cunoştinţa. 

Curând însă îşi veni iarăşi în simţiri, fiindcă Iancu! 
:0 împingeă înaintea sa până în apropierea locului de 

tabără, acolo el fluieră, şi Alexe alergă spre el. Pu- 

ţin timp! în. urmă, Domnica şi cu sluga: sa, pe care . 
| “de. asemenea; îl desarmaseră haiducii, după. porunca 

a Căpitanului, se întorceau călări, între:Gruia şi Alexe., 

Ei fură duși î înapoi la cârciuma din pădure, şi pe drum 
află Domnica, cum pierise Iabraş. 

“În noaptea aceea Iancu şedeă la-foc; lungit, şi se gân- 
. dia, cum este firea iubirii. Dacă este ea dreaptă? . 

pi . - ke 

e 

„Ars- Magsarul n'a fost făcut. 
, Boierii erau unii prea tembeli şi alţii „prea fără nă- - 
dejde într'un mai bine. Mai ziceau că, după ştirile ve- 

nite: dela Țarigrad, vor -fi scăpaţi în curând de Ca: 
ragea, fiindcă. şi pierduse hatârul la: Turci. Când 

„Bibescu pofti.pe câţiva prieteni la -el, spre a'se sfătui 
împreună în privința schimbării. de Domnie şi ale- | 

gerii unui Domnitor, pământean, fiecare dintre ei pro- . | 
„puse .un'. alt candidat, așă încât se născ o ceartă 

mare. Banul oftă adânc, şi aseză « condeiul, pe care- aa 
ţineă în mână, iară jos pe masă. - 

pi 

e



z. 

a 

N 

7 

  

a a e a 
ÎI Pa « iz 7 

  

“Caragia ştia bine; cum tă” ei. cu Poarta, dai vrăiă, 

să mai cagonisiască> avere, şi de aceea. plutiă.- prin- 

tre stâncile: politicii Turceşti. Fiindcă: Marele lui: Vis- Dă 

"«tier îl: pârâse la Țarigrad, pentru nesăturata lui iubire .. a 

"de bani, el desființă două din dăjdii,. câre se. strân- 

geau “pentru trebuinţele: Casei Domnești: darea pe - 

sare -şi pe unt. Lipsa, care se ivi din această pricină; i 

la veniturile sale, el o' trecu însă la. condică,: “ca da- 

'torie în: sarcina! Vistieriei. : “Trebuiă” apoi: "Viștieria: să. ” 

vază, . cum să despăgubească” pe Vodă. Fireşte că: ast-; 

fel' darea' pe sare şi pe unt erau. desfiinţate, dar în. 10-* 

: „cul lor fură puse alte: dăjdii „asupra locuitorilor! din; 

“Ţară, rămași 'din.'ce în ce rai puțini... - 

Oamenii fugiau. necontenit în ţările megieşe, şi n mai. 

„les în “Ardeal, iar cetele de haiduci se. înmulțiau. me:-. 

reu. Preţul, care se pusese pe. capul lui Iancu; fa îndoit. 

Potera aveă o „vieaţă foarte grea toată! vara anu. 

„817: i - 

„N, 
gs 

  

- Arnăuţii rau încredințăţi, că Tancu Tau nu este î un: sr 

om, ci'Dracul însuşi. Chiar. şi. Iamandi începeă să - 

crează astfel, Intvuna din zile, toamna, „când! e] se află. A 

_- în Râmnic,” veni însă o femeie. frumoasă, Şi-i, spuse, 

„că ea ar fi în stare să. cunoască pe Iancu: Jianu, or-.! 

“cum! Sar schimbă - în port, şi că € ea vreă să-l: slu- 

„jească pe Cârc Sătdarul.. - PR a 
„Fiindcă 'o păţise altădată, el îi răspunse: : «Dute, jă 

Dracu. Tu vrei să-mi întinzi vreo'cursă 2, - n. si poa 

rr. <Am fost iboynica lui, “şi: el 'm'a lăsate ră BE 

punse ea. .) . 
4 

— «Atunci fii. ionica mea, şi: “pe urmă, tei voiu.. |. 

crede, poate, >. aruncă Iamandi o „vorbă, mai - mult. de. ” 

încerșare. i , . 
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Sfaturile ei, ca să zăboviască. în: Râmnic, până va-că- . 

“ deă zăpada, căci atunci se “împrăştiază haiducii, şi tre- 

buie să-şi g găsească, şi temutul lor Căpitan,- vreun bâr- - 

- “log de iarnă. “Numai iarna se “poate : pune “mâna. pe. 

"el. Ea .vorbiă Cu atâta cunoştinţă de aproape: despre... 

. toate obiceiurile haiducilor,; încât. la urmă Iamandi Di 

| „câştigă încredere în ea, şi se hotări să rămâie- în 0lL- 

o „.tenia, numai cu puțini Arnăuţi, dar oameni aleşi, până ANI 

a veni iatna, şi să se bizuiască. pe istețimea.Doimnicăi. .. a 

In vreme ce 'pâtera credea, că Iancu Jianu este «Uci- 

să-l Crucea,» poporul, ticăloşit, îl iubiă ca pe un Mân-:- i 

"tuitor al său. Căci hâiducul se luptă, ridicând steagul * ! 

“unâi virtuţi, care de mult nu se mai cunoşteă în. Rumâ: 

nia,.nici măcar de nuime.. In locul dreptății se puse: 

seră obiceiuri Turceşti şi Gireceşti. Legi.nu mai erau, . . 

"ci numai protivnică lor «Catahrisis. >» Nimeni nu putea... 

să-şi găsiască dreptul său fără “păcşiş: Slujbele Ţării 

- nu-mai erau un lucru de cinste, ci erau numai Chi-, !... 

- lipiruri, O zestre” grasă, la care se ajungea prin hatâr, .*.. 

„- „Ton Gheorghe Caragia îi întreceă pe toţi minunaţii 

săi! înainte- mergători.: „El întrecea şi pe Constantin şi 

'-pe Ştefan Racoviţă, pe 'tata şi pe fiul, câri amândoui .: 

. „ajunseseră Domni din mila! unui doftor Stavrache; fost .-! - 

“Capu-Chihaia £ al "Țărilor: Rumâneşti, şi cari, lăsau - pe. 

"acest făcător de. Domni din. Fanar, să fure. în “Ţările 

“-Rumâneşti, . cum i plăceă; până. când duşmanii lui 

. Stavrache: din. "Constantinopole ajunseră . la. putere, 

Aa “şi. ŞI-A dovediră Sultanului, că aceste Ţări au să fie stoarse: _ 

de tot'în curând. In fața acestor dovezi; Padişahul 

„. găsi. de. cuviință, „să pună. să-l. sugrume-. pe acel -pu- - Da 

ternic doftor, şi să iă, pentru: sine,. marea. lui. avere, i 

pe care: o “storsese” dela. țăranii, Rumâneşti. 

„Ton Gheorghe Caragia . întreceă, şi pe celălalt, Ca- 

 



, . 

Tagea, tizul lui, care domnise cincisprezece luni, şi 

Ei despre care Ambasadorul Franţuzesc din Țarigrad, 

făcuse raport astfel : «Singurul scop, pe care-l-urmă- : - 

“reşte “prietenul meu, Vodă Caragea, cât stă în tronul 

„său, este să le adune câte o mare zestre la fiecare 

: dintre fetele sale.>. Fiindcă. el eră sărac, şi aveă .cinci . 

fete, şi cine ar fi fost mai bine în stăre să ajute acestor 
“Domniţe, 'să aibă: bani 'şi “soți, decât ţăranii Ru-.. 

o mâneşti ?. Dar de acest .lucru se - 'supărau iarăşi. bo- 
ierii cei mari ai: Tarigradului, fiindcă părintele. cel. 

“prea bun, gândindu-se numai la copiii săi, uită să . 
"facă 'obişnuitele: daruri la Viziri, Paşale. şi la ceilalți 

lihniţi. după bacşişuri. Cu totul altfel însă 'se purtas&, 

loan Gheorghe Caragea, când i se dărui Domnia, el 

trimise îndată lui Halat Efendi, care-l protiguise, opt 

mii de pungi, i, adică patru milioane de Lei, î, drept e semn 

al'recunoştinții sale. 

Da, loan Gheorghe Caragea îl întrecea şi pe Vodă 
Constantin Hangerliu. Husein Paşa, Seraschierul, care -! -: 

închisese pe! răsvrătitul Pasvantoglu în Vidin, ceruse: 

dela Hangerliu: să-i trimită zaharelele trebuitoare. 

“pentru o sută de mii de oameni. De oarece însă bu-. 

catele se risipiau, — vătaşii vindeau vitele -pe drum, 

iar făina se puneă în grămezi îmari, "neacoperite; în 

câmp, de o sburau vânturile, sau o prefăceau ploile - 
-în aluat, — din: această - pricină Husein Paşa cerea 

mereu la zaharele înainte. SI 

| Toate dăjdiile se secătuiseră, “Mai rarnisise numai 
-una, bouritul, darea pe vitele cornute, dar această luare 

eră căzută subt blestem: Un Domnitor de mai nainte 
ceruse dela Patriarhul din Constantinopol, să pună cel 
mai greu blestem pe dânsa, şi poporul credeă, că prin 
aceasta este scăpat de ea pentru vecii vecilor. Hanger-



E - 

- iu încercă să-i schimbe numele, dar când văzi, că 

"boierii nu primesc, atunci el trimise cincizeci pungi: 

de bani Patriarhului, şi-l rugă să ridice blestemul. Acest 
mijloc a folosit. In toiul iernei se certi şi fu împlinită 

“dela. norod această nouă dare. Se porniră chinuirile, 

“până ce se luă toată, iar când alergară câțivă țărani, 
- desnădăjduiţi, la Vodă, aducând cu sine pe părinții, fii şi 

"prietenii lor schingiuiţi la curtea Conacului, ca să-i -. 

vază, atunci el le: trimise “răspunsul: <Plătiţi,. “şi nu 
vă vor omorî l>: E i 

Pe toţi aceştia îi “a întrecut loan Gheorghe Ca 

ragea, fiindcă a domnit mai lung şi fiindcă boierii i în 
vremea lui. căzuseră şi mai jos.. Apoi, Vodă .eră şi 

mai învățat şi mai şiret decât mulți dintre înainte- i 

mergătorii- lui, se. pricepeă prin urmare mai bine la.: 

furat, precum şi ştiă să îmbrace cu strălucire şi să 

dea lustru Curţii sale. Boierii, setoşi. de, „petreceri şi. 
de deşertăciune, dădeau năvală la “primirile lui Vodă: 
Mai'ales își rupeau mânicile, cerşiau. și se „zăvistiau, 

pentru ca să fie poftiți la reprezentațiile, ce le avea. -. 
“Domnița Ralu în odăile sale..Erau slujbaşi ai. Curţii, . 

cari .se îmbogăţiau, „şi erau boieri, de mâna a doua 
ŞI a treia, cari sărăciau prin bacşişurile,.ce le dădeau, 

- spre: a pătrunde. ar. după ce ajungeau să fie pofliţi, 

atunci: trebuiau să întunece pe toți ceilalţi prin haine, 

giuvaeruri, trăsuri; telegari şi slugi. Chiar pentru. --"" 

“slugi: trebuiau - boierii să aibă a “face cu Curtea. Ar 

năuţilor minunați, cu..iacalele lor aurii, împodobite, cu 

fireturi: şi: cu fustanalele lor albe ca spuma, le eri Tu- 

şine : să steă: la un stăpân, a căruia caleașcă nu. intră . 

"cel puţin odată „pe zi cu armăsarii rânchezând,: în 
Curtea Domnească. stropind. pe. pedestrași, dimprejar . 

a. Ă De N E . : a 
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cu: noroiu - de s sus. până, jos, 'sau i după timp, nvelindur i 

«în nori de. praf. RI e 

Fiica” cea mai. mică a lui "Caragea. însă, nu cata-. 

dicsia să iă în seamă această îngamfare! care se 'des- 

făşură” împrejurul ei. Ea se “întărise, cum spuneă Sul- 

tana, închizându-se. bine. în : meterezurile, idealurilor 

„sale, ŞI trăiă numai pentru arte. 

' Mai ales” fericită. eră după, întoarcerea în. ţară” a... 

unui tânăr, Aristias, pe care-l trimisese dânsa la Patis, 

unde :luase lecţii dela vestitul tragedian Talma. Acum. 

ea-jucă,. împreună cu el.<Cinna>. lui Corieille. 

-In salonul Domniței erau aşezate- douăsprezece rân- 

- duri: de bănci: înguste; îmbrăcate. cu catifea roşie, şi 

dinaintea, lor: se „pusese. o: sofă. acoperită cu - covoare 

“scumpe, "precum. şi câtevă. scaune. mari cu reazime. 
. Fundul: eră ascuns..de--0o perdea TOşi€. 

Din'cele trei policandre de sticlă Venețiană, aa. 

 cărau multe: rânduri de lumânări de ceară. . 
„Lumea se adunase toată. De partea. stângă şedeau 

 cucoanele, de. „partea dreaptă boierii. Se' vorbiă şi se | 

râdea, se cercetă, : „cu ochi pătrunzători, cine eră de. . 

„față şi cin€ nu, Şi se: simţiă mulțumire şi cinste, că 

„erau de. față unii, iar. jicnire. prin..firea de față a al- 
ora, larăş se: mai arătă o seamă. de. boieriţi- din-nou, 

! cari-şi făcuseră caftanele cât. se „puteă . mai lungi și - 

mai..largi,.aşă încât semănau cu nişte Califi. „Negreşit 

"că .aceasta va fi.adus lui! Scotocilă. o sumă de bani 

“bunicică. Limbile. zbârnâiau și nu “lăsau pe. nimenea - 

.„neînţepat, dar.în deosebi : pe Vodă îl împungeau să-l. 
omoare de. tot,. “Cineva; în + taină, se” înțelege; „lăţise 

! vorba, + că: mazilitul Marele: Vistier. Filipescu. şi-ar fi 

„primit. -acuma cafeluța Turcească. Acesta eră un: -0bi= - 
- z 

a . . ps a | . da . £ 
- - ”
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pe ceiu luat dela Osmianlii celui supăritor i se puneă i 

    

- "otravă în cafeaua . neagră. | | 

“ - Când se deschise. însă uşa din” fundul: sălei- şi-un, 
Bag Ciohodar „vesti sosirea Măriei Sale, toate. feţele: | ! 

-. se încrețiră cu adâncă supunere. -î: +... A 

„„-;2 Doui boieri divaniţi aduseră pe Garaşiia înlăuntru, 

  

i “de osteneala umbletului,- Prin urmare cei. doi însoți-. 

- Binăcă, ţirimonia cereă, ca Domnitorul să: fie. scutit: Aia 

“tori îl sprijineau pe Vodă, şi așa. de voiniceşte de sub-.- i 

„.ţiori; încât: el abia mai atingeă pământul. cu picioarele. 

sale, ceeace nu se vedea î însă supt hainele lyi fluturate. - 
“Toată . Jumea- se plecă. până la pământ şi- şi. aduse 

mâna. “dreaptă! la frunte şi la! buze. Bărbaţii, cari stau ., 

22.” în rândul, întâiu, sărutau tighelul hainelor Domnești. 

sir - Cu: mândrie. plecă. Caragia frumosul său „cap în . 
“> toate părțile Şi se. aşeză apoi pe. sofaua - din față. 

„Boierii. cei mai mari îl înconjurau... -. 
Indată se deschise perdeaua în două laturi, căci între 

frumoasele î însuşiri ale Domniței Ralu eră şi economia 
„de vreme. Pe podul. ridicat se. vedea: zugrăvită 0. sală * 

. - Romană, iar în mijlocul sălei şedea Emilia, cufundată 

„în. gânduri posomorite. “Ralu, ea însăşi jucă:pe Emilia; 

şi, finăcă/ seră de 'sânge: şi de. neam: ales,.se înfățişă 

foarte bine, .cu. toate. că fața ei -eră cam. neregulată. 

      

“ podobită cu ciucuri'lați'de-aur şi peste. părul ei negru, 

despărţit în, frunte, eră aşezată.o o maramă albă foarte | 
„subțire. ..-:. 
: “Meşteșugul de. a 'se'  imteăcă, 3 în jocuri. istorice, a 

N „învățase. Aristias. dela “Talma,, născocitorul acestui 
„metod,. şi: “cu, mirare văză, „cu: „câtă: „pricepere: Şi. cât. 

A „de. grabnic, înţelesese mica: Domniţă Grecoaica, « acest; 

    

" Purtă! o: haină: Romană î în faţa fildeşului, învechit, îm-. | 

,
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Drama, deşi: eră -cam  lătăreaţă. şi înfățișa greşeli 
psihologice, -făcă totuș mare impresie, "fiindcă mai: 

întâiu eră- vorba de politică, apoi fiindcă aveă două, : 

trei. s scene strălucite şi, la urmă, fiindcă cei doui ac- 

_tori-de căpetenie; „Ralu şi cu Aristiăs, „jucau cu. duh. 

“şi cu foc. Cu adevărată pricepere în judecarea fiecărui 

roi, Domnița dăduse protiguitului. său talentat, rolul 

să scoată nimica .din el.» „Prin urmare, hotărî, ca el : 

“să fie jucat de un tânăr. Fanariot, „cu învăţătură cla- - 

- sică,. şi! Gare întrebuință acel «patos,» pe care'i-l. 

altoiseră în “vine. dascălii, lui Grecești. Ceilalţi doui .. .. 

„scârboşi, Maxime şi Euforbe, erau tot astfel împărțiți. d 

Frânţuzeşte vorbiau: cu toţii "foarte bine. - Celelalte; 

femei, deşearta împărăteasă. Livia şi sarbăda credin-: 

- cioasă Fulvia, se jucau de două prietene ale Domniţei.. 
„Sultana” se rugase să: nu trebuiască. să. joace. Ralu. 
făcu pe voie; ea înțelegea. ascunsa: „ei. întris- 

tare, “de “când se întorsese din Oltenia, : dar. n'o în-:, „- 

„lui: Cezar August. «Cinna», zise ea, ceste un "vânzător, „i 

“ care 'nu-şi. pricepe nici măcar acest meșteșug. al său EN 

"cum.se cade. Oricum l-ar : înfățişă cineva, nu. poate 

trebă niciodată, fiindcă prieteşugul ei pentru. dânsa '*" 

eră tot atât de cald, cât: eră de cruţător, şi ea- mai: 

aveă încă, pe asupra şi mândria, că nu vroiă să fie 

tirană, . SR | i, | 

' Partea cea mai mare a musafirilor înțelegeau limba... 

lui Corneille, Şi cât pentru, meşteşugitele vorbe: de! 

vânzare, erau : cu toții : pricepuţi . şi: pățiți;: aşă încât . 
e Domnița puti să fie. mulţumită cu . «publicul» : ei, al... 

căruiă interes se dovediă, adesea printr'o marâială de . 
încuviinţare. Pe la câte un: loc, unde se vorbeă de .. 

mărimea, "înţelepciunea şi virtuțile Domnitorului, nu - 

se făcea, economie . cu „aprobările, neîndoelnice. şi 

4
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înflăcărate, iar Caragia închidea atunci ochii pe ju- 
mătate, şi un suris: uşor jucă: împrejurul buzelor. lui. 

"Atât Vodă cât şi boierii lui se cunoşteau bine, unii 
pe alţii. . 

După sfârșitul teatrului, Ralu veni în sală, şi fu în- 

_conjurată de cucoane. Se mirau de rochia ei, iar dânsa - 
zise zâmbind : -<Este un dar, pe care mi Pa făcut Sul- 

tana. Ea a ţesut rochia asta.>. „Apoi se întoarse la 

bărbaţi, ca să vorbească cu ei despre dramă. Il rugă 

pe "vornicul Constantin Samurcaș, să-i înfățişeze pe 
Eforii şcoalei celei nouă Rumâneşti. 

„ Când veniră să se inchine înaintea Domniței Ba- 
nul Constantin Bălăceanu, "Vornicul Gheorghe Go- 

 lescu şi. Logofătul Ştefan Nistor, ea le zise în felul 

ei; vioiu şi drăgălaş: «Nu doresc laude, cinstiți bo- 
ieri, ci vă rog numai, să primiți o însărcinare din 

parte-mi. Spuneţi lui Gheorghe Lazăr, Directorul dela | 
Școala voastră, că în. teatrul, pe care lam jucat as- 

_tăzi, este vorba, de strămoşii voştrii.» 

a <Cari strămoși, Luminăţia Voastră ?« întrebă 

Vornicul. 
o — «Romanii cei străluciți, > răspunse Domnița. 

— <Doamne Sfinte!» zise atunci bătrânul Bălă- 

ceanu, «teoria aceea despre obârşia neamului, pe care 
a adus-o Gheorghe Lazăr din Ardeal, a ajuns şi la 
urechile Luminăţiei Tale?» 

— <A ajuns răspunse Ralu, «şi m'am bucurat de 
7 

"ea. Fără îndoială, poporul” Rumânesc este coboritor 

dela Romani.» : -, 
Logofătul Nistor se închină adânc: «Eşti „prea mi- 

4 

— «Eup i. tăiă vorba” Domnița, cu '0 privire glu- 

meaţă, «cum aşă? Eu n'am fost nicidecum Jupoaica, 

“ Hatducul. - o 28 

x 

7



care a alăptat pe Romulus şi Remus, şi prin urmare 

n'aveţi să-mi' mulțumiți nimica mie.> S 

Banul Bălăceanu râse cu' hohot, pe când Nistor se: 
uită uimit ŞI părea supărat. Spre a-i veni într ajutor. 

Golescu' adaose: <Lazăr este fără îndouială un mi- 
nunat bărbat și bun dascăl, dar nu:se: poate tăgădui, 
că are :unele idei utopice. El ţine, una şi bună, că este 

'în stare să predea toate ştiinţele, şi în deosebi şi Ma- 

_tematica şi Gheometria, în limba Rumânească. Dar la 

aceasta nu -se cere numai dorinţa înfocată, ci mai 

"nainte de toate se cere o limbă, şi nu se poate chemă 

o limbă idiomul, pe care-l vorbesc țăranii»: 
— <Să-ţi spun ceva, cinstite Vornicule,» i răspunse 

Bălăceanu, «eu |- -am pus pe Lazăr la încertăre şi am 

văzut, că vorbele. lui sunt întemeiate .pe adevăr. Eu 

l-am. pus să-mi măsoare un loc şi am asemănat apoi 

“planul lui cu “altul, pe "care mi-l făcuse un Neamţ. 
"Şi ce să vezi? amândouă se potriviau în tocmai la 

țifre. Țifrele, iubitul meu, nu mint!» 

„n —. «Apoi mi se pare, începu Domnița din nou, 

<că tu, cinstite Vornicule, eşti nedrept față cu limba 

“poporului tău; Pe. cât ştiu eu, cu ea s'au 'îndeletnicit, 

şi încă cu-mare. dragoste, bărbaţi luminaţi şi poeţi : 

simţitori, precum au' fost boierii Văcăreşti, ) Nu sunt 

oare scrise în biserica Sf-lui Spiridon, la acea icoană 

ctitoricească, care-l înfăţişează pe Spătarul Enache 

Văcărescu cuvintele măreţe :. 

<Urmașilor mei Vacarești, las vauă moștenire 

Creșterea limbei 'Rumâneşti ș'a a patriei cinstire LE 

? 

lară « se închinară boierii cu mirare adâncă. Această i 

urâtă Grecoaică mărunțţică, eră “fiinţa femeiasciâcea
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“ mai. ciudată, pe care o văzuseră ei. Ori vroiai. ori nu, 

“trebuiă să vorbeşti cu ea,ca şicu un bărbat, adică tre- 
“buiă' să asculți părerile ei despre. lucrurile serioase 
„Și să ţii seamă: de ele, ba eră mai greu să vorbeşti 

“cu ea, decât cu un bărbat, fiindcă ea! nu primiă lin- _- 
suşiri găunoase şi se.ridică'chiar la o înălțime uimi- 

toare, aceea “a: unei -Domniţe din Neamul “Ţării. Ea 
luă în nume de rău, când se arătă cineva dispreţuitor “ 

“pentru. poporul Runmiânesc, pe. când toți -ceilalți Fa- 

narioţi îşi arătau, fățiș, acest. dispreț şi nu vorbiau 

“de Ţările Rumânești,. pentru ale căror Scaune Dom- 

neşti . se rupeau în Constantinopole, ca. câinii vestiți” 

ai “celui 'oraş împărătesc pentru un ciolan, niciodată! 

altfel, decât numindu-le «Ţară ticăloasă», iar limba 

Rumânească o limbă <mojicească. şi :proastă». Ei adu-  - 

- seseră şi pe boierii pământeni atât. de departe, încât 

şi aceştia — afară. de puțini — făceau tot ca ei. 

„. loan -Gheorghe- Caragea, care : gândiă și lucră înr 

” tocmai ca şi toți compatrioţii: săi, lăsă. însă pe fata sa: 

cea: mică, să urmeze cum vroiă. Lui'îi veniă la so- 

-coteală, ca, alături cu. sistemul lui de.jaf şi de stoar- 

cere, fată lui să urmeze.o politică nobilă de femeiască 

bunătate,. fiindcă aceasta, dădea Curţii lui.un lustru 

„plăcut, şi la. "vre-o: împrejurare oarecare, puteă s să as- 

tâmpere “bănuielile Turcilor. 

Cu un fel de :amestec de. mândrie părintească şi 

de fudulie, “el firitisese- pe Ralu, după, teatru,. și 0'să- 

'rutase pe frunte. | 

Mai pe urmă i zise lui Samurcaș: "ese. vede, că 

Corneille n'a şezut într! un” Scaun Domnesc, căci alt- 

mintrelea ar. fi pus, — : de pildă: pe. Impărăteasa sa 

Livia, care nu- şi ascunde părerile, - — să zică, că. un 
. 

Pa et: , Dia . . a
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Domnitor poate iertă, dar nu poate să se încrează. * 

Voiesc să crez "despre Cezar. Augustus, că în faptă, 
“n'a fost așă. de: copilăreţ. > . 

- ÎI D= 

.. 4 > * % . ia . - 

. După ce se retraseră fetele, Ralu îmbrăţişă pe Sul- 

tana:; <A fost o seară frumoasă!» zise ea, «rochia 
dela tine a fost.cu noroc,'iubita mea!» : 

Sultana nu dormi toată noaptea, îşi aduceă aminte - 

Ge zilele de primăvară, când ţesuse haina pentru-Dom: 

niţa. Acele zile erau acum departe: ca un vis, ce abia 

sar mai puteă crede.. Dar din: acest vis, trăiă tânăra 

'fată înainte. Iși: va fi: mai aducând oare aminte hai- 
ducul de dânsa? Singurul semn, care i-l dăduse el, 

„eră, că ascultase, cum băteă răsboiul, la care ţeseă ea, 

şi chiar aceasta.o făcuse având dorință, să nu fie.văzut. 

 Eli-a dăruit atunci numai o gândire sburătoare, fiindcă" 

trebuiă să-şi țină sufletul lui: slobod 'pentru lupta, la 
care eră hotărît să-şi jertfească toată ființa sa. .. 

„Pentru fericirea, de a fi fost atât de aproape de el 
în primăvară, ea eră hotărită acum bucuros să sufere. 

. Inima. o -simţiă grea, ca plumbul în pieptul său, dar 
vroiă să poarte, cu vrednicie, povara aceasta. 

- Atâta. numai -că obrajii ei se ofeliau, din ce în ce, 

erau atât de păliţi, încât Domnița i zise în dimineaţa 

: următoare, speriată: «Draga mea, cum te-ai schimbat!» 

—. <N'am dormit, zise Sultana. zâmbind.: 
-— «Da, aceasta se întâmplă “adesea. după o ser- 

bare frumoasă, sau vre-o seară plăcută. Te sirați 

prea mișcat, ca să poţi dormi, gândurile se ur- 

„_mează înainte,» zise: Ralu, <însă, scumpa mea, să 
„nu- mi ieai în: nume de rău, tu ştii că nu este din do- 
rința de aaflâ tot, ci din îngrijată prietenie pentru ti tine,.
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"dacă te întreb: ești cumvă' bolnavă ? Eu sunt: îngri- 
„__Jată de mai mult în privința ta. Şi datoria mea este, . 
“să nu te .las, să te bolnăveşti. Te „rog ai tu vre- 0 

„. suferinţă - trupească 22 - 
— «Nu, iubita mea Domniţă, nu-ţi face: griji .ză- - 

-darnice,> răspunse Sultana veselă. «ţi făgăduiesc, că- ţi 
- voiu spune îndată, când mă va dureă măcar vârful unui 

” deget.» a 
__ „Odaia fetelor fiind în Dartea liniştit a a “casei, din spre 
grădină, se auziră, pe neaşteptate vorbă zgomotoasă 
şi nişte strigăte" prin săh. Incepură îndată şi alergări 

| „grăbite,; din pricină lor tremurau uşile, în balamalele 
şi _broaştele, uşuratic făcute de Țigani. 
"— <Trebue să se fi. “întâmplat ceva,» zise Ralu. 
In aceeaş clipă intră o slujnică în odaie şi zise cu 

„ sufletul înecat: «Măria Ta, îl âduc, prins, pe! haiducul - 
Iancu Jianu.» E e 

Domnița încrucişă amândoi mâinile pe piept și. 
se întoarse spre Sultana. - 

Aceasta ridicase capul în sus, fata ei eră albă ca 
tibişirul şi 'ochii ei înholbaţi. 
Sosi 'a doua slujnică : «Toţi alergară în curte şi pe 

“la ferestre!» spuse ea.. «Insuş Măria Sa se: scoboară 
în jos, pe scări.» . : 

"Ralu: apucă pe. Sultaria de mână, şi fără să schimbe 
o vorbă, ele se duseră, cu paşi repezi. prin gangurile 

pline de oameni, la..scara din faţă. Când trecură pe 
la .capul scărei, “văzură pe Voaă, stând, învelit în blă- 

nuri, jos la uşa de intrare. Ă 
Domniței, se . înțelege, i se făcu loc peste tot, şi 
curând erau,. amândouă” cu Sultana,: „aşezate la o fe-- 

reastră şi priviau în curte, Acolo se înghesuiă o mul- 
țime, foarte bălţată, prin zăpada albă. Erau Ciohodari,



  

E pi 

roşii. şi :verzi;. Arnăuţi. de casă, care aveau şi ei min- 

tene roșii deschise, cu vulpi.pe de. mărgini, Ţiganii 

de prin pivniţi, din- bucătării şi de prin grajduri, se: 

mai amestecau şi ei.. Arnăutul călare, „care vestise 

- sosirea Jianului, își duse calul său, năduşit, prin mij- 

locul mulțimei la: grajdul din fundul curții. 

Minunata!. adunare însă,.care eră pe scările din 

dreptul porţii de intrare, tinerile fete nui puteau s'o: 

vază, fiindcă fereastra 'lor eră tocmai într'un ciardac, i 

care ieşiă deasupra scărilor. Imprejurul lui Vodă erau” 

"boierii lui. şi tiştii casei, la: spatele lui, pe scări, stră- 

Juciau hainele, cusute cu aur ale copiilor de casă şi | 

ale înalților slujbaşi ai Beilicului. 

Tocmai sosiă afară, la poartă, o cărucioară de postă, 

şi surugiul opri pe. loc, smucind cei patru cai, aşă 

încât ei se ridicară pe picioarele de dinapoi. “Afară 

de surugiu, mai şedeau, sau, mai bine erau înfipţi: 

încă alţi patru oameni în cărucior. Ei se dădură jos: 

pe rând. Intâiu doui -Arnăuţi “armaţi până în' dinţi. 

Apoi — şi. acum. se deschiseră mari ochii tuturor — se 

ridică în sus, pe marginea căruţii un om, căruia, când 

sări afară, îi sunau lanţurile dela, mâini şi dela picioare. 

„Inconjurat de paznicii săi, lancu Jianu “înaintă prin ” 

curte. El purtă capul sus, ca de 6biceiu, Chica-i nea- 

_gră se vedeă căzând pe supt căciulă.. Minteanul îl „avea, 

aruncat: uşor -pe umeri. - " o 

In tăcerea ce domniă, Vodă zise: eKrima, to pali- 

kari! -— Păcat de acest viteaz | ” 

Fetele de sus auziră vorba aceasta.. 
Aa x 

+ . . . . . 
* 

“După ce intrase Măria: Sa iarăși în casă, Baş Cio- 
hodarul dădu poruncile sale, râcnind, şi cincizeci de -
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oameni din paza Curţii, duseră pe Iancu la puşcăria, 

care, pentru mai mare înlesnire şi siguranţă, eră aşe- 
zată într'una din curţile din dosul Conacului. Se pu- 

teau închide acolo, repede şi fără să se bage de seaniă, 
făcătorii de rele primejdioşi. . 

Vodă şi boierii divaniţi, se întruniră. în grabă la 

- O consfătuire neobişnuită şi tainică, a întregului Di- 

- van. Adunările obişnuite se făceau de' trei ori pe săp- 
tămână, “Lunea, Miercurea şi Vinerea. Ziua, în care 

fn adus Jianu, eră o Sâmbătă. Abia la vremea prân- 

zului, ieşiră boierii din: Divan, şi fură poftiţi la masa 

Domnească. Caragia eră vesel şi vorbareţ. 

Ralu, care venise singură, fiindcă Sultana rămase în 

iatacul ei, prinsă de nişte friguri, ascultă cu mare băgare - | 

de seamă la tot ce se vorbiă. Vodă deschise vorba, 

şi ceilalți o urmară : despre Jianu. 

Astfel află Domnița, unde şi cum fusese prins gro- 

zavul haiduc. Se întâmplase într'o vie .la Caracal. 

„Jianu venise tocmai să vază pe fraţii săi. O femeie . 

” îl pusese. pe Cârc Sărdarul Iamandi pe urma lui. Eră 

pagubă numai, că Cârc Sărdarul îşi pierduse vieața 

cu acest prilej. Căpitanul de haiduci fugise prin. vii, 

-dar uşor i se găsiră urmele prin zăpadă, şi se înțe- 

lege, că atunci, când se văzi! împresurat şi pierdut, 

el trăsese câteva: focuri. Iamandi căzu la cel dintâiu, 

şi al doilea glonţ lovi pe femeia, care-l vânduse pe 

haiduc. Se vede: însă, că Jianu'm'a vroit, ca lucrurile 

"să vină astfel, căci, după ce văzu, pe cine împuşcase, 

el aruncă arma cu un strigăt de scârbă, şi se dădu 

prins în 'mâinele poteraşilor. Ciauşii ? Nerses Kerkorian 

şi Melilon Torosian îl luară. în primire. , 

Despre ce hotăriseră Vodă și cu boierii lui în sfat, |
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nu răsuflase nimica, dar după masă ei se adunară: 

încăodată în divan. ' | 

-" Acum începu Ralu să trimită slugile şi credincioşii 

săi în toate părțile, ca să afle, ce se făcuse cu hai- 
“ducul până acuma, şi ce are să-se mai facă cu el. 

Din când în când veniă la Sultana, care zăceă :ca 
moartă în. perinițele divanului, şi-i .spuneă: cUna' 
sută şi cincizeci de Ciohodari păzesc pușcăria; ni- 

-meni mare voie să se apropie. Chiar, şi slujitorilor, | 
le este oprit, cu straşnică pedeapsă, să vorbească la - 
Curte cu aci cari intră şi ies. O ceată de oameni, care 
se adunase înaintea porţii,:'a fost izgonită de Cioho- 
dari cu bicele. Dar: aceste-măsuri nu: se vor puteă 

““păstră pentru :multă vreme. Dovadă că 'soarta închi- 
„sului va fi hotărită în scurt timp.» | 

Atunci se deşteptă Sultana din! amorţirea sa, se ri- 
dică în sus, se sprijini pe amândouă mâinile, şi se * 
uită speriată la prietena sa: «Crezi tu:..? tu crezi... 23. - 
zise ea îngăimat, — buzele şi limba îi erau uscate... 
In sfârşit strigă: «Crezi tu, că au să-l ucidă ? 
-- Inainte de a puteă răspunde Domnița, intră : cre- 
dinciosul ei Arap, Ali, se închină cu mâinile încru- 
cişate pe piept şi vesti: «Prea Milostivo, pe Iancu 
Jianu l-au dus la spânzurătoare.> 
„Ralu cuprinse” cu brațele pe Sultana, dar tânăra 

fată se smulse, 'sări de pe: divan, şi zise cu tot su- 
fletul în flăcări :. <Trehuie să-l scăpăm !> 

— «Dar cum...2> se văită cealaltă... 
— «Nu ştii tu nimica, tu înțeleapto, tu Luminato 2. 

* plângeă Sultana, aruncându-se în genunchi, şi în- 
cleștându- -şi “mâinile peste mijlocul subţire al prie- 
tenii 'sale. Apoi. se târi înaintea icoanelor, se lovi cu. 
fruntea de podeală și strigă înecată : «Ajutor... Aju-
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tor....2 Deodată însă se sculă, drept în sus, ridică 

capul, de părea - foarte înaltă: <Este un vechiu obi- 

ceiu în Ţara noastră,» zise ea; cu ochii aprinşi, «dacă 

pentru un osândit la moarte, neînsurat, se găseşte 
o fată, care .vreă să-l iă de bărbat, atunci i se dă 
iertare ! Eu îl iau pe lancu Jianu !» - | 

Ralu strigă tare: «<Evrica! Evrica! Acuma ştiu şi 

eu, ce trebuie să fac!» şi fugi din odaie, prin. tot 
lungul gangului, strigând la slugi : <Unde este Vodă ?> - 
Când auzi, că este încă în divan, ea se repezi prin 
giamlâcul, care împreună Palatul: cu Divanul, făcu, 
ne mai -având glas, semne mute Ciohodarilor, să-i 

deschiză toate uşile; Şi ajunse, deodată înaintea Scau- 

nului Domnesc: al. Tatălui său. . 
Vodă, care eră totdeauna măreț, când ţineă Divan, 

şi simândicoșşii lui boieri, se uitau cu mirare, la fata 

aprinsă, care-şi apăsă în piept pumnișorii ei micuţi, 

încărcaţi în diamante scânteietoare. . | 

„__ Dar.când vroi să deschidă gura Caragia, ea i apucă. 
_“înainte şi zise: <Ipsilotate ! tu ai trimis tocmai acuma 

"un om primejdios, pe fiorosul Iancu Jianu, ca să fie ucis, 

- fiindcă s'a răsvrătit împotriva ocârmuirii și fiindcă, - 

stăpânit de ura sa, a prigonit pe Greci! Ipsiloțate !: 

ca Vodă şi ca Grec ai dreptate, dar acuma vreau să- ți 

“vorbesc ca unuia şi mai presus, decât Vodă şi ca celui * 

mai mare, decât toți Grecii. Vreau să vorbesc cu tine 

ca unui duh, care este înălțat .cu mult mai .presus. 

peste “mulțime, “pentru care rangurile şi cinstele sunt 

ca pleava, dar sufletele oamenilor ca mărgeane stră- 

vezii.. Astfel fiind, tu ştii că este însăş o înălțare să 

greşeşti, luptându-te. pentru un scop înalt, şi că odată 

Dumnezeu ne va judecă pentru gândurile noastre, și 

nu pentru faptele noastre.. Milostive şi luminate Dom- 

,



  

nitorule, fă şi tu astfel! Mai spune încăodată vor- 
bele frumoase, care le-ai rostit astăzi : «Păcat de acest 

“bărbat viteaz l» Şi adu-ți aminte, că şi fiii cei mai 

buni ai Eladei se retrag la munte, se fac clefţi şi că 

zângănesc şi, ei,- mânioși, lanţurile, în care: omenirea | 

s'a ferecat pe sine însuş din vremuri foarte vechi; 

ei fac tot astfel, cum fac haiducii în această Țară. 
Adu-ţi aminte. de cântecul despre -vechiul Olimpos cu - 
acele patruzeci şi patru de vârfuri şi cu ale lui cinci- 

zeci şi două de izvoare: «La fiecare vârf este un 

scut, la fiecare. izvor şade un cleft !» Să nu iei în 
. nume de. rău Rumânului, tocmai acea, ce te umple 

pe-tine cu mândrie vitejiască, la” Greci, iubirea de 
slobozenie ! Căci tu ai. binevoit, stăpâne, să fii Vodă, 
şi 'să ţii soarta” acestei Ţări în părinteasca.ta dreaptă. 
Lasă să se reverse lumina. soarelui dreptăţii tale pe 

. deasupra duşmanilor tăi, fiindcă tot ai tăi copii sunt 

şi ei. Ipsilotate!. este un obiceiu în “Tara: aceasta, din 

„vechi, ca un osândit la moarte să fie iertat, dacă se 

găseşte o fată,. care să vreă să-l iă de bărbat. Pe 
Iancu Jianu .vreă să-l iă de bărbat Sultana, iubita mea . - 

"Sultana !» 
„Prin rândul celor douisprezece divaniţi, cari stau în 

forma unei potcoave împrejurul Tronului, treci o tre- 

*  săltare.. Sub groasa coaje de fudulie, lenevire şi des- 
frânarea de sineş iubitoare, care înveliă sufletele lor, 

se mişcă, la câte unul dintre ei, ceva, ca un fel de... 
entuziasm pentru acea ființă tânără cu înalte 'simţiri. 

„“Lui Vodă îi. plăcii aceăstă scenă. El se gândiă la 
«Cinna», îl măguliă, câ retorica fiicei şale strălucise 
înaintea boierilor celor mari ai Țării. Ce-i i spusese ea, 

îl linguşiă de asemenea, în formă numai, căci de drep- 

tatea în sine, prea puţin i păsă. Dar ca să i se zică



, . - 7 

2443 

ui <mai mult decât Vodă» şi «cel mai mare dintre: 

"toţi Grecii» .şi-să fie asemănat cu Dumnezeirile, ace- 

stea erau un.fum de tămâie, foarte plăcut pentru “el. 

„Cu o mişcare lină şi frumoasă întinse Caragia braţul 

şi apucă mâna lui Ralu, întrebând apoi: «Cinstiţilor 

şi luminaţilor mei. “boieri, nu se înşală fata Noastră ? 

Este, cu adevărat, un asemenea. obiceiu în Tara acea- 

„sta, ca o. fată tânără să .poată scăpă dela moarte. pe . 

ie 

! 

„un osândit, dacă îl iă de bărbat ?> . 
"Mihaiu Golescu se sculă în sus și barba-i tremură, 

când răspunse. «Este, Măria Ta, este acest Obiceiu |» 

Ceilalţi strigară şi ei: .cEste !>: 

— «Ei,» zise Vodă; <precum_ văd, la toți vă pare. 

“rău de mândrul cleft ?> - - 

Ralu îşi mușcă buzele, âproape sângerându- le. Pe 

când. Divanul stă de vorbă, căruța cu osânditul sbură 

'spre 'locul pierzării. Fără voia ei degetele-i, îngheţate, 

tresăltau în mâna tatălui său. * 

El se uită la ea: «Vrei să te 'las, peştişorule neaă- 

tâmpărat 2» şi cu hotărire întemeiată grăi către boieri: 

<Cinstiţi şi luminaţi boieri, daţi voi iertare haiducului 

Iancu Jianui, dacă îă de nevastă pe Sultana Gălăşescu - 

şi dacă jură, că nu se va mai apucă niciodată de meşte- 

"şugul de. răsvrătitor ?> . o 

„Os adevărată furtună. se ridică. Ă 

 Caragia se gândiă:" «Cu acest ciolan am făcut o 

aruncătură. foarte dibace la câinii de Rumâni. Nimic 

nu-i sâdilă mai, mult, decât dacă urmezi încurcatele 

şi proastele lor <obiceiuri ale pământului:>, Cu acea- 

sta ei vor uită «cafeaua tare,» care se beă la Bucov. | 

La Țarigrad nu se. va mai face. nici o arătare de 1u- 5 

cruri neplăcute, și eu mai câştig vreme, ca să nu tre- 

buiască. să plec.» Cu glas tare zise apoi. Marelui Lo-
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gofi At: «Cinstite- Logofete, fă porunca de iertare pentru 
Iancu Jianu şi pune:pe dânsa pecetea Domniei mele.» 

pi 

Când intră pisarul cel -mare al Divanului, împreună | 
cu Baş-Ciohodarul, în puşcărie, spre a vesti osândirea, 
haiducul făcu scurt din cap. Eră mulțumit, că cel 

- puţin lucrurile mergeau repede. Numai tărăgăială să 
nu fie şi zăbavă în, ocolul 'acesta scârbos, pe paiele 
putrede şi. murdare, „De astădată se mântuise, :Dar 
nici el nu mai eră de nicio treabă, nu mai putea. 
să-şi ușureze inima cea grea, apăsată ca de plumb. . 

El își lipi pumnii de frunte : vroiă să.nu mai gân-: 
diască. Ar fi dorit mai bine 'un: glonţ. Dar la urmă, i 
moartea tot moarte eră, erau bune și furcile pentru, 
sfârşitul acesta. | 
Veniră 'să-l ridice. EL se sculă repede. şi se urcă în 

căruţa, care-l aşteptă: Printr'o poartă lăturalnică tră- 
sura ieşi din curte. Inainte şi după ea erau Arnăuţi 
“mulţi călări. Dar orcât de cu grabă şi de tainic, se 
făcuse totul, — fiindcă Vodă se temeă de iubirea, ce 
aveă norodul pentru Iancu, — totuși. se: lăţise, ca prin 
fulger, ştirea în oraş, că Iancu Jianu. este în Bucu- 
reşti, : - po . 

Şi. fiindcă. soarele. lumină pe. cerul de. iarnă, vânăt 
adânc, şi încălziă puţin: văzduhul, nebântuit de vân- 

„turi, ulițele gemeau' de lume. Mai ales pe Podul Târ-! 
"gului de Afară, care ducea la Obor, unde eră şi locul 
de, osândă, lumea eră îndesată:om de om, când sosiă 

“ osânditul cu paznicii stăpânirii. Nici femeile nu se 
mulțumiau de astădată, să se uite numai de după muş- 
catele lor şi „a altor flori, cari le umpleau ferestrele
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pedinlăuntru. Ele ieşiseră inaintea | “porţilor, şi scur-" 

teicile lor de atlas şi catifea, îmblănite la guler şi pe 
dinainte, cu blănuri galbine şi albe, făceau, ca mul- | 

țimea să pară foarte bălțată. Roşii, liliachii, verzi. ca. 
smaragdul şi cenuşii ca oţelul, străluciău aceste vest- - 
minte frumoase în lumina puternicului “soare Rumâ- 

„nesc. Femeile ţineau scurteicile, strânse pedinlăuhtru, 

“lipindu-le de trup,. aşă.. că mânecile atârnau, slopode, 
din umeri în jos. 

Lumea eră tăcută. Chiar și iumeroşii “precupeţi 
Olteni, cari umpleau de obiceiu ulițele cu strigătele . 

: lor; amuţiseră acum, amestecându-se cu cobiliţele, cu 
coşurile şi cu găleţile-lor, în mulţimea înghesuită. 

| —" «Este din. Romanați, ca: mine, zise: unul, cu. 
- mândrie, către un om de lângă el. .: Ie 

- Vorba aceasta trecu din gură în gură. 

— «E: Oltean,» se ziceă. ! 
"— «Aşă de 'tânărb oftă o femeie. 
-— «Asta n'a fost u un om, a fost! o vijelie, >  deslușiă 

un altul.-: ! - -. 

.. — «Dacă a. greşit, "Dumnezeu . să-l. ierte adăogă 

un bătrân. 
„— <A fost milos cu sărăcimea, >: zise iarăşi un alt | 

i precupeţ Oltean. - . - 
Zăpada cea mare făceă, că se perdeă zgomotul căruței, 

“în care şedeă Jianu, aşă încât el-puteă s'auză vorbele 

pe care le spunea lumea. Inalt, cum eră, priveă cerce- 

tând la mulțime. Amurgi atunci o ciudată părere de 

rău -în sufletul lui. El ar fi putut să.se pună în capul 

acelor mii de oameni, “ale căror inimi băteau pentru 

el! Ei l-ar fi iubit; nu numai ca pe haiducul din po- 

veşti, neînțeles, care-şi săvârşiă faptele mai adesea î în 

nopțile fără lună. şi se , ascundea apoi, ca o fieară fu- E 
. ij . 

7
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gărită, în “codrii nepătrunişi ; nu, ci "ca un Căpitan . 

trimis de Dumnezeu, care ar fi păşit. -slobod, la lu- 

„miha soarelui, a căruia față ar fi luminat-o iubirea 
- poporului, şi înaintea cărui încrederea şi dragostea 

poporului s'ar fi urcat, ca o: tămâie plăcută; steaguri 

şi cântări ar” fi mers înaintea lui, „şi mii de glasuri 

Var fi întâmpinat. Da! El simţiă acuma puterea în 

pieptul” său, să: ajungă la asemenea - mândrie şi: dra- 

goste, — astăzi când. se găsiă pentru întâiaşi dată în 

fata unei mulțimi, în ziua mare, și când pe tot drumul 

îl însoţiau numai cinstire şi mulţumiri. Oare eră asta 

pedeapsă pentru tudulia . lui, de a nu fi vroit. 'să se 

pună în' capul. «ticăloşilor»> ?--Fost-ar fi deajuns, să 

” deştepte în inima lor iubirea, spre a-i preface în oameni 

vrednici ? : 

Se vedeau acum  furcile. : „Se vedea: pe cer stâlpul 

ridicat, cu coşiacul deacurmeziş. Calăii, îmbrăcaţi în 

haine roşii, se rezimau colo' sus, pe podul, ce încon-. 

jură furcile. Eră şi un preot ăcolo. | 

Indesată stă mulţimea pe piăţa largă, şi Arnăuţii 
o loviau şi o înjurau, fiindcă nu făceă' loc îndestul 

- de grabnic.. Ei primiseră poruncă, să isprăși iască cât 

mai iute. î 

Jianu nu-i împiedică întru nimica. El sări din căruţă 

în'jos şi alergă pe scări iute! la furci, atât de iute, 

cât îl: iertau lanţurile dela picioare. - 
Un murmur. trecu atunci! prin mulțimea oamenilor, 

asemănat cu mişcarea undelor unei ape. Un glas strigă: 
«Dumnezeu să-i fie într'ajutor !» Îndată începură: Ar- 
năuţii, cari erau aşezaţi încerc împrejurul. locului. de 

osândă, să împingă, lumea înapoi, înjurând- -o în gura 

“mare. | 
“Sus la furci, calăul î începuse să bată din picior, fiindcă
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eră zăbovit prin citirea, pentru osândit, a tuturor ru- 
găciunilor obişnuite la morţi. 

Iancu se uită spre cerul albastru, şi.se gândi: : «Acuma 

are să se facă întuneric împrejurul meu.» | 

Deodată se auzi un strigăt pe piaţă, tot” mai tare, 

tot mai apropiat venind din spre oraş. Se ridicau bra- 

ele. In marea de oameni, se porni un vârtej. O uliţă 

se: deschise de sine. La urechile celor ce ședeau pe 

“pod, ajunseră vorbele: <Staţi! Staţi pe” -loc! un lip- 

can! O poruncă Domnească !> 

Arnăuţii vroiau.să facă linişte, dar mulțimea se deș-. - 

părţi, şi .un călăreț ieşi în față, în mijlocul cercului, 

ce rămăsese slobod împrejurul furcilor. : Al, Arapul 

-“Domniţei, sosi călare pe deşelate, arătând o hârtie, 

“cu o pecetie atârnată de ea.. -. 

-Buluc- Başa, care eră. în. capul Arnăuţilor, alergă : 

spre. el, luă hârtia, sărută pecetia, şi trecând repede 

cu ochii peste.ca, făcu o față înirată, 

Intr'aceea Ali făcea mereu semne:spre furci î în sus: 

<Staţi! Staţihb - 

Buluc-Bașa 'arătă hârtia preotului Și € acela o ceti. Ea 

cuprindea iertarea osânditului, fiindcă o fată, Sultana 

Gălăşescu, Cuconiţa de Curte a Domniței Ralu, este 

“gata să-l ieă de bărbat, ceeace, după vechiul obiceiu 

„al pământului, îl scapă pe acest făcător de rele dela . 

moarte. 

Abia înţeleseră oamenii cuprinsul scrisorii Dom- 

neşti, şi acest popor, altfel tăcut, care' uitase şi stri- 

gătele de bucurie, ca şi pe cele de. jale, începi un 

urlet asurzitor. de veselie. Nici 'un Grec nu putea 

să-şi aducă aminte, să fi âuzit vre-odată un asemenea 

lucru în această '«ticăloasă “Tară». RE 

Şi în “mijlocul gălăgiei - sosi o caleaşcă Domnească,
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în fuga mare, şi se opri la piciorul furcilor. Arnăutul 

de casă, care sta în picioare pe scândura din dosul 

caleştei, sări jos şi deschise uşa cu repezială. Din tră- . 
sură ieşi o fiinţă, care, chiar învelită în blănuri cum 

eră, păreă încă trasă prin inel. . 

Când ea se văz, alergând în sus pe scări, bucuria. 

norodului cresciă încă şi mai, mult.- | 

La capul scării o primi. preotul, zicând: <Duim- 
nezeu să te binecuvinteze. Tu ai făcut o faptă mare!» 

Preotul eră Rumân, dela una din bisericuţile dela Obor. 

Sultana nu: găsi nici 'o vorbă de răspuns, ea amu- 

_ţise în urma frământărilor sufleteşti, prin cari trecuse, 

şi nu ridică ochii săi dela pământ. Sta, tremurând, 
dinaintea preotului şi.nu cuteză să se uite la acela, 

pe care venise să-l scape. i 
„Nici Iancu nu se mişcă. Ingălbenit, şi ca înțepenit, 

el stă. rezemat de stâlpul furcilor. Impotriva morţii 

se repezise el cu hotărire, dar faţă cu dragostea, eră. 
doborit. Noroc, că bătrânul preot ştiă, cum trebuie ii 
urmeze în asemenea împrejurare. . 

<Ca să aduci la îndeplinire fapta ta, fiica mea,» zise 
"el, <trebuie, -după vechiul obiceiu, să-i dai osânditului 
mâna ta, aici în locul osândei, șis—el scăzi glasul — - 
«să primeşti ca naş pe călău, —vrei tu? 
“Ea făcu din cap. : A 
Preotul se întoarse spre. Iancu : Si tu, fiule, te în- 

voieşti 22 

Haiducul își aruncă 'chica neagră spre spate, făcu 

un pas înainte, apucă mâna Sultanei,. şi zise cu glas 
tare: <Suntem gata, Părinte.» 

Deodată se înființă şi un chor de nuntă, Copii din. 
popor, de pe la toate “bisericile; se adunau, strecu- 
rându- -se printre Arnăuţi, şi se așezau pe scări, înce-
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_pând să cânte, cu glasurile lor subțiri: <Mărite ţie: 
"Dumnezeul: nostru,» vechea cântare, .cu -care se în: 
tâmpină toate miresele, la intrarea lor în biserică. 
„Femeile din mulțimea de jos începură să plângă. 
„. Preotul 'săvârşiă, cu evlavie, 'slujba de cununie. 
“Călăul. stă alături, uimit, iar când. trebui să. dea | 

mâna miresei, prinzându- -se în hora. «Isaia dănţuieşte, > 
el îşi "şterse. dreapta, zorit, pe poalele roşii. Mireasa 
însă, îşi puse: mâna sa, îmbrăcată cu mănuşă, fără 
-nici 0 îndoire, în mâna lui. Ca să . ridice însă ochii 
în sus, aceasta nu putea. 

“Hora lui Isaia, fiindcă aici. nu eră pristol, se făcu 
” „de ciudatul cere de oameni, preotul, mirii şi călăul 
“împrejurul furcilor, 
_Streangul se clătină, desprins, deasupra capetelor lor. 

A. . . E 

In fuga mare, cum venise; 'se întoarse”  caleaşea-: 
Domnească iarăş înapoi în oraş. 

Uralele „poporului însoţiau trăsura. 
. Inlăuntru în trăsură eră : tăcere adâncă. Cei doui 

tineri şedeau, unul lângă, altul, nu se mişcau de loc 
" şi nu scoteau nici o vorbă. Sultana țineă capul aplecat -. 

în jos, ca un ghiocel, iar capul lui Jianu se rezimă în 
perinele de atlas, cu care eră îmbrăcat fundul trăsurii, 

Dar mâna fetei n'o mai lăsase Iancu, şi ea se rugă în! 
taină la cer, să-i dea putere, ca să poată răbdă această - 

strângere: grozavă. Tânărul nu-și dădea seamă de as- 

| primea apucăturii 'lui, prin care tălmăciă toată pu- 
- ternicia. simțirii sale. . Ă - „. 

„Aproape ameţită de durere, şi tremurând: de tur- 

““burare -sufletească, se “scobori tânăra fată din trăsură, 

după ce. ajunseră în Curtea Domnească, Găleaşca tră- 

„ Haiducul. o , 99 

e
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 sese la scâra Domâiţei Ralu şi Ali, Arapul, se închină 

“înaintea lui Iancu, rugându-l să urmeze robului său 

într'o odaie, unde sunt toate pregătite, spre. a-şi 

| schimbă hainele. . 

- Sultana n'avusese. nici. vitejia, nici "puterea, să se 

uite la Iancu. .Ea şovăi, între două slujnice, pe scări -. 

în sus, şi când ajunse în odaia . lui - Ralu, i căzu în: 

"braţe, leşinată. , ! 
a 

“Domnița ; porunci să se încuie uşile, findcă în tot 

* Palatul. mişunau oamenii. ca furnicile, stăpâniţi de 

“dorul de a află lucrurile cele nouă, cari se întâmpla- | 

seră. Ea se aşeză lângă prietena sa pe divan şi-i frecă . : 

tâmplele cu oţet de trandafiri, până Sultana deschise : 

iarăşi ochii. | - 

— «Tot eşti tu viteaza mea Sultara, i şopti Dom- 

niţa, «şi vei rămâne vitează. Acuma sunt toate bune: 

Ca în poveste, Crăişorul s'a desfermecat, ţi-l ai câşti- 

"gat pentru tine.: Nu i se mâi poate întâmplă nimica, 3 

rău. Ai să-i fii, de acum înainte, o soţie iubită Și blândă, 

„ca să înveţe. şi el să creadă, că în lumea asta este ŞI. 

„binele. Aceasta să- ţi fie...» | 

Sultana i tăiă vorba prietenei sale, punânduri -i braţul 

pe după gât şi. zicându-i, aproape plângând: «Mi-e: 

„frică, Ralu b a 

— «De ce? _ De cine ?> întrebă Domnița, “mirată. 

-> «De. el 1» răspunse fata. . 

'O clipă Ralu rămase mută. Se amăgise prietena | 

ei atât de mult? Nu eră acel om vrednic de jertfa, 

ce se făcuse pentru el? «Ce ţi-a făcut 2> . întrebă. ea 
atunci, cu desnădăjduire. 
„Cealaltă sări în sus: 

N 

<EI,.ce mi-a făcut mie 2 strigă 

„ea cu ochii scânteietori, <Ce i-am făcut eu lui! Asta 
.
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“să mă întrebi | E u am prins pe. “vulturul slobod, şi 

"acuma “îl. silesc să şază în colivie şi să fie supus...» 
' O veselie strălucitoare se răspândi pe fața deş-' 

- teaptă a lui Ralu, cEvrica !» zise ea, «tu care cuade- 

vărat ştii'să iubeşti un haiduc !-Tu îl înţelegi pe deplin,' 

„de aceea fii pe pace, ai. avut dreptul să-l prinzi. Tu 

nu l-ai împuşcat, în sborul lui spre soare, ci l-ai scăpat, 

pe cel rănit la aripi, tocmai atunci, când alţi vână- 
tori vroiau. să. stingă pentru. el lumina soarelui „pe tot- 
“deauna !»: NE 

Sultana se cutremură., «Abia îmi ine să cred, că 

a rămas el' întradevăr viu.. Of! Ralu, drumul spre... 

„Obor: Mă. .gândiam, dacă e] încă n'a - murit, am să 

mor'eu, până să ajung” acolo.» 
-Şi apoi povesti prietenei sale toate, cum ea înţele- 

-sese din bucuria mulțimei, că mai trăieşte, dar. cum 

"nu îndrăsnise să se uite la el, cum el nu-i spusese, 
nici. o vorbă, ci-o ţinuse numai, "prinsă cu degetele, 

“ lui de oţel: Ea se liniştise puţin prin povestire; când. 
o bătaie la -uşă o facu din nou să, tresară, înspăi- 

mântată. - - 

„Ralu porunci unei slujnice” să.  deschiză: Ali intră 
* înlăuntru şi vesti,. că - Milostivirea sa, Boierul Iancu: 

Jianu, aşteaptă în odaia de primire a Domniței. . ; 
“”.. Sultana se făcu așa de galbenă, încât prietena ei i 

i zise, cu glas aspru : «Du-te la soţul tău.> : 
„= — «Sunt eu..., sunt cu soţia lui...2>. răspunse încur- E 

cată fata... - a 

— «Voi sunteţi acuma cununaţi,> > zise Domnița, cu, 

linişte, :vorbind. ca de' lucruri de sine. înţelese. 

— «Te rog, vino cu.mine !» stărui fierbinte Sultana. 

E De — «Voi n'aveţi trebuinţă de mine. Dar lasă-mă, să 

mă uit la tine. Vreau să fii cât se poate de frumoasă, >



şi cu îngrijire, plină de dragoste i 'așeză părul, şi - - 
„luând un şir de mărgăritare scumpe, dela gâtul său, 
împodobi cu el pe prietena sa. «Aceasta să fie primul. 

„meu dar de nuntă, fiindcă eu sunt naşa voastră, deşi, 
“nu am fost față la cununie.> 

„Sultana i sărută, plângând, amândouă mâinile. 

:Ralu o împinse uşor de umeri, pe uşe. 
Tânăra fată îşi muşcă buzele până 'la sângerare, SI 

“ și-și ziceă mereu, că trebue să fie hotărită; Erau odăi 
. de mult cunoscute pentru ea, prin care treceă: acuma, 
două salonașe mici, ale căror parchete trosniau uşor, 

„sub pantofii ei de atlaz, cum trosniseră totdeauna. 
Ajunse la ușa, care duce în sala cea mare. Mâna ei 
“eră pe ivorul rotund, „care trebuiă să fie întors,'spre 

a deschide uşa, —se uită în sala de primire şi acolo, 
“la cea din urmă fereastră, stă un bărbat înalt Şi pri. 
viă afară, în grădină. Crăcile, încărcate cu' zăpadă se 

„păreau, în lumina de seară, cuprinse de un foc tran- 
| dafiriu. Omul acela nu se întoarse. Sultana înțelegea. 
„aceasta. In sufletul lui bântuiă o vijelie. Iancu Jianu, 
„venit, ca musafir, la Vodă Caragia !: 

Ea se apropiă repede de el şi-i zise: “«Iartă-mă, 

boierule.» | 
Se vede că el : auzise, când Sapropiase Sultana, 

„fiindcă. aşă de repede se întoarse, încât i sbură chica. 
Pletele negre, el nu le tăiase, ceea ce-i dădeă acuma, 
fiind îmbrăcat” cu haine boierești, înfăţişarea unui 
Voevod din vremurile vechi... A 

O privire deschisă, pe care Sultana o simţiă, pare 
că sar fi revărsat lumina peste ea, cuprinse toată : 

' înfăţişarea fecioarei. ' 
— «Doamne! Dumnezeule 1» îngână Iancu, plecân-” 

du-se. şi ridicând șubreda fiinţă în sus în braţele sale, 
4
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_pare „că ar fi fost un puiu de căprioară şi ducând-o 

la-un divan, unde o lăsă cu băgare de seamă în jos., 

Apoi îngenunchiă dinaintea ei şi zise însfârşit: <Tu 
„mi-ai scăpat de' două ori vieaţa, sunt: eu vrednic? .. 
Nu-ţi pare rău? Nu-ţi este frică de mine?» . 

In.loc de a-i răspunde, ea i. apucă mâna, şi înainte 

„ca s'o poaţă opri, ea apăsă buzele pe degetele lui 

“subţiri. El simțiă pare că o frunză de trandafir s se alină. 

de mâna lui: SEI 
— «Sultano, >» strigă el, jumătate speriat şi jumătate 

bucurat, şi așezându-se pe divan, lângă ea, o cuprinse 
în braţele sale. <Imi dai voie, îmi dai ?> şopti el, '<îmi 

dai voie să te sărut ? Este o minuine ! Eşti tu, cu ade-: 

vărat, nevasta mea ? Şi vrei tu să rămâi pentru tot- | 

deauna cu mine ?»' Dar fiindcă ea tot tăceă, el zise 

mâhnit : «Pentru ce 'tremuri, . Sultano ? Ce ţi-am fă 

cut eu?» | i 
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 iz- .: 

bucniască în lacrimi.. Mai eră încă' o întrebare, care 

_* i 'apăsă inima, ca un jăratec, şi de care 'simţiă o groază. 
Cu. buzele tremurate, ea se hotărî să facă această în-. 

trebare : «Spune-mi, te rog, dacă: ştii. Mai  depârte 
însă nu fu în stare să. ajungă. Pe 
| Dar şi nervii de oţel ai lui Iancu Jianu pierduseră, 

astăzi cevă din liniştea lor. „obişnuită. Cu o pătimaşe 

mișcare. el se ridică și zise :.<Ca tu să ai frică de „- 

-mine, Sultano, nu pot să sufer | Goneşte-mă, trimite-mă 

înapoi la furci, dar te rog, să nu tremuri î în faţa mea! . 

Asta n'o pot suferi 

O clipă ea rămase ca: încremenită. Apoi i veni pri- 

„cepereă, şi văz cât de ciudat „este, că el*se iuţise, | 
.



Sa a 
DI 

E - din dorinţa de.a o. vedea | pe: 'ea “liriiştităe Ea trebui: 
“ „atunci să zâmbească și aceasta le: dădu, la, amândoni, 

iarăş liniştire,. PN . N 

„1 Jianu îşi: trecu degetele” prin păr, şi zisa: <Eu sunt 
. un nebun; nu-i aşădb 

  

| - Glasul lui „desriădăjduit şi plin de părere de rău, “dog. 
E teptă în: sufletul. Sultanei acea “simţire de. mamă, sim- 

- ţiră înaltă, care-este î în fiecare suflet. de femeie. Ea găsi 
atunci îndrăzneală să-i pună. întrebarea, ce voia-să ştie, 
hotărît şi desluşit: | «Spune- mi, te rog „dacă tu cunoşti 

“a doua. îndatorire, ce ţi: s'a pus? Este cuprinsă î în po- 
Tunca Domnească? Sau ni i-a spus- =0. preotul 2. 
— Nu ştiu, > 'zise''el- după. o'scurtă cugetare. «Eu: -. 

-am auzit numai numele tău— după: aceea . nimic. Nu 
“ ştiu: altceva. Care. îndatorire'?>:: Miza 

Fericit . priviă la frumuseţile : ei. 
a 

Sultana i întinse mâna cu. sfială, şi el. se 6 plecă, rau- | 
când-o. la buzele sale, cu foc.. 
„1— «Că tu» zise, Sultana' şopiină, en'ai să mai pri- 

„gonesti- pe Greci şi n'ai să. mai fii haiduc.» * 
EL se. ridică. în toată înălțimea sa: «Fireşte,» zise 

-el grăbit: «Fireşte. Pe tine nu. pot să.....». Vorbari 
"se. opri. în gât.. EI întoarse capul : şi “rămase apoi! 
nemișcat, :I :se “părea, . că! o mână de fier. zmulgeă 

„bucăţi :din inima lui, Simţiă. o' “crudă durere, în: cap, 
"şi în tot trupul, durerea! de 'a 'se despărți de 'codru 
şi de slobozenia,: ce el: cuprinde în: sine. De-gândit: 
se va. fi gândit: el și “altădată la aceasta, în răzvrătirea 

. timpurilor din urmă, dar. acuma aveă simţirea întreagă 
şi tot dorul de codru: El vedea desfăşurându- se înaintea 

ochilor sufletului său, pădurile. mari, verzi, Dumne-, . 

. 

. zeieştile păduri. “Ele i cântau, vâjâind,- ele i făceau - 

a 
e . . - , 

. - - So. 
| - Pa .I , p: 

“semne de: sus „din munți, înalții „brazi, fagii deschiși, 

 



> , . „i , pe 

“şi stejarii întunecaţi, conacul lui, cetatea lui minu-. 

: mată, şi care nu. puteă să fie: biruită.., Cerul se. des- 

în chideă, vederea. în depărtare de sus. din vârful mun- . 

î î ţilor, care lărgeşte: privirea şi. gândirea: de asemenea. 

„+ + Soarele răsăriă şi apuneă în fiecare zi: altfel. de mărit,. 

O în feţe minunate „de foc şi cu nesfârşite icoane. de. 

„> raze: Luna. revărsă. taină argintie prin. văzduh. Dar. 

i „mai îndepărtată - “părea, bolta . cerului, atunci, . când 

:- numai stelele străluciau, tremurate. mereu, pe fundul 

ei de catifea întunecată. Atunci ardeau şi focurile: 

- roşii în puterea nopţii, focuri împrejurul cărora eră. 

e “ Dlăcut: să şezi,. fiindcă faptul chiar, că 'se aprinseseră, ... 

seră un semn de siguranță “cucerită, de primejdie alun- „ 

E - gată, Insă, şi această primejdie. eră” o plăcere! Cum 

-oțeliă ea sufletul şi mădulările. Ce plăcut eră să simţi 

puterea în pumn, siguranţa în. ochirea țintei, mlădierea. 

„miuşchilor . în săritură, în fugă. şi în luptă! Dar când ă 

„lupta se- mai dă .şi: pentru dreptate, atunci. se. face” 

- însuşi scopul vieţei,,şi: devine Lege! : E 

„7 Acum eră vorba „să se despartă „de. toate, acestea. IE 

. Despărțirea eră dureroasă şi. aveă deosebită înrâurire 

asupra sufletului haiducului, cum nu, mai avusese până 

acuma nici o altă” suferință, şi nici o durere. Din ochii 

lui mari şi încremeniți, cu cari -priviă la cer, se por- 

| niră „două lacrimi în jos. pe: obrajii lui. i . 

Mi Sultana nu le văză, fiindcă Jancu stă numai jiimătate 

a “întors spre ea. Rămăsese numai. mâna. lui într'a ei, 

| „Şi tânăra fată se 'apropiă, pe: nebăgate în seamă, din - 

“ce în ce mai mult; până când. îşi alină uşor capul 

„pe. braţul: lui... Da Ă i. 

"Cea din urmă rază. de sfinţit: se > stinsese, cele din 

, urmă scânteieri roşie în mărgelele de cristal, dela cele 

trei candelabre, atârnate de. tavanul salonului, “pieri- 

, 

' 
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„seră şi "ele. Lumina se făcuse cenuşie, posomorătă, i 

aşă cum este, când începe, întunecimea. 

'Un suspin adânc străbătă. din”: pieptul haiduculuii, | 

. printre buzele lui adunate. - o | 
Atunci zise. Sultana : <Şi totuşi pădurile vor în- - 

- verzi, şi dreptatea este. veşnic nemuritoare.» - 

. Iancu Jianu eră aproape să strige de bucurie. EI: 
se plecă spre. fiinţa framoasă,. alături de el: «Cine. 
eşti tu, de gâceşti cele mai ascunse gânduri ale mele 23 

o Eu sunt” soția lui Iancu Jianu > răspunse ea. ;. 
i 

 


