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PREFAȚA 
(la I-a Ediţiune) 

  

In 1887 avui onoarea neuitată de a ceti Majestății Sale Reginei, în feericul castel de la Peleş, câteva din poveştile coprinse în acest volum. 
Când Majestatea Sa bine-voi să asculte po- vestea «Popa care scie carte», de abia înce- pusem a ceti şi Majestatea Sa găsi minunate. asemenări cu lucrarea lui Biirger: «Dep Kaiser und der AH.» Majestatea Sa începu chiar a recita admirabil, cum scie să le _re- cite, versurile legendei germane. 

Mărturisesc că, Puțin sciutor cum sunt de limba germană, ei nu Cunosceam această o- peră a lui Biirger şi că am fost Surprins de asemcnările foarte mari d'intre povestea ce culesesem la satul Brănişteni « Poza caye Scze carte» şi povestea lui Biirger. — M'am temut



4 PREFAŢĂ 

chiar un moment să nu intre în mintea Au- 
gustei noastre scriitoare bănuiala, că eu aş fi 
imitat pe Biirger în «Poza care scie carte» 
şi n'ași fi mărturisit. aceasta, 

De atunci cestiunea asemEnărilor multora 
din legendele noastre cu legende germane, 
engleze, francese, spaniole, etc., m'aă preocu- 
pat, în momentele ce 'mi lasă libere alte o- 
cupaţiuni mai urgente. — Am cetit de atunci 
însemnate lucrări de fo/f/oristică şi "mi-am 
format convincţiuni, de cari cred util se îm- 
părtăşesc, în această prefaţă, pe bine-voitorii 
lectori ai poveştilor din acest volum. 

În casul special al povestei «Poza care scie 
carte», lectorul va vedea, la nota ce se re- 

„feră la această poveste, cum e probat, că po- 
vestea noastră nu are a face cu poema lui 
Biirger şi nu este o copie, ori o imitaţiune 
de la acesta, ori-care fie asemănările dintre 
ambele. lucrări. 

Biirger e mai probabil că 'şi-a scris balada 
«Der Kaiser und der Abt» după vechia ba- 
ladă englesă, culeasă la 1765 de Percy, cu 
titlul < fRege/z Joan și Episcopul Canterbury», 
precum din comparaţia versurilor englese -şi 
germane se poate vedea. 

Es 
ea
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Dar aşa asemănări între lucrările poeţilor 
de la diverse naţiuni pot avea o esplicaţiune 
mai largă în lucrările folkloriştilor moderni. 

Să amintim, în repede schiţe, originele im- 
portantei ramure de literatură, disă astădi: 
folkloristică. 

Folkloristica e datorită Germaniei. In luptă 
contra influenței francese asupra . literaturei 
germane, patriotismul erudiţilor germani, căută 
în literatura populară armele de luptă contra 
direcţiunei francese şi născură folkloristica 1). 

Fraţii Grimm, în lucrările lor a pus ba- 
sele unei întregi şcoli, tindând a proba că 

" asemănările ce se găsesc. între poveştile po- 
pulare ale diverselor naţiuni Europene, provin 
de la comunitatea de origine. Su 

  

I) În curând, după esemplul Germaniei, şi alte țărt începură 
a nu mal despreţui literatura nescrisă populară şi se colectară 
produsele anonime ale poporului, și asupra acelor colecţiunt se esercită, critica, fie după școala fraţilor Grimm, fie după scriito- rul austriac von Hahn, ort după cel engles A. Lang, 

Nu am trebuință de a aminti aci diversele doctrine născute 
din esaminarea fondului literar popular ; mă mărginesc de a spune, 
ca introducere la lucrarea mea, că una din țările, cart după 
esemplul GermanieY, se interesă de literatura populară, fu şi 
Francia. La 1807 deja, ministerul de interne Crâtet, din ordinul lut Napoleon 1, dă o circulară la prefecţi, punându-le strania o- 
bligaţiune, de a colecta ei de prerutindene monumentele idioma.- telor populare din tot imperiul. Același lucru proectase să facă 
şi comitele Salvandy, ministru al instrucţiune! publice pe la 
finele domniei lui Ludovic F ilip. 

Încercarea lui Cretet și a luf Salvandy fu repeţită în Francia
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Sistema fraţilor Grimm, adoptată de Max 
Miller şi de mulţi alţii, a fost cu deosebire 
desvoltată de filologul: austriac d. de Hahn, 
în introducţiunea la <Poveştz/e Grece şi alda-. 
nese» 1). . 

Wilhelm Grimm disese, că elementele mi- 
tice, ce se află în toate poveştile populare 
ariene, ai o origine comună. 

  

în Septembrie 1852, de ministrul instrucțiune! publice H, Fortoul, 
după ordinul lu! Nopoleon III. Se înființă o comisiune orf « Co- 
mită de la langue, de Phistoire et des arts de France», care dete 
instrucțiuni de modul cum să se proceadă, pentru a se aduna 
produsele anonime ale geniulu! popular frances. «Monitorul univer- 
sal» din anul 1852, publică lucrările în acest sens ale lui Am- 
pere. 

Ceea-ce nu isbutică a face nici Crizz/, nici Salvandy, nic! For- 
foul, se realiză şi încă şi ad! continuă a se realisa, de o pleiadă 
de scriitori, din toate ţările Europet, Sciinţa cea nous, Fo/4foris- 
fica, numără astădY nume ilustre, ca ate lut Max Miller, Benfey, 
Comparctti, de Gubernatis, Khăler, Gaston Paris, Breal, d'An- 
cona, Ralston, Anton de Trueba, Blade, Cosquin, etc, 

La no! Românii, fa/Aloristica cred că se născu sub influenţa 
încercărilor din Francia ale lut Salvandy şi Fortoul. Deacă cro- 
nicele noastre vechi ne amintesc despre o seamă de scriert po- 
pulare, opere ale fantasiel, nu este mat puţin adevărat, că nu mat 
după întoarcerea din Francia a d-lui V, Alecsandri, se începe 
culegerea de cântece, balade populare, etc, 

Anton Pann şi mal recent Ispirescu, nu mat puţin minunat | 
contribuiră la fo//foristica românească, Această nouă ramură cul- 
turală devine importantă la not, prin lucrările d-lor Odobescu, 
Hasdeii, G. ID). Teodorescu, Marian, Gaster, D-lor aii studiat Şi 
studiază producţiunile geniuluY popular : cântece, legende, basmuri, 
proverbe, ghicitori, cimilituri, etc, găsind, ca fraţi! Grimm, teza 
ce aceste ai comună cu producerile populare de la alte limbi. 

1) Griechische und Albanesische Maerchen. Lipsca, 1864.
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«Aceste elemente mitice seamenă cu frag- 
mentele unei petre preţioase sdrobită, ale că- 
reia fragmente s'ar fi împrăștiat pe pămînt 
în mijlocul pajiştei și.a florilor: numai ochi 
străbătători le pot descoperi. Semnificaţiunea 
lor e perdută de mult timp, dar este încă 
Simţită şi aceasta dă povestei insemnătatea 
ei» 1), 

Iacob Grimm dice şi el: Poveştile popu- 
lare sunt ultimele ecouri ale miturilor an- 
tice... Este o eroare d'a se crede, că aceste 
poveşti s'aii născut în cutare, seati în cutare 
loc favorisat și că de acolo, cu timpul, ai 
fost duse mai departe, prin cutare, ori cutare 
căi» 2). 

De aceea-şi părere e Max Miiller, că adecă 
asemeEnările, cari se găsesc. în poveştile po- 
pulare ale diverselor naţiuni Europene. nu 
provin de la împrumuturi, sa imitaţiuni 
făcute de la popor la popor, ci «aparţin la 
pețioada, care a precedat împrăștierea rasei 
ariăne; acelaşi popor, care în emigraţiunile 
spre Nord şi spre Sud, ducea numele soa- 
relui şi al aurorei şi credinţa în deii strălu- 

  

1) Kinder und Hausmaerchen. Tom, III Goettingen. 1856, 
pag. 409. 

2) Pentamerone, prefață la trad, germană. Breslaii, 1846.
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ciţi ai cerului, poseda în limbagiul s&ă chiar, 
în fraseologia mitologică şi proverbială, ger- 
menii mai mult sa mai puţin desvoltaţi, cari 
trebuia într'o di: de sigur, să dea plante iden- 
tice, sai foarte asemănătoare, în toate tără- 
murile şi sub toate climatele> 1). 

Teoriile fraţilor Grimm ai aflat puternici 
contradicători. D. de Hahn le-a modificat. — 
Astădi e probat, că asemănările poveştilor de 
la diverse popoare provin şi din altă causă 
decât a comunităţei de origine.— Se găsesc 
legende identice nu numai la popoarele ariene. 

Va să dică şi pe calea împrumutului, a 
influențelor culturali, se por stabili similitu- 
dinele legendelor. 
„Din acest punct de vedere Reinh. Koehler, 

bibliotecarul de la Weimar, cu lucrările sale 
de folkloristică, a adus soluţiuni cu totul 
noue și foarte preţioase?). 

Acest neîntrecut critic de folkloristică 'ur- 
măresce succesiv poveştile ' clasificate în ti- 
puri, le urmăresce în decursul secolelor, de 
la popor la popor. 

Dar şi cu aceasta metodă: urmărind o po- 

1) Chips from a German Workshop, tom. II, pag. 226 apud 
Emanuel Cosquin: Comes populaires, Paris, 

2) Weimarer Beitrăger zur Literatur und Kunst. Weimar. 1865, 
pag. 196
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veste în trecerea ei de la rasă la rasă, de la 
popor la popor, tot la aceleaşi conclusiuni, 
în- parte ale fraţilor Grimm se ajunge. Plecând 
cu investigaţiuni asupra poveştilor din diverse 
ţări, ajungem tot în centrul Indiei. | 

Nu ne simţim în stare să urmărim filaţiu- 
nea poveştilor din acest volum, nici după 
ver-una din metodele sus amintite. Ne măr- 
ginim la lucrarea de simplu colector. Forma 
în care dăm povestea culeasă, bună sau rea, 
este lucrarea noastră, iar fondul este al po- 

„porului. Erudiţiunea noastră de folklorist se 
va mărgini la indicarea, în note, a poveş- 
tilor similare, cari ne-ar fi cunoscute din alte 
limbi. Lucrarea  folkloristică mai importantă 
s'o facă cei competinți. 

Sinaia, 189r. 

V. A. URECHIĂ.



I 

LEGENDE



ION ISTEŢUL 

Păi, ci-că era la casarmă la Malmezon un 
soldat de-i dicea Ion Isteţul. Nu că doară era 
prea isteţ, ci pentru că nu era isteţ de loc! Că- 
pitanul Gloanţă, la care de o vreme lon era dat 
de vistavoiu "i dicea adese, la densul a-casă, cum 
'i disese şi la casarmă peste doi ani de vreme: 
— loane, isteţ, mai.isteț, m& Ioane! 
Recruţii din fie-care contingent, tot audind 

aste vorbe, credură că vzsfavotu/ui 1) căpitanului 
Gloanţă i dice: Ion Isteţul, şi «deşcă Isteţule» 
adi şi «deşcă Isteţule» mâne, porecla se lipi de 
nume, ca muşchiul de pom şi ca nevoia de 
om. De la o vreme şi lon însuşi, când "] întreba . 
vreun sub-locotenent eşit prâspăt ca felia de 
unt, din şcoala militară, când'l întreba cum "1 
chiamă, răspundea cu mâna la capelă, stând 
smirna?): 

1) Ordonanţă, servitor militar. 
2) Drept.
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— Ion Isteţul, să trăiţi d-le sub.locotenent! Veni acum vremea să fie liberat din oaste lon Îsteţul, şi se pregătea să 'se întoarne în satul lui, care era hât-colo, departe, în judeţul Rmnicul-Vâlcei, unde] aştepta o muiere fru- moasă şi tin&ră, că apucase a 'şi pune pirostiile popei!) pe cap, înainte de ce pirdalnicul de 

Isteţ nu era Ion, dar dragostea n'are ochi,... ci-că, şi deci fata dascălului de la biserica din Sălcaţi, satul lui Ion, ca să nu mai treacă o 

pe doui 'cârlani, mai cu ceva colaci daţi Ja . moş popa, se făcu nunta lui Ion cu Acsinia fata dascălului. 
Şi pe traii, neică! 
Aș! pe traii! când nu ţi-ai sferşit de crestat reboajele datoriilor câtre cinstita ocârmuire l.. Numai ce'l îmflară pe bietul Ion de la vatra unde, într'o bună dimineaţă, Acsinia pusese să 
— 

1) Cununia. 
2) Bilet 

  
de cununie liberat de protopop. care lua taxă pe el, |
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„se sfădească într'o oală, la clocot, nisce dragi 
de sărmăluţe cu carne de mascur, şi unde mi-l 
duseră la comisia de recrutare şi unde mi-l 
desbrăcară, —să nu vă fie cu bănat — gol- 
golişor, cum l'a făcut maică-sa... Şi unde un 
domnişor cu musțăţile rase, ca bobocul jumulit 
în apă clocotită, mi-l ciocăni şi pe faţă şi pe dos. 
"— Bun! strigă acest domn, par” că ar fi 

ales -un pepene de-i copt! 
Şi câte-va dile după aceea Ion era la ca- 

sarmă la Malmezon, în ciubote scălciate şi mari 
de nui ţinea pe pici6re nici cu trei rânduri de 
obiele şi mi-l băgară pe bietul Ion în nisce pan- 
taloni, care sepomenea la casarmă din «recrut> 
în erecrut> că odată avuseră şi cvăpuşcă» 
roşie... De largi, nici vorbă!.. doui loni puteaă 
să se aciuiască în cei doi craci,.. lar capelă 
i cădea peste ochi... Noroc că se oprea în 
urechile cam r&sărite ale luj Ion, că alt-fel n'ar 
mai fi vedut, cu el pe cap, nici 'naintea ochilor... 

% 

Şeapte ani remase Acsinia fără de comul» 
stă. Hei!.. pe atuncea nu era numai trei ani 
slujba în oaste şi cu atât mai puţin nu era pe 
6 luni, cât fac acum coconaşii, ca să dovedească 
că egalitatea înaintea legii e lucru sfânt! 

Ce-a fost, a fost! acum lon era să fie libe.
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rat din oaste. Şi cevesel mai era! Întâii pentru 
că avea să-şi afle casa şi muierea pe care de 
şeapte ani nu le mai veduse şi al doilea, pentru 
că avea să se întoarcă la satul lui,la Sălcaţi, 
cu 600 de leuşori în pungă. 

Că- avea lon muiere, o spusei mai sus... 
Ş'apoi vorba ceca : de muiere nu scapă nici dra- 
cul! Dar că lon avea 600 de leuşori, vedi asta 
se cade să se lămurească, că nu-i totatâta de 
uşor de a avea 600 de lei, cât de a-şi lega de 
grumazi o belea de femee! 

că şiretenia celor 6oo de lei ai lui Ion. 

Fă 

Nu cu multe luni îndărăt, era lon cu căpi- 

tanul Gloanţă, la care era dat ca ordonanţă, în 
Tergul-Ocnei, în Moldova, 

Într'o di'] chiamă do căpitan. 
— Să duci, mă loane,"i dice căpitanul, să 

duci porunca asta la vameşul din Ponorul Vul- 
turului, din sus de Slănic.... 
_-— Am înţeles, don căpitane, dar.... 

— Dar ce? 
— Dar nu cunosc drumul prin munţii ăia... 

Să trăiţi dos căpitane! 
— Mergi şi tu pe unde merg şi alţii, că 

vei nimeri..: Nimeresc orbii Suceava! 
Ion luă. puşca, că doarera el atât de isteţ 

e
 

a
n
a
 

L
i
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ca să scie, că la munţi pot să:i iasă în cale 
niscai feare... şi porni... Şi dăi, şi dăi!... Haide 
hai!... tot înainte... până ce ajunse la pâlele 
unui munte, unde calea se iezea. 

Nesciind încotro să apuce, —că nu era pe 
acolo nici ţipenie de om — Ion se tolăni pe ma- 
lul Slănicului şi se odihni, hăulind o doină de 
jale. Deodată ridicând ochii spre zarea dealului, 
numai ce zări un om, care mergea pe coasta 
dealului, cu doui măgari grei încărcaţi. 
— Unde merg alţii, mergi şi tu. Nimeresc 

orbii Suceava, a dis don căpitan. Se vede că 
pe unde merge omul ăla este drumul... Pe acolo 
trebue să merg şi ei, își dise Ion. 

Şi urcă nene, la deal, ca o capră, dese pră- 
păstuia, stîrniți de picioarele lui bolovanii şi 
prundul, ca la vreme de şivoiă ! .. Haida-hai! 
haida-hai| Doar de-o ajunge pe omul cu ăi 
doi măgari încărcaţi. 

Nici întărdie de a da de dânsul pe poala 
de din dos a dealului. Sa 

Y Numai, omul cu măgarii, cât zări pe un 
> soldat, cu puşca la umăr, ţișnind de după munte 
(0 la câţiva paşi de lângă densul, lăsă măgarii în- 
(| cărcaţi şi o tuli de fugă, de:a dreptul, peste po- 

   

noare şi rîpi, | PPE 
e şi riîpi a RE aie ia 

Nu era isteţ Ion Isteţul, dar auidisă'€l, în i 

iezi Toaui IpzEBITaDĂ 
71643. JI. — Legende Române. a du > 
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Tergul-Ocnei de contrabandiştii despre Ardeal. 

Pricepu, deci, că omul ăla era un contrabandist. 

Acum, lon merse după cei doi măgari, cari 

şciaii mai bine decâtel drumul prin poteci; şi”] 

scoaseră măgarii tocmai la Slănic, dincoace de 

ori-ce vamă. Numai cum lon n'avea de cesă 

ocolească vămile, el merse, cu măgarii în- 

cărcaţi, până în valea Slănicului, după ce, la 

ponorul Vulturului, dete porunca căpitanului. 

Vameşul de la Slănic, om priceput în so- 

coteli de una ţie, două mie, după ce scotoci toţi 

desagii de pe măgarii lui lon, în cari desagi 

află marfă scumpă de contrabandă, dete lui lon 

partea ce i-se făcea din prinderea contrabandei. 

Poate că î-s'ar fi făcut lui on ceva mai mult 

de 600 lei, numai: «calul de dar nu "cata 

de muscă la măsele...» Bine şi cu atâta. Că ce 

poftiţi? Să nu se înfrupte în oala cu smântână 

şi bietul vameș?... 
Păi iacă de unde-i venise lui Ion Isteţul cei 

6oo lei, pe cari "i dăduse în mânile căpitanului 

Gloanţă să-i păstreze pănă la liberare. 

%* 

Acu Ion Isteţul 'şi-a cumpărat haine ţ&ră- 

nesci, că de la casarmă "i-aă luat toate hainele 

de soldat... Ba "i-ati lăsat o sdreanţa de manta 

de.la care magazinerul a tăiat toţi nasturii şi
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care e ferfeniţită mai dehai decât drapelul regi- 
mentului, ,, | 

Fie, că lon e voios, că are la brâu, sub 
bete nouă, foaia de liberare şi e gata de plecare, 
Nu pot dice, că nu este ceva mâhnit Ion, că se 
desparte de do» căpitan Gloanţă, că a fost tot. * 
d'a-una bun cu el don.căpitan, dar bucuria. co. 
vîrşesce mâhniciunea lui, că de! tot mai mult 
decât pe don căpitan, iubesce Ion pe Acsinia lui. 

— Ei, gata de drum, Ioane? “| întreabă dop 
căpitan. 

— Gata, don căpitane, să trăiţi! 
— Ioane, isteţ, isteţ să fii Ioane, că făr' de 

isteţie te dai afund în lume. 
— Don căpitane, să trăițil.. De ce nu-mi 

dai acum la plecare, vre-o două, trei sfaturi bune, 
să me isteţesc, să mă fac şi eă om! 
— Să vedem. De ce o să te apuci tu, în 

satul t&u ?. 
— Să trăesc cum o vrea Dumnedei, cu. 

Acsinia şi cu socru-met. 
—— Socru-tăi e om de omenie? 
— Păi de!.. Ce să vă spuiui, dou căpi- 

tane?. , Socru-meă a învăţat carte, ca să se 
facă popă, dar când să ia potcapul, s'a răs. 
gândit, că i-a cerut la piscupie prea mulţi gal- 
beni... De popit nu s'a popit dar cu gân- 
dul de popie, el se însurase cu o fată din
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sat... A murit sărmana din facere, născend 

pe Acsinia, nevasta mea, s'avem iertăciune. . . 

Apoi tata socru nu s'a mai însurat, dar r&mase 

în trebile bisericeşci: se făcu pălămariă şi cân- 

tăreţ la biserica noastră, la Sfeat Ilie din 

Sălcuți. 
— Şi muiere ta trăesce pe lângă tată-săi? 

— Păi, aşa dai cu mintea, că da. 

_— Ce! nu scii unde se află muerea ta? 

— Nu dă, don căpitane. 

— Cum se poate? Nu ţi-a scris? 

_— Nici o dată, dor căpitan, că de când cu 

purdalnicul ăla de sorţ, nu mai scie biata unde 

am ajuns eu. 
 — Dar de ce nu-i scriseşi tu? 

.- Păi, dacă nu şcii carte... 

— Caporalul, măi Ioane, ţi-ar fi putut scrie 

un r&vaş, că el şcie carte... 

— De!.. aşa e don căpitane... da nu 

'mi-a venit în gând aşa ceva... că vorba du- 

mitale: îsteţ nu prea m'afăcut sfântul Dum- 

neqei... 

_— Ioane, isteţ, îsteţ să fii... Că fâr' de 

isteţie te dai afund în lumea asta. | 

— Ascult, doz capitane... Dâ'mi, rogu-te, 

vre-o două trei sfaturi bune... Le-oiă tot 

dice în mintea mea, ca Tatăl nostru, şi iar .
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mi-or prinde bine, ca dăunădi când 'mi-ai dis 
că <orbii nimeresc Suceava.» 
— Hei, băete! sfaturile bune aduc' bani în 

chimir. | 
— Aşa e, don căpitane; acela ce 'mi dă- 

du-şi dăunădi 'mi-au adus 600 leuşori în 
pungă. 

— Şeii ce? mă Ioane; Să facem un târg. 
Ei 'ţi-oiui da un sfat bun şi tu să mi-l plătesci 
200 de ei, din cei 600 ce ai la mine 
— Aoleo don căpitane... e cam piperat 

statul! 200 de leil.. 
— Apoi de nu-i fi sfătuit bine, mă loane, . 

o să perdi şi cei 600 de lei şi cine scie? 
poate şi viaţa! 
— Aşa d&ă!.. Haide fie! dă-mi, don că- 

pitane, sfatul și i ia 200 de lei din banii 
mei. 

— <Fă din drumul mare. 
Noaptea, pe cărare.» 

— Fă din drumu mare... N'o să uit sfa- 
tul dumitale, don căpitane... Mai dă-mi unul, 
don căpitane, ca să mă mai isteţesc... 
— Bine, daro să coste alte două sute lei... 
— Vai! ce scump el.. 
— Apoi ce?.. Uitatai că numai cu un 

sfat al mei, dăunădi ai câştigat 600 de lei?
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— Aşa e, aşa e!.. Păi mai dă-mi unul 
şi'ţi mai opresce alte două sute de lei dacă nu 
se poate mai puţin. 

— Al doilea sfat e acesta: eCată-ţi de 
treaba ta! Nu “ţi băga lingura unde nu ţi 
fierbe oala!» 

— Minunat sfat, q&i aşa... 
— Numai păcat, măi loane,. că-ţi mai lip- 

sesce tocmai al treilea sfat ca să mergi a casă 
liniştit. .. | 

— Ce nu mi-l dărueşti don capitane, ratiş, 
ca dimerlia a unspreqece la merţă? 

— Ce "ţi oii dărui eu ratiș, este un cozo- 
nac minunat de la Fialcowski, să-l mănânci a- 
casă cu nevasta și cu socru-tăii şi un pol pen- 
tru cheltueala drumului, dacă, bine înţeles, vei 
plăti cu cei două sute lei ce mai ai la mine, 
al treilea sfat bun ce'ţi-oiă da. 

— Ba asta nu, don căpitanel Să rEmâiu 
cu punga goală, după ce am fost aprofetar 

pe 600 de leuşori! 
— N'ai audit tu, Ioane, că pănă n tre! sunt 

lucrurile bune? S-ta Troiță, m€ Ioane... 
— Ba am audit, q&u!.. Sita Troiţă!.. 
— Apoi trei sfaturi sunt mai mult ca 

două... Banii nu "ţi suntde nici un folos, ţie, 
mă loane... că cu isteţia ta cea subţire 
mo să ajungi cu ei a casă... o să ţi-i fure.



ION ISTEŢUL 23 

vre-un pungaş, o să te înşale vre-un vaga. 
bond... Sfaturile mele nu ţi-le poate fura 
nimeni, nici le poţi perde. 
— Vedi asta-i aşa pe crucea mea! — Haide 

fie! Dă-mi, don căpitane, sfatul cel al treilea 
şiţi opreşce ce a mai r&mas din bani... 
Haide, trampa!.. 
— lacă al treilea sfat: 

«Când ai zor, 
Nu pune măna pe topor, 
Nici pe cuţit, 
Când eşti amărit!» 

Na, iacă, m& loane, şi un pol de drum şi 
iacă şi cozonacul ... da nu cum-va să-l în- 
cepi pe drum; să-l duci întreg acasă, să-l 
mănânci cu nevasta şi cu socru-tă&i, 

— Să trăiţi! don căpitanel . 
— loane, isteţ, isteţ fii... şi cale: bună! 

Ion lIsteţul abia plecă de la casa căpita- 
nului şi întâlni un chervan care mergea la 
bâlci, la Râmnicul-Vâlcei. 

Se invoi lon să dea un lei şi să-l ia de 
călare, pe cărâmbii de din derăpt. De, nu tot 
omul poate dispune de butcă, de o calească. . . 
Mai merge oinul şi mai aşa; destul că'şi cruța
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Ion cismele, putea el să'şi mai bătogească 
cele părţi moi de hurducăturile chervanului | 

Şi merse şi merse chervanul ! Trecu şi de 
Piteştii cei pitiţi la Gura-Văii; trecu şi de Cur- 
tea de Argeş... Când iată calea apucă pe 
dealuri mari, prin codri deşi în mied de noapte. 

— Fă din drumul mare, 
Noapte pe cărare! 

'şi dise Ion Isteţul şi sărind după cărâmb: — 
Apuc pe aci, strigă către chirigiu. Oiă aş- 
tepta chervanul în virful dealului. 
— Eşti nebun, m&? strigă chirigiul; cioba- 

nii şi caprele abia se căţară pe acolo!.- 
— Fă din druml mare, noaptea pe cărarel 

dise în gândul s&i Ion, şi apucă pe cărăruşa 
ce abia să zărea la lumina lunei şi a stelelor. 

Şi haide! haidel.. până ce re&sbi, prin 
stânci şi tufişuri în muchia dealului, de eşi 
iar la drum. Acolo aşteptă lon mai bine de 
dou€ ceasuri, până ce audi scârțiind jalnic ro- 
ţile chervanului, care se apropiă. 

Dar care nu fu groaza şi mirarea lui Ion, când 
vădu pe chirigiă cu capul spart, însângerat 
şi pe cei doui neguţători, stăpânii mărfei, bă- 
tuți ca vai de ei şi plini de sânge! 

La întorsătura drumului, chervanul fusese 
înconjurat de o ceată de hoţi, care prădară
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pe bieţii oamenii de marfă şi de banii din 
pungă şi-i bătuseră şi-i stâlciseră de-i lăsaseră 
abia cu viaţă | | 

Ion Isteţul plânse de bucurie, cugetând cu 
recunoștință la căpitanul să, al căruia sfat îl 
scăpase de soarta tovarăşilor săi de drum, 

De frică însă să nu paţă şi el mai în colo 
soarta celor-l-alţi, — căci era noapte adâncă 
— cum dete de o cârciumă în cale, se po- 
gori şi rămase de chervan, voind să popo- 
seasca până a diuă sub coperemînt de creştin. 
— Tocl-Toc! 'Toc! Bate în uşa casei şi 

un om cu chip nu prea de doamne-ajută des- 
chide, ţinend în mână opaeţ fumegător, 
— Bucuroşi la oaspeţi? dice Ion cam cu 

jumătate de gură? 
— Intră! r&spunde nu prea cu bun grai, 

omul cu opaeţul. 
Ion cât văduse mutra aceluia, ar fi fost 

„gata să nu se mai despartă de chervan, dar 
acesta era acu hât, departe. El intră deci în 
tinda casei, şi din tindă în camera de la 
dreapta, dicând în gând «Tatăl nostru», şi 
se aşedă lângă vatra, unde cârciumarul frigia 
o bucată de epure. 

Cât pe ce era să întrebe lon de nu ie 
teamă cârciumarului să locuiască singur aşa 
de departe de Râmnicul-Vâlcei, singur în mij-



26 10N ISTEŢUL * 
  

locul codrilor, dar 'şi aduse aminte de sfatul că- 
pitanului : «Nu-ţi băga lingura unde nu-ţi fierbe 
oala. Catăţi de treaba tal» Ion întreabă deci 
numai, de nu i-se poate da ce-va de mâncat? 

— Eacă, trig epurele ăsta. Vei îmbuca cu 
mine din el.. 
Când friptura fu gata, omul de gazdă puse 
o mesiță rotundă şi scundă lângă vatră, apoi 
merse la un colţ al camerei, deschise o uşă 
ca de pivniţă şi strigă cu glas poruncitor.: 

— Sue! Vino! 
lon nu era isteţ, dar nici fricos nu era. 

Totu-şi simţi părul măciucă în vârful capului, 
audind graiul omului către nu şcită cine din piv- 
niţa de sub cameră. 

— Acu-i acul.. gândi Ion; s'au sfirşit de 
„mine! 

Şi mai tare spori groaza lui, când zări 
eşind din pivniţă un schelet groaznic, acoperit 
cu nişte sdrenţe, cu ochii stinşi în fundul ca- 
pului, cu părul încâlcit, nepeptănat şi privind la 
lon cu spaimă. Era o femee, care căuta să se 

învelească cât putea mai bine în zdrențele ce-i 
acoperea trupul, stând lângă uşa secretă pe 
unde se urcase în cameră. 

Cât pe ce era să întrebe Ion Isteţul -— după 
ce se mai linişti — cine era acea nenorocită 
de femee şi de ce era ajunsă în aşa ticăloasă
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stare? dar 'şi aminti de sfatul de al douilea 
a] căpitanului şi puse gard de tăcere împre- 
jurul buzelor seale. 

Acu gazda pofti pe Ion la masă. Se puseră 
să cineze: cel ântâii foarte liniştit, iar cestui 
din urmă bătîndu-i-se inima r&ă şi amândoui 
tăcuţi ca peşcele. 

__ Gazda arunca din când în când bietei femei 
câte o bucăţică de pâne şi vre un os de ciotvertă 
pe care nenorocita le sfâşia cu mare poftă. 

Sferşindu-se cina, gazda se ridică, dete un 
ghiont scheletului de femee de o băgă iar în 
pivniţă şi închise iar uşa tainică, cu zăvorul ce 
avea, pe din afară. Apoi se aşedă iar liniştit 
lângă vatră. o 

lar îi veni lui Ion pe vârful limbei pofta 
de a întreba gazda de ce căznea atât de răăpe 
acea biată muiere, dar pe loc îşi aminti de 
sfatul căpitanului şi şi înghiţi scuipatul noduri, 
ca să nu-i scape vorbă din gură. 

Se culcă apoi şi gazda şi Ion. 
Dar pas de închide ochii după cele ce a 

vEdut bietul lon!.. Cât roţile de moarăstătură 
holbaţi ochii lui toată noaptea, și inima lui bă- 
tea, bătea, ca frunza de plop la adierea vântu- 
lui... De! nici nu şcii când o să se scoale 
gazda de pe laviţă, unde se prefăcea, poate, 
că sforăia prin somn... O să chiame din
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pivniţă cine mai şcie câte scheleturi şi să 
strângă de gât pe lon.... Brr! Câte cruci 
făcu Ion în noaptea aceea, numai unul Dum- 
nezei şcie ! 

Începea acum a se miji de diuă. Lumina zo- 
rilor se cernea cu greă roşietică prin ochiul de 
geam murdar, aşedat în un colţ al burdahanului 
întins pe mica cercevea a unicei ferestruice a 
camerei. 

— Minune!.. Nu m'a omorit! îşi dicea Ion, 
care cum prinse ochiul s&ă deştept, de şcire 
c'a sosit diua, se grăbi a se scula şi a se găti 
de plecare. 

— Cum ai petrecut noaptea ? întrebă gazda. 
— De minune!.. Bogdaprosti!.. 
— Te duci mulţumit de mine? 
— Câtse poatede mulţămit... Bogdaprosti!.. 
— Nu ţi-sa părut nimica.... ciudat.... în 

casa mea? 
— lan fugi încolo, omule!.. Ce să mi-se 

pară ciudat? 
Gazda se aruncă asupra lui Ion.... 
Nu vE întristaţi, oameni buni... Nu spre 

a-l gâtui se aruncă gazda pe lon, ci sprea-l 
cuprinde în braţele seale, cu dragoste, 

— Nu te teme omule, îi dice gazda, cu. 
lăcrămi de bucurie. Lasă-mă să te imbrăţişez, 
că dumneata eşti omul care'l caut de patru
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ani de dile, dumneata ai adus pacea în casa 
mea; dumneata ai mântuit două suflete!.. 
Vrei, dici, să 'mi plătesci pentru găzduire? O 
nul nu sunt în stare să “ţi mulțumesc pentru 
binele ce 'mi-ai făcut!.. 

Graiul cârciumarului era atât de blând, că 
Ion Isteţul se linişti şi "1 lăsă să-l îmbrăţişeze. 
Dar tot nu pricepea Ion, ori cât de isteţ era, 
de ce atâta dragoste pe el? Cum adecă mân- 
tuise el două suflete? Dar să întrebe tot nu 
voi, că era sfatul al doilea al căpitanului, ca 
o strajă neclintită pe buzele lui. 

Noroc că gazda îl domiri, povestindu-i cele 
ce urmează; 

— Muierea mea şi ei trăiam în pace şi li- 
nişte, colo, la ROmnicul- Vâlcei. Numai începură 
a se amesteca în căsnicia noastră vecinele 
noastre. Cume&tra Mariuţa dicea aşa de mine, 
cumetra Guralia şoptea așa de muierea mea. 
Adi una, mâne alta... . 'şi-a băgat dracul coada 
între noi, de nu mai aveam di bună de traiă.. 
Veni treaba, că nevastă'mea nu meE mai putea 
suferi cu vederea şi într'o di puseiă mâna pe 
un răvaş ce-i adusese o altă cumătră, de la 
un puşcă'n-lună, notar de la un sat vecin. 
Înţeleseiii că nu era departe să'mi pue flori 
la ureche. Atunci, aproapeturbat de mânie, 
am jurat la icoana - Maicei Precista, să mă
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resbun de ea şi să ucid pe toţi cari se vor 
mai amesteca în trebile casei mele, până la 
diua când voiă da de un om allui Dumne- 
dei, care să nu se amestice în trebile altuia, 
ci să-şi caute numai de ale sale. M'am mutat 
în codru, aci, 'mi-am închis muierea colo în 
pivniţă, unde stă de patru ani... Tot în piv- 
niță am îngropat pe toţi cei care ati venit în casa 
mea şi s'ai amestecat în trebile mele. Şi pe 
dumneata te-aşi fi sugrumat şi îngropat, colo, 
în pivniţă, de te-ai fi amestecat în trebile mele, 
de mai fi întrebat despre. lucruri ce nu te 
privesc! . 

Şi pe când lon r&măsese ca înlemnit între 
groaza ce 'i insufla gazda lui şi între primejdia 
din care îl mântuise sfatul căpitanului, cârciu- 
marul merse la gura pivniţei, o deschise şi 
cu blândă vorbă strigă: 

Vino iubita mea, vino! Că iată eşti ertată!.. 
s'aii sfârşit necazurile teale şi ale mele! , . Sunt 
deslegat de jurămîntul ce am făcut la Maica 
Precista... Nu vei mai sta închisă în pivniţă 
şi în zdrenţe învelită. .. Ne întorcem la ROm- . 
nicul-Vâlcei, în căsuţa noastră. O să dai foc 
cocioabei ăştia blestemate! 

Și ar&tarea eşi din pivniţă, plângând de - 
bucurie, şi gazda lui lon scoasă din un sicriaş, 
de la capătul laviţei, de sub un clit de perne
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şi de velinţe frumoase, un rând de haine mândre, - 
numai în bibiluri şi fluturi de aur şi înţoli pe 
biata femee cu ele în locul zdreaţelor, pe când 
Jon se depărta bucuros de la această casă, 
d'abia liniştindu-şi inima şi mereu gândi cu 

- recunoştinţă la căpitanul Gloanţă şi la sfaturile 
lui cele bune. | 

Când Ion era acum în vârful unui deal, din 
care se vedea în vale Râmnicul-Vâlcei, în 
derăptul lui zări în flăcări cârciuma cea blăste- 
mată și un car cu boi venind în urma lui, 
încărcat cu toate alea ale gospodăriei şi pe 
de-asupra biata femee din pivniţă. 

E: AI 

lon Isteţul mergea, mergea... Inima lui 
nu mai bătea acum de groază, ci de nerăbdare 
că nu departe de Râmnicul-Vâlcei, se iţiea, ca 

„prin sita cea de prescuri, clopotniţa satului s&ă. 
Cine nu şcie ce simţiri deşteaptă în suflet 

vederea, după o lungă lipsire, a clopotniţei lo- 
cului unde te-ai născut] când audi de departe 
sunetul clopotelor, sunet cu care urechea ta 

a fost deprinsă în copilărie, ţi-se pare că audi 
cea mai dumnedeească musică! 

Dar nu încape vorbă de inimă albastră, 
într'o biată snoava ca această... 

Biată omenire | . . Bucuria lui lon se schimbă
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în temeri şi în bănueli, numai ce zări, de de- 
parte clopotniţa satului s&ă: 

— Cine-mi spune, îşi dicea el,. cu ochii 
ţintă la clopotniță ; cine-mi spune de mai trăeşce 
Acsinia? Apoi de trăesce, oare rămas-a ea femee 
cum se cade? 
„_Fiere amară era inemei seale întrebarea a 
doua ce 'şi facea, 

Până ce trecu de ROmnicul-Vâlcei, unde 
mai nu se opri Ion, zorindu-l dorul satului 
sei, sosi şi seara. Până ajunse la jităria satului, 
acum era noapte bine şi luna se ridica mă. 
reaţă şi bălae pe cer în capul miriştei. 

Chiar la doui paşi de la jitărie era casa 
lui Ion, seau mai drept grăind, casa pălă- | 
mariului bisericei. O livedie deasă era în Jurul. 

„ casei. În această livedie Ion îşi puse în gând 
să se aciuească, să vadă înainte dea da cu 
ochii de Acsinia ce, şi cum merg lucrurile pe 
la el a-casă! | 

Aşa făcu. D'abia era de câte-va minute 
într'un aluniş des când iată se deschide uşa 
casei și un popă (care, la lumina lunei, i-se 
păru lui Ion, frumos și tânăr), eşind din casă, 
dise din pragul uşei, cu dragoste, nevestei 
lui Ion: <«M& întorc îndată, drăguță !» 

— Drăguţă!.. Un popă tîner dice nevestei 
lui Ion: Drăguţă!..
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Ion puse mâna pe cuțitul din cing&toare şi 
cum scapără fulgerul îi scăpări prin minte să 
se sverle asupra popei, să-l străpungă cu cuțitul 
și apoi asupra muierei seale . necredincioase. 

Dar lon îşi aminti de sfatul căpitanului: 
«Za vreme de zor, nu pune mâna e lopor; 
nici pe cuțit, când eşti amărtt». Lon deară 
opri mişcarea şi se hotări, să nu facă aşa 
ceva, să nu se r&sbune decât a doua di fără 
de zor. 

Eşi deci. de sub tufiş, după ce se depărtă 
popa, şi încă din bătătura casei, lângă prispă, 
strigă, stăpânindu-şi mânia : Nevastă ! Acsinio! 

Acsinia cunoscu glasul, eşi repede şi îm- 
brățişă cu multă dragoste şi bucurie şi cu 
dulci mângăeri pe Ion Isteţul. 

„_— Ce-i muierea| gândea Ion. la, o pisică 
vicleană! Dar şi el, mai din dragoste mai 

„din prefacere, îmbrăţișă pe Acsinia. Ă 
— Frumos! dice femea, frumos].. Şeapte 

ani departe de mine şi nu "mi-ai scris măcar: 
Hegri fi-s.ochii!.. 

Nu mai sciam de ești mort ori viăl 
— Da tu 'mi-ai scris? 
— Ce minciunos!.. Tata “i-a trimis peste 

20 de răvașe şi n'ai r&spuns la nici unul, 
— Pentru că nu leam primit. 
71845, 7]. — Legende Române. 3
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— Ce dici? Apoi tata punea pe r&vaşe 
numele tăi: Ion Dudău. | 

— Apoi toţi m& sciii în oaste cu numele 
de Ion Isteţul... Şi unde trimeteaţi voi r&- 
vaşul vostru? | 

— Scriam noi pe r&vaş: să se /rimeară 
unde o fi soldatul Jon Dudăi, la 7egimentul 
ui... Da “ţi-o fi foame, Ionică... Cinat-ai 
tu astă seară? 

— Ba dâ&u nu... 
Cum o veni tata o să cinăm... Că uite, 

clocoteşte mălaiul proaspăt şi galben ca aurul 
în ciaun... 

„Si aşa grăind, Acsinia, cu mânecele cămeşei 
suflecate până în betele altiţelor, întinse peş- 
chir curat pe măsuţa cea rotundă şi aşedă 
trei tacâmuri, linguri de tisă, ca la di de 
s&rbătoare, cane de sticlă înflorite de la moşi..,: 

Numai ce se deschise uşa şi intră iar 
popa... cu pricina... Cât vădu potcapiul 
ițăindu-se pe uşă, Ion şi puse mâna pe cuţit... 
Noroc că popa întră cu faţa spre Ion. | 

— Vai! ce era să fac, strigă Ion, lăsând 
să-i cadă cuțitul din mână... E socrul meu!.. 

Dascălul deacum şeapte ani, era acum că- 
lugăr şi popă. 

Vedi ce bine-i prinse lui nea Ion Dudăt
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slatul cel d'al treilea al căpitanului Gloanţă? 
Deacă el, din aluniș, dădea zor la cuţit, aşa-i că lon Dudăi se făcea ucigaș de socru?.,- Temniţa îi 'scia de oase!.. | 

Mirarea popei Onufrie fu mare vedând cu- ţitul cădut din mânile lui Ion, dar bietul libe- rat mărturisi tot gândul lui cel reă. 
— Mâi loane, ce? te credeai tu cu panchiţele alea de la Bucuresci? 
Şi părintele îmbrăţişă pe lon şi-l bine-cu- 

vintă, lar Ion nu mai isprăvia de lăudat sfatu- 
rile căpitanului, măcar că nevasta lui dicea: 
«Păcat, Ionică dragă, că ne-ar fi prins bine 
cei 6oo de leuşori!.. Sfaturi Şi dicători învaţă omul de la inoşi şi strămoşi nu pe „600 lei!...: Ei da poftim la masă! ..» 

Se puseră la masă, mămăliguţa fumega ca cădelniţa popei la liturghie. Popa scoase un fedeleş mândru închistruit, cel care imblasă 
toată la masa de la nunta Acsiniei şi în care Părintele acum ţinea vin de cel ce punea la sfântul Potir... Atunci şi lon Dudăi nu voi să rămână mai pre jos de cât socru-săi, EI scoase din 'dăsagă cozonacul!,.» 
— Cozonacul d-lui căpitan, cinstite părinte... 

"Mi-a. dis să-l aduc întreg, neatins şi numai - Cu sfnţia ta şi cu Acsinia să-l mâncăm...
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Cozonac boeresc, Acsiniol.. de la Zzreaz- 
al-Cofcăi.1) 

Şi rupse cozonacul şi... o! minune! Zing! 
zing! zing!... Curg din cozonac unul, doi, 
trei, 30 de polil.. Toţi r&mân încremeniţi,. 
dar Ion ce mai ochi holba!.. 

— Audi, cozonac de la Zzrear-a/-Coţcăi? 
E de la fear a/ lui Dummneşleii, cozonacul 
t&u, m€ loane, dice ridând părintele Onufrie. 

Eacă aşal Căpitanul Gloanţă pusese bine 
cei 6oo sute lei ai lui lon, în cozonac, ca 
să nu îi fure cine-va, ori să-l înşele vre un 
pungaş... 

— Să trăiască căpitanul Gloanţă, dice Ion, 
aruncându-şi căciula în înaltul podului şi podi-. 
dindu-l lăcrimele; când o fi vre-o bătălie mă 
pun în fața lui să nu-l ajungă glonţul duşmă- 
nesc! 

— Omul lui Dumnedei, căpitanul tău, adaose 
părintele Onufrie, zuruind în palmă, ca un 
zaraf, cei 30 de napoleoni. 

— Da de glonţi duşmănesci!.. ofră Acsi- 
nia... Mai bine de cât gloanţe şi r&sboae, 
“mai bine să ne ferească Dumnedei şi să ţină 
pace în lume. | 

Sinaia, 7887, 

1) Fialcovski.



VACA BABEI FLOAREA 

Ţ. 

Lăcomia perde omenza ! | 
Bine a dis Românul care a dis aceasta, 
lacă ce s'a întemplat Babei Floarea şi ce 

dovedesce temeinicia graiului românesc. 
Ci-că baba Floarea, cu părul alb ca miţa 

oaei albe, şi faţa sbircită ca unda sufiată de 
„vent, iar în gură nici un dinte, se ruga lui 
Dumnedei di şi noapte să-i dăruiască o văcuţă, 
să-i dea lapte, ca laptele e hrana bătrâneţe. 
lor şi a gingiilor v&dane de dinți. 

Dar în loc de văcuţă, n'avea baba Floarea 
decât o biată capră al căreia ied împărțea 
laptele ei cu baba. 

Intro di se scoală des de dimineaţă să 
mulgă capra, înainte de a o slobodila păşune,
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când iacă, păşind pragul tindei, piciorul babei dă de un mototol de borfe... . 
— Ce-o fi? gândi baba. 
Cum era de bătrâneţe încovăiată şira spi- nărei, de căuta mai mult spre pământ decât la ceriă, baba Floarea n'avu mult să se plece ca să vadă că nu era boccea de borfe, ci un biet copilaş lepădat de o mamă rea... 
— Ei, ce te faci babo? se 'ntreba Floarea, ridend. Iacă! un copil Îţi trebuia ţie!.. 
Numai cum avea inimă bună, baba luă prun- | cul în brațe şi-l desmierdă dicend: 
— De, îi suge şi tu cu iedul la capră... Ce 'mi-o mai r&mâne în uger, mi-o ajunge şi mie, că bătrâneţile nu-i cea mare pagubă, de n'or avea cu ce să dăinuiască. . . ă 

II. 

— Petre! dice în acea vreme, Mântuitorul Isus Hristos, din ceriuri căutând cu privirea spre bordeiul babei Floarea ; Petre! vedi tu ce se petrece colo, în Țeara-Românescă, în Buda a pustie, unde şeade baba Floarea? .. . 
Sf. Petru se uită prin gaura cheei raiului, ca să vadă mai bine şi ca prin ochian zări pe baba Floarea ţinând cu drag la ţiţa caprei pruncul ce găsise la pragul bordeiului seu.
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— Câtă milostivire, Doamne, dise Sf. Petru, 

în inima bietei babe! Ea n'are pentru sine 
de ajuns lapte dela o capră, şi dă ce bruma 
mai are la un copilaş str&in. 

— Tot mai sunt suflete bune, pe lume, 
Petre. .. Bucură-te, dice ridend Mântuitorul: 
n'o să "ţi rămână raiul de tot pustiăl Dar 
scii una, Petre?. . Se cade să r&splătim babei 
Floarea pentru bunătatea ei desuflet. . . Haide, 
Petre, încalţăţi opincile de fer şi să pornim 
iar pe lume... 

III. 

— Boc, boc!. 
“Dumnedei şi cu Sf. Petru bat cu toiagul 

în uşa bordeiului babei Floarea. Ea vine şi 
deschide. 

— Bucuroşi la oaspeţi, mamă bătrână? dice 
Sf. Petru, intrând cu Domnul Dumnedei. 

— Poftim, cu ce-o da Dumnezei... Ca la 
casa ălui sărac, dice baba închidend ușa după 
ce intraseră cei doi câl&tori. 

— Apoi o da Dumnedei, dise Mântuitorul, 
făcend semn lui Sf. Petru cu coada ochiului. — 
Dă-ne mamă ceva liptişor, că mălai avem 
noi în traistă.,. 

Baba se uită pe furiş la copilul, care dor-
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mia în copae lângă vatră şi un moment pare că stătu pe gânduri. Cugetă biata bătrână: de dau laptele, cu ce hrănesc copilaşul ? . . — 
Ei, dar să le dau partea mea, îşi dise indata 
Floarea, că n'oiti mai muri de fome până mâni. .. 

Aşa şi făcu. 
Pe când Mântuitorul gusta cu Sf, Petru lap- 

tele din strachina cea frumos smălțuită şi cu linguri de lemn nouc-nouliţe, baba grija de 
copil, că se desvelise, .. _ 
— Petre, adevăr grăesc ţie, femcea aceasta 

mE minunează; ne-a dat cea de pe urmă picătură de lapte cu care avea să potolească 
adi chiar foamea ei... 

Aşa şopti Mântuitorul lui Sf. Petru, apoi - chiămând pe Floarea: 
— Mamă bătrână, dar laptele ţi-e de ca- pră. ..Vacă n'ai?., 
— Să am vacă?.. Nu "mi-a dăruit una Sf. Dumnedei, măcar că mult m€ rog... nu atâta pentru mine, cât pentru plodanul ăla sărăcuţul. . . 
— Da bine Petre, dise Mântuitorul ridend, ce-o fi gândind Dumnedei, de n'a audit până - astădi rugăciunea mătuşei?.. 5 — Păi că n'o fi având numai pe baba Floa- 

rea de ascultat, sfăntuleţul de Dumnedqeu,
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întrerupse bătrâna aproape supărată că cine-va 
grăesce cu neevlavie de Dumnedei. . . 

După ce se ospătară cei doi sfinţi călători, 
Mântuitorul dise lui Sf. Petru: 
— Petre ian bate de trei ori cu furca aia 

a babei, de colo din grinda casei, bate în pripi- 
ciul hornului. 

Cât sfârşi de bătut a treia oară, numai ce, la 
uşa bordeiului, se audi mugind o vacă cu vițel. 

Baba Floarea r&mase încremenită. . 
— O vacă cu vițel, la uşa bordeiului, ju- 

pânilor!.. A cui o fi oare? 
— E a dumitale, b&trâno, dise Mântuito- 

rul... lacă, de acum ai lapte pentru copil 
şi pentru bătrâneţe ze. 

Baba Floarea nu se putu stăpâni de a eşi 
de dată afară, şi cu inima voioasă desmerdă 
pe murga, care par'că cunoscea pe bătrâna 
de ani de dile, aşa se bucura dea o vedeal., 

IV. 

Ei, dar cei doi călători porniră... 
Până să-şi dea seama mai bine de ferici- 

rea ce-i venise, călătorii eşiseră şi plecaseră. 
Numai ce te faci cu purdalnica de fire ome- 

nească? cu câtare mai mult creştinul, cu atât 
poftesce mai mult!
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— Am o vacă, îşi dise baba Floarea. . . Adecă de ce să n'am dou&? Ce aă făcut călătorii ăia pot face şi ei. Ean să iei şi eu furca din grindă şi să bat pe pripiciul căminului. Cât gândi aşa şi făcu. 
Numai cât ai clipi din ochi, murga începu a rage cumplit în bătătura bordeiului. . . -Se uită Floarea pe ferestruică, .. Ce să vadă? Un lup mare cât un taur doborise. vaca şi o mânca... 
Lăcomia perde omenta! | Nu se mulțămise Floarea cu ceea ce-i dă- duse Dumnedei. A venit lupul să-i iee darul. .. Baba se puse pe plâns, amar câindu-se. .. 

V. 

— Da bine, Doamne, — după ce te-ai mi- lostivit de ai dat babei o văcuţă, de ce i-o luaşi, trămiţend un lup? întrebă mâhnit St, Petre.. 
— «Nemulţumitorului se iea darul», dice neamul românesc, cu dreptate, r&spunse Mân- tuitorul, , . 
Numai iată că vine iute la Mântuitorul, Sânta Maria, maica-sa şi-i dice: 
Fiule, uite colo, în bordeiul Floarei, cum
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îşi îneacă plânsul, grijind de un copilaş... 
lartă-i greşeala, fiule, ca să scie omenirea, că 
în casa unde găsesce milă şi adăpost copilul 
lepădat, nu încape jalea şi sărăcia. .. 

— Amin, dice Mântuitorul. . . 
Şi din acea clipeală, murga iar se arătă 

babei Floarea, întreagă şi sănătoasă, de-şi 
freca biata femee, ochii şi se întreba oare n'a 
visat ea lupul?.. 

Da să mai bată şi ea cu furca în pripicii ca 
călătorul, ca să aibă şia doua vacă, ca mai ba! 

Ba adecă furca o luă baba în brâu şi toarsă 
in şi lână, de făcu ţ6le ţincului, de nu duse 
lipsă nici băiatul, nici densa. 
— Hei, furca harnică face minuni nu nu- 

mai în mânile lui Dumnedeiă! 
Dar: 

« Lăcomta perde omenta! 3 

Buşteni 1888.
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I. 

Păi, cucoane, ci-că era odată, în satul nos: 
tru, (care adi îi dic Brănişteni, da pe vremea 
aceea se numea Bărbescii), ci-că era odată 
în satul nostru un popă prea învățat, de scia 
toată cartea sârbească şi ce leşească Şi acea 

  

') Citim în <Românul> de la 29 lulie, 1857: 
Literatura română la Peleş. — Sâmbătă 15jaz lulie, d, și d-na V. A. Urechiă, ai avut onoarea a dejuna la Castelul Peleș. După dejun, la care luă parte d, [. C. Brătianu şi doctorul în teologie d. Dulton, din Petersturg, Majestatea Sa Regina dori să asculte două din legendele culese de d. V. A. Urechiă, din acele ce d-sa povestesce la seratele literare, ce dă în folosul statue! luY Miron Costin. D. Urechiă citi povestea lu! Zorn Jstezul, (care avu atât de mare succes la Academie și pe aiurea), cum și legenda lui Goanră Porearul, o legendă minunată, comună — negreșit cu variante, — la mai toate popoarele ariene. In limba germană ea a fost dată în versuri de către Biirger; în limba spaniolă ea a fost culeasă de către folcloristul Trueba ; în limba feancesă ai dat de ea folcloriști ca Paul Sebillot, Francisc Blade, Cosquin, Minunate sunt aproprierile aceste ale literature! orale ale po-:
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detinească şi citea psaltirea ca tatâl nostru, 
i mersese faima învățăturei lui, la răsărit 

i la sfinţit de soare, la miadă-noapte şi la 
mia: -qi. 

Tot satul, de la Şoltuzul!) Vrajbă, pănă 
la nea Sucilă, cel mai tînăr din cei 12 pârgari, 

'şi lua de departe căciula şi se ferea în lături 
în .calea lui, mai dehai de ar fi fost jupân 
Pârcâlabul... Ba ce!,. Păi ci:că venia lumea 
după lume să asculte graiul cu miez al popei 
şi să primească de la el sfat de păs şi la 
nevoie. 

Numai Badea Gloanţă, porcarul satului, nu 
era de părerea lumei întregi despre învăţătura 
părintelui Onofrei—că aşa era numele din 
botez al popei. 

poarelor : acestea probează odată mal mult, cât ar trebui popoa- 
rele să trăiască între ele ca nisce adevtraţi fraţi, 

Majestatea sa Regina a ascultat, ni-se spune, cu multă plăcere 
legenda originală a lut Ion Isteţul şi a fost foarte mulțămită, 
amintindu-și frumoasele versuri ale legendei germane, să o afle 
zeprodusă în povestea Îni Moș Dudăii, din satul Bărbescil, a lut 
Miron Costin, 

- D. Urechiă a arătat Majestăţel Sale magasere/e statuel lui Miron 
Costin și Majestatea Sa a bine voit a provoca scurte amintiri 
din viaţa nemuritorulul cronicar. 

Această serată literară s'a prelungit mal multe ore, graţie inte- 

resulul cu care glorioasa noastră Suverană şi poetă, ascultă, tot 
ce se referă la limba şi istoria naţiunel române! 

1) Șoltuzul orl judeţul, ceea ce este adi primarul, Pârgari sunt 

actualii Consilieri comunal.
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— Aşi! înveţati,, dicea Badea Gloanţa, trăgend cu ghioaga lui dungi în colbul din drum, unde întâlnea oameni din sat, ducând | porcii la pășune. — Ași! înveţat!,. Ean tăceți, Oameni buni!.. Cartea popei e subţire de tot|.. Ean învârtesce, jupân Vrajbă Şoltuze,. tăciunele ăsta aproape stins, nu mai cu o schintee de foc în VErf... ean învârtesce-] răpede în cerc.,, Vedeţi, Oameni buni, ce roată de foc face schinteea ? N'aţi dice că are în mâni un cogemite soare? O biată schintee e Şi învăţătura popei, dar aşa o învârtesce de cu meşteșug: la ve. derea satului, de vi-se pare soare mare şi luminos!.. Nu jupâne Pârgare, nu este în- VEţat popa Onofrei, ci mare Pişicher! .. „Vorbele lui Gloanţă nu schimbau cursul gândului obştesc, că aşa-i omenirea, cocoane : când apucă într'o parte, geaba-i pui stavilă, Că ea, ca şi puhoiul neţermurit, să râăpede la vale nepotolit. Ba încă Gloanţă era luat. la ochi Tei, nu numai de părintele: Onofrei. dar şi de tot satul... Şoltuzul Chiar, îi tot subţia simbria ce.j plătea satul pe fie-care an, pe mesura în care Gloanţă subția, cu . vorba lui, cartea popei. 
Iar pârgarii, fraţi de cruce cu popa, alegeau
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pentru Gloanţă, opincile de San-Medrul) şi 
San-George, tot putrede, de rămânea por- 
carul pâna la s&ptămâna numai cu tălpăloa- 
gele de la măsa... Pă-i aşa-i dacă te pui 
în poară cu domniile!.. Vai de Badea 
Gloanţă!.. De dile rele, de păsuri şi de 
lipse, el ajunse slab şi deşirat şi galben, ca 
cocianul de cucută în toamnă; iar părintele 
Onofrei, tot mai rotofeiii de nu-şi mai încăpea. 
în pele! .. Pălămariul chiar, punea prinsoare 
că de o mai merge burta părintelui tot în- 
foindu-se, încă o iarnă şi o primă-vară, apoi 
n'o să mai poată eşi cu cădelniţa prin derele 
mici, la leturghie. Până şi părintele Onofrei 
se speriase şi credând că'i vina colivei şi a 
colacilor unşi cu miere şi încrestaţi cu miez de 
nucă nouă, nici mai punea gura pe așa ceva... 
Dar burta tot .în spor mergea 'nainte... 

Hei! traiul ticnit, lauda lumei, mulțămirea 
sufletească te îngraşă mai dehai decât coliva şi 
colacii. 

II. 

Faima înv&ţăturei părintelui Onofrei trecu 
de jităria satului, şi din om în om, eastră- 

1) Sântul Dusnitru.
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bătu până la Suceava şi de la Suceava r&sbi până la urechile lux Ştefan Voda. 
— Măi, ce-i de popa de la Bărbesci, dise într'o di la divan Ştefan Vodă, că i-se închină lumea ca la: popa cel mai cărturar... O să mE& duc într'o di la Bârbesci să-l ved şi eu... Şi iată, mări, că sosi diua acea, când tre- bile țărei duseră pe Ştefan Vodă la Roman... Şi cum Bărbescii sunt ca de o svârlitura de praştie din Roman, numai ce dete lui Vodă în gând să meargă intr'o seară la Bărbesci, să afle de parintele Onofrei cel vestit de carte multă, 

Încalecă Măria Să Vodă pe calul lui cel alb de ţi-se părea când "1 vedeai, că-i un archanghe] călare şi făr' de alaiu, numai cu doi, . trei slujbaşi merse la Bărbesci. 
Dar pasă-mi-te şi aflase Şoltuzul Vrajbă, că o să vie la Bărbesci Vodă Şi aşa chitia el, că la dânsul drept o să tragă Ştefan Vodă. : Numai Vodă trase drept la părintele Onofrei. Geaba Şoltuzul aşternuse velințe vărgate ca ogoarele de toamnă, de-alungul bătăturei casei, pe prispe şi în cămtri; geaba adusese de la mOnăstire, Divan de mâ&tase ca să se odihnească pe el Măria sa Voda. . 
Buciumele diceau pe întrecute cu viorele .
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în chiotoarea bătăturei, lângă pârleaz şi din 
colibele de scânduri nou€, cu miros de brad 
se urca la înaltul ceriului fumul focurilor, 
unde jupâneasa lui Vrajbă, fetele lui, nepoa- 
tele şi vecinele cu mânecile suflecate. până la 
găţă, înverteai, unele frigări cu berbeci, de 
se rumeneaii. la dogoareala jarului, şi altele 
priveghiai în cuptoare malaiul întins pe frunze 
de nucă verde, crescând ca gogoaşa aurită, 
pe când argaţii întorceau, hăulind o doină; 
la teascul din care curgea, împrăştiind moale 
miresme, uleiul de seminţe proaspete, pentru 
pregătit bucatele lui Vodă, Toate eraă gata 
de bună primire a Domnului la casa lui Vrajbă, 
dar Vodă dise Şoltuzului: c AV zuzpai cu 
Pâne trăesce omul, că şi cu tot cuvântul ce 
ese din gura ni Dumnegeri». Du-m& jupâne 
Şoltuze, la gazdă la părintele Onofrei, că 
nesecat isvor curge acolo, de sfat. bun şi 
de graiă domirit... SE 

II. 

- Să nu mai lungesc vorba, boerule, că vorba 
lungă, sărăcie în pungă... Cât vedu Măria 
Sa Vodă pe părintele Onofrei şi cât din 
buzele lui răsună la auzul lui Vodă: graiă 

71845, II— Legende Române. o 4
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românesc, nici că mai îi trebui lui Ştefan 
Vodă să stea cu popa la sfat, până ce să se 
urce cloşca, cu pui pe ceri, cale de mai 
multe suliţi, că-mi scia Vodă pe popă din 
fir-a-p&r, Cu mehenchiul minţei seale împ&- 
rătesci probă de ajuns şi de r&mas făcuse 
“Vodă de înv&ţătura popei... Atunci Vodă, 
care nu iubea minciuna și era mare duşman | 
al faimei celei neîntemeiate, se hotări să deş: 
tepte satul din înşelăciune, ce dic: satul? 
lumea întreagă | 
— Părinte Onofrei, dise Ştefan Vodă, când 

fu gata de plecare. Lumea se închină sfin- 
ţiei tale ca la cel mai învăţat preot. In Mol- 
dova întreagă, faima învăţăturei sfinţiei tele 
se luptă să întunece şi pe a Episcopilor şi 
pe a Inalt Prea Sfinţitului Mitropolit. 

Pentru ca şi eu ca toată ţeara, să-mi plec. 
cu umilință capul înaintea sfinţiei tele, m'am 
hotărit să pun la încercare adâncimea minţei 
şi înălţimea gândului sfinţiei tale, Trei între- 
bări o să-ți pun, cinstite părinte, şi nu în- 
dată, ci în vade de una lună de dile aştept 
să'mi r&spundi la: aceste trei întrebări, Adi 
este 15 Florar, la 15 Cireşar vei veni la 
Roman. Acolo voi fi ei şi tot Divanul ţErei, 
la Episcopie. Vino, atunci, intră în Divan,
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da soarele a Chindie. . . Deacă răspundi bine 
la o întrebare numai, nui fi spânzurat de gâde, 
ci tăiat... Deacă la două întrebări răspundi 
bine, armaşul mare te va ucide cu chiar 

„ buzduganul domnesc. Deacă r&spundi cum se 
cade la tustrele întrebările mele te fac Epis- 
cop de Rădăuţi... Nu-mi place faima alto. 
ită în crengile stufoase a pomului minciunei ! . . 
— Ascult, Măria Ta, dise popa galben ca 

tuiorul de borangic şi tremurând ca para fă- 
cliei de la toiagul mortului, când e dus la 
groapă, pe di de vânt. 

— Eacă întrebările, părinte Onofrei: 
Voiii să sciă întâi, cât preţuesc eă? Im- 

bunătorii din jurul scaunului domnesc 'mi dic 
că mam pref... 

Ce credi d-ta părinte? 
Al doilea voiă să sciă, de oare-ce Dumne- 

“dei a pus spată oțelită în mâna mea, la care 
neamurile vecine se închină, în cât timp pu- 
terea-şi ei ajunge de la un capăt la altul al 
umei? a 

” Şi-al treilea, 'mi vei spune, care e gândul 
în care sunt greşit? In breasla linguşitorilor 
din Divan nu pot găsi respuns la aşa între- 
bare. Un preot cu mintea luminată de înve-
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ţătură, cum dice lumea că eşti sfinţia ta, va 
găsi r&spuns bun cu mare înlesnire. 

Așa dar, la 15 Cireşar, când soarele o fi 
a: chindie. .. la Roman, la Divanl.. R&s- 
punsuri bune ca dela un om de carte aştept. 
„Episcop de Rădăuţi, ori spânzurat, sai tăiat. , . 
de nu buzdugănit! 

Am dis!.. 
— Dar, Măria Tal! 
— Am dis! strigă Ştefan Vodă încăle- 

când cu curtenii s&i şi plecând înderăt spre 
Roman. | 

| IV. 

Eh! cu Ştefan Vodă nu era de glumă... 
Deacă el adesea vărsa sânge omenesc pen- 
tru o greşeală de nimica, cum era să r&mâe 
bietului -popa Onofrei, vr'o rază de nădejde, 
că la 15 Cireşar,. Vodă Po ierta, deacă chiar. 
nu va da în Divan r&spunsuri bune la într- 
bările lui? La mare grijă intră părintele 

" Onolrei, din acel minut. .. Nu i-se mai alegea 
nici de mâncare, nici de odihnă, cu cât o dise - 
îngrămădea asupra alteia, ca valurile la mare. 

— Să vedeţi, oameni buni, dicea porcarul 
către săteni, privind cum popa slăbia pe 
toată diua, de grijă; să vedeţi, că no să
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scie da r&spunsurile aşteptate de Măria Sa 
Vodă... Nu v& spuneam et că-i subţire tare 
cartea popei? 

Şi cum se întemplă la omenirea întreagă, cu 
cât preotul Onofrei slăbia de grijă, cu atât 
să îngrăşa protivnicul său, Gloanţă, de mul- 
țămire sulletească, că o sa iasă mintea lui 
mai la lumină decât a lui Onofrei. 

Numai două dile mai era acum până la 13 
Cireşar şi părintele Onofrei nu dăduse de 
nici un r&spuns de Doamne-ajută! Şi să nu 
cugeţi, boerule, că bietul popă nu se făcuse 
luntre .şi punte, doar o da de unul. . . Cercase 
doar el şi la psaltire : o deschisese până în trei 
ori pe sântul pristol, cu ochii închişi, la în- 
templare, boscorodind de 100 ori: Doamne 
miluesce! Dar ce se vedi? pe faţa psaltirei 
deschise, la dreapta, bietul popă citea tot 
osânda lui. 

Ce mai chibzui sântul părinte? El înşiră 
pe sânta masă toate cărţile bisericesci şi apoi 
cu epatrafirul pe cap, se înverti de trei ori în 
jurul jertvelnicului şi apoi, pe dibuitele, puse 
„mâna pe cartea ce nemeri. Era evanghelia. 
Dă patrafirul de pe ochi, citesce: 

«Fericiţi cei săraci cu duhul, că. acelora
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este împerăţia cerurilor», dicea evanghelia 
pe faţa dreaptă, la locul deschis. 

— Va se dică numai în cer este scăparea 
mea! oftă părintele Onofrei. 

V. 

In diua de 14 Cireşar, era părintele Ono- 
îrei tot atât de aproape de a fi găsit r&spunsu- 
rile căutate, cât e aproape turcul de sfânta 
împărtăşenie... . | 

"Ți era dă milă, să întelnesci pe bietul 
preot, slab şi deşirat. de-i cădea potcapul 
până peste urechi şi antereul bălăbănea pe 
trupul lui, ca ştiuletele de porumb singur întrun - 

“hambar pustii, căutătura bietului preot era 
păinginită de veghiere şi pășia gânditor, ca 
luna singuratecă prin bălțile Bugeacului 

— De ce nu te întrebi, cinstite părinte, şi 
cu Gloanţă Porcarul, îi dise Vrajbă Şoltuzul, 
întelnindu-l în dimineaţa dilei de 14 Cireşar, 
şi făcându-i-se milă de popă, care i-se păru 
ca un mort, de pe faţa căruia s'a luat giul. 
giul. Intreabă te d&i cu Gloanţă, că vorba 
cea: uzci nu scii din ce tufă jişnesce epurele ! . . 
— Să mă întreb eu cu gugumanul acela, 
ei? răspunse mireţ părintele Onofrei, care
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nici mort nu vrea să se dea r&mas din carte, 
de un porcar. 

Numai, după ce Şoltuzul se depărtă, ce 
gândi popa? «M& părinte Onofrei, adecă de 
ce nu cerci, dacă până şi Şoltuzul te în- 
deamnă?.. Badea Gloanţă porcarul e om 
nevoieş. .. Câţi-va zloți tătăresci, vre-un bo- 
loboc de miere, câte-va părechi de opinci moi, 
argăsite la Suceava, l'or face să nu mai spună 
la nime că i-am cerut ei sfat, lui, un porcar 
făr' de înv&ţătură.., Pâi ce... «Dă dau 
mâni Petre, căe îneci», a strigat mântuitorul 
unui cogemite Apestol... Ean să mai cere 
şi cu Gloanţă. «Păstorii ăştia, hăulind toată 
diua a lene, prin munţi Și poene se isteţesc 
mult şi se gândesc la multe, de care noi 
cărturarii n'avem nici bănuială... Ci hai, 
m€ părinte, la nea Gloanţă!..» 

VI. 

— Toată lumea spune, m& Gloanţă, că eşti 
un nătăr€i, dice părintele Onofrei, găsind 
pe porcar pe priporul unui deal coperit de 
stejari bătrâni, de sub cari turma lui de porci 
ronţăia cu nesaţiă ghinda căqută de cu toamnă. 
Toţi din sat te socotesc, nea Gloanţă, de om 
prost numai eă, nu.
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” Aşa diceam cii, eri seara, lui jupân Sucilă 
pârgarul : . 

«Vrei să "ţi dovedesc jupâne pârgare, că 
re şi fâr' de cale a-ţitot subţiat simbria lui 
Gloanţă, că el nu e om prost, ci om de sfat 
ales?.. Uite, d-ta şi cu tot sfatul, credeţi, 
că numai eă am să sciii da răspunsuri la: în- 
trebările cele trei ale lui Vodă, da ean să 
audiți pe badea Gloanţă, să vedeți ce minu- 
nat ar sci şi el r&spunde... «Aşa e, fiule 
Gloanţă, că ai sci ce să spui lui Măria Sa 
Vodă, dacă te-ar întreba: cât preţuesce el? 
In cât timp va ocoli el lumea cu sabia lui 
vitează şi care-i gândul lui cel greşit?» 

Aşi “ţi-ai găsit să” înşele părintele Ono. | 
frei pe nea Gloanţă cu şosele, cu momele de 

“soiul acesta |. . Nici pe vorbă de clacă, nici 
pe zloți tătăresci, nici pe dece vedre de 
miere, nicipe 12 părechi de opinci moi argă- 
site la Suceava, nu sc primi, Gloanţă să dea pă. 
rintelui Onofrei sfatul ce âmbla să-i smulgă. . . 

— Scii una părinte? Ce mai la deal la 
vale... Dă-mi antereul, giubeaua şi pot- 
capul sfinţiei tale să-le îmbrac ei... şi-așa 
nu-ţi mai vin, că ai slăbit de nevoe, ai ajuns 
ca resteul la alun... Îmbracă-te cu iţarii şi 
cu sucmanul mei... "Ţine-mi locul cole, la
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turmă... Voiii merge eu în locul sfinffi., „-: 
tale la Roman şi voii da ei răspunsuri lu Iu 
Vodă, de nu 'i-or plăcea, pe mine m'o spân- 
zura, ori m'o tăia, ori m'o buzdugăni... 

Ce gândi popa? — ME părinte Onofrei! mai 
bine o di porcar tologit pe pajiște, decât un leş 
de popă, putredind de aleluia sub pajişte! 

— Haide, trampa cu hainele, m& Gloanţă. . 
Nu câ.mă tem eă de a merge la Divan, 
singur, dar am făcut mă Gloanţă un buboiă 
la moalele spetelor de nu pot încăleca tre- 
tinul, să merg la: Roman. Du-te, d-ta... 
bade Gloanţă şi noroc bun! .. 
— După ce oii trece hopul, adaugă popa 

între dinţi, 'miiau ei iar hainele şi “Onofrei 
tot la altar, poate şi episcop la Rădăuţi, iar 
nea (loanţă tot cu ghioaga după porcii sa- 
tului ! 

— Ci haide, trampa fiule! . 
Hainele popei de pe când era el rotofei, 

venia acum leite lui nea Gloanţă şi iţarii şi 
sucmanul acestuia, cari nici mai le putea îm- 
brăca de multe dile Gloanţă, că nu-l mai în- 
căpea, se potrivea popei ca teaca . la cuţit.
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VII. 

Sosi acum 15 Cireşar, Ştefan Vodă adu- 
nase Divanul în casa cea mare de oaspeţi 
a Vlădicăi din Roman. 

Vodă stătea măreț în fundul camerei, în- 
cunjurat la dreapta şi la stânga, de sfetnici, 
ca Dumnedei la judecata cea de pe urmă. Di- 
vanişti cu toiage de aur, de argint, v&rgate 
cu roş şi cu toate feţele curcubeului, care'şi - 
la locul lui, 'şi dădea sfatul în trebile ţerei, 
când iată, la soarele a chindie, se deschise 
uşa divanului şi intră un. preot. 
— Popa Onofreil dise cu mirare Ştefan 

Vodă, care puţin aștepta să vie acesta la 
diua hotărită, cu r&spunsurile, după ce-l sim- 
țise Vodă cât e de s&rac la carte. 

— Părintele Onofrei! murmură sfetnicii, 
cari acum sciaă şi ei şiretenia lucrului, 

— Bine-ai venit la noi, părinte Onofrei, 
adaose Ştefan Vodă... Bre! da ce schimbat 
mai eşti la faţă | 

— Hei! Măria Ta, grija schimbă faţa o- 
mului, ., 
— Aşa este, Măria Ta, dise marele logo- 

fet, grija te îmbătrânesce şi te pocesce mai - 
iute decăt vremea.
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— Ei, ce r&spunsuri ne aduci, părinte Ono- 
frei, întrebă Vodă. 

— Măria Ta ai dis: «popă, să'mi spui 
cât preţuesc ei ? 

— Aşa e... şi ce'mi r&spundi, că uite, 
Dumnealor, boerii Domnesci, 'mi dic mereu, 
că ei sunt fâr' de preţ! 

— Păi, aşa socotesc ei, că boerii se în- 
şală, să am ertăciune dela Maăriile Lor, se 
înşală din dragostea cea mare ce at către 
Măria Ta Doamne. Eu pe Măria Ta, nu 

“dau mai mult de cât 29 de arginți... 
— Cum aşa? esclamă marele Logofăt în- 

grozit. . . E 
— Deacă Măntuitorul şi Domnul nostru Isus 

Christos a fost prețuit în 3o. de arginţi, apoi 
„ Măria Ta nu-i crede doară, că-i fi făcend:mai 
mult de cât 29... 
— Minunat! strigară într'un glas Divaniştii. 
Ce să mai dică alta şi Vodă, când sfatul 

întreg se minuna de răspunsul popei? 
— Bine părinte Onofrei, de spânzurătoarea 

mişelească ai scăpat... Acum la a doua 
întrebare. 

— Măriţi boeri d-voastră, dice Gloanţă 
către sfetnici, ai nu e adevărat că Măria Sa
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Vodă e soarele Moldovei? Nui diceţi Ma- 
riile d-voastre cu acest nume de: Soare? 

— Aşa e! aşae!.. strigară pe întrecutele 
boerii. : 
— Păi dacă aşa e, urmează Gloanţă, lui 

Măria Sa Vodă, Soare, ca să înconjure 
lumea îi trebue 24 de ceasuri, că atâta pune 
soarele de se face di şi noapte... 

ME rog cearcă-te să ar&ţi Divanului, că a 
minţit când a chemat pe Vodă soare/.. Re- 
sună deci bolta casei de: Aşa e!! al boe- 
rilor mari şi mici şi a curţei mai mărunte... 

- — Da ei nu sunt soarel cercă să dică 
Vodă... 
“Numai ce să mai dică Vodă, deacă tot 

Divanul într'o gură strigă şi lăuda r&spun- 
„sul isteţ a lui Gloanţă. ! 

— Fie, părinte Onofrei... Când iţi dic 
trei că... esci cu chef, te du şi te culcă... 
necum când o ţeară întreagă te chiamă soa- 
vele ei! Fie, sunt soaze, deacă vă încăldiți 
pe lângă mine... Dar deacă, cinstite pă- 
rinte, te-ai învrednicit cu acest rEspuns a nu 
fi decât buzdugănit cu buzduganul met, ean 
să'ți vedem şi al treilea r&spuns. 

— Ai întrebat, Maria Ta, care-i gândul .
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greşit al Măriei Tale. — Păi, Mărite Doamne, 
chiar acum te înşeli în ceia ce gândesci... 

— A păţit'o, murmurară boerii. 
— Cum aşa? strigă Vodă, iute cum era, 

de se cutremură Divanul. - 
— Gândul lui Măria Sa Vodă nici o dată 

nuii greşit, . Părinte, dice Vornicul de ţeara 
de sus, cel mai: linguşitor dintre sfetnici. 

— Ba greşesce, jupân Vornice, că şi Vodă 
e om! răspunde fără sfială Gloanţă. Măria 
Sa crede acum că grăesce cu popa Ono- 
frei de la Bărbesci.... 
— Ei şi? strigă Vodă. . 
— Păi nu cu popa Onofrei stă de vorbă 

Măria Sa Vodă, ci cu... 
— Ci cu porcarul Gloanţă, strigă din uşa 

Divanului, Şoltuzul Vrajbă, intrând iute. Da, 
Măria Ta... e Gloanţă porcarul, îmbrăcat 
în haină popei, ca să-l scape de moarte... 
Popa Onofrei s'a îmbrăcat şi el în hainele 
lui Gloanţă de porcar şi păzesce în locul 
Iui turma de porci în ştejărisce. 
— Gloanţă porcarul? strigă Ştefan Vodă 

de se sgudue iarăşi Divanul. Măi nene, n'ai 
ghicit al treilea r&spuns... Că ei nu cu un 
porcar grăit-am acum ci cu... Ci cu Prea 
Sfinţitul Episcop de Rădăuţi ! . . Cine, boiari
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d-voastră, se cade să fie păstor al ţărei, de 
nu va fi omul cu mintea isteaţă, şi cu sfatul 
neintrecut? Onofrei păstor rămâne, dar nu 
la turma de oameni, ci la acea unde 'şi a aflat 
scăparea vieţei. .. Acolo să-l laşi, jupân Vraj- 
bă, auditu-m'ai? Ia loc la dreapta Mitropo- 
litului, Prea Stinte părinte Gelasie, Episcoape 
de Rădăuţi, adauge Vodă, luând de mână pe 
Gloanţă, porcarul de odinioară şi punendu-l 
pe scaunul de Vlădică, în strigările de bucurie 
şi de minunare ale tuturora... 

Bietul Gloanţă, — părintele Gelasie — plân- 
gea şi ridea... Nu mai scia inima omului 
cum să grăiască, cu ris ori cu plâns? când 
o podidesce neaşteptata fericire. 

Şi eacă, dice moş Dudău terminând, şi 
eacă cum se aleg păstorii sufletesci ai nea- 
mului românesc. .. 

— Vrei să dici, moşule: cum se alegea 
odinioară? . . 
_— Dar ce-a fost poate se mai fie! 
— Să te audă Dumnedei moşule.., Nu- 

mai ei nu cred în poveşti, deşi mE'nebunese 
după ele, să-le ascult.
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De la Pasci până la Duminica cea mare, 
nu căduse boabă de ploaie pe ţărina prăfuită. 
Pământul se căscase de uscăciune, cât gura 
beţivului pe cepul antalului, şi holdele abia 
răsărite, se chirceaui şi se gălbeneau ca fata 

nemăritată. . | 
— Vai! de noi, jupân judeţ... Ce ne 

facem de o mai ţine seceta asta numai o 

săptămână, diceau. sătenii din Gura-Văiei aș- 

teptând ca stăpânirea — Judeţul şi cei; doi- 
spre-dece pârgari ai -satului — să deschidă 
ei, după datoria dor, şghiaburile lăcătuite ale 

ceriului, doar o ploua şi s'o răcori pămân- 
tul însătoşat. | 

— Audi colo!.. de geaba este Giudeţ:.. 
Numai aşa de florile mă&rului iam dat noi 

toiagul mândru împistrit a mânăl.. Ce fac,
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me rog şi cei 12 pârgari? Barem să ne dee 
ploae la vreme!. 

Că, dreptul lui Dumnedei, nu hăuliaă de 
a cască-gura neci dormeau, neci bietul Judeţ, 

neci cei 12 pârgari!.. Făcuseră ei tot ce 
le stătuse în putere: alergaseră tocma la 
curtea de Argeş, unde trăia baba : Moaca, 
cea care pentru plată de doui ughi1) pe an, 
aprinde lumînărele de . ceară la felinarele 
din mijlocul crucilor de lemn, de la mormin- 
tele din ţintirimul mănăstirei, şi le. cădelniţă.. 
cu smirnă şi tămâie, la serbători împărătesci, 
baba Moaca, cea care face prescurile de St, 
potir şi încheagă boabele de grâă la colivă, 
cu miere mirositoare şi cu miez pisat de nucă, 
alb ca fulgii de zăpadă 
— Mamă Moacă, ce ne facem?.. Nu 

plouă... Ţerina-i arsă ca inima nevoiaşu- 
lui după ceas de bucurie... 
— Păi, jupân Județe, să deslegăm norii... 

"l-au legat dușmanii... că are bietul român 
duşmani, cum are umbră bradul cel "nalt... 

— Desleagăii, desleagă-i, mamă Moacă. 
"Ţi-om da de fie-care om din Gura-Văiei, 

1) Gattent.
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câte un căuş de grâi cu chipul lui Christos 
şi câte un fuior de 'cânepă meliţată... 

Mama Moaca boscorodi ce boscorodi în 
limba duhurilor, cu faţa la răsărit; scuipă 
Ja spate, ameninţă cu cuțitul, — ce luă din 
carâmbii cismelor lui jupân Vrajbă Judeţul, 
— la dreapta şi la stânga, până'n trei ori, 
apoi scoase o ulcioară cu un pămătuf de 
busuioc mănunchiat prin o sdreanță de pre- 
şură cu fluturii de aur, din sicriaşul peste 
care erati clădite până'n grindile podului perne 
şi velinţe v&rgate ca ogoarele toamna... 

— E untură de şearpe ucis de fată mare, 
jupân Județe. 

Şi eşind cu Judeţul în bătătura bordeiului, 
unse cuțitul boscorodind toate alea pe graiă de 
duhuri negre şi numai ce, făcând trei tercoale 
prin bătătură, din ce în ce mai larg târco- 
lul, cum se măresc rotogoalele ce face unda, 
în care ai asvârlit o pieatră, înfipse cuțitul 
în mijlocul bătăturei, în dreptul unui nouraș, - 
stingherii pe ceri ca sihastrul de la Pripo- 
rul Vulturului și gălbui ca tuleile de boboc... 

— Stăi!,. 

71573. 77 — Legende Romîne, 5
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«Norule, noraşule ! 
«Împle-ne făgaşele, 
«Mai înflă pâraele, 
<Şi 'nverdesce holdele. . .» 

Da nouraşul îşi căta de drum, ca banul sin: 
guratec din punga celuf s&rac, necum să 
se mai închege nor de nor, ca ban lângă 
ban în haznaoa bogatului. . 

Şi mite în trei dile de post: Lunea, Mer- 
curea şi Vinerea, mama Moaca legă nourul 
cu cuțitul, dar tot nu slobodi cerul nemilos- 
tiv măcar roua dimineţei pe holdele ofilite. 

— Păi cum să ploaie, jupân Vrajbă?.. 
Nu isbutirăm, că s'au lăsat vr'o fată din Gura- 
Văiei s'o sărute flăcăi în di de Sânta Vi- 
nere!. 

Fie şi aşa! .. Numai ce mai rămâne de 
făcut? Vreme de rebdare nu mai este, că 
aşia-şi satul se aduna la pirleazul bisericei, 
şi se sfătuia, îndârjit de moş Sucilă, biv!)- 
judeţ, să schimbe de la cârma satului pe 
Vrajbă şi pe cei 12 pârgari, că de când ei 
ţin: pecetea Gura-Văiei, merge răi, răi de 
tot!.. 

1) Ex,
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Ce mai la deal la vale!.. Nu mai pupă 
jupân Vrajbă el ântâiă mâna popei. Dumi-. 
nică, la anaforă, deacă numai trei dile încă 
n'o ploua! 

Desnădăjduit, r&i probozit de muierea 
lui, care o apuca e ucă-se Ze Dustză> numai 
cât gândia că o să-i taie drumul Și să-i treacă 
înainte altă muiere, a noului Judeţ, şi la bise.- 
rică şi la şedă&toare, — bietul jupân Vrajbă: 

„merge la părintele Onufrie, archimandritul 
de la mănăstirea din Curtea de Argeş. 

— Părinte sfinte, blagoslovesce!.. Ce ne 
facem? Nu plouă... Holdele se prapădesc. .. 
Satul fierbe a răsvrătire... E r&u de mine 
şi de cei 12 pârgari, de nu ne mântuesci 
cu sfintele rugăciuni... Ean mai citesce 
vro molitvă la acra sfintei; mai scoate 
prin ogoarele jalnice ale sfinte icoane, doar 
s'o milostivi Dumnedei!.. : 

Ce gândi părintele Onufrie? Cât ai clipi 
din ochi el 'şi plimbă căutătura pe largul 
ceriului ş'apoi la borcanul de la fereastră, 
în care ţinea un brotăcel verde... Pe ceriii 
nici firicel de nor... şi brotăcelul gâfâia cu 
botul căscat după ploae... Nici un semn de 
ploaie nu dădeat nici cocoşii din bătătură,
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nici . pisica nu-şi lingea blana... Pace! nă- 

dejde nui de bură, măcar cât păcat la inima 
Iecioarei. .. | 
_— De oii scoate icoanele, gândi şiretul popă, 

şi n'o ploua, ales de-oii scoate sfânta lacră, 

— cine mai aduce prinoase la biserică? S'a 

înțrcat cu acaftistele şi cu sărindarele! 

Şi popa, viclean ca o vulpe, răspunde lui 

jupân Vrajbă: Adi e Joi... Vino Duminecă 

cu tot satul la mănăstire, să mă înţeleg eii cu 

sătenii... Vor ei ploaie cu clăbuci, ori nu- 

mai o bură.ca prin sita de prescure? Voi cere 

la. Dumnedeui şi la sfintele moaşte ce or 

pofti .. Şi le-o da Dumnedei şi sfintele 

moaşte după pofta inimei lor pravoslavnice. 

x: 

Dumineca următoare, în faptul dilei, intra 
în curtea mănăstirei satul întreg de la Gura- 
Vâiei. Bătrâni, tineri, femei, fete, copii ve- 
neaii, toţi cu toți, cu Judeţul şi pârgarii pă- 
şind în frunte, cu toiagele lor mândre. Iar 
paracliserul toca-toca în turnul mănăstirei, după 
poartă, mai cu marafet decât în alte dile. . ... 
Păi ce... Biserica are să fie plină de 'oa-.
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meni şi discul o să se umple de lescăi şi de 
potronici, de împărţit cu popa Onufrie şi cu 
diaconul Macovei. Ce să ve mai spun? Abia 
era soarele ridicat de dou€ suliţi de la sprîn- 
ceana ogoarelor, despre Răsărit, şi biserica 

era plină de oameni ca un cuib de lăstuni. 
Nici afară din biserică, la jugul cel întipt în 
pământ, — jug în care Vlădica pune la dile 
de ș&rbătoare pe cei care nu 'vin trei Dumi- 
neci de-a rendul la sfânta liturghie, — acum 
nu era nimeni înjugat. Numai doui argeşeni 
lipseau de a treia oară, dar acelora nu le du- 

ceţi mila, oameni buni, că n'ati ei grijă de jugul 
Vlădicei, câ-şi r&splătesc ci păcatul cu câte 
doui purcei de câte o lună, o baniţă de prune 
din leasa cea caldă încă, şi cu câte doui-trei 
saci de lână brumărie. 

După ce diaconul Macovei dise ectenia: 
«Sa plinim rugăciunile noastre de dimineaţă 
Domnului», părintele Onufrie bine-cuvintă 'din 
dverile mari şi dise norodului: . 

— Oameni buni, creştini bine-credincioşi! — 
Au venit la mine jupân Vrajbă Judeţul din 
Gura-Văiei şi "mi-ai spus, că cereţi ploaie, 
că vi s'au ofilit ţarinele.,. Apoi eatâ, gata 
sunt eii ori şi când să scot sfânta lacră cu
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moaşte şi sfintele icoane, să fac rugăciuni, 
ca Dumnedei să deşchidă șghiaburile ceriului 
şi să se reverse mila lui pe ogoarele dum.- 
eavoastră. .. Numai vrea să scii domirit 
în ce di voiţi voi ploaia?.. O vreţi voi 
mâne, Luni? | 

— Dumnedei să ne ferească de ploaie, 
mâne Luni, cinstite părinte, strigă mai mulţi 
oameni dintrun colț al bisericii... Mâne 
numai să nu ploaie, cam dat foc la cuptoa- 
rele cu oalele... Am perde de o ploua 
mâni toată munca noastră, noi olarii, de n'o 
mai întârdia ploaia barem o di... 

— Bine, oameni buni; — apoi vreţi voi 
să ploaie Marţi? 

— Nu, sărutăm dreapta . Cuvioşiei Tale! . . 
Să nu ploaie Marţi că sfârşim mâne de co. | 

-sit iarba, şi cum atât de puţină s'aă fâcut, de 
o mai apuca-o şi ploaia, verde, neadunată, 
toată se topesce... Numai până Mercuri să 
nu ploaie]... 

Fie, creştini blagosloviţi... Să rugăm dar 
pe Dumnedei să ne dăruiască ploaie pe diua 
de Mercuri. 
— Aoleul Cinstite părinte, da ce ne fa- 

cem noi fetele, de plouă Mercuri? Pâi nu
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scii Sfinţia Ta, că Mercurea e di de târg, 
la Argeş?.. Aducem de vindare biete câte- 
va out şi pui de găină, să prindem câţi-va 
zloți... Păi, ca la târg, mergem cu hainele 
cele mai bune... Aşa că le perdem de ne 
apucă ploaie cu ele?.. Ci lasă, Sfinte Paă- 
rinte. .. lasă să ploaie Joi, 
— Bine, fetelor, să ploaie Joi, deacă nu 

măi dice nime nimica. | 
— Da ce sciui fetele de nevoile oamenilor, 

strigă o droae de copii... Audi să ploaie Joi... . 
* Păi, Joia ne dă drumul dâscălul de la psal- 
tire... Atâta di bună avem şi noi într'o 
scptămână, să batem poarca..., să ne mai 
petrecem ... și tocmai. Joi să ploaie!. . 
— «Lăsaţi copiiisă vie la mine» a dis 

Mântuitorul, strigă părintele Onufrie, cu un 
zimbet de şiretenie. Joia este a copiilor, oa- 
meni buni... Ean să ne rugăm să ploaie Vineri. 

— Păi cum de nul ștrigă din re&sputeri 
alte glasuri. . . Vineri avem de pus temelia la 
biserica din Poiana Verde... Ce?..o să pe- 
rim de foame noi zidarii, de hatârul plugarilor. 

— De! nu vă mâniaţi, dice popa... Nu voiţi 
ploaie Vineri? Bine, fie pe diua- de Sâmbătă 

— Da bine părinte, nu te gândeşci? Sâm
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bătă spălăm rufe... Dou& biete cămăși avem 
de cap... Deacă mâne nu este albită a doua, 
-remân bărbaţii neprimeniţi, Duminecă? . . De 
plouă mâne, unde uscăm rufele? 

— Aşa, dău, adaogă şi jupen Vrabjă!.. 
Şi unde pui că Sâmbătă am de dus. la Vor- 
nicia de judeţ şi banii vineretului... Să mE 
mureze ploaia ca pe un şoarece? Om b&trân, 
să m& îmbolnăvesc? 

— Deci, nu daţi voie lui Dumnedet, oa: 
meni buni, să ploaie decât Duminecă? 

— Doamne apără, strigă întrun glas dia- 
conul Macovei şi paracliserul. Ce ne facem 
noi cu biserica de plouă Duminecă? Ce bruma 
de câştig mai ese la disc întro cogemite 
mănăstire pustie? 

— Bine oameni buni, creştini blagosloviţi. . 
n'o ploua nici Luni, nici Marţi, nici Mercuri, nici 
Joi, nici Vineri, nici Sâmbătă, nici Duminecă. ... 

Numai deacă nu vreţi să ploaie, de ce faceţi 
"dile rele lui jupân Vrajbă Judeţul şi celor 

12 pârgari?,. 
Să veniţi la mine atunci să scot icoanele 

şi sfintele moaşte, când toţi veţi voi într'un 
glas 'să ploaie, că czzunzai cei uuzfi put do: 
bândi ori-ce vor cere de da Dumnegeii!».
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— ME Ioane, dise, deşteptându-se din somn, 
cum zări, prin ochiul de geam prins în bărdă- 
hanul ferestrei, furişându-se în bordeit, lumina 
albă a zorilor, — m€ Ioane, dise lelea Gra- 
pina, nevasta pârgarului Sucilă, din satul lui 
Caraiman, scoală că-i diua mare, înhamă 
şarga la căruţă şi du sacul ăsta cu păpuşoi 
la moară de-l macină. Dar si nu-i dai mo- 
rarului decât un pumn de fie-care dimerlie, 
auditu-m'ai? 

Era, boeri dumneavoastră, Ion, feciorul lelei 
Grapinei, ver primar cu lon Isteţul, vista- 
voiul căpitanului Gloanţă. Adică de rubede- 
nie, vorbă să fie, că nu era pe legătură din 
sânge, ci pe temelie de prostie. 

Şi fiind-că lelea Grapina sciea ce odor de 
fecior avea, se ţinea tat pe lângă el, doar o
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înhăma şarga cum se cade şi n'o mai pune, 
ca mai alaltăieri, în locul dârlogilor, căpăstrul. 

— Vedi, m& Ioane, mai dise lelea Gra.- 
pina, când şarga fu înhămată, vedi de nu te 
apuca să dai mai mult morarului: decât un 
pumn de fie-ce dimerlie. Di mă, până ce-i 
ajunge la moară:. un pumn de fie ce dimerlie, 
ca esci uituc şi “ţi-o lua morarul uium mai 
mare. | 

— Lasă, mămucă, nu uit ei... Oi tot 
proceti pe drum ca Zafă/ nostru, sfatul du. 
mitale: câze uz fumnu de fiece dimerlie, 
- Lasă, mămucă, nu uit eă. 

Și hi! şargol.. Biciuşca plesnesce, roţile 
neunse scârţie şi şarga care-şi simţi limba 
ap&sată de fringhia ce Ion îi pusese în bot 
drept zăbală, porni duioasă la trepezior. 
„Iar Ion, şedând pe sacul cu păpuşoi des-“ 
fecat la şed&toarea de Sân Medru, dicea cu 
atât mai cu glas statul măsei, cu cât jalnicul 
scărţiit al căruței îi acoperea graiul. 

— Câte un pumn de fie-ce dimerlie! 
Câte un pumn de fie-ce dimerlie! 
De abia trecuse Ion de jităria satului 

şi intrase între lanuri, când iacă dete de 
nisce ţărani, cari semănat grât de toamnă,
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— Bună dimineaţa, me Ioane, îi strigă 
unul din săteni. 

| '— Câte un pumn de fie-ce dimerlie, dicea 
mereă Ion. 

— Aşa, mangositule? strigă ţcranul, repe- 
dindu-se şi apucând de dârlogi şarga, care se opri pe loc, atât doria să mai poposească, 
Aşa!.. “Tu ne urezi să culegem numai un 
pumn de fie-care dimerlie? Audi, mă lonaş- 
cule, m& Ursule, ean ascultați, voi, audiţi ce ne pomăzuesce mangositul ăsta? . 

Ionașcu, Ursul, lâsară de aruncat grâul în 
brasda neagră, cea cu puţine dile în urmă 
neted peptănată de boron şi de grapa de fier, şi năvăliră asupra lui Lon şi mi-l bat ca 
pe un nuc în di de toamnă. 

— Aolei, oameni buni... De ce mă ba- teţi?.. Mama m'a înveţat să dic aşa. 
— Să nu mai dici aşa, prostule. Să .urezi 

dimpotrivă oamenilor: « Adi unul, la. toamnă o mie!» | 
— Hi şargo! 
Ridică din coadă şarga si ia putere, scu- 

tură din bot şi plecă. 
— Adi unul, la toamnă o mie! dicea me- 

rei Ion, în gura mare,
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— Cum aşa, nelegiuitule, strigă oprind 
iapa de dărlogi, un gligan de pălâmar, care 
purta pe umeri un felinar mare de biserică, în- 
naintea unui mort ce sătenii duceai la cimitir. 

Căruţa lui Jon se întâlnise cu mortul; Ion 
dase în lături, dar tot nu încetase de a. striga: 
Agi unul, la loamnă o mie! 

— Cum grăesci, tu mă, întorsule de la ţiţa 

mătii? Unde a murit adi din sat unul, la 
toamnă să moară o mie? 

Şi jap!. şi jap! cu felinarul sfânt peste spa- 
tele lui loan. | 
„.— Aolei! jupâne dascăle, n'oi mai dice 
aşa... 
   Să nu mai dici!.. Ori gi: Dumnedei 

s'o ierte; să'i fie l&rina uşoară!.. şiţi fă 
cruce. N | 
-— Hi Şargo! Hil!.. Plist, plist!.. 
Şarga porni. Ion își netezi spetele care”l 

usturaii, ca şi când le-ar fi muiat în ardeii 
pisat şi porni iară strigând: Dumnedei s'o 
ierte! să'i fie ţărina uşoară! . 

Cât o fi mers Sarga, nu spune povestea, 
dar iată că se opri, întâmpinându-se cu o 
ceată de oameni, cari călări, cari pe jos, 
după cari venea un car cu patru boi, .cu
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coarnele poleite. In car, pe un clit de ve: 
linţe vărgate ca toamna ogoarele, păturite 
pe o ladă de Braşov, mândru împodobită, 
şedea o fată frumoasă, cu beteală şi flori pe 
cap şi alte două fete cu cârlionţi de beteală 
şi ele la dreapta părului. In carâmbii carului 
era aşedat.un brad verde mândru împodo- 
bit cu panglici şi mărgele. 
Cum vedeţi era o nuntă. | | 
Da ce-i pasă lui Ion de nuntă, de oamenii 

cei călări, cu năfrămi şi cu tulpane scrise la 
frânele cailor şi cu fedeleşe pline de vin, 
ledeleşe împistrite şi cu năfrămi la ţurluiă. 

Vorniceii chiuiau şi dati din pistoale; doi ţi- 
gani negri ca tăciunele miţi. trăgea isoane 
pe cobdă şi vioară, dar Ion îşi căta încet de 
drum, trecând pe lângă nuntaşi și mercă stri- 
gând: eDumnedei so ierte, .. săi fie ţerina 
uşoară !> ai 

— Ce urezi tu, neghiobule, îi strigă unul 
din vornice:, care se brodi să treacă mai pe 
aproape de Ion. a 

— Dumnedei s'o ierte... săi fie ţărina 
uşoară | strigă Ion, cugetând că pălămarul de 
mai adinioară îi dedese în vorbele aceste, 
graii de dragoste cu omenirea întreagă?
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— Aşa grăesci tu, măi tontule?.. Aşa 
urezi tu nunta şi mireasa? 

Şi jap! şi jap! cu fedeleşul plin peste cap, 
de cât pe ce să'] podidească sângele pre Ion 
pe nas şi pe gură. 

— Aoleii jupâne, — n'oi mai dice asa!.. 
— Să dici, năucule: Să trăiască mirii, să 

trăiască naşii! . sporiă şi berechet! 
— Aşa oi dice bădică. .. Slibesce-m& din 

bătaie... 
Şi hi, şargol.. Plist, plist] .. Să zrăzască 

mirii, să trăiască naşri! . . Spor şi berechet! .. 
Şarga când îl bătea pe Ion, audea pocnet 

de oase isbite şi nu-şi da seamă, cum de n'o 
doare pe ea?,. Se bucură biata o clipă că 
doară pelea se îngroşase de nu mai simţea 
loviturile, dar când sfichiul biciului lui Ion o ciupi din noi pe spinare, înțelese că dânsa 
săraca nuşi perduse de loc neplăcuta sim- 
ţire. Hei, ce să facă? Lungi pasul, încreţin- 
du-şi pelea spinărei, şi o tuli cam. la treapăt 
cam la goană, trecu vr'o două ponoare și un 
crâmpeiă de făget... Când iată sosi la pâr- 
leazul unei case de. moşnean. Aci trăeşce 
ciaşnic1) Pălămidă, care se vede că prinsese 

  

1) Paharnic, boierie,
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pre jupâniţa lui, Rada, stând de vorbă în mied de noapte cu un puşcă-'n-lună de diac!) din sat, şi acu mii trăgea jupâniţei Radei o sfântuliţă de bătaie, să-i descânte de cel făcut. Da ce-i pasă lui Ion de jupâniţa Rada, de pelea ei... Numa de, Şarga mai miloasă de picioarele ei, 'rărise pasul și când trecu pe lângă pârleazul casei, așa-şi o stinchi 
de tot, | 

— Hi Şargo, strigă încetinel Ion... „Să Zrătască marii, să trăiască Nașii! ., Spor şi berechet! 
— Ce dici, tu beţivule| strigă bărbatul în- cetând de a'şi bate muierea, căci audise gra- iul lui Ion. Ce dici tu, beţivule?.. Ce ai tu să te amesteci în căsnicia oamenilor şi să'ți baţi joc de ei? 
— Şi trosc! şi plosel.. Amândoi, jupân Pălămidă şi jupăniţa Rada îşi uită de neca- zurile lor şi fac necazul luţ Ion, croindu-l pe spete, el cu ţăpoiul, dânsa cu furca, , . Aoleu! n'oi mai dice, oameni buni... Oi dice cum v& place. Se 
— Să dici: aşa ţi se cade muere| „i 

  

1) Scriitor,
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_— Aşa oi dice jupâne!.. Hi şargo!.. Plist, plist!.. «Aşa zi se cade zutere !» 
De abia şarga, care ciulind mereă urechia, tot se întrebă: cum de aude bătăi şi ea nu le simte, de abia ajunsese la cel-alt cap al satului, unde în dreptul puţului cu cumpănă naltă se crucese drumurile, şi iată că Şarga se opresce, căci vâdu calea iezită de un car 

prea încărcat şi resturnat... O muiere, care pasemite stătuse pe vârful carului, gemea sub car, cu piciorul doară lrânt, iar cărăuşul necăjit, amărât, fără de ajutor, când fluera de necaz, când se opintea să salte roata ca- rului resturnat peste piciorul bietei muieri. .. 
— Aşa ţi se cade muiere] — poftoria me- reii Ion, nebăgând de scamă de nenorocirea bietului cărăuş. | | „__— Cum 'grăeşci tu, netrebnicule? strigă că- răușul amărât. În loc să-mi dai ajutor, m& mai înjuri? 

Şi cum era cuo pârghie în mâna, cu care se ispitea să rădice carul, o întoarce pe spatele lui Ion. | 
— Aoleiil nu m& ucide!.. noi mai dice așa jupâne!.. 
— Să nu mai dici,.. Când vedi nevoia



VORBA POTRIVITĂ 81 
  

omului, ajută'] şi di nevoiei: Ard'o focul s'o 
argă! 

— Bogdaproste, badeo, de înv&ţătură... 
Doar a D-tale o fi mai bună, că după -urma 
celor.l-alte m'am ales tot cu bătăi. 

Şi lon ajută pe cărăuş, de-şi puse carul 
pe roate şi muierea în car. 

Aşa să dici, măi băete, când vedi nevoia: 
Ard'o focul s'o ardă! 

Şarga nici de astă dată nu pricepuse lovi- 
tura care pocnise la aud... dar simţi r&ă 
Sfichiul biciului lui Ion, și deci porni iară... 

Numai nu'şi scuturase foalele, care suna 
a deşert, nici cât ai. dice de o mie de ori 
Doamne milueşce şi se opri Şarga speriată 
de o pălălaie mare, ce vădu înaintea ei. Ar- 
dea un coş la casa unui ţăran şi fumul eşia 
în valuri negre şi înteţite prin ursoaica ' co- 
perişului. 
„— Argo focul s'o argă? striga mereu lon 
după învăţătura cărăuşului, privind la focul : 
care cât de cât să ţişnească prin coperişiul 
de stuf al casei. 
„— Să-mi argă focul casa ? Aşa îmi doresci 

tu, afurisitule, strigă bietul proprietar al casei 
de lângă puț unde scotea apă. 

71835, ÎI. — Legende Române, 6
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Şi cum era cu doniţa cu apă, se repede la căruţa lui Ion şi mil botează de mi'] moaie, ca pe un şoarece murat în putina cu vardă, — Aolei! da ce făcui? 
— Să nu mai dici: «Ard'o focul» nătără- ule; când vedi nevoia omului, di: «Săriţi oa- meni buni!» 
De câte ori primea câte o Păpară, Ion îşi răsbuna pe biata Şargă, care simţea câte două, trei sfichiuri ardeiate de biciă, ca să pornească, ca şi când biata iapă S'ar fi îm- potrivit la aşa ceva, 
Plist! Plist! Şarga scutură din spinare, după obiceiul ei, ca şi când s'ar fi simţit pişcată de un tăun, şi porni. Ion striga cât îl ţinea gura: Săzzi oameni buni! 
Cât merse Şarga pe cale pustie, numai cioarele se sburătăciati, speriate de strigătele lui Ion, dar iată că acum căruţa intră ! în- trun sat mare, a 
— Săriţi oameni buni! .. Săriţi oameni buni). Sătenii audind aşa strigăte, alergară care mai de care după căruţa lui Ion, socotind că doar nu'şi poate înstruni Şarga şi că 'i-e frică să nu-l r&stoarne întrun şanţ să'i frângă junghietura gâtului,
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— Piru! ptru! striga care mai de care, ŞI unul apucă de roată, altul de dârlogii şar- gei, al treilea se puse în faţa epei, minu- nată de osteneala ce'şi da atâţia oameni s'o facă să stea, pre dânsa, care nici dorea alt- ceva mai cu poftă. 
— Săriţi oameni buni! nu înceta de a dice Ion şi când Şarga, recunoscătoare sătenilor, se opri. 
— Ce este? ce este? 
Şi cum nu era nimic: 
— E beat, oameni buni, qise unul din 

săteni. 
— Ori e nebun, adaugă altul, 
— Nebun dăti, strigă al treilea, .. 
Apoi când trei îţi dic că esci aşa şi pe dincolo, aşa și pe dincolo te socoate lumea întreagă. . . | | — Staţi mă, strigă şoltuzul 1)... Ean să'] ducem la casa satului, până i-om da de ca- pătâiă. 
— Ci-că nebunilor, ca să” liniştesci, să le dai câte o chelfăneală cu nuiaoa, jupân Şol- 

iuze, mai spune și paraclişerul. 

    

1) Primarul.
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— Săriţi oameni buni! striga mai tare Ion, 
audind de bătae. - 
— Aşa ţii vorba? Pe el, băeţi! 
Şi japl.. şi pleose!: 
— Tot mai strigi: săriți oameni buni, de 

ai sculat în picioare tot satul? 
— Aoleu! nu mai strig... Da cum să dic 

morarului jupân Şoltuze? 
Din una din alta, înţelese tot satul, că Ion 

era subțire la minte, cât vârful acului şi că 
merge la moară să macine porumbul din sac 
și că l-a trimis maică-sa, 

— Da cum te-a înv&ţat măta? 
— Câte un pumn de fie-ce dimerlie să dai. . . 
— Bine te-a sfătuit, mă prostule. Uite, 

moara e colo în vale, la iazul lui Cuza Băr- 
bosul. Dute şi macină, că-i veni la rând lesne, 
că adi nu macină nici pârcălabul, nici vel-vor- 
nicul de oraş, nici Şoltuzul, nici pârgarii, 
nici popa Onufrie. 
— Ce minunăţie| gândi Ion; după vorbele 

mamei am mâncat bătae numai cât am €şit 
“din sat, şi acum m& întorc iar la vorbele 
mamei! .. Se vede unde am fost ci-că întors 
la ţiță... Hi! şargo!.. «Câte un pumn de 
fie-ce dimerlie! . .»
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Ptru, ptru, şargo! 
Ion ajunse la moară... “Tocmai eşia din 

moară cel din urmă sac de făină şi morarul 
se gătea, neavând grăunţe în coş, să dea 
drumul apei, să oprească roata. Cât vădu 
şarga oprindu-se în bătătura morei, morarul 
veni de ajută pe lon să descarce sacul şi 
pe dată îl turnă în coş şi dete drumul petrei. 

Când făina galbenă ca aurul curgea în sac, 
lon şedea pe gânduri, rezemat de uşa morei. 

Se bătea el cu gândul: o fi vrând mama 
să'i dat eu un pumn bietului morar, ori să-mi 
dea el de la el câte unul de fie-ce dimerlie? 

Dar peatra a sferşit de dumicat boabele, 

şi pe lingura veşcăi nu se mai prelinge fă- 
ină, sacul e plin cu vârf. | 
— “Ţi-e gata fâina, băete; strigă morarul. 
— Acui e acu, gândi lon... Păcat de 

bietul morar! Mai bine să-i întorc eu spatele 
"să 'mi dea el mie. 

Bine, bade morar... Haide, dă... Câte 
un pumn de fie-ce dimerlie. 

Şi întoarse spatele către morar. 
Acesta credu că Ion cerz să-i puesacul înspete, 
— Acum, îndată, băete; să mesurâm... 

şi 'şi luă singur uiumul.
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Mirarea lui Ion fu hespusă când la urma urmei, după ce merei îşi întorsese spatele, doar "i-o da pumnii, se trezi cu sacul în spate, astupat bine cu o ţepușe nouă. - — Ce mai stai? încarcăţi căruţa! strigă morarul, 
— Se vede că tot eu trebue să-i dai pumni se gândea Ion, care urcat în căruţă aşeda sacul, şi pe când Cugeta să pogoare ca să plătească cu cinste morarului, acesta trage cu biciul şargei, care pleacă în treaped — Ei, “i-oiă plăti altă dată, 'şi dise Ion. Dar sosit a casă, el povesti maică-sei pă- 

— Hei! măi Ioane, aşa e când nu potri- vesci vorba dup& oameni şi după gânduri. Că de-aia 'mi dicea tata mereă: 

Fată mereii să gândesci, a grai când te otăresci, Nu grăi la toți c'o vorbă: upă cuptor și cociorbă, Că de ţi-i scurt cuptorul, Iţi ajunge vătrariul ; De-i cuptorul adânc tare, Cociorba-y Prăjină mare.



VORBA POTRIVITĂ 87 

Vegi cu cine te 'ntelnesci, 
Când te-apuci ca să grăesci 
Că alt-mintrelea te 'nhaţă. 
Cine la graiii vrea povaţă, 
A tăcea mereii învață, 
Că-i de aur şi tăcerea, 
La cine n'are puterea, 
Şi zapis greu iscălesce, 
Cine mereii flecăresce, 
Vorba de-i disă la vreme, 
De nimica nu te teme; 
Vorba de n'o potrivescă, 
Capul răi ţi-l necinstesci, , . 
Vorba 'n cinste dei născută, 
Şi dușmanul o ascultă; 
Vorba cea nepotrivită, 
E dulamă răi croită: 
Nu te 'ncape dei prea strimtă, 
Ori o calci că ce prea lungă.,. 
Vorba goală-i goală pungă! 
Vorba nu e de pricină, 
Când nu ni-i viaţa senină; 
Ci e că n'am potrivit, 
Vorba cu gândul cinstit, 

Eti povestea-mi am sfirșit, 
Dar grâitam potrivit ?
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De Nea Sărăcilă se ţinea nevoia grapă. Câtă foame, câtă goliciune era în casa lui, nu atârna fire de trestie la Streşina casei lui! D'a.- poi şease copii, unul după altul, la rând ca ţe- vile de la naiă, cari plângiai!? Şi unde pui bătăile ca pe tobă, ca să tacă!.. Adevărat iad casa lui Sărăcilă! Să ţi astupi urechile, numal să nu augi certele, chiotele şi jalea plodanilor după un codrişor de pită. Ba să i astupi d&i şi ochii să nu facă bătături, isbiți de păreţi goi, de laviţele ciotoroase şi fără de velinţe, ori de oasele re&sărite ale feţei lui Nea Sărăcilă şi a bietei lui mu- ieri. Mânele lor, cârlige lungi de fOntână, iar sdrenţuitele haine pe trupurile lor, ca mo- mâile de speriat vrăbiile în lanurile de holde. — lar nu găsişi de lucru, omule? dise
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muierea într'o seară, lui Sărăcilă. Mai cearcă 
să'ţi schimbi meseria, că uite nu merge de 
loc. De ce nu te faci şi tu hamal? Eacă, ve- 
cinul nostru Grosanu, e hamal la port şi nu 
se întoarce a casă întramurg în fie-ce di 
fără de pită la subsioară pentru copii! 
— Bine muiere, să mai cerc şi cu hama: 

licul. .. Numai o să vedi că nam să scot. 
nici din meseria asta cu ce să vE ostoesc 
„nevoia dilnică. .. Când se leagă soarta rea 
de om, te sbaţi în ghearele ei ca pescele în 
mreje, până ce-ţi dai duhul. 

% 

A doua di Nea Sărăcilă, cât simţi bărdă. 
hanul ferestruicei casei încăldit de o rază de 
soare, desprinse un crâmpei de funie de teiu, 
întinsă din vremi mai bune între horn şi pe- 
retele din fund al cămărei, de se punea pe 
el, când era ce să se atârne, şi se duse la 
port cu funia salbă pe piept şi se băgă în- 
tre hamalii cari aşteptaii: muşterii. 

Cum îl vedu hamalii, nu mai stincheauă din 
hohote: 

— Ha, ha, ha! Nea Sărăcilă hamal! 
— Să şciţi că-ţi umflă sacul cu grâu ca vân-
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tul peana, numai deacă alt hamal o duce grâul, iar el sacul gol! hal hal hal — Cu mânile şi picioarele lui ca rişchito- rile şi slab de se clatină ca foaia de plop, nu-şi mai desleagă el de la piept curmeiul de leii ca să lege sarcini! 
ŞI tot aşa şi tot aşa!.. 
Unul câte unul, hamalii fură năimiţi de nc- Suţători şi corăbieri şi r&mase singur singu- rel numai Nea Sărăcilă, Acum era soarele de trei suliți de la sprinceana cerului, când eacă trece pe lângă Sărăcilă, jupân Imbui- batul, care cunoşcea de mult timp pe bietul muncitor, 
— Ce faci tu aci, m& Săracilă ? — Ce să fac, jupâne? aştept doar "mi-o trămite soarta vre-o slujbă de hamal. — Glumeşci m&? Tu hamal? — Păi! scaunul domnesc nu-i slobod pen- tru mine, jupâne. M& făcui, dei, hamal, că am o foame lungă de trej coţi, şi din. 

pe altele... Hei, d-ta, care ai de toate bere- chet, habar n'ai de nevoia omului. ..
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— Laudă Domnului, Nea Sărăcilă, "mi-a 
mers bine în toate, şi de unde acum 20 de 
ani n'aveam para chioară, acuma am ocine, 
case şi corăbii... Ce să faci, Sărăcilă? De 
când îi lumea a fost şi o să tot fie: a unul 
nevoie şi la altul bună Vote, că omul se 
naşce fie-care cu soarta lui. | 

— Soarta mea, jupâne, nici Scaraoţii cu 
toată lungimea colţilor lui, n'o poate mistui. 
— Mi-sa făcut milă de tine, Nea Sărăcilă, 

şi de oarc-ce te făcuşi hamal, o să "i dai 
ei o slujbă pe giua de astădi. O să "ţi dau 
de dus o sarcină mai potrivită cu umerii 
tei. Dute până la Soarta mea, la palatul ei, 
şii spune multe închinăciuni de la jupân 
Imbuibatul şi că-i mulţămeşce de toate bu- 
nurile ce-i trămite. Eacă, m&, pentru osteneala 
ta, dece galbeni tătăresci, 

— Numai gece galbeni, jupâne? Soarta 
d-tale e hât colo departe... colo, tocmai 
pe dealul lui Hristos, cu trei cruci... de- 
oiii merge într'acolo pe albia pârâului, prin 
petriș, o să-mi rănesc picioarele desculțe ; 
de-oii da prin dudăul de pe lângă maluri, 
m'oiă înghimpa. Muncă grea, jupâne, dă, 
face doi-spre-dece galbeni.
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Jupân Imbuibatul n'avea zor de slujba lui 
Sărăcilă, ci doar că gândea din milostivire 
să-l facă să câştige ceva bani pentru hrana 
copiilor. 

— Ei haide, fie doi spre-dece galbeni. 
Dar Sărăcilă când audi că-i dă doi-spre-dece 

galbeni, pe loc dete năvală purdalnica de 
lacomie î în sufletul lui. Deci se întoarse după 
ce pornise și făcuse câţi-va paşi: 

— Ştii ce jupâne? Pentru așa slujbă grea 
mi-se face cinci-spre dece galbeni. 
— Aşa “ţi-e vorba badeo? Apoi nu-ţi mai 

dati de cât nou€ galbeni. 
—- Deacă n'am mers eu pentru doi-spre- 

dece apoi pentru nou€ o să mă duc? 
— Apoi, Nea Săracilă, șcii una? Nu te 

mai duce, că mam r&sgândit. 
Sărăcilă înlemni, când audi că-i scapă cei 

nou€ galbeni, cari "i-ar fi prins atât de bine. 
— Jupâne, jupâne dragă, să fie după vorba 

d-tale, dă-mi numai nou€ galbeni. 
— Ba nu, bade Sărăcilă, eă n'am dis nou€, 

ci şase galbeni. 
— Ba să şciă bine că s'or face copiii pas- 

-tramă, pentru şease galbeni nu me duc eu 
aşa departe.
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— Bine, nu te duce. Rămas bun, Nea 
Sărăcilă. 

Şi jupân Imbuibatul întoarse spetele şi 
plecă într'altă parte. Cât ai scăpăra din am- 
nar, se gândi Sărăcilă: «Afurisiţii de bo- 
gaţil.. Da ce să faci? Ei cântă şi sărăcimea 
joacă după cântecul lor!..» Şi fuga după 
jupânul, strigându-i: Ascultă, jupâne dragă, 
primesc numai şase galbeni. 

— Şase galbeni? n'am dis atâta, Nea Să- 
răcilă, ci numai trei. | 

— Păcat jupâne... Ce hămisit o să-şi pue 
dilele în cumpănă pentru bieţi trei galbeni? 
Remâi cu bine jupâne. 
— Re&mâi sănătos, Sărăcilă. - 
Dar nu făcu Imbuibatul alţi dece paşi şi 

Sărăcilă iar îl ajunge, că îşi disese în min- 
tea lui amărâtă că: eâz car re, dar mai vezi 
fără de răi». _ 

— Jupâne, jupâne, iacă m& duc pentru 
trei galbeni. 

— Se vede că ți ţiue urechea de foame, | 
Nea, Sărăcilă, de audi 777 când tii dic 2047. 

— Da jupâne, dă jupâne, da! r&spunse 
bietul om mai iute decât sboară săgeata din 
arc, că se temea să nu-i mai scadă iar plata
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hapsinul de Imbuibat, Şi porni, nici mai aş. teptând ca altă vorbă să maj iasă din gura bogatului. 

* 

Merse Sărăcilă hamalul, prin rîuri cu pe- tre ascuţite şi cu ape reci, prin dudăuri cu ţepi, care-i sângerai pulpele lipite de fluere, prin munţi nerăsbiţi de colţ de iarbă, prin păduri ale căror crăci dese îi luară vamă zdrenţuitele-i haine. .. | lată că zări pe vâriul muntelui lui Hris- - „tos cu trei cruci, un palat clădit pe stânci de diamante. Era de alabastru, cu porţi de aur şi cu grădini de pomi şi flori, vecinie învite. Aceasta era curtea Soartei bogaţilor. Sărăcilă rsufiă, îşi scoase ghimpii din fue. rele picioarelor, își mai înodă -ale zdrenţe „ce-i mai lăsase pe trup crăcile pomilor, şi hol- bând ochii la minunăţia palatului, bătu în poarta lui, 
— Ce vrei tu, Sărăcilă? întrebă un glas din năuntru. 
— Aici şade, mă „Tog, jupâneasa Soarta jupânului Imbuibatul din Galaţi? 
— Aici, -
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I-se înfăţișă o coconiță mândră de putea 
dice soarelui: «prostule, dă-te în lături să 
trec eu!» 

Stele erai ochii ei, luna licărea în părul 
ei de beteală şi diamantele foşneai pe haina 
ei de raze, multe ca nisipul pe malul mărei. 
— Ce vrei, Nea Sărăcilă? 
— Ma trimes la d-ta jupâneasă, jupân Im- 

buibatul din Galaţi, din ţara Moldovei, să-ţi 
aduc închinăciuni şi mulţămită pentru toate 
bunătăţile ce'i dai. - 
— Să-i spui din partea mea aşa, că ori 

să vrea, ori să nu vrea, am să-l îmbuib de 
bunătăţi până la moartea lui. Aşa 'mi-e voia 
mea împărătească. Aide, acum pleacă iute 
de aici cămi strici cheful cu calicia ta. 

— Dar de ce jupâneasă, de bună-vreme 
ce nici d-tale nu-ţi place calicia mea, de ce 
nu 'mi-o schimbi pe o leacă de bogăţie?. 
„_— Nui treaba mea... Nu sunt eu Soarta 
„ta... Nu pot face nimic pentru tine. Soarta - 
ta nu şade departe de curtea mea... uite, 
colo la dreapta, dute şi cearcă s'o îmblân. 
deşci! .. 

Adevărat că la dreapta palatului, Sărăcilă 
dete de un fel de vizuină de stânci rostogo-
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lite, pe care nici mușchiul nu se prinsese şi 
printre care numai şerpi şi scorpii foşneati 
de te lua groaza. 
— Aoleo! ăsta-i palatul Soartei mele! 
Cum e turcul şi pistolull.. Ean săi văd 

mutra. Şi începe să chiăme: Soartă, Soartă! 
Eacă, ese dintre stânci o băbatie, goală, 

Sfrijită şi cocoşată. Gura ei fără dinţi fâlfâia 
ca aripele liliacului şi-i curgea balele pe bu- 
zele uscate, ca s&ul din opaeţul spart. Dou& 
lumini stinse se ițăiai' în adâncul ochilor, 
coperiţi de pleoape fără gene şi puchinoase. 

Nea Sărăcilă încremeni mai de hai de i-ar 
fi eşit înainte mama pădurilor. 
— Ce vrei, dragă Sărăcilă? întrebă baba 

moţăind din buzele ei uscate. 
— Ce să vreati jupâneasă? Să te dai dra- 

cului cu tot neamul tăi, că prea mai îndră- 
git şi te ţii grapă de mine, de nu mai scap 
de păs şi de nevoie. 
— ŞI n'ai să scapi cât îi trăi, că ei sunt 

Soarta ta. 
— Află, mai dice baba, că ei nu te las să 

câştigi şi că mai eri tot ei ţi-am băgat în 
suflet lacomia, de n'ai primit de la Imbuiba. 
tul dece galbeni ca să-l slujeşci.
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— Afurisitol . 
— Deacă nu adormeam o clipă la cântecul 

de jale al copiilor tăi fometegoşi, nu erai 
tu să fii măcar atât de cuminte să primesci a 
sluji pe Imbuibatul şi numai pentru un galben, 
că te împingeam ei să nu primesci târgul. 

— Trăsnite-ar D-deu, lighioae!. . 
Şi Sărăcilă se repede asupra babei, dar 

ea se face nevădută, strigând în hohote: 
«la, ha, ha! Soarta nu şio fate omzatd, ce 
cum e de da Domnul ! » 

Nea Sărăcilă plecă îndărăt spre Galaţi, 
unde ajunse mai amărit şi mai lihnit de cât 
purcesese. La intrarea oraşului, întâlni pe 
jupân Imbuibatul. 

— Bine te-ai întors sănătos, Nea Sărăcilă, 
îi dise bogatul. Cât ai fost tu în cale, am în- 
grijit eu de casa ta și am băgat de seamă 
că tot banul ce am dat pe numele copiilor 
tei a sporit trecând din mânele lor într'ale 
muerei tale. Să vede că soarta lor e mai 
dună decât a ta, 'Ţi-am făgăduit un galben 
pentru munca ta; le-am dat lor o sută, iar 

72823, 27. — Legende Române, 7
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ţie îţi daă numai un sfat bun: S& 7zascul/ă 
szici-odată de glasul patimilor, că numai 
aşa omul poate repune soarta lui cea vea, 
ar mai ales fereşee-le de adementrile lăco- 
mici, că: «Lăcomia pierde omenia. >



NEA SĂRĂCILĂ ŞI SURATA CALICIE 
  

(POVESTE AUDITĂ DE LA BABA FLOAREA DIN soc!) 

„Păi, cică era odată, pe vremea când Dom- 
nul Ilristos ămbla călare 'pe un biet măgă- 
ruşi iar nu în r&dvan!) de Mitropolit, iar sfân- 
tul Apostol Petru purta în toiag traistă de 
adună în ea halca de pită, ce li da Creştinii 
cei buni la suflet, iar nu pe sub antereii, coș. 
gogemite tearh?) chioscă de plocoane vla- 

" dicesci, ori bortoasă de lefuri domnesci; — 
cra cică odată un biet ferar, ce-i dicea Nea 
Sărăcila. 

De cum sântul soare zugrăvia, cu pulbere 
de. sidef, de aur şi de rubine, pe marginea 

  

1) Trăsură închisă de lux, — 2) Pungă,
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ceriului geana dilei şi până noaptea, la cân- 
tatul cocoşilor de miedul nopţei, era Sărăcilă 
tot cioca-boca cu ciocanul pe nicovală. 

Muncia Nea Sărăcilă de-i crrgeau sudorile 
cât bobul, doar o prinde vr'un taler 1) resleţ, 
cu ce să stimpere a purdalnică de foame ne- 
potolită a foalelor celor 12 copii, ce i-a dă- 
ruit sîntul Dumnedeti... Că de! Dumnedeti 
că-i Dumnedei şi tot greşesce crestăturile 
rEbuşului: unde chitia el că cresta copii la 
reboajele celor bogaţi, nimerea reboajele lui 
Nea Sărăcilă].. 

— Surată Calicie — (că aşa se chemă mu. 
ierea lui nea Sărăcilă), surată Calicie, oftă 
ferarul scoțând la capătul „dilei, şorţul de 
pele şi trăgându-şi picioarele amorţite de mo- 
totoleală din gaura unde lucra; —nu mai 
înflă foile, că-i vreme de înflat foalele plo- 
dilor, Ean audi-i în bătătura bordeiului, cum 
ciripesc ca lăstunii în cuib, doar or - vedea 
vermuşul în pliscul mamei lor... 

— Da ce le-om da, omule, că de, foile 
le-am învârtit ei toată dioa mai dehai de- 
cât raschitoarea mamei Despei şi D-ta iacă 

  

1) Ban.
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toată dioa: cioca-boca pe ilăă, când cu cio- 
canul mic ca cel de la tochița popei Elevte- 
rie, când cu barosul, dar geaba: nu ne-am 
ales decât cu scăntei şi cu sgură... Că nime. 
n'a venit să-mi cumpere barem o cait de 
potcoavă... 

— Ei hei, da mâni, încă şi mai — şi mai, 
surată Calicie, că nu mai am nici un dram 
de fer ca să pot lucra... i 

— Oh! Oh! bădică Sărăcilă! 
-— Oh! Oh! surată Calcie! 

Păi, cică a doua di, des dimineaţă, de pus 
şil pusă şorţul nea Sărăcilă, şi surata Cali- 
cie încă sufla cu foile în cea spuză de foc... 
da bietul meşter se scărpina în cap gândin- 
du-se de unde fer pentru lucru? Când eacă: doi 
calători r&ă îmbrăcaţi şi sdrenţoşi se . opriră 
în bătătura bordeiului. Unul era 'călare pe 
un măgăruş şi celălalt pe jos... Călărețul îşi 
legă dobitocul de belciugul prins de plopul 
unde meşterul lega obicinuit caii muşteriilor 

“aduşi la potcoveală, apoi urmat de celălalt 
unchiaş, intrară în bordeiu,
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— Bună dimineaţa, meştere. - 
— Mulţămim  D-stră, cinstiţi drumeţi, , . Da ce poftiţi de la Sarăcilă potcovarul? 
— Ea să-mi potcovesci măgăruşul, că ca să ne urcăm la munte şi-i iute colţul de nu 

poate prinde copita fără de potcoavă, disă 
Domnul Hristos, — că tocma sfinţia sa era 
aidoma, deşi îmbrăcat în haine de cerşetorit, 
că âmbla tiptil în lumea Sfinţiei sale cu to- 

-varăşul de drum, care nu era altul: decât Sân Petru. Da unde să-i cunoască bieţii creş. 
tini de meşteşugrari, că erau sfinţiile lor? 

— Ei, nevastă, ce ne facem? De unde fer 
pentru potcoave? şopti Sărăcilă suratei Ca. 
licie. . . Păi ce o da tirgul şi norocul. ,.. Adă'n- 
coace, muiere, paftalele tale de argint, ale 
dela cununie. . . Iacă! Calicului scufă de măr- 
găritare îi trebue | 

Adusă din sicrieş surata Calicie pafia- - lele, .. Aferim, sculă! Lucru de argintar dom- 
nesc, €l de făcu odăjdiile titoricesci de la 
biserica lui Vodă!., Nu'ţi poţi sătura ochii 
privind aşa mândreţă... ME rog flori cu cio- 
canul făurite cum abia le-ar fi putut coasă, 
cu mătăsuri şi bibiluri, pe pînză de burangic 
întinsă dobă pe vesca desprinsă de la ciur] . ;
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Da nici mai căta nea Sărăcilă la mândreţa 
paftalelor, nici mai băgă de seamă cum lu- 
mina focului împlând cu aurul el găurile din- 
tre florile de argint, le făcea şi mai minu- 
nate, ci haţ paftatele cu cleştele cel mare şi 
le bagă în vâltoarea cărbunilor înteţiţi de foile 
suratei Calicie. | 

— Ce faci, omule? nu vedi că-s paftalele 
de argint? dise Domnul Hristos, 

" — Fac potcoave pentru măgăruşul D-tale... 
Da ce mai vorbă lungă! Nea Sărăcilă pot- 

covi cu potcoave de argint măgăruşul lui 
Hristos, | 
„_— Cât am săţi plătesc, meştere, întrebă 
sfintul Dumnedeu, când Nea Sărăcilă lăsă jos 
din ştreang cel după urmă picior al dobi- 
tocului. 
— Ce să-mi plătesci, omule? dise Nea Să- 

răcilă. ... Cu un rac tot sărac!., După coajă 
„se vede pomul, după haină omul!.. Păi, 

dai eii cu gândul că nici D-stră, ca şi mine, 
nu. prea aveţi chiag de galbeni cu chip îm- 
perătesc. .. Hai noroc şi călătorie bună!.. 

— Se uită surata Calicie cu ochi olbaţi 
la Nea Sărăcilă .şi cugeta ea în capul ei: 
«Mi-a înnebunit bietul om!» Da să crâcnea-
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„scă o vorbă de a poncişul, ca pai da, că 
sciea surata că nu scrie la cartea popei, că 
găina să cânte cucurigul şi cocoşul să cot- 
codăcească, ,. 

— Deacă nu vrei parale pentru potcoave, 
ei o să-ţi dăruesc trei daruri... Că aşa cum 
me€ vedi sunt şi eă unul din vechilii lui Dum- 
nedeii şi am trecere pe la scaunul din Ceriti 
al prea sfinţiei sale. Haide, meştere cu suflet 
bun, cere trei lucruri şi Dumnedeă ţi le va da. 

— Cere parte la raiii, şoptesce sân Petru 
lui nea Sărăcilă. 

— laca brea!.. mi-oi lăsa eu 12 inci pe 
lume, ca eă să m& duc la raiil.. Deacăii 
așa, jupâne vechilule al lui Dumnedeu, ași 
vrea, ., 
„—— Ce ai vrea?,. 
— Aşi vrea că ori ce oi pune in pungu- 

lia asta de pele — care-i tot pustie — să nu 
mai iasă fără de voia mea... Că de 20 de 
ani în fie-ce di bag în ea părăluţe grei mun- 
cite şi pân' a doua di tot goala este!., 
„— Aşa să fie! dice Mântuitorul. Dar ce 

mai doresci încă? 
— Cere raiul, me creştine, şoptesce iar 

Sân Petru,
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— Ci dă-mi bună pace, unchiaşule, cu raiul 

lui Sân Petru, că n'o să las eu bieţi copi- 

laşii mei în iadul de pe lumea asta!.. Aşi 

voi, jupâne vechilule, ca ori-cine o şedea pe 

scaunul ăla de lângă vatră, să nu se mai 

poată ridica de pe el până n'oiii da ei voie. 

— Aşa să fie! Da bagă de seamă, omule, 

că nu mai ai de cerut decât un lucru, Vedi 

de'i alege bine. 

— ME omule, ascultă-m& pe mine, cerc 

raiul, şopti iar Sân Petru. 

— Ei! păcate cu omul ăsta! . . Ce'mi-e bun 

raiul, deacă eu n'oiii mai fi pe lume cu bă- - 

eţii mei?.. Scii ce, mărite vechilule al lui 

DDumnedei? Ean blagoslovesce nucul ăla de 

lângă cumpăna puţului, de colo, de la pâr- 

leazul bordeiului, că ori-cine so sui în el, 

jos să nu se mai poată da fără voia mea. 

— De, fie cum voesci, dise Sântul „Hris- 

tos, Şi încălecând pe măgărăşul cel potco- 

vit cu potcoave de argint, îşi luă rămas bun 

de la meşter şi de la surata Calicie şi plecă 

impreună cu Sân Petru.
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— Da bine, omule, nu putuşi cere barem 
un codru de pită pe diua de agi? se încu- 
metă a dice surata Calicie, că ean ascultă cum se vaicără de foame copilaşii. 

— De, muiere, minte de om şi pace!.. 
M'am luat după o poveste veche ce'mi-a 
spus'o când eram copil, mătușa Stârpitura, 
poveste cu trei lucruri minunate... [păi că mai bine ceream o pungă cu bani... Lua- 
mar naiba, gogomanl.. 
„De-abia rostise numele Aai4ej şi iacă ved 

intrând în bordei un boer, cu giubele scumpe 
de blăni, cu anterii de suhaiă, înmuiat în 
aur şi argint, încins cu brâne de şaliă, cu calpac de samur pe cap şi a mână toiag de 
argint bătut cu petre scumpe. 

— Îşi dai ei pungi cu galbeni, dice nici 
una nici alta, boerul către Nea Sărăcilă, că 
era chiar dumnealui Vai4a aidoma. — Da-mi 
dai mie sufletul t&ă? 

— Mamă, mamă! strigă în tinda borde- iului copilul cel mai mic, mezinul cel mai 
iubit... Dă-mi pită că 'mie foame! .. 

— Li-i foame băeţilor, gândi Nea Sără- 
cilă... Adă 'ncoace zapisul, jupâne Scara- 
oțki, şi-mi dă bogăţie.,, Numai să nu-mi



NEA SĂRĂCILĂ ŞI SURATA CALICIE | 107 

iei sufletul decât . după vadea de 20 de ani, 
să am timp să-mi aşed copiii pe la casele 
lor... 

— Da ce faci, bărbate? 
— Ci taci, muiere. .. n'audi că li-i foame?.. 
Scaraoţki dete lui Nea Sărăcilă un sac, 

doui, mulţi saci de galbeni ferecaţi cu zimţi 
și curţi domnesci... iar meşterul iscăli za- 
pisul mai dinainte scris de Năsdrăvan, diacul 
lui Ucigăl-Toaca, dând spre credință şi iscă- 
liturile celor 12 pârgari ai Iadului şi al Şol- 
tuzului din 'Tartar, cu pecetea lui a mare, în- 
muiată în sânge omenesc în loc de chinăvar. 

Apoi pe traiu, neicăl.. De unde nu era 
coaje de pită mucegăită pe poliţa hornului, 
întinde-te masă, ridică-te masă | Şi curţi dom. 
nesci, şi carete cu telegari arăpesci şi haine 
de mătase muiate în aur, şi scule cu nes- 
timate, şi copiii toţi doi-spre dece îmbrăcaţi 
ca feţi de boer de Divan... 

Trecură cei 20 de ani iute-iute, că anul 
de noroc e mai scurt decât ceasul de necaz... . 

Pâi când sosi veleatul din zapis, numai ce 
se făcură nevădute şi curţi şi carete cu roți 
poleite şi haine scumpe şi pungi cu galbeni.. . 

Şi iar se găsi Nea Sărăcilă în gaura sa



108 „NEA SĂRĂCILĂ ŞI SURATA CALICIE 

de fierar, cu şorţul de piele, arsă de schin- 
tee la pept şi cioca-boca! cu barosul pe ni- 
covală, iar surata Calicie îmflă iarăşi foile, 
iar foalele celor 12 feciori iarăşi goale, .. 

— Heil bogăţia dracului nu-i lucru de te- 
meiii! cugeta bietul Sărăcilă. . , 

— Da de plătit o să plătesci, Nea Sără. 
cilă, strigă din pragul uşei Belzebut, că adi 
e vadeaoa. Ati trecut cei 20 de ani. Haide, 
poftim după mine, că de unde nu, te îmflu 
cu copii de casă şi plătesci ciobote roşii!), 
ca la boerii de Divan. 

— Aoleo! muiere, că-mi uitasem de za. 
pis. .. Fie, dice meşterul: ean poftim, şedi 
jupâne, numai o clipă pe âl scăunaş de lângă 
vatră, până ce mi-oiti scoate şorţul şi m'oiti 
spăla pe obraz de cărbuni, că se cade să 
mă iei curat din lumea asta... ca puiul de 
găină, şi nu-l pui la frigare cu tuleie cu tot... 

Scaraoţki se aşedă pe scăunaş, iar Nea 
Sărăcilă se griji cât se griji: 

— Haide jupâne că-s gata! 
„Naiba dă să se ridice de pe scăunaş... 

dar par'că l-ai fi prins de scaun cu un cuit 

  

1) Ameudiă,
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de dric... Se învârtea cu scaunul pe loc ca 

roata moarei pe grindeii, dar de sculat, ca 

mai ba! 
— Ci vin jupâne, că's gata, dice Nea Sără- 

cilă ridend.: 

— Da nu vedi, omule, că nu mă pot ri- 

— dica de pescaun! răspunse jupân Ucigăl-Toaca. 

— Păi de, ei te aştept, cum scrie la 

zapis! .. 
_— Ascultă, omule, lasă mE să mă scol și 

te mai las să trăesci un an cu bogăţie. 

— Nu, jupâne, nu! Dă-mi măcar dece ani 

“încă de bogății... 
Dura-vura... Ce să facă şi Dracul, când 

e prins în cursa Românului. Sărăcilă scrisă 

pe zapis vadea nouă şi apoi dete lui Scara- 

oţki voie să se ridice de pe. scaun. Acesta 

eşi din bordeii cu clăbuci de mânie la gură, 

dar ce putea să mai facă? Zapisul e zapis 

şi chiar pentru cel cu coarne, că doar nu e 

dracul boer de divan, să scrie una la zapis 

şi alta să facă!... 
Ei, dar iarăşi trecură cei dece ani cum ar 

(i fost dece dile şi de o dată se făcură ne- 

vădute curţile şi bogăţiile şi Nea Sărăcilă iar 

se găsi pe prispa bordeiulul săi sărac. . .
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Numai ce se arătă în bătătură Scaraoţki. 
— Ei, acum s'a încheiat socoteala! .. Nea 

Sărăcilă, poftim de vino cu mine. 
— Vin, jupâne vin,. că dor mi-o ajunge şi 

de traii, că's acum om bătrân... Hai, su. : 
rată Calicie, hai şi tu cu “mine, că unde 
merge bărbatul să cade să meargă şi mu- 
ierea lui. - 

Şi dracul era voios, că în loc de un su- 
Het cât avea la zapis, o să aibă acuma două... 

— Vin, cum de nu, omule? — dice surata 
Calicie, numai o fi cam lungă calea şi eu 
sunt pe nemâncate. . . Ean urcă-te pe ăl nuc, 
bărbate, de-mi bate câte va nuci. 

— D'apoi nu scii tu că-mi e scrântit picio- 
rul, răspunde Nea Sărăcilă, . . Jupâne, lumea 
te scie cilibiu 1) cu muerile. Ean urcă-te în 
pom de bate câte-va nuci în poala babei, ca 
să poată merge cu noi. 

Atâta-i trebui lui Nea Sărăcilă !.. Cât se 
urcă Scaraoţki în pom să bată nuci, să se 
dee jos ca mai ha! 
„— Ci haidem, jupâne, căi soarele a chin- 

die2), e târdiu! Dă-n sus, dă-'n jos... Vai! 

  

1) Delicat, politicos, — 2) A miadt,
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picioarele dracului sunt înţepenite ca rădăci- 
'nele stejarului. | 

— Măi omule, iar mi-o făcuşi bună! . 
Lasă-mă să mE pogor. 

— Ba dă, nu, până ce nu teii primi 
să-mi mai laşi viaţa şi bogăţiile incă pe alţi 
20 de ani. 

Dura-vura, dracul primi să-i mai lase lui 
Nea Sărăcilă încă alţi dece ani de viaţă cu 
bogăţie. 
Ei, dar trecură şi ăşti 10 ani iute, cum 

trece bucuria scurtă a săracului. 
Şi iar se făcură nevădute curţile domnesti, 

şi careta cu telegarii arăpesci și haine şi 
scule şi bogății. . „ Şi iar se trediră, la vade, 
Nea Sărăcilă şi surata Calicie în bordeiul lor 
cel sărac. 

Numai ce i-a stat inaintea lor rânjind o- 
braznic Scaraoţki. Dar de astă dată nu era 
singur, că se temea mehenchiul să nu mai 
paţă ca în alte rânduri, ci venise cu toţi cogiză 

de casă, adecă cu urgie de. drăcuşori de 
toată mâna. 

— Ei, gata meştere? Poftim după mine! 
Ce să facă bietul român? 
— Haide, muiere, că nu se cade să aş-
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tepte Măria Sa dracul. Ş'apoi suntem și noi 
două cădături... Ce mai ni e bună viaţa? 
Ean privesce cum ni s'ai prăbuşit merii 
obrajilor, că nu mai îi opresc măselele înşi- 
rate ca gândul. Vorba ni fălfăe între gingiii 
ca melesteul în ciur subţire de mămăligă... 
De âmblat nu mai putem decât în cârje, că 
ni-s ţepene picioarele ca reschitoarele, iar ochii 
când ved calul negru, îl zăresc cât puricile. .. 
Geaba! funia e la par... Hirbul ştirb chiar 
deacă e de aur, nu-i bun decât de topit... . 
Hai, nevastă, că ne-a sunat clopotul. Hai, 
Mărite Scaraoţhki | 

Şi gata e Sărâcilă şi cu surata Calicie să 
urmeze după Scaraoţki însoţiţi de droaia de 
drăcuşori, 

Numai cât ajunseră lângă pragul uşei, Să- 
răcilă se opri: 
— Aoleo! dise el... Ce eram să fac?,. 

Moarte de drac, Măria-ta. Cei 12 băeţi ai mei, 
acum Sunt 12 nandraşi voinici... Ei sciti că 
ai Maria-ta vrei să mE iei şi s'au otărit 
să te aştepte aciuaţi pe lângă. bordeiu, cu 
aghiasmă stintă şi cu slinta cruce la mână... 
cum te vor vedea vor să dea năvală asupra 
Măriei tale şi a alaiului Măriei-tale, şi nu se va
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alege din toţi nici cât e negru sub unghie. . . 
că fiii mei n'aă iscălit zapis cu Măria:ta. — 
— Păi eu nu vreaă să-mi calc zapisul, că des- 
tule. păcate am sarcină pe spinare! Voi să 
te scap, Măria-ta de pacoste. Ci-că Măria-ta 
că dracul se poate băga în trupul dobitoacelor, 
fie cât de mici... Scii una Măria-ta? lacă 

„nisce furnici pe coaja acea de mămăligă us- 
cată.;. Băgaţi-ve în ele şi eti v& voiă „pune 
bine în astă pungă şi vă voii scoate bine 
printre cei 12 nandraşi. .. şi când voit fi 
afară din curte, veţi lua iar chipul vostru... 
„Dracul, cât e de drac dar se teme de 
Dătaie,. necum de stropul din fiştocul cu 
aghiasmă al popei şi de priveliştea s-tei cruci. .. 
Primi Scaraoţki sfatul şi se deteră cu toţi 
de a tumba şi intrară în furnici... Nea Sără.- 
cilă culese furnicile şi le puse în pungă şi 
ţuştii în gaura de ferar! . 

Luă barosul cel mare şi cioca-boca | peste 
pungă, pe nicovală, de-i mergea sudorile ca 
bobul de mazere... Vai de bicţii ucigă i 
toaca | ” 

Dar minune :mare: în toată lumea, cum 
Scaraoţki cu dracii fură băgaţi în punga meş. 
terului, nu se mai pomeni nicăiure de r&s- 

72545, JI], — Legende Române, 3
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boaie, de certe, de bătăi, de nedreptăţi; mu- 
ierile nu sc mai despărţiră de bărbaţi, nici 
că-i înşelară; bărbaţii nu mai băteaă muierile 
lor; toată. lumea era în ticnă şi în pace. Nu- 
mai judecătorii lui Vodă nu mai aveau pri- 
cini de judecat; temnicerii arestanţi de pă- 
zit; călăul ucigaşi de spânzurat, de vedeau 
diua când vor muri de foame... 

Atunci ei se duseră toţi la Vodă, să se jă- 
luească, cu lacrămare lungă, că li se tae ze7- 
Zicul, din pricina lui Nea Sărăcilă, care ţine 
închisă vrajba dracului în punga lui. De nu'l 
silesci, Măria-ta, să'i dea drumul, nu mai 
avem nevoie de Măria-ta, că n'are de ce să 
mai fie domnitori şi imp&rați, unde oamenii 
trăesc ca fraţii. . . | | 

Deacă audi Vodă una ca asta, că i se taie 
şi lui merticul, pe. dată trimese aprodi şi 
copii de casă, să poruncească lui Nea Să. 
răcilă să deşarte punga cu furnicile, cu dra- 
cii, că'l spânzură! 

Numai Nea Săracilă se tocmi iar cu dra- 
„cul să-i sloboadă deacă or rupe zapisul... 

Ce să facă şi Belzebut? primi tocmeala 
şi după ce zapisul fu rupt si aruncat pe foc, 
din care eși miros de catran o zi întreagă —
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dracii scăpară din punga unchiaşului şi o tuliră 
care în cotro, temându-se de vre-o nouă păţanie. 

Apoi pe dată începură iar r&sboaile, cer- 
tele, bătăile, uciderile, desbinările, . despărţe- 
niile -de muieri, de nu se mai deşertară ju- 
decătoriile de jeluitori şi temniţele de vino- 
vaţi şi spânzurătoarele de spânzurați]. . şi mer- 
gea iar din belşug judecătorilor, temnicerilor, 
călăilor si domnitorilor. 

Numai lui Nea Sărăcilă şi suratei, Calicie 
nui mergea bine, că acum erati prea bătrâni, 

Dar iată că veni şi sfârşitul vieţei lor. 
Acum ei se duc la poarta raiului, 

Boc, boc!.. bate în poartă meşterul, 
Veni st. Petru la poartă: 
— Al tu eşti meştere potcovar!.,. Fugi 

incolo, nu este loc pentru tine în raiă... 
Vedi? de ce nu m'ai ascultat să ceri raiul?.. 
Şi'i închise uşa în nas. S 

—— Şcii ce, muiere! dise bietul unchiaş, 
“nu putem sta în respântia lumei, fără nici o 
aşedare, Haide la Scaraoţki, că, r&i cu rău, 
dar mai r&ă fără r&u!.. 

Boc! boc! la poarta Iadului. 
Portarul cât vădu pe Nea Sărăcilă, trânti 

uşa în nasul lui, strigând: 'mi-a poruncit 1m-
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păratul nostru, să nu vă las să intraţi, că "i-a 

ajuns ce a păţit cu voi... 
— Ei, ce ne facem nevastă? dice mâhnit 

unchiaşul. 
„= Ce să facem? să ne întoarcem pe lume. 
Şi sau întors pe lume Aa Sărăcă şi 

suvala Cahiete. 
Şi de atunci nu mai lipsesce dintre oa- 

meni, ales suzafa Caiete. . . 

Unde te 'ntorci o găsesci.,. 
De ea nu te isbăvescil
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« Vremea Îumei soție şi «noroculs alla? - 
El a sui ea a surţă, amendout-s gata. | 
«Norocul la un loc nu stă... într'uu ceas schimbă pasul, . 
Nu pot aduce anii ce pote aduce ceasul? 

Aşa dicea, boeri D-stre, acum două sute 
de ani, Miron Costin, boierul cel ales la vo- 
roavă şi ager la condeii, 

. Norocul, Soarla! . . 

«De cât multă minte, sciii că e mai binc, 

Să aibi totdeauna un drum de noroc».., 

mai dicea, dăunădi, alt condeiii ager la cân- 
tări «fe încheieturi socotite» , Grigore Alexan- 
drescu. . . 

Pâi da, norocul e tot pe lumea asta... Nu- 
mai unia de geaba-i strigă: 

<Ah noroc noroace, 
<Ce nu vii în coace?,.
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Și nu vinel nu vine purdalnicul! 
Geaba dice nu scii ce nătăfleţ îmbuibat, 

că ezzorocul şi-l face omul». 
O fi... la cei scoboriţi cu hirzobul din 

ceriu. O' fi norocul la căpătâiul de puf moale 
şi cu feţele de borangic în bibiluri al acelui 
cu punga plină, dar nu se oploşesce stre- 
chiatul sub bolovanul pe care' şi rezimă capul 
odihnind bietul muncitor. . . 

Augi vorbă goală!.. Audi! Cică norocuf 
şzd face omul! Vorba plodanului de la casa 
celui cu bună prinsoare: ci-că venise la casa 
acestuia un 'biet cerşetor. — O bucăţică de 
pâne coconaşule, că n'am îmbucat de două 

„dile, dise cerşetorul tremurând de slăbiciune 
pe picioarele lui bătogite: de âmblătură za- 
darnică, 

Şi muţunachea de plodan cu părul blond 
in cârlionţi şi cu haina de mătase plină de 
nasturi, care numai unul preţuia cât o pâne, 
dă fuga la maică-sa: 

— Audi, mamă, ci-că n'a mâncat de eri 
că nare pâne... Apoi de ce n'a mâncat co- 
zonac 'deacă n'are pâre?.. 

lacă, aşa cugetă şi ăia de dic, că omul - 
'şi face singur soarza. . .
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Da unde e mangosita şi năzdrăvana de 
soarlă să ne o imprietenim şi noi măcar pe 
o di de iarnâ!.. 

Nu vine drăcoaica la casa omului, dorită 
şi poftită... De multe ori nici să iţăesce mă- 
car o dată prin tinda casei celui sărac, O fi 
trecând doară pe la pârleazul casei, dar 
cum să'i prindă de veste bietul nevoiaş? EI 
n'o poate vedea când trece, că'i casa lui fără 
geam la fereastră, numai cu hârtie şi cu bur- 
dahan neprevedii, pe când bogatul, din prid- 
voarele luminate ale curţei sale, pe ferestre 
mari, cu geamul cât peretele, îi face sac4z. 
âmale cât o zăresce şi îi trimite în cale o 
droaiă de slugi şi o trage de pulpană până 
în casa lui... 

Şi dă&i şi aşa chiămată soarta ride numai 
cui vrea densa, morăcănoasă, şi rinjesce la 
toţi cari nui plac, fiă denşii născuţi sub:o 
“stea bună, fiă plodiți în ceas r&ă. 

Că aşa se petrece lucrul pe lumea cea 
largă a Sfântuleţului de Dumnedei, "mi-a do- 
vedit mai deunădi moş Dudău din Oșloveni 
(judeţul. Neamţului), spunendu-my povestea 
următoare, ce am însemnat cu bună credinţă, 
„cum curgea din graiul lui cu rost. — De voiă
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fi uitat ceva, vina nu e a mea ci a 'conde- 
iului uscăţiv care de abia se domirise să 
prindă vorba, când: ea de mult a şi sburat 
de pe buzele omului. 

lată povestea: 
Păi, oameni buni, ci-că era o dată doi fraţi 

ce să iubea şi se cinstea unul pe altul. Când 
„ei ajunseră la vresta de a zburătăci din 
cuibul părintesc, îşi împărţiră, fâră ceartă, 
multul puţin ce le rămăsese de la părinţi şi 
dându-și rămas bun la o r&scruce de drum, 
apucă unul pe o cale şi altul pe alta să'ş, 
caute zz0rocu/. 

Fratele cel mai mare se chiăma Bucur; 
Dorilă, era numele ălui mai mic. | 

Bucur se însură cu o fată de răzeș bogat 
şi se apucă de plugărie. Munca lui eşia tot 
în plin. Pe ce punea mâna Bucur, tot îi iz- 
bândea. Peste puţini ani casa lui era plină: 
stup de bogăţie şi cu muierea şi copiii lui 
ducea o viaţă de huzur. De ploua cu doniţa, 
de ningea ca hoaspele de porumb sub mlăcii, 
ori de viscolea cu urlete, spulberând cenuşa 
din veatră, nu “i păsa lui Bucur. In curtea 
lui nu 7] răzbea nici o nevoie şi mintea lui 
agcră se ascuţea din ce în ce cu mare pri
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cepere şi născocea mijlocul cum să adune me- 
reii bogății, ca furnica harnică la moşoroiii. 

Găsise şi Dorilă de nevastă o muiere fru- 
mcasă şi gospodină, fata unui răzeş cu prin- 
soare... Gândea acu și Dorilă că ai pus 
piciorul în pragul soartei bune. .. Da tot era 
cu grijă în inima lui, că 'şi amintea cum 
încă fiind copil nu izbutea nici un lucru al 
lui, Făcea şi el ca frate-săi Bucur, vre-o ju- 
cărea, vre un cărucior bună-oară? A lui Bu- 
cur eşa bun teafăr de sub cuţit, pe când Do- 
rilă spărgea roata la al săi, ori îi rupea 
osia, tocmai. când credea că "l-a isbutit.,. 
Se urcai amendoi pe pomul bogat de nuci, 
să culeagă? Bucur se pogorea cu sînul plin 
de nuci, iară Dorilă de abia se urca şi 
hait se rupea craca cu dânsul de 'şi pipăia 
coastele, întins pe pajiște, să veadă de le 
mai are toate întregi... Mergea cu :sor- 
cova de Sântvăsza anului noă? Moşi Popa dă- 
dea lui Bucur colacul uns cu miere... Când 
venea Dorilă la moş Popa cu Colinda, preo- 
teasa nu mai găsia în copaia cu colaci nici 
covrigel-stingherel pentru Dorilă. . 
— Ei, gândia acum Dorilă, după ce se în- 

surase, ce a fost a fost... s'a schimbat
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soaria... Am muere tînără şi frumoasă... 
Am o sioricică de moşie.. S& mă pun şi eu 
pe muncă din zorile dalbe pânăm noapte. 

Aşia şi făcu... 
Numai geaba te iei la trântă cu purdal- 

nica de soaz/ă/ 
De semăna Dorilă grâu de toamnă în 0g0-. 

rul stă arat şi boronit de se făcea ţerână 
subţire ca tabacul Domnesc, abia numai ce 
eşia ca fulgii la bărbia flăcăului şi periă de 
gerul iernei, că nu '] încăldia Dumnedeii, cum 
îi vine bine grâului, cu plapoma moale de 
zăpadă. .. De'l semăna primă-vara, nici nu 
încolțea de secetă, ori de răsăria îl mistuia 
gândacii... Ba într'un an cu noroc bietul 
Dorilă ajunsese să'și veadă grâul în snopi 
ȘI snopii în şiră..,. 
— Ei, acum s'a tăiat cheii răi, s'a curmat 

făcutul... Mâni snopii pe arie și la săptă. 
mâna gălbenaşii la chimir| 

Aşi! numai ce cade fulgerul pe şira de 
snopi şi se face scrum bunătate de bucate, 
cu sudori de sânge adunate. 

Un an, doui, trei, tot aşa, şi lipsei ur- 
mează sărăcia neagră, și sărăciei negre ur- 
mează calicia, care se așeadă neurnită pe...
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veatra rece şi pustie a lui Dorilă, ori cât şi 
el şi muierea lui n'aşteptai ca zorile să “ 
deştepte, ca să se pună pe muncă cu nădejde 
de mai bine... 

Păi veni treaba la așa hal, ca grecul orân- 
dar Frangolea, ne mai voind să păsuiască 
pre Dorilă pentru pânea şi alte merinde ce “i 
tot dedese pe datorie, ceru la Şoltuz şi la 
sfatul pârgarilor, să vîndă casa lui Dorilă 
pentru plata datoriei. ” 

— Ean ascultă bărbate, dice lui Dorilă ne. 
vasta, să scăpăm barem casa. — Frate-tău 
e om bogat foarte; de ce adecă n'ai merge 
la el să te ajute cu ceva bani să plătesci 
pe câmâătarul Frangolea, ori măcar, să ai de 
unde a-i plăti as/a2!) bun, să te mai aştepte 
de capete? | | 

Aşa făcu Dorilă. — Iși luă inima ?n dinţi 
şi merse la frate-stă. : 

Tiil Ce mai casă avea frate-stă! Ce gard 
"nalt de nuele în cununi împletit, de nu tre- 
cea măcar fiori de vânt prin desimea lui! 
Ce pridvoare cu podele ceruite şi cu velinţe 
vErgate ca ogoarele de toamnă! D'apoi prin 

  

1) Asta, adecă procente.
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cămări? Prinsoare, nu glumă! Mai dehai de - 
cât la spătăria domnească! Numai de mă- 
tase Macaturi şi oglindi veretice!) pe toţi pe- 
reţii şi lăviţi de catifea roşie cu ciucuri ca la 
pecetia lui Vodă. .. Apoi slugi, câte muscel. 
Unii încoace, alţii încolo, zoreau la porunca 
lui JzZaz Bucur (că acum din 7upaz nu-l mai 
scoteau nici boerii din Divan). 

Cu dragă inimă şi cu blândeţe primi Bu- 
cur la gazdă; în curţile seale, pe fratele său 
iubit Dorilă. Spusu-i-aui acesta pă&sul săi şi 
fără să aibă nevoie de rugăciune, numai ce-i 
dete Bucur o pungă plină cu galbeni fere- 

" caţi, să se ajute la nevoia lui. 
Ei! a scâpat bietul Dorilă de nevoie. — 

Luându-şi r&mas bun de la frate-s&u Bucur, 
plecă spre casă cu pas grăbit. 

“Ca să ajungă la casa lui, ca la o sbură- 
tură de praştie departe numai, avea să treacă 
o gârlă. 

Era pod bun al stăpânirei peste gârlă, 
dar stăpânirea nu-ţi face un bine decât deacă 
îl plătesci şi deci nu puteai trece pe pod 
decât dând podarului brudina?) hotărită. 

1) Adecă de Veneţia. — 2) Taxa de trecere,
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Ce se gândi Dorilă? Nu e mai bine să 
cruţ ei câţi-va bani şi să trec gârla cu pi: 
ciorul prin vad, cum am mai trecut'o de atâ- 
tea ori? Că nici parale schimbate nu am şi 
de ociă da podarului să-mi întoarcă de la un 
galben, m'o lua la ochii, şi Doamne apără, 
cine scie ce mi-se poate templa pân'a casă. 

Aşa şi făcu. — 'Şi suflecă până la ge- 
nunchi iţarii şi intră în gârlă, făcendu-şi cruce 
şi pipăindu-şi punga din brâi cu galbenii. 

Dar gârla venise mare, cu undă înteţită, 
din ploaia de la munte de peste noapte. Cu 
mare greutate Dorilă ţinea pept apei, îar 
când ajunse pe la jumătatea gârlei, pictorul 
lui Dorilă dete de o scorbură şi nenorocitul se 
afundă în ea. — Podarul, care vtduse aceasta, 
fiind un suflet bun de creştin, se repedi la 
luntre şi cât ai gândi el şi ajunse lângă 
scorbură, unde vE&du plutind capătul .briului 
lui Dorilă. Voinicesce trage de brâu şi eacă, 
vrend Duninedei, Dorilă e scăpat de la moarte 
pe malul gârlei nu departe de casa lui. 

— Eacă aşa, bade Dorilă, îi dice poda- 
rul; vorba Românului: <Scumpul păgube- 
sce...> Te-ai ferit de brudină şi ai-dat peste 
putină !
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lar Dorilă, care-şi venise în simţire, pune 
mâna la brâu... Brâul nicăeri, că trăgend 
de el podarul, se desfăcuse în gârlă şi punga 
cu galbenii căquse în bolboană, 

— Scumpul păgubesce, jupâne, dise amărit 
Dorilă, iar nevoiaşul nu se prăpădesce! Eu 
am scăpat de moarte, iar punga, mi-a luat'o 
Soarta rea. 

Câte-va dile Dorilă, nevasta şi prietenii 
câţi mai puteaii avea (că sărăcia nu-i numără 
cu droaia), se tot învertiră pe malul gârlei 
şi cercară să dea de punga perdută, dar de 
geaba: soarta nu voi ca Dorilă să-şi scape 
măcar casa de la peire. | 

Jupân Frangolea n'are să-și caute plata 
datoriei în fundul bolboanei: 

— Plătesci, ori nu plătesci? dice el lui 
Dorilă. 
— Omule, se 'ncumetă a dice lui Dorilă 

muierea lui, cu ochii plini de lăcrimi, mai 
cearcă la frate-tei, că sufletul bun e plămădit 
din aluat Dumnedeesc şi Dumnedei nu ajută 
numai odată pe om... Spuneii păţania şi 
cine scie? Poate se va milostiv şi ne va mai 
ajuta... |
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Şi iar se duse Dorilă la frate-s&ă Bucur 
şi iar cu dragoste şi cu blândeţe fu primit 
şi ospă&tat şi spuse pățania lui. Bucur îl 
mângâiă şi "i dete iar cu bună inimă o altă 
pungă cu galbeni. 

— Vedi, de astă dată să treci pe pod, 
dragă Dorilă. Eacă şi câte-va parale me&runte 
pentru brudină. 

Plecâă Dorilă cu inima încălqită de bune 
nădejdi şi ascunse în «dosul minteanului punga 
cosându-o să nu se desprindă. 

Până să ajungă la capra podului gârlei, 
avea să treacă printr'un crâmpeiti de codru. 

Eată că de câte-va dile se ivise în codru 
o ceată de hoţi. 

La intrarea codrului poposise o caretă cu 
un boier mare. Acesta se gândea cum să 
treacă prin codru cu chimirul plin de gal- 
beni, mai ales că simţiseră hoţii de călătoria 
bogătaşului pe acolea. 

— Bună diua, drumeţule, dice boerul lui 
Dorilă, pulfnind din ciubuc. Sunt urmărit de 
zapcii domnesci, că m'am hainit de domnie. 
Gândesc că ești creștin bun, şi că-i vrea să 
m& scapi. Dă-mi hainele dumitale şi eu “ţi-oiui
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da pe ale mele; voiă trece ei pe jos prin 
pădure, unde m& pândesc zapciii şi d-ta în 
trăsură, — Te-or opri zapciii în cale, dar fi- 
ind-că ei îmi cunosc fața, vor crede că eşti 
alt boer şi “ţi-or da drumul, şi aşa amân- 
doi vom eşi cu bine din codru. 

Omului cinstit nici îi scapără prin minte 
gând de faptă necinstită. Dorilă nu putea cu- 
getă măcar că boerul nu-și dă de geaba 
hainele lui cele scumpe, că nu-i în deprin. 
derea boerească de a face faptă bună fără 
să aştepte răsplată. E! primi schimbul, dicând 
în mintea Jui: «să vede dar că de astă dată 
sai schimbat chezii răi... Cum oii ajunge 
a casă mE imbrac eară în haine ţ&rănesci şi 
vestmintele astea scumpe le duc la târg şi le 
vând şi cumpăr o vacă cu lapte pentru copilaşi. 

- Nu încape vorbă, Dorilă nu uită să des- 
coasă punga de la spatele ilicului, înainte 
de a-l pune pe umerii boerului. 

Boerul se făcu ţăran, şi ţ&ranul luă ifos 
de boerii în leagănul cu roți aurite şi por- 
niră şi se afundară deosebi în codru. Numai 
ce de odată. eşiră în calea leagănului ceata 
de hoţi înarmaţi până la dinţi şi tăiară şlea- 
urile cailor şi .se năpustiră asupra lui Dorilă,
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— Ce vreţi voi, strigă Dorilă: priviţi-me 
la faţă şi vedeţi-mă, că nu sunt eu boerul 
pe care va poruncit Vodă să-l duceţi cu 
ctobole voşii 1) la domnie. 

Dar hoţii desbrăcară pe Dorilă şi-l lăsară 
numai în cămaşă şi-i luară şi punga cu gal- 
beni şi caii şi trăsura şi mai dându-i do- 

„bândă câţi-va dupaci, îi fac vint strigânduii: 
„_— La fugă, ciocoiule, că de te mai prin- 
dem, "ţi dai duhul în codru! 

Cu cinstita faţă a vicleanului boier nu mai 
se 'ntâlni bietul Dorilă. El ajunse a casă bă- 
tut şi gol, de se împlu de jale bordeiul lui, 
deacă mai încăpea o nouă jale in el, peste 
cea neagră, care de multîl împluse cu vârf 
şi îndesat. 

Numai cei pasă lui cz Frangolea de 
jalea Românului? .. Nici o di de întârdiere nu 
mai vrea, ci zor să-i vîndă casa bietului om!. . 
„Si tot gândi Dorilă şi cu amărita lui mu- 
iere ce-or mai face, ce-or mai drege, doar 
să scape bordeiul. 

— Până "m trei sunt lucrurile bune, băr- 
bate, dise mai la urmă nevasta lui. Un sânt 

1) Ciotoate roșii, era amenda în favoarea esecutorului, 

71943. Î]. — Legende Române, 9
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Dumnedeiă este și tot în Zrezpze este închinat. . , 
Ean mai cearcă, omule şi de a treia oară 
la frate-tău Bucur. . . Sufletul bun e din aluat 
Dumnedeesc, .. O da Dumnedei şi te-o ajuta 
şi de a treia oară... 
"Şi plecă -iar Dorilă spre casa lui Bucur. 
„Tot cu inimă bună şi cu mângâioase gra- 

iuri întempină Bucur pe Dorilă, care-i spuse 
pățania lui din codru... 

Numai de astă dată, spre marea mirare. 
şi întristare a lui Dorils, Bucur dise hotărit: 

— Poftim, frăţioare, stă, odihnesce, osp&- 
tează la mine cât vrei, cât ți place, dar 
bani nu mai dau... că vedi bine, că nu se 
ţine de d-ta banul!.. 

Ce să mai întârdie Dorilă sub streaşină 
străină după ce tăiată-i fa nădejdea de aju-. 

„torare cu bani? | 
— Eacă o pâne neagră, frate, să aibi de 

dus la copii... Vedi de n'o perde şi pe 
asta. ,. îi dise Bucur, la ora plecărei. — 
Mergi cu bine. — Dumnegei să-ți ajute, că 
ei nu mai sunt vrednic la aceasta, 

Deacă ai fi dat cep sufletului lui Dorilă 
când aşa își luă rămas bun de la Bucur, şi se vedu întorcându-se a casă fără nici un
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ajutor, ar fi curs numai negrul necaz. . . Ba, 
ori cât de bun era la suflet Dorilă, "i-a în- 
norat prin minte chiar și grele gânduri des- 
pre împetrirea de suflet a frate-s&t: — Auqi! 
un om putred de bogății, care lasă la di 
de mare cumpănă pe un frate bun? 

Şi mergea cu capul pleoştit pre piept, pe 
- drumul dinspre casa luy şi rostogolea în mintea 

lui înăsprită pălcuri-pălcuri de gânduri negre, 
când eată aude prin codrul, în care acum 
intrase, glas de corn de v&nător... Fusese 
mare goană de venătoare boierească, .. 
„Cum era ora de amiadi, v&nători şi po- 

taia de ogari odihneai la umbra stejarilor. 
Slugile boieresci mâncaă şi dădeau la câni 
halci mari de fâne a/lă. .. 
— Vedi, gândea amărit Dorilă, cânii bo- 

ierilor mănâncă pâne albă, iar et duc copiilor 
mei pâne neagră ca pământul. Asta-i drepta- 
tea lui Dumuedei?.. 

— Oameni buni, dice Dorilă, slugilor bo- 
ieresci, cari hrăneaă cânii cu pâne albă; 
cânii boierilor pot mânca şi pâne neagră. . . 
Daţi-mi o jumătate de pâne albă pentru 
astă pâne neagră. .. | 

Cum slugile erai după masă, cu înima lăr-
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gită la bine, de-câte o litră de vin bun, 
nu răspinseră cererea lui Dorilă şi schim- 
bară pânea lui cea neagră pe o pâne în- 
treagă albă, albă ca lumina dilei. 

— Tot m'am ales şi ei o dată cu ceva, 
gîndi Dorilă. Ce ospeţ domnesc pentru co- 
pilaşii mei! .. | 

Şi'şi continuă drumul. 
Dar sluga ce schimbasă pânea albă, cât 

voi să rumpă pre cea neagră, numai ce se 
rostogoliră pe petre, jos un pumn de gal- 
beni ferecaţi. 

Bucur, vădând că prigonirile soartei _lip- 
sesc pe Dorilă de ori ce ajutor i-a tot dat, 
chibzuisă să pună galbenii în pânea neagră, că 
aşa, cugeta, că fără frică de hoţi şi de alte 

„primejdii în cale, va duce Dorilă bani a casă ' 
la muierea lui. 

Bună era socoteala lui Bucur, dar ce te 
faci când nu vrea Soar/a să fii ajutati... 

% 

Mâncară copiii pânea albă... 
Dar chir Frangolea încă mâncâ cu as/a- 

„urile căsuţa bietului Dorilă, care se vădu
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dat pe drumuri, fără adăpost, cu toţi ai săi, 
goi şi flămândi. .. 

Dar eată că lui Bucur îi dete în gând să 
vină la frate-seă să afle deacă de astă dată 

"a isbutit să aducă banii a casă, cu pânea 
cea neagră. 

Care nu fu mirarea lui aflând de cele îin- 
template şi care nu fu măhnirea lui Dorilă, 
când frate-s&i îi spusă, că pusese galbeni 
mulţi în pânea cea neagră. Nu atâta după 
galbeni îi părea r&ă lui Dorilă — că de, a- 
cum se deprinsese el cu calicia — dar îl mus- 
tra cugetul grei, că gândise de r&i pe frate- 
seu Bucur... 

— Scii ce? dise Bucur lui Dorilă, ei nu vă 
mai dai vouă nici un ban, că vă prigonesce 
soarta... Ean vino. 'ncoace, tu lonele, — că 
aşa se numia mezinul lui biet Dorilă — să 
scii că pe numele t&ă am să rescumper casa 

„ tată-teu şi ogorul şi am să pun argaţi să-l 
are şi să caute de toate... 

Aşa făcu cum grăi. - 
Şi până la anul casa lui Dorilă se împlu 

de bunătăţi şi trăiră toţi în ticnă şi lăudând 
pe Dumnedei. 

— Vedi nevastă, dicea Dorilă, —copilul e
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noroc la casa creştinului!.. Un om drept 
scapă o cetate de peire; un copil cu noroc 
ridică tot neamul... 

Soarta 2... 

«De cât multă minte, sciit că e ma) bine 
Să aid? totdeauna un draw de noroc!» 

— Ba mai bine să-ţi dee Dumnedeiă copil 
bun și chezii rel ai părinţilor sunt r&puşi, 
chezii cari nu-i înlătură totdeauna mintea ! 

Pitesă, 1997, Ala 8.
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POVESTE SPUSĂ DE LEANCA BETRÂNA DIN CÂNPINĂ 

  

Ci-că era o dată în Câmpina un biet cis- 
mar şi-i dicea lumea « Guraliul>, că-i toca 
gura mai dehai decât toaca la biserică spre 
di de s&rbătoare. Jupân Guwraliul era om 
nevoiaş, că avea de la Dumnedei o testea 
de copii şi avea şi o muiere merei bolnavă, 
de nu-i ajungea lui munca meşteşugului, ci 
încă bietul creştin era silit să vadă tot 
el şi de copii şi de a brumă de casă ce 
avea, in locul muierei. 

Păi ci-că se stârnise odată, sub Mihai-Vodă 
cel viteaz, resmeriţă în ţeară, şi trecea Vodă 
cu oastea spre Ardeal, cu oaste câtă frunză şi iarbă. Şi cum trecea Vodă prin Câmpina,
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“călare pe un cal alb, de ţi părea Arhanghelul 

Mihai, iată mări, că aude pe Guraliul, care 
stând călare pe puntea pirleazului Popei Onu- 
frei, mi 'şi învârtia limba în gură ca meliţa 
şi mi-i turna popei'la înjurături de curgea 

gil gil, ca potopul de girlă sprăvălită pe pri- 
pon, la urlătoare. 

— Da ce înjuri tu, măi jupâne, pe părin- 
tele? strigă Vodă, oprindu'şi calul. 

— Păi M, Ta... am dou&sprece foale 

goale, dou&sprece părechi de şolduri de în- 

velit în ţoale, şi de când cu rezmeriţa lu- 

crul cismăriei a stinchit răi, de nu mai câş- 

tig nici cât să amăgesc foamea plodanilor. 

Şi am dis eu în gândul mei: Mă Guraliule, 

ean fă până la moş Popa Onufrie şi-i cere 
cu împrumutare câţi-va taleri, până s'o po- 

toli rezmeriţa. Păi Măria Ta, popa mi-a răs- 

puns: «Ei, mă ăsta, talerii nu cresc în du- 
dăuri. .. Mungesce-ţi meșteșugul” şi-i da de 
taleri». 

— Bine ţa grăit Părintele, dise Vodă. 
— Mi-a grăit bine?.. Da ce? popa mun- 

cesce? Boscorodesce numai din gură toate 

alea Duminica şi în dile de praznic şi. după 

ce se pricistuesce în altariti, împarte cu pala-
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mariă colivile de la oameni, grâu cu miere 
şi miez de nucă şi înnoadă în basmaua din 
briu mulţi taleri, tot în lescăi turcesci de ar- 
gint... Da ce? A muncit popa pentru aşa 
câştig. Ba numai cât a băgat discul sub na- 
sul creştinilor şi fie-care i-a dat din ce n'a 
avut... Păi asta muncă se chiamă? Pre mine 
mE trec nădufurile din faptul dilei până noa- 
prea târdiă, când sfirie pe sfirşite mucul opa- 
ețului, şi tot nu am mălaii pentru copii. 

— Aşa credi, jupâne Guraliule? Popa câ: 
ştigă mult şi lesne, iar tu muncesci tot în sec? 
Va să dică nu eşti mulțămit cu meseria ta? 

— Da cum oii fi mulțămit Măria Ta? 
— Deacă-i aşa, iacă mâne tot e Sânta 

Duminică, tu să iei slujba popei, să boscoro- 
desci tu în locul lui... 

Ci-că pe vremea aia, atâta era de mare pu- 
terea lui Vodă, că şi darul preoţiei tot.el îl 
putea da, mai dehai de cât părintele Vlădica. 
_— Să trăesci, Măria Ta, dice jupân Gu- 

raliu, popă mă vrei, popă voit fi... 

Cum ajunse a casă, jupân Guraliu strigă din 
tindă. muierei lui: Nastasio, sunt popă; de
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acum fără de muncă o să avem de toate... 
Biat femee îşi fâcu pe ascuns cruce dicându-şi : 
aoleo! atâta 'mi mai trebue, s'a smintit bietul 
omul mei! 

Numai la urma urmei — după ce-i povesti 
cele întâmplate, se mai potoli şi groaza Na- 
stasiei, Părintele Guraliu, blagoslovi copiii, 
care cereau mălaiă, dicendu le: «nu numai 
cu pâne trăesce omul, ci şi cu tot cuvântul 
ce esă din gura Domnului!» că aşa "i r&s- 
punsese popa Onufrie când cl, pasă-mi-te, se 
jeluia că n'are pită pentru copii. 

— “Toate bune, dice la urmă Nastasia, toate 
bune, omule, dar cum o să faci mâne slujba la 
biserică, când nici de bucoavnă n'ai avut parte 
s'o treci din scoarță în scoarță, la tinereţe. 

— Ean lasă, fă Tasio, că m'oi pricepe ei 
să boscorodesc ca popa, de nul pricepe nici 
baba Spanchia, cea care a ţinut lumânarea 
la 12 popi, nici chiar Țircovnicul Dânăilă, 
cel care a învăţat toată cartea la şcoala dom- 
nească din Tergoviştea. 

A doua di, Duminecă, palamariul mătură 
în faptul dilei şi desprăfui iconostatul cu icoana
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praznicului, că avea să vie Vodă la biserică 
și era să fie şi popă noi... 

Da ce să mai lungim vorba? Veni Vodă 
cu tot alaiul săi împerătesc şi biserica se 
împlu de oameni ca en cuib de lăstuni, Des 
de dimineaţă zăzinze/e Guraliu venise şi el... 
Numa acu e acu! Cu chiă cu vai, cu ajutorul 
palamarului "şi puse stiharul, felomul, pa- 
trahirul.. Iată că dascălul de strană dice ih- 
tenia de intrare la liturghie, iar palamariul 
trage clopotele în turle de se sgudue biserica... 
„— Bine cuvintează, părinte! . . 
— In numele Tatălui şi al Fiului şi al 

Sfântului Duh! dice părintele Guraliul, din 
mijlocul dverelor împ&rătesci. . . 

— Prea bine, dice Vodă, di înainte părinte. 
— În numele Tatălui şi al Fiului... pof- 

toresce Guraliul. 
— Dă mai nainte, strigă Vodă mai tare. 
— Şi al Sfântului Duh!.. hm! hm! hm! 

Dascăle, ce mai vine? | 
„__— Haide, jupân Guraliul, — desleagă traista 
cu moliftele, cum făcea părintele Onufrie. .. 
Nu diseşi că meşteşugul popei nu este muncă 
ca cismăria ta? Haide, înainte, că de nu, 
te spânzur!



140 POPĂ FĂRĂ volan 
  

De geaba îşi înghiţia bietul jupân Gura- 
iul scuipatul şi-şi tot frământa limba în gură, 
că nu eşia din ea nici atâta grai cât mai 
ţişnesce făină din gura vescei la moară, după 
ce toate boabele meiului at curs fâină aurită 
în sacul omului şi morariul şi-a luat merticul. 

—  Blagoslovenia Domnului... Blagoslo- 
venia lui Hristos. .. Păi să-ţi iea dracul meşte- 
şugul, părinte Onufrie, strigă Guraliul necă- 
jit. — Tot mai uşor 'mi este să trag sfoara ce- 
ruită de per de porc, să cos carâmbii însuraţi 
de la toţi câmpinenii, decât să dic Doarme 
mailuesce pân'oiu face clăbuci la băerile gurei... 
Spenzură-mă&, Măria Ta, că popă nu mă fac! 
— Ei jupâne, dice Vodă ridend. — Fie-ce 

meserie are greutăţile ei... Cine se ţine de 
a lui şi nu înjură pre a altuia, o nimeresce 
mai bine decât tine... Vedi de calapoade şi 
de tălpi şi nu mai înjura pre popa, de vrei să 
sporesci. .. De leturghie nu eşti făcut; să te 
ved acum la cismărie : să-mi faci cisme la oşteni, 
că resmeriţă-neresmeriţă, — cisme ne trebue! 

— Să trăesci, Măria Ta, strigă Guraliul, 
scoțând odajdiile şi îmbrăcând cu ele pe popa 
Onufrie, căruia îi sărută mâna, 

Câmpina, 1889.



MÂNĂ DE BOERIU 

Era o dată la Mitropolia din laşi un Mitro- 
polit înţelept ca nime altul. Din mirenie avu- 
sese el o fată, ce n'o putusă mărita, că până 
să ajungă Vlădică, nu mai eşisă bietul că- 
lugăr din ofzucă... Şi făr de zestre greu 
găsesci mire! 

Dar acum că soarta îl ajutasă de se fă- 
cusă nu numai Vlădică dar şi Mitropolit, cur- 
geai peţitori droaie pentru Mărioara. 

Decât fata —cuminte cum era—înţelesesă 
că nu de ochii ei se indrăgiseră acum-peţi- 

„torii, cide punga, acum plină, a Mitropolitur- 
lui tată, 

— Scii una, Prea Sfinte părinte, eu nu me 
mărit decât după acela dintre peţitori, care 
va. avea epână mai de boeriii». 

—  Augiţi, dumneavoastră, dise dar Mitro-
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politul cătră peţitori... Mărioara nu se va 
mărita decât cu acela din D-stre, care va avea mâna mai de doerii. Poftim peste un an şiii aretaţi mânile şi ea va alege. 

se 

— Ce o mai fi şi crpâna de doerii Ps se întrebară peţitorii. 
— Ce să fie?—O mână care nu lucrează, 

care e nebatogită de muncă, ci albită de trânda- 
vie... Mâna cea mai albă e mâna cea pană 
de dozer. | 

Şi se apucară toţi, care de care, să-şi gri- 
jască de mâni. Câte unsori alea toate le ne- 
clăiai di şi noapte pe mâni, coconaşii cei mai 
zarifi şi mai cilibii... La spiţerie şi la mă- 
tuşa Despa, a de face diresuri din castraveți 
Şi descântă: de deochi, sunai gălbinaşii pe 
teşghea, pentru oblojele şi unsori pentru 
mâni. .. 

Sosi vadeaua pusă de fată. Se. înfăţişară 
fel de fel de peţitori: neguţitori, boierănaşi, 
boieri veliţi 1) şi altă curte meruntă. 

  

2) Mari,
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— lan să vedem mâzz, le dise fata.. 
Am dat cuvântul meii şi cu cinste îl vaiă 
ţine... Ar&taţi pe rând mânile, 

— A Ditale este mână albă ca de brutar. 
Dar iacă ai o sgărietură: ai frământat în 
aluat noi, pâne vechiă... Cum nu vei în- 
şela pe muierea ta, deacă pe muşterii nu 
te-ai sfiit a'i înşela? 

Brutarul se duse în colo boscorodind. 
— A D-tale mână este albă ca varul de 

Orheiui, .. dar pe buricile degetelor se vede 
urme de aur... Eşti zaraf... Un om care 
toată diua numără galbeni, —n'are vreme să 
numere bătăile de inimă ale nevestei... 

Zaralul se depărtă dicând: destulă bătaie 
de inimă îmi dă paza şi înmulţirea aurului mei! 

-- Ce mână albă ca laptele aveţi Distră, 
dise fata de Mitropolit, la o ceată de peţi- 
tori |... Dar n'o să aleg pe nimeni din D stre, 
că numai mâna aţi ţinut'o albă, dar nu şi 
cugetul. . . Că sunteţi judecători şi mai ieri încă 
aţi vendut pe bani dreptatea răzeşului celui 
serac.,. 

— Dar iată c7până de borer», strigă un Lo- 
gol&t mare de Divan. Ce mai dici?... 

— Adevărat, e mână de Logofăt mare...
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dar iată mână nai de doier, mai dice fata, 
arătând o mână bălogită şi stălcilă vei. . . 
— Audi!.. Mână de boeriu, acea mână 

stălcită, strigară boierii. 
— Da, când de boier adevtral» , dise Mi- 

tropolitul, că bătăturile sunt după urma spe- 
dei cu care mai d&unădi s'a re&sboit de au 
isgonit duşmanul din ţeară. .. 

Bine dici, Mărioară.. Jână de boier, albă, 
neatinsă nu este mâna de mire pentru fata 
cuminte. , Adevărata mână de boier e cea 
care r&stoarnă brazda roditoare şi hrănitoare 
neamului şi acea care—cu preţul vieţei—apără 
ţeara de duşmani... 

Marioara Mitropolitului puse mâna sa în 
« Mâna oșteanului țărei».
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De temeiă e vorba omului cinstit, dar te- 
melie neclintită a adevărului este graiul cu 
mâna dreaptă pe S-ta Evanghelie, sub fiş- 
tocul de busuioc cu aghiasmă şi sub omo- 
forul Vlidicăi. Vorba de la om la 6m, sub 
stremurarul nevoii, gînj putred de teii; cu- 
ventul rostit în fața icoanei Mântuitorului, 

„Singur e lanţ oţelit, ce nu se rumpe, ba'te 
leagă de vecii-vecilor în focul Gheenei, deacă 
nu te ţii de asemenea cuvânt... Pâi vai! 
de cel care 'şi calcă legământul primit în 
faţa Pristolului: praf nu s'alege de el, de 
neamul lui, de casa lui!... Şi călcătoriul de 
jurăment ajunge după moarte s/rizoizi, de
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mare parte nici de odihna tainică şi uitată 
a mormântului, mai înainte de trombiţa cea 
de apoi, că pentru strigoii ajunge cântatul 
cocoşului de miedul nopţei.. . 

Ci.că pe vremea păstoriei Mitropolitului Ia- 
cob Î, aşa de mult se înmulţiseră strigoii, din 
călcarea de jurăminte, că i s'a făcut milă 
Prea Sfinţiei Sale şi dusă anafora la Domni- 
torii, cerând să nu mai fie îngăduite învoe- 
ile pe .temeiu de jurământ, ci numai cu za- 
pise, slovă neagră pe hârtie albă din condeiă 
de diac de logofeţie, doar de s'or mai îm-. 
puţina strigoii prin ţintirime !. .. 1) 

= 

Ei, aşa era credinţa în puterea jurământur 
lui la noi Românii, până mai dăunădi, da- 

„acum... Acum s'a băgat şi între noi pur- 
dalnica aia de necredinţă în cele ale Bisericei, 
de ai ajuns treaba acum că nici sub epatra- 
firul popei, nici sub omoforul Vlădicăi nu se 
mai aciuesce graiul cinstit, adevărul nerăşuit 
de cugetul răi... | 

1) Asemenea 'anafora a Mitropolitulul Iacob este un act istoric 
Vezi în Tom. I al /sforie! Românilor de mine,
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Mai de demult toate certele şi tragerile la 
judecată se potoliai mai puţin cu capete de 
legi şi cu 'obzcezul- pământului, decât cu jură- 
ment bisericesc... O carte de blăstem a Mi- 
tropolitului, când o aducea blagocinul în casa 
omului, era mai dihai decât trăsnetul... Ca 
să scape creştinul de aşa foc, nu mai tăinuia 
nici comorile lui Iov şi adeverul eşia lămurit 
ca lumina dilei. .. 
. Dă&ă aşa ; nemărginită era odată la noi pu- 
terea jurământului ! 

Ei sciii o poveste,—dar poveste adevărată, 
întmplată acum 107 ani în capet,—din care 
cetitorul va putea vedea în ce seamă deosebită 
era la Români jurămnful. Din povestea mea 
se va mai vedea şi cu ce isteaţă născocire 
Divanul ţărei a sciut, odineoară, să înlăture 

deasupra Capului ţ&rei, legământul greu al 
unui jurăment la duşmanii ţărei. 

ze 

Nicolae Mavrogheni-Vodă, după ce mai 
bine de un an de dile în fruntea oastei ro- 
mânesci, apără pasurile munţilor şi împedecă 
pre nemți şi pre unguri de a ţişni prin ele 
în ţeară şi după ce ca Domn şi al Moldovei
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se r&sboi vitejesce în Moldova, la Vaslui, la 
Monastirea Adam, în județul Bacăi şi al 
Putnei în contra Ruşilor şi a Austriacilor, fu 
răpus în 1790 în bătălia dela Mărtinesci şi 
Caiata în Romnicul-Sărat de câtre oştirile în: 
trunite 'rusesci şi austriace comandate de Su- 
varoft şi de Principele de Saxa-Coburg, şi 
perdu tronul şi nu după multe dile perdu şi 
viaţa peste Dunăre. 
„Nu doară că pe Mavrogheni-Vodă ”] plân- 

gea boerimea munteană, că puţini dintre bo- 
eri se lipiseră de dânsul. Ales cei mai de 
frunte îl şi părăsiseră cu mai multe luni îna- 
inte de ce să se fi întâmplat bătălia de la 
Râmnic. SR 

Dar, ori cum era boerimea cea de acum 
100 de ani, adeverul e că ea tot mai ţinea 
la ţeară. Schimba ea, nu'i vorbă, Domnitorii 
pe întrecutelea cu Sultanii şi Vizirii, de se 
primineaii pe tron, cum se priminesce omul 
bogat de cămăși, mai în fie ce di, dar la fie 
ce schimbare de Domnii îşi aducea aminte 
boerimea şi de vorba vechiă: schimbarea 
Domnului, bucuria nebunului. 

Era deci grijilivă boerimea din Bucuresci 
după bătălia de la Maărtinesci, că nu scia ce
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so mai întâmpla cu biata ţeară... De cât, 

cum era rostul lucrului pe vremea aia, cât 

aflară boerii r&maşi în Bucuresci că Mavro- 

oheni-Vodă ai apucat calea spre Dunărea, 

pe dată şi trimiseră o solie dintre ei, cu VIă- 

dica Filaret în frunte, să ducă Priucrfelui 

de Saxa-Coburg închinăciunea lor şi să-l pol- 

tească să vină cât mai neîntârdiat la Bucu- 

resci, că Turcii s'aii ridicat de acolo. 

-Ţi se pare astădi lucru de necredut că 

sfatul ţărei, că boerimea cea aleasă, să chiame 

pe străin, pe dușmanul ţărei, în sînul ei, în 

capitala ei... Numai de ! altmintrele cugetăm 

noi astădi de cum să sfetea gândul boerimei 

de acum 100 de ani... 
Şi să nu creadă cineva, că boerimea care 

chiăma pe Austriaci la Bucuresci nu-şi iubea 

ţeara. Cum că şo iubea va dovedi povestea 

noastră de mai la vale. 

> 

In dimineaţa unei dile din luna lui Octom- 

vrie 1790 era mare mişcare în Bucuresci. 

Urla văzduhul de sunetul clopotelor de la 

sutele de monăstiri şi biserici. Răspînteiaşii 

împărțeau berechet la bice pe spatele ţăra-
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nilor silindu-i să abată cu carele lor, mer. 
gend ori întorcendu-se de la obor, din ulițele 
de căpetenie, şi să apuce prin mahalale. 
Tot răspinteaşii zoreaă prăvăliaşii să curețe 
noroiul de pe podul de lemn aşternut de 
alungul podului Târgului-de afară. Ce avea să 
se întâmple? De sub dealul Mitropoliei de 
alungul acelui pod până dincolo de Minăs- 
tirea Plumbuita, încă din faptul dilei se în- 
şiră alaiul întocmit pentru primirea în Bucu- 
resci a armatei Austriace. Zapcii călări pe 
cai învăţaţi în buestru, după povăţuirea lui 
Alai-Paşa, aducea la îndeplinire ţidula de alai 
a Divanului. Mitropolitul, Episcopii, boerimea, 
cari în leagăne şi butci cu roți aurite şi cu 
coveltire lustruite, cari călări pe şeli turcesci 
inecate în ţinte de argint şi cu canafuri de 

„pele roşie, atirnate, bătând coastele calului, 
peste scările scumpe în cari se înţepeneat 
călăreţi îmbrăcaţi în minunate caftane şi blăni 
de samur, ţinend la o mână frânele muiate 
în ţinte de metal strălucitor ca şi zabalele 
de argint din capul cailor și la alta toiagele 
rangului lor... lată breasla sfălărească cu 
a bruma de oştire ce mai se află în Bucu- 
resci; iată breasla agzască. .. Nici Măzwdi-
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pizle cu prapurile lor nu lipsesc din alai, 
măcar că neguţitorimea singură mai jălea pe 
Mavrogheni-Vodă. Cum să nu-l jălească, când 
îşi amintea, că el fâcuse caimacam ţărei pe 
unul dintre ei neguţitorii, pre vestitui Turna- 
vitu înaintea căruia boerul stătea cu mânile 
la pept şi cu zmerenie aştepta la perdea să 
i se dea rndul de intrare la boerul Caima- 
cam, care: 

«Purta în cap o căciulă 
"Țuguiată ca o sulă 
Și cu ghebe în spinare, — 

- -. Ce nu face cinci parale,— 
De aba roşie, ruptă, 
Cu aţă albă cusută, 
Cu poturi, cu iminei, 
Se deprinsese cu ei, 
Iar să-l îi vtdut călare 
Chiar vătav de haimanale. ..> 

Acest alaiă era menit să întâmpine pe co- 
mandantul oştirei Austriace Principile de Saxa- 
Coburg. Acesta sosi, însoțit de solia boeri- 
lor şi ca maimandar!) era însuşi Vlădica 
Filaret. 

  

1) Călăuză,.
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Nu mai povestesc despre închinăciunele boe. 
rimei la sosirea Principelui, că cine nu scie 
cu ce vânjosime şi mlădiare îşi duceai bo- 
erii acum 109 de ani «Capetele pe /ipsze» 
înaintea puternicilor dilei... De cât să nu 
uit a spune, că Principele de Saxa-Coburg 
tot nu cuteză, cu tot alaiul întocmit în cin- 
stea lui, să intre în Bucuresci decât însoţit 
şi de o numeroasă gardă de erăgani» (dra- 
goni), dragă Doamne, gardă de onoare, dar 
în adevăr esfraze», că toţi «dragonii» aveai ar- 
mele încărcate şi gata de tras, la cea mai mică 
încercare de trădare din partea boerimei. . . 

Avcnd la dreapta pe mitropolitul Cosma, 
la stânga pe Filaret, şi în jurul lui boerimea, 
Coburg păşi în fruntea alaiului, cu escorta 
sa oştenească până la Mitropolie, unde fu în- 
tâmpinat iarăşi, în pridvorul Bisericei, de so- : 
borul preoţesc, cu evangelia şi cu crucea. 
Se făcu fiştanie; se cântă un trisaghion, apoi, 
iar cu alai, comandanții austriaci fură duşi 
pe la conacele la cari erai renduiţi. 

2% 

În seara dilei în care oastea Austriacă tă. 
bări la Bucuresci şi în jurul Capitalei, Prin-
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cipele de Saxa-Coburg şi ai s&i, obosiţi de 
cale, se culcară prin paturi boeresci, pe sal- 
tele nalt clădite din lână albă, sub plapome 
de mătasă roşie, cu capul înfundat în perini 
de puf înf&ţate în feţe de pânză de in şi de 
borangic, subţire ca aţa de păiajin şi numai 
în fluturi, găurele, bibiluri şi horbote ţesute 
pe veşcă de ciur. 

Uliţile sunt acum toate pustii. R&spiînte- 
iaşii singuri curmă tăcerea nopței strigând 
între dou€E căscături, tradiționalul: « Oc/zz/ 
mezi vede, le văd, te ve! ..2 Din când în când 
pe uliţe vedeai păşind cu grăbire şi cu grijă, 
vre un trecător înarmat cu obligătorul fe- 
linar. . 

Târdiă î în mijlocul nopţei acesteia, în una 
din camerile casei Mitropolitului Cosma. se 
„adunaseră venind tot tiptil şi pe uliţe deo- 
sebite, Episcopul Filaret, Boerii Dumitrache 
Brâncoveanul marele Ban, Radu Slâtineanu, 
Manolache Grădişteanu, Constantin Ştirbei. 
Matei Fălcoianu şi alţi câţiva boeri din sfa- 
tul ţărei, din Curtea mai măruntă. Cari to- 
logiţi pe divanuri, cari pe laviţe, la lumina 
slabă a candelei atârnată 'la iconostas şi a 
dou făclii de ceară albă, cari ardeau pe
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masă şi erai, când de un boer, când deal- 
tul curăţite de mucuri, cu zzzcârile de argint 
aşedate pe tăviţa lor, pe sfeşnicariă, — boerii 
şi feţile bisericesci şopoteati cu sfială, grupuri- 
grupuri... Când eacă Mitropolitul: Cosma 
intră în cameră însoţit de boerul Ion Canta- 
cuzin, de curând întors în ţeară din pribe- 
girea sa în Ardeal. 

- După ce Mitropolitul, înaintea căruia toți 
boerii se ridicară cu respect după divanuri şi 
laviţe, se încredință însuşi pe la feresti, că 
perdelele dese sunt bine trâse, grăi către 
boerime aşa cuvinte: 

— Boeri D-voastre, Jfăzitu/ Princhip Co- 
burg mi-a dat poruncă, ca mâne, în biseri- 
cile din Bucuresci şi din toată ţeara în di- 
lele. următoare, norodul românesc să facă 
jurământ de credință şi de supunere cătră 
împăratul Nemţiei. Mâne şi D-voastră boeri 
aveţi să veniţi înaintea altarului Mitropoliei 
să faceţi acelaşi jurământ de faţă cu Mări. 
ful Driuchige, . . 

— Jurăment? diseră aproape într'un glas 
toţi boerii. 
„— Grei lucru, Prea Sânte, adause Banul 

Brâncoveanu.
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"— Mare foc pe noi boeri D-v., urmă a 
dice Mitropolitul. De ar fi numai jurăment 
de supunerea noastră cătră Împărăţia nem- 
ţească, calea-valea—ar fi cum ar fi, că nu 
ne-ar lega decât pre noi, iar fiii şi urmaşii 
noştri, deslegaţi de jurământ, ar face apoi 
cum ar crede ei că le-ar sta mai la înde- 
mână; dar e lucru mai grei decât atât, 
lacă, boerul Ion Cantacuzin pe care Princhi- 
pele îl are de credincios al săi şi la şi fâ- 
cut adi mare Spătar, el însuşi, în iubirea 
lui de s&rmana noastră ţeară, sa îngrozit 
de jurământul ce ni se cere. 

Şi scoțând din briu o hârtie îndoită patru: 
— Iaca ce fel de jurământ ni se cere, boeri D-v. 

Spătarul lon Cantacuzino luând hârtia din 
mâna Mitropolitului, ceti următorul: 

IURĂMENT 

«Jurăm pe Sânta Cruce şi pe Sânta Evan- 
gelie, înaintea jertfelnicului, credință neabă- 
tută, supunere deplină și ascultare cu zme- 
renie şi dragoste din partea noastră şi a ţă- 
rei, Măriei Sale Inalte, Impăratului Austriei 
şi Craiului Ungariei şi d cunoascem pre el și
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Bre cei cari în mizlocul nostru vor 2ufăfişa 
Înalta Îni față, de adevărații şi Stgurii şi 
fără de părtăşie stăpânitori ai Ferei romă- 
nesci, în Zepetul vechilor şi vecinteilov drep- 
furi ale Slăpântre ce ati avut ŞI are feara 
Vugurească asupra pământurilor şi neamu- 
(ui firei vomânesci şi a Moldovei. Aşa să ne 
ajute D.dei şi călcătorii acestui jurământ 
al nostru să fie aturisiţi şi blestemaţi de cei 
318 părinţi ai bisericei . .»1), 

Şi actul acesta se termină cu obicinuitul 
blăstem din cărţile de afurisenie şi de prin 
hrisoavele domnesci. 
— Din vorbă în vorbă, dise Spătarul ter. 

minând citirea jurământului, din vorbă în 
vorbă, întocmai după cum la scris pe limba 
nemţească lam adus pe românesce,. Sunt, boeri 
D-v., de multă vreme, cu legătură de neam 
şi de avere, cu țeara ungurească, dar şi eu 
însumi m'am cutremurat când am vEdut, că ni se cere nu numai jurământ de credință Și de supunere cătră oştirea biruitoare la ROm- nic, ci ni se cere pe cale piezişe să cunoa- 
scem de adevărată bârfeala şi scornitura un- 

  

p 1) Actul cste autentic,
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gurească că adecă ţeara noastră şi a Mol- 
dovei aă fost când-va sub stăpânire ungu- 
rească, pimenturi unguresci. . . 

— ]acă de ce, boeri D.v., adause Mitro- 
politul, vam chiămat în taină aci, astă-noapte, 
ca să ne sfâtuim ce e de făcut Jurăm noi 
aşa poznă? 

Mare şi nepotolită era indignarea celor 
de faţă la cetirea actului de jurământ, numai 
nimine dintre boeri nu găsea leac la boală, 
când tot lon Cantacuzino sculându-se în pi- 
cioare dise: Boeri D-v., sciut lucru este, că 
nimeni dintre căpeteniile nemţesci limba noa- 
stră n'o pricepe. Deacă e aşa, numai prea sfiin- 
ţitul Mitropolit să voiască să fie într'o unire cu 
scoposul nostru şi treaba e pusă pe pirte bună!.. 

— Cum aşa? întrerup boerii din toate un- 
ghiurile camerei. Cum aşa? 

Ion Cantacuzino - se răpede la ușă, trage 
"„zăvorul, şi deschidend introduce în camere 

pe un individ. 
— Dascăle Floreo, dice Mitropolitul Cosma, 

te-am chiămat ca să tragi împreună cu uce- 
nicii D-tale vre-o 30 de izvoade după jură- 
mentul ce ni s'a poruncit să facem la Mitro- 
polie şi în judeţe.
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Dascălul Florea îmbrăcat în anterei de Şa- 
malagea, cu scurteică de blană de pisică, în 
cap cu comanac şi cu ochelari legaţi cu şferi 
după cap, cu barba rasă şi mustăţile lungi, 
era întâiul învăţător de la şcoala Domnească 
din S-tu Gheorghe. Avea însărcinarea să în- 
veţe pe ucenici limbele slavonă şi românească. 
Din cea slavonă mai scia doară dascălul Flo- 
rea formula de «Tocnog. Seman Baayuckoc> cu 
care începea a scrie -hrisoavele domnesci şi 
formula cu care le sfirşea: cu casa peuey. 
Tocn.>, dar pe românesce nu se afla în toată 
țeara diac mai meşter la condeiă ca dascălu 
Florea. La vorba Mitropolitului, Florea şi 
trase călimarea din brâu şi-l așeză pe masă 
şi din tocul cel lung al călimării scoase o 
pană de gâscă tăiată ca condeiii, al cărui vârf 
se puse pe dată să-l ciugulească cu un briceag. 

— Gata la poruncă, Prea Sfinte, dise das- 
călul Florea. 
„.— Cum vE& spuneam boeri, urmă a dice 
Ion Cantacuzin, nime dintre căpiteniile nem- 
ţesci nu sciii românesce. Aşa fiind, lăsaţi-mă 
pe mine şi pe dascălul Florea să scriem iz- 
voadele jurământului aşa cum să vie bine la 
mintea şi la sufletul românului.
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Mâine, părintele Mitropolit, la Mitropolie 
o ceti izvodul cum l'om fi închipuit noi, iar 
nu după pofta ungurilor şi aşa noi şi copiii 
noştri r&mâne-vom deslegaţi de groaznice şi 
nedrepte jurăminte. 

A doua di cu mare alaiă veni iar la Mi: 
tropolie Principele de Saxa-Coburg, cu tot. 
statul s&i major, când biserica era plină de 
boierime şi de norod. Mitropolitul Cosma în 
vestminte înmuiate în fir, întâmpină, cu tot 
soborul bisericei, pe Coburg, în mijlocul cântă- 
rilor strănilor şi a soborului. Slujba începu 
şi, după daruri, Mitropolitul, însoţit de Epi- 
scopul Filaret, şi de numeroși preoți, diaconi 
şi anagnoști eşiră din altarii, care cu cruce, 
care cu evanghelia, care cu făclii aprinse. In 

„mijlocul Bisericei, sub Pantocrator, stete Mi- 
tropolitul Cosma. Atunci marele spătar, care 
venise în suita lui Coburg, se apropie de Mi- 
tropolitul şi-i dete o hârtie îndoită în patru... 
Mitropolitul o luă cu o abia stăpânită tre- 
murătură de mână... Vlădica Filaret se uită 
cu îngrijire în spre jeţul domnesc, pe trep- 
tele căruia stătea în picioare Principele de 
Saxa-Coburg. . . 
71045, ÎI, — Legende Române, 1
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Acum Mitropolitul Cosma deschise hârtia, 
aruncând pe furiș o ochire Spătarului Ion Can- 
tacuzino. Acesta se apropie de-strana de la 
dreapta și schimbă pe sub musteaţă, câte-va 
vorbe cu Dascălul Florea, care cu 20 din 
ucenicii s&i ţinea isonul la acea strană. 

Numai cât începu Mitropolitul a ceti foaia 
de jurământ şi pe dată se ridică de la strana 
dreaptă şi din cea stângă o groaznică cân- 
tare de-ţi lua audul... Şi clopotele toate în- 
cepură, "şi palamariul bate din r&sputeri în 
tochiţa de fer din pridvor, iar dascălul Maco- 
vei plămădi cu amândouă ciocanele toaca cea 
de lemn... 
„— Vai! ce sgomot, ce larmă! dise Coburg 

cătră Aga Fălcoianu, ce se afla lângă el. 
— Aşa se face jurămtutul pe legea noastră, 

respunse Aga, ascundend un zimbet pe sub 
deasa lui musteaţă neagră. 

Sgomotul, larma copereaă tot mai mult ce- 
tania Mitropolitului Cosma, ba încă se adăogia 
cu “strigătul boerimei, care într'una dicea cu 
glas mare, făcând cruci lungi: 

<Așia jurăm | 
Așia jurăm!,.» 

Şi dascălul Florea cu cei- 20 de ucenici
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ai sti cutremura bolta Pantocratorelui, cu 
«Doamne miluesce!h 

Se sfirşi cetania jurământului, dar nime nu 
augise din €l nici o boabă. Atunci Mitropolitul 
făcend semn stranelor să tacă, dise cu -glas 
mare:  «Boeri Dumneavoastră, poftoriţi după 
mine: a 

:  «Aşia jurăm şi aşia să ne ajute Dumnedeii». 
Boerii poftoriră aceste vorbe, iar Dascălul 

Florea cu cei 20 de ucenici ai lui, cântară 
un lung: Amza? | 

Slujba se 'sfirşi. Se duseră toți pe la casele 
lor, cu inima voioasă: căpeteniile nemțesci şi 
unguresci, bucuroase că ţeara a jurat după 
polta lor, iar boerimea şi mai bucuroasă că . 
jurase după izvodul alcătuit de Dascălul Flo- 
rea şi de Spătarul Ion Cantacuzino. 

Și acum ean să scie şi cetitorul mei, ce 
glăsuia acel izvod, izvodit de patriotismul boe- 
rimei : 

«Jurăm pe sânta Cruce şi pe sânta Evan- 
ghelie, înaintea Înfricoşatului jertfelnic, cre- 
dinţă neabătută de la sânta noastră lege cre- 
ştinească ; jurăm supunere şi ascultare cu sme.- 
renie şi cu dragoste de sânta noastră biserică, 
lar Măriei sale înalte Impăratului Nemiei şi 
Craii ţărei Unguresci încă le jurăm—cum
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le-aii spus în curgere de veacuri— moşii şi 
strămoşii noştri, că nici odinioară Ungurii n'ati 
avut drept: de stăpânire asupra pământurilor 
țerei noastre românesci... Aşa ne jurăm şi 
așa să ne ajute Dunmnedeiă, iar care altmin- 
trelea va crede, să aibă parte cu Diavolu în 
focul gheenei... etc.a 

ŞI urma jurămentul şi blăstemul obicinuit. . . 
Aci se pune capăt povestei. 

De poveste a fost aşa dară acum 102 ani 
purtarea boerimei! Ea a legat pe urmaşii sti 
cu stintul legământ cătră ţeară, în potriva 
nălucitelor drepturi ale neamului Unguresc. . . 

Cine din actuala boerime va cuteza să calce 
legătura boerimei de la 1790? 

Deacă se află un asemenea 7zesocoțș7 printre 
noi, să citească povestea aceasta şi se va 
pocăi şi-şi va reveni la simţirea frumoasă a 
boerimei de la 17go.
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I. 

Minunatul Domn Mavrogheni-Vodă, după 
ce mult timp aperase ţeara contra invasiunei 
Austriace, fusese r&pus în fine la bătălia de 
la Râmnic şi silit să părăsească ţeara, tre- 
când Dunărea pentru a veni cu oştiri noue 
de la Turci. 

Boerimea din Bucuresci trimite delegaţi spre 
Buză&i înaintea principelui de Saxa-Coburg, 
comandantul oştirei Austriace, ca să facă act 
de supunere a ţărei. 

In Bucuresci r&măsese însă puţină oştire 

turcească care nu scia de trădarea boerilor 
şi aştepta întoarcerea lui Mavrogheni: cu nouele 

: ajutoare,
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De odată se lăţesce vestea în Bucuresci, 
că oastea nemţească va intra în oraş neîntâr- 
giat. Comandanții garnizoanei turcesci se hotă- 
resc a retrage oastea la Văcăresci. 

După dou&:trei dile de aşteptare la Văcă- 
resci, Turcii, cari ati aflat despre trădarea 
boerimei, vădând că oastea austriacă nu so- 
sesce, se hotărăsc să se întoarcă în oraş şi 
drept pedeapsă a trădărei, să prade :şi să 
ardă capitala ţărei Muntenesci. 

Planul Turcilor este înțeles de Bucuresceni, 
Spaima se lăţesce într'o clipă. Cele patru poduri 
de căpetenie ale orașului nu mai sunt destul 
de largi pentru toată lumea care cearcă a fugi 
spre a-şi scăpa avutul şi mai cu seamă viaţa. 

Bejănie cumplită ! 
"Se închid prăvăliile, .. Leagănele cu roţi 

aurite şi chervanele pem de femei şi de copii 
căutând să plece în direcţiunea opusă Văcă. 
rescilor, cu risicul de a muri de foame, ori 
de a fi ucişi de hoţi în cale... Cine n'are 
măcar un cal de încălecat 'şi aduce lada de 
Braşov, ori sipetul, la una din mănăstirile în. 
congiurate de zid şi se pregătesce a 'şi-o. 
apera, împreună cu alții asemenea lui îm.-. 
puşcând de la meterezele zidului, în Turci, 
când vor năvăli,
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II. 

La mânăstirea St. Gheorghe, dascălul Flo- 
rea învăţa liniştit vre-o dou&-deci de ucenici, 
să citească la psaltire și pe bucoavnă. 

— Ce faci, dascăle, strigă din pragul uşei 
intrând părintele Onofrei ? Dă drumul ucenici- 

“lor pe la casele lor, că peste un ceas, dout 
tot oraşul e perdut, că Turcii ai hotărit să-l 
prade şi să-l ardă până nu vin Nemţii în 
Bucuresci, Grăbesce, dascăle, că nu mai e 
vreme «de cruce-ajută buche-az, ba; ce e 
ceasul grei, de mare cumpănă !» 

Băeţii ucenici 'şi pun cartea în traistă şi 
daă busta spre ușă. 
— Ho, ţeară ! strigă dascălul Florea, aler- 

gând în pragul uşei şi împiedicând eşirea uce- 
nicilor.. . ho, ţeară ! că Mavrogheni tot e Domn, 
şi cât o fi Mavrogheni Domn, de Turci nu-i 
habar ! 
— Dar Mavrogheni a fugit, dascăle, a- 

daugă a dice popa. Cu nasul în cărţi, dascăle, 
di şi noapte nu mai scii ce-i prin ţeară. .., Dă 
drumul ciracilor, că dascălii greci de la St. 
Sava au tulito la fugă încă de a-seară... 

— Da eu nu sunt grec, părinte... Ceau 
Turcii de împărţit cu noi?
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— Eşti nebun, dascăle? Deacă Nemţii nu 
sosesc peste un ceas în Bucuresci, grec ori 
român, tot de sabie perim... 

— Care va să dică părinte, deacă vin în- 
dată Nemţii scapă orașul ? 

Și fără să mai aștepte r&spunsul preotului, 
dascălul Florea pune poalele antereului în 
brâi, şi ţişnesce pe ușa şcoalei strigând : 
«după mine băeţi». 
—_A înnebunit bietul dascăl, gândi părin- 

tele Onofrei, care căutând şi el să-şi scape 
dilele, fugi în vre-o parte a ţărei. 

III. 

— Bam! Bam] 

— Linca! Linca! 

— Bam! Bam! 

— Linca! Linca! 
De odată r&sună aerul de glasul clopote- 

lor mari şi mici de pe la toate mânăstirile 
din Bucuresci. | 

Sgomotul este asurditor şi toată lumea se 
opresce din fugă, întrebându-se: Ce este? ce 
se întâmplă?
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IV. 

La mânăstirea Văcărescii, căpeteniile tur- 
cesci împărţiseră des de dimineaţă gloanţe 
şi iarbă de puşcă la oştire. Toate măsurile 
erai luate pentru ca, cum va înnopta, Turcii 
să năvălească în oraş să prade şi să mă- 
celărească pe bieţii locuitori. 

De odată se aud la Văcăresci r&sunările 
clopotelor din Bucuresci. 

Intr'o clipă căpitanii şi oşteni au eşit din 
corturi şi pe sub poarta m6năstirei, întrebân- 
du-se unul pe altul: 

— Ce este? ce se intemplă? 
— Ce să fie, mărite agale, strigă dascălul 

Florea, oprindu-şi calul în faţa unui lusbaşa 
turc. 

— Ce este, bre ghiaur? : 
— Fugiţi, fugiţi agale? Ai intrat Nemţii în Bu- 

curesci, . . Sunt mulţi ca frunza şi iarba... Au- 
diți clopotele cum răsună... Mitropolitul cu boe- 
rii primesc pe Nemţi cu cinste mare.. Fu. 
giţi! 

Amestecul cel mai cumplit produce vorba 
dascălului Florea. Intr'o clipă Turcii ai în- 
călecat câte doui şi trei pe un cal şi călări 
şi pedeștri o tund în direcţiunea Giurgiului. ,,
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V. 
Bucurescii sunt scăpaţi, fără ca Nemţii să 

Îi sosit măcar la marginea oraşului. 
Ce se întâmplase? 
Dascălul Florea împirţise pre cei dou&- 

deci de ucenici ai lui pe la clopotniţele tutu- 
lor mânăstirilor din Bucuresci 

— ME băeţi, când o fi soarele a-chindie, 
trageţi m& clopotele, toate clopotele până la 
vremea toacă-i de vecernie şi Dumnedei cu 
noi | 

— Da cum i-a venit în gând, dascăle Flo- 
co, una ca asta? întreabă Mitropolitul, care 
allă de fapta înţeleptului dascăl şi-l chiamă 
înaintea lui. 

— Cum să-mi vie, P. S. Părinte? răspunse 
Florea, făcând mătanie şi sărutând mâna Mi- 
tropolitului : | 

< Clopotul te creştinesce, 
« Clopotul te logodesce, 
«Cu clopot se prăznuesce, 
«Cu clopot te prohodesce. . .» 

şi apoi v&dut-am ci: 

<alaiuri domnesci 
<şi biscricesci, 
<rusesci 
<și turcesci,, „>
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şi la toate: 

<Aii sunat, 
«Clopotele aii răsunat. . .» 

- . A A Ei 

şi am dis în gândul mei: 

<O veni Neamţul, ca mâne, 
«Clopotele-o să sune.,.., 
«De cât mâne să rtsune, 
«Mai bine r&sune ad, 
«Să ne scape de necaz!» 

— Dascăle Floreo, să scii că de adi ina- 
inte îţi face Epitropia obştească dece lei pe 
lună în loc de cinci, leafă, dice Mitropolitul 
bine-cuvântându-l, iar pe cei dou&-deci clopo- 
tari ai tăi, îi fac pe taţi anagnoşti! | 

e & - 

Avură deci şi Bucurescii pe Sf. Genoveva 
lor. Cine mai scie însă astădi de dascălul 
Florea şi de ucenicii clopotari!



GARDUL TÂRGULUI 

—— 

A fost o dată în jurul Bucurescilor gard 
minunat, tot în cununi împletite şi cu stre- 
şină îndoită de spini şi mărăcini, de porum- 
brele cu ţepi iuți. 

Ci-că făcuse Vodă Ipsilante gardul, nu ca 
să nu intre omul în oraş decât pe podurile 
obştesci — doară gardul de la casă nu opre- 
sce pe omul cu gând r&ii, să-şi facă men. 
drele lui, — ci făcuse M. S. Vodă gard în 
jurul Bucurescilor, că de când Matracuca tot- 
dea-una oraşele au avut hotare... Că adecă 
se scie Şoltuzul şi pârgarii, de unde şi până 
unde ai să-şi întindă puterea toiagului lor? 

Respântiaşiă de la capetele celor 4 poduri 
strigaii pe atuncea noaptea: « Oc/hru/ pret vede! . 
Te vâd! te vid» 

Da de vedut!,. Ei aşi!.,
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Peste gardul târgului fâceaă pârlaze cu 
sutele, nu numai hoţii de borfe, ci şi cei de 
nimă albastră, şi rEspântiaşii îşi vedeaz de 
somn, ori barem de piroteală, lângă tejgheaua 
cârciumei, strigând din soroace în soroace 
cu glas tot mai stins: 
— Ochiul mei vede! Te vâd! Te vea! 
Păi ci-că într'o noapte, o cocoană d'ale 

mari, d'ale de poartă fes alb sub tulpan 
scris şi papuci numai cu fireturi şi cu moţuri 
de mătăsuri, pline de fluturi poleiţi, — cât 
vEdu că-i doarme boetrul, eşi tiptil din ietac 
şi haida iute la Gardul Târgului... Voiă, 
pasă-mi-te, să treacă cucoana “peste vre-un 
pârleaz, ca să se întâlnească dincolo, cu un 
drăguţ. 

— Ochiul mei vede, te ved, te vă&dl.. 
strigă căscând un glas de r&spânteiaş, . 

Cocoana se opri gâfâind de frică. — De, 
audi că o vede?.. Bărbatu-sti n'o vede, 
aşa e; dar o vede o7/2u4/ respânteiaşului. , . 

Şi iată cum în noaptea aceea, cucoana, 
speriată, se întorse la patul zzesgzrcaţ, lângă 
soţul ei. | 

Numai peste di cocoana întâlni la cişmeaua 
lui Mavrogheni, la ceasul vecerniei, la vre- 
mea rahatului de Sira, —muţunachea inimei
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seale și între două înghiţituri de dulceaţă şi 
cronţăituri de floricele de porumb, ea îi 
spuse de păţania din noaptea trecută, cu 
ochitul care vede al r&spânteiaşului. .. 

A doua noapte, cocoana, însufleţită de 
vorba iubitului, iar caută să treacă gardul 
târgului, care vinea chiar lângă curtea boierului. 

De astă dată r&spânteiaşul nu mai vede 
nici cu ocAzul săi care vedea. . După sfatul 
iubitului cocoanei, el îşi caută de nevoie, 
trăgend aghioase pe câte o nare, după ce 
cinstise câte-va ocale de vin de la Deal, tot 
ocale drepte, cu pecete gospod. 

Numai mări, ci-că, cum era obiceiul Dom- 
nului pe vremea aceia: — Alexandru Vodă şi 
cu Vel Spătarul, îmbrăcaţi tiptil deteră pe 
la “marginea oraşului, să vadă ce mai e?.. 
Trece cineva peste gardul oraşului, ori nu? 
— Ce să nu treacă?.. Că acu, sub nisce 

tufe lângă gard, număra - 22 stelele, iar e/ 
floricelele. . . 

Şi dete Vodă de bieţii păcătoşi şi-i duse 
seimeni la închisoare la apie. .. 

A doua gi Vodă chiamă pe răspânteiașul 
cu pricina... 

— Unde mi-ai fost astă-noapte de nu te-am 
aflat la slujbă? — întreabă Vodă,
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Ce 'ncape tagadă, când punga e'n ladă?.. 
— Am aţipit Măria-ta, iartă-mE... n'oi mai 

face . 
— Jupân spătare, du pe jupâneasa la băr- 

batu-să&i şi-i spune de la mine, că femeea 
sare gardul târgului şi ochiul r&spânteiaşului 
n'o vede, că: 

<Nu'i gardul târgului 
«Sprijinul Căminului; 
«Bărbatului se cuvine, 
«Ca să scape de rușine, 
«Să-şi facă gardul a casă 
«Din dragoste mult aleasă, 
«Şi r&spântiaş să fie 
«Singur la a sa soţiel..» 

Ş'apoi mări ci-că de atunci Vodă Alexan- 
dru a dis obstescii Epitropii: când o cădea 
gardul din jurul orașului, puneţi numai crai, 
ca semn de hotare târgului, că: 

De gard nu se opresce 
Cine la răii se gândesce, 
Dar sigur că sânta cruce 
In cale bună te aduce!..



MAMĂ! 

NUVELĂ 

  

Carctele boieresci se ţineati şir dealungul 
podului Mogoşoaiei, într'o-după toacă din luna 
lui Maiu a anului 1796. Pe podinele stricate 
şi jucând ca dinţii în fălci bătrâne, acum ve- 
deai o carâtă dând cu roata în șanțul din 
mijlocul podului, de unde ţişnea noroiul in- 
fect, acum o vedeai urcând în puterea tele. 
garilor, dâmburi de griadi adunate, târâte 
de roțile trăsurilor. Vizitiii, cu chivere înalte, 
cu fundul de stofă roșă al chiverei resfrânt 
peste ea la stânga şi atârnată cu un canaf 
de fir, cu feregea plină de vipusce colorate, 
se păreaii pe caprele lor nisce. equilibrişti
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danţând pe funii. La distanță ilusiunea era 
perfectă, când hopurile îi săltat şi şanţurile 
îi prăbuşai. In capra dindărătul caretei, îm- 
“podobită cu armuarii de baroni şi de conți 
nemți ori unguri!) se ţinea trufaş arnăutul, 
cu fustanelă albă în mii: de crețuri, cu fer- 
meneaua inmuiată în fireturi ca şi mânecele 
atârnând spre păment, cu turbanul cât di. 
merlia pe cap. De cingătoare îi atârnă chi- 
seaua cu tutunul, iar cu mâna dreaptă stoarce 
strâns canafurile prinse de  poclitul caretei, 
pe când cu cea stângă îngrijesce de ciubu- 
cul de lemn de iasomie, ori de cereş al bo- 
ierului, ciubuc împodobit cu calâf de mărgele 
şi de cilicuri, care ca un mic crac de panta- 
lon de copil acoperea partea de suş a ciu- 
bucului, legat la gura lui cu baiere de mă- 
tase vii colorate, strălucind de fluturi. de 
aur. Deasupra calâfului se înalţă măreaţă o 
ţeavă subţire, băgată în ciubuc, ţeavă pe 
care stati inşirate în rotogoale de forme varii, 
cari mai mari cari mai mici, imamelele de 
chilimbar alternând cu imamele de diverse 
petre colorate, unele bătute cu nestimate, 

  

1) Sultzer afirmă că boieriy noştri cumpiraii la Viena şi la Pesta carete de ocasiune. Aceste erai cu atât maj căutate, când „erai împodobite de armuariile vechilor lor proprietari, 
72995. 1]. — Legende Române, 12
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Printre carete cavalcadai boerii, pe cai 
deprinşi în buestru. Antereul de şamalagea 
ori de ghermesit acoperea picioarele călărețu- 
lui, înfipte în szări late de argint; pe pep- 
tul calului şiroaie de curele colorate, sclipi- 
toare de încrustări de ţinte metalice, alternând 
cu canafuri în culori deschise; toate aceste 
podoabe întrecute doară numai de monumen- 
talul oblânc al şelei, minunat lucrat în cise- 
luri şi încrustări pe lemn. Dic monumental, 
pentru că în dosul lui dispărea o parte din 
corpul călăreţului, de unde nu se mai vedea 
din el decât gugiumanul de astralan creţ, 
de pe cap, şi o parte din dulamă ori din 
benișul de postav ferenghii, blănit cu guşi şi 
ascundend mai preste tot şalul de anadol ar- 
tistic păturit la cing&toare. 

Dar încotro se îndruma acele carete şi 
acei călăreţi, cari ridica nori de praf, .ori 
împroşcati pe trecători cu tina infectă a şan- 
ţului sub copitele cailor, când aceştia . nime- 
reaii în vr'o gaură de sub vr'o podină pu- 
tredită, de riscau să'şi rupă piciorul în pro- 
funditatea şanţului din mijlocul stradei?— Era 
oara preămblărei de după toacă. Se potolise 
de câtă-va vreme ciuma. 

Boierimea începuse a mai ieşi dintre zidu-
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rile curților lor, în care se baricadaseră, ca 
să nu fie în contact cu nimeni. Acum pe în- 
trecutele mergeati la preâmblare, la cerdacul 
lui Mavrogheni din grădina ce pe atunci se 
întindea în jurul casei apelor de lângă m6- 
năstirea aceluiaş domn, «Isvorul tămăduirei >, 
seali precum îi diceai logofeţii subţiri din 
Divan, Zoodoho-Pighi. 

La intrarea grădinei se adunase prostimea 
şi câţi-va bragagii, nelipsiţi unde este adunare 
de popor. Toţi îşi făceau privelisce din so- 
sirea în şir a caretelor şi a călăreţilor. La 
poarta grădinei descindeai din carete co- 
coanele şi coconiţele cu bărbaţii lor. Ce mai 

„de rochii mândre de alagea, de atlas, ce mai 
de tivilichii de belacosa cu blană cacom! 
D'apoi scurteicele de ghermesit albastru blă- 
nite cu nafea! Dar sculele preţioase, săl- 
bile de galbeni stambuli, de Misir! | 

Bocrii şi boieroaicele, urmaţi de arnăut, 
intra în grădină şi se îndreptau spre chioşc, 
unde chir Stavridi cofetarul, fratele lui Avgi- 
başa -(venătorul) al curţei—om simandicos, 
cum vedeți—servea rahaturi de Sira, 'vutce,
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cafele parfumate în felegeane odihnind în zar- 

furi de argint lucrate la Salonic. 
Intrai boierii, dar prostimea de la poartă 

făceau gazeta high-lifului, nu numai despre 

toalete dar şi despre multe mistere de etac. 

— Uite, ăla-i, mă, Banul Dumitrache Ghica. 

— Bre, dar mulţi Ghiculesci în Divanul dom- 

nesc. Mai sunt 2 logofeţi, Scarlat şi Costache. 

— Dumitru Ghica nu este ze, că oe/ Ban 

e Nicolae Brâncoveanul. : | 

— Cucoana a frumoasă care se pogoară 

acum, e Veneţiana Văcărescu. Vai ce mân- 

dreţe pe dânsa! Ah! iaca şi fiică-sa. Nostimă 

fată, m& Vanciule. | 

— Pun prinsoare 2 orţi, că numai ce-o 

să ţişnească de pe unde-va şi boierul Alecu 

Văcărescu, cum&tră Safto. | 

— Păi dă că n'o perde din ochi pe fata 

Veneţianei. 

— Tacă-vă fleanca, muierilor. Fata doar. 

e vara boierului. 
— Iaca, par'că nu s'o mai văgut pe lume 

pozne din dragoste... . | 
— Cu adevărat, jupâne Chiriţă. .. Dar iată 

tocmai sosesce cuconul Alecu Văcărescu... . 

Unde'i soare, că soare'i fata, cum să nu fe 

şi umbra. La dascălul Florea de la sfete
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Gheorghe, am cetit un isvod de stihuri a cu- 
conului Alecu. Ba, d&i, le-am învăţat şi pe 
dinafară ca tatăl nostru. 

Fetei aştia îi 'dice boerul: 

De nu mă .credi pe mine, 
Întreabă pe ori-cine, 
Şi vedi cât pătimesce 
Acel ce te iubesce! 

Când nu te vEd, am chinuri, 
Şi când te văd, leşinură; | 
Şi-un ceas nu 'mi prisosesce 
Să'ţi spun ce mă trudesce, 

— Hait, iaca şi carâta Domniței Elena, 
foasta nevastă a cuconului Alecu. Minunată 
muiere ! 

— D'apoi, .avere la dânsa! Doar nu'i de 
giaba fata Dudescului. 

— De ce s'o fi despărțit, nea Pârvule p . > 
“de boieru?" 

— Da ce's Mitropolitul Dositheii ca să 
sciă?.., 

— Gura lumei rea. Ci-că a aflat şi dânsa, că 
lui cuconu Alecu îi e dragă fata Veneţiencei. 
-— M& Vanciule, dar să ţin trăsurele şir 

ca boabele la mătănii. | 
— Că dă, sa mutat la cișmea tot Di-
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vanul domnesc, adaoge a dice r&spântiaşul 
de la capul. podului. Uite, cuconul Manolache 
Brâncoveanu. 

— E vornicul de "Țeara-de-sus. 
— Ba nu, de "Ţeara-de-jos; că de "Țeara- 

de-sus e vornic Moruzi, ruda M. Sale lui Vodă. 
— laca vel Vistierul Neculai Brâncoveanu. 
O mişcare mai mare se produse în mulțime. 

Sosia o carctă cu falet de 4 cai de sânge 
arăpesc. 
— Marele Spătar! Spătarul Enâchiţă Văcă- 

„ rescu! Ce mai caiafet| 

Enăchiţă Vacărescu 
Şade'n poartă la Dudescu, 
Cu antereii de atlas, 
Moare Doamna de necaz. 

— Ce mândră muiere are! De! os de 
Domn e doară Domnița Ecaterina! 

— Ci-că nu poate suferi pe fii-s&ă Alecu. 
— Păi aşa 's toate mamele vitrige. 

se 

Dar să lăsăm pe cronicarii populari din 
poarta grădinei lui Mavrogheni să-şi continue 
aprecierele şi să vedem de ce la vr'o asvăr- 
litură de peatră de la poartă s'a oprit un boier
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călare, ce merei se ridică cu mânele pe o- 
blâncul şelei, doar o zări mai bine o jupâ- 
niţă tenără şi frumoasă cozi, cu care se cru- 
cise în cale. Era tenărul boier Brăiloiu, care 
nu 'şi putea lua ochii de la trecătoare şi se 
oprise pe loc, cum te opresci făr' de voie 
în faţa unei privelişti.minunate. Calul însuşi, 
par'că fermecat, ca şi stăpânul s&ă stătuse 
locului, întors în partea încotro dispărea fe- 
meea. 
— E muiere cinstită, cugetă în sine bo- 

ierul. Uite, trecu ca săgeata, cu ochii, în gios, 
îngropaţi în stufoase şi lungi gene negre. 

Cine-o fi oare? Frumoasă muiere! 
Respântiașul, care v&duse pe călăreț oprin- 

du-se, ieşise acum din cârciuma din colțul 
stradei, unde 'şi potolise şi el dorul inimei 
cu o cindâcă de horilcă leşească de contra: 
bandă. | : 

Se apropiă de boier, căci socoti că i s'a 
desprins pafturul de la şea şi doar îl înţe- 
lesese dânsul de departe, că era din boerii 
de Divan, din cei pogoriţi cu hârzobul din 
cer, şi vrea deci să-l slujească. 

— Cunosci tu pe jupâneasa aia? îl întrebă 
Brăiloiu, ar&tându'i pe femeea care se depărta. 

— Cum de nu? E nevasta lui Vlad Fărcă-
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şianu, care a murit mai anţerţ,; fusese el con- 

dicar la isprăvnicia de Săcuieni. 
— Veduvă!... Nevasta lui Vlad condi- 

carul... Dar bine, mă, ăla era din ţiganii 
mei; a slujit cu credinţă tată-s&i pe tată-meă 
şi el a ciupit ceva carte pe când înv&ţam şi 
ei la dascălul Florea... . 
— Uite, tot e adevărat ce dicea lumea, 

că e neam de ţigan... 
[Dă că nai fi credut nici o dată! că mai 

chip de rumân şi mai om de omenie cum 
„era el...; puteai să juri că nu e ţigan. 

Bioerul Brăiloiu cădu pe gânduri; el mai 
află adresa casei unde locuia văduva lui Vlad 
şi apoi în loc de a continua calea şi a des- 
cinde la grădină, se întoarse spre oraş pe 
urma femeei, neperdând'o din ochi, la dis- 
tanţă de câţi-va paşi. 

Ce mândru îşi mlâdia talia! Sub scurteica 
de vulpe cu faţa în guşa porumbului! Ce pi- 
cioruşe mici tropotiati sub faldurii deşi ai 
rochiei de cutnie şi cum o prindea de bine 
marama sub care se îţiia fesul alb cu ciucur 
negru de pe cap! 

Boier Brăiloiu o sorbia din ochi, dar ea 
îşi căta de drum cu ochii pironiţi înainte, ne- 
uitându-se nici la dreapta, nici la stînga.
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La o cotitură de stradă călăreţul îi tăiă 
drumul şi se opri drept în faţa ei: 

— Dumneata eşti veduva condicarului Vlad? 
Tenăra femee rămase perplexă, fără să 

r&spundă. - 
Brăiloiu repeţi întrebarea. 
— Da, boierule, răspunse în fine cu timi. 

ditate femeea. Am fost femeea lui. Dumnedei 
mi la luat și astă-di nu mai am de cât 
mângăerea a 2 copii ce mi-a rămas de la el. 

Apoi dânsa voi să-și continue calea. Brăi. 
loiu între aceste descălecase şi cu mâna dreaptă 
ţinend frâul calului, cu cea stângă apucă mâna 
femeei, dicându'i cu un glas dulceag. 
— Vino la mine şi vei avea mângâere. 
Femeea îşi trage violent mâna dintria bo- 

ierului, înroşindu-se până în albul ochilor: 
— Sunt femee cinstită... Sunt fata şătra- 

rului Cosma. “ 
— Femee cinstită!.. exclamă Brăiloiu cu 

o voce de om r&, care îngheţă sângele în 
vinele tinerei jupânese. Femee cinstită!. . 

Şi te-ai măritat cu un ţigan al casă mele. . . 
— Ce dici, boierule? Vlad al mei, ţigan 

boieresc! Te înşeli şi te rog să me& laşi în 
„pace să'mi văd de drum. 

— Să-ţi vedi de drum? Drumul d-tale nu
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poate fi de cât acel ce duce la casa stăpânu- 
lui, la casa boierului Brăiloiu. 

"Şi cu violență apucându-i mâna, strigă pe 
respântiașul cel mai apropiat: 

— Răspânteiaşule, femeea asta e roaba 

mea... Era fugară.., Am prins'o. Aduceţi-o 

la casa mea... la curtea boerului Brăiloiu. 

Se adunase lume, ca la respânteni, când 

bate doba, de grăesce Crainicul. Comentariile 

încep, cari mai cu glas încet, cari mai cu sgo- 

mot: 

— A prins boierul Brăiloiu pe o ţigancă 
fugită. .. 

— Frumoasă muiere! 
— Şi nici seamănă a ţigancă... D'apoi 

îmbrăcâminte la ea!.. 
Tânăra văduvă în zadar cerca să scape din - 

mânele r&spânteiaşului şi a boierului. Acum 

protestă dicând că nu este ţigancă şi că este 

fată de boier, acum se ruga... Mai mult 

tirită de cât mergând, ea este dusă tot înainte 

pe podul Mogoşoaei spre casa lui Brăiloiu, 

urmărit fiind grupul de o ceată de copii şi 

de câţi-va curioşi. Din prăvălii, pe la tărăbi 

unde stăteau clădite căldări de tot calibrul, 

ori între un cerc acăţat de streaşina josnică, 

după care cerc spânzurat luminări de scă,
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de vândare, între o putină cu dohot negru 
şi alta cu lapte acru şi printre şiraguri de 
lulele turcesci, lumea scotea capul să vadă 
ce sgomot era în stradă. 
— Vr'o muiere care o fi furat giuvaere 

boieresci, . . | 
— Ba vr'o Celetnică !) pe care breasla 

agiească o scoate afară din oraş, după pi- 
tacul lui M. Sa Voda... 

Alt rend de comentarii între muştereii bă. 
canului, ai căldărarului şi ai bragageriei vecine, 
pe când pe Maria v&duva lui Vlad Fărcă- 
şanu o fac să intre făr de voie în curtea pre- 
tinsului s&ă stăpân. | 

II. 

Respânteiaşul introdusese pe Maria prin 
poarta naltă, cu acoperemânt de şindrilă în 
curtea care se întindea largă, dar plină de 
bălării în faţa caselor boieresci. 

La dreapta curţei grajdurile şi şoproanele 
de lemn, înşirate pe lângă camere mai jos- 
nice servind de bucătărie şi de locuință pentru 

„servitori, având cerdac pe stâlpi de lemn dea- 

  

1) Celeltnicele erai femet de cafenele şi cârciume. Al, Moruzi le-a isgonit din Bucuresci, .
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lungul camerelor. Lângă bucătărie un puț cu 

cumpănă și cu ghizdele de peatră. Atenan- 

ţele aceste, legate de casa boierească prin un 

pod de scânduri ridicat pe fragmente de cără- 

midi, servind de trecătoare de la bucătărie la 

casa boierească în timp de noroaie. 
La stânga curţei un stog de fen, în parte 

tăiat, şi un vechii hambar clădit pe şaram- 

poi, lângă care stetea rezemată leasa de bătut 

porumbul, lângă o movilă de ciocălăi uscați. 

Un nuc bătrân pe jumătate boştur, umbrea 

hambarul şi 'şi întindea b&trânele ramuri penă 

deasupra cerdacului nălţat pe gârliciul pivniţei, 

în faţa corpului casei principale. Aceasta, ridi- 

cată de la pământ, deasupra pivniţei, era în- 

cinsă de jur împrejur cu un cerdac în legă- 

tură cu platforma înaintată la mijloc, dea- 

supra gârliciului pivniţei, coperită ca şi cer- 

dacul de o largă streaşină de şindrilă. De 

ambele părţi ale platformei gârliciului curgeau 
scările ce serviaă de urcat în casă. 

O droaie de servitori, mai toţi ţigani, ţiş- 

niră' pe toate uşele atenanţelor, vedând grupul 

care intra pe poartă şi ieşiră întru întâmpi- 

narea boierului. Maria însă nu putu ajunge 

penă la pragul scărei curței, nici chiar irită, 

căci cădu leşinată.
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— Apă, apă! strigă boierul. 
Droaia de slugi se precipită din noi prin 

bucătării s€ aducă apă, pe când vizitiul luă 
calul să'l ducă la grajd. 

Maria zăcea cu capul pe prima treaptă a 
scărei, rece, neinsufleţită. 

Boierul îngrozit îi freca palmele şi tâm- 
plele fără succes. 

- — Iute, Stane, la doctorul Caracaş, strigă 
dânsul, vEdând că nici stropirea cu apă rece 
nu folosea. 

— Moartă! Să fie moartă? Păcat ce fru- 
moasă muierel adăogea în gândul săi. 

Doctorul Caracaș, vestitul arhi-iatros, adecă 
primul medic al oraşului, tocmai se întorcea 
de la spital de la Colțea, călare, şi vizitiul îl 
întâlni în dreptul porţii. Intro fugă de cal 
doctorul era la scara boierului Brăiloiu. 
— Femeea asta trebuie dusă îndată la spi- 

tal, dise el, după ce isbuti s'o deștepte, 
Doctorul, într'o secundă, cât boierul se 

dusese în casă să aducă flacon cu oţet de 
trandafiri, aflase de la răspânteiaş cele întâm- 
plate. 

— Dar femeea aceasta nu e ţigancă, ob- 
servase omul de sciinţă, care, cunoscător al 
societăţei bucurescene, înţelese pe dată, vă-
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dend frumuseţea muierei şi ţinend seamă de 
leşinul ei, că nu era lucru curat... 

Când femea se deşteptă, ea recunoscu pe 
doctor şi putu să'i dică cu voce slabă: 

— Jupân doctore, scapă-mă&... 
Caracaş, care nu era numai om de sciinţă, 

dar şi om de inimă, precum dovedea fru- 
moasele lui scrieri poetice şi cunoscuta lui 
purtare în societatea stricată a Bucurescilor, 
nu ceru altă explicaţiune de la Maria, mai 
ales că, acum, ea revenită la viaţă, o recu- 
noscu în cât-va: ca pe o vechiă clientă. 

— Duc ei însu-mi femeea aceasta la spital, 
dise Caracaş boierului, care aducea din casă 
tot felul de şipuşoare cu aromate. Are ne- 
voie de grijă deosebită. E bolnavă primejdios. 

Boierul r&mase fără r&spuns. A se împo- 
trivi doctorului nu cuteză. Şi-apoi la ce era 
bună femeea, în starea în care o vedea?. 

Pe dată ce va ieşi din spital o va relua, 
de sigur. Doctorul nu'l poate opri s'o reclame, 
la nevoie chiar şi pe calea dreptăţei. .. 

Maria, acum sprijinită pe braţul lui Cara- 
caş şi al r&spânteiaşului, era urcată în cer- 
dacul casei, până ce vizitiul, din porunca bo- 
ierului, prinse caii la caretă, 

Aşedată pe un capăt al laviţei, ce oco-
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lea tot cerdacul şi pe care se întindea ve- 
linţe vărgate ca ogoarele în. toamnă,. Maria 
continua a fi îngrijită de doctorul Caracaş, 
care găsi mijlocul să'i şoptească la ureche, 
pe când boierul poruncea. gătirea trăsurei: 

— N'o să fie nimica, dar nu grăi; prefă-te 
tot mai bolnavă. Maria strînse afectuos mâna 
mântuitorului ei, care necontenit, cu un aer 
îngrijat în faţa răpitorului, îi dedea să res- 
pire aromatice, pe când boierul. din pragul 
uşei măsura cu nesaţiii formele voluptoase ale 
bolnavei a căreia rochie fusese deschisă la pept 
de Caracaş, în primele grije ca s'o readucă 
la viață. Cămaşa de borangic subţire lăsase 
să se strevadă un sin tare şi rotund, terminat 
cu o minunată căpșună roşie... Sângele se 
urcă din “noii la capul boierului, care acum 
se întreba de n'ar fi mai bine să fie căutată 
bolnava în chiar eatacul s&ă? . 
— Ce dici doctore? N'ar fi mai bine să 

cauţi de dânsa aci, decât s'o mai duci la spital? 
întrebă boierul cu o emoţiune abia stăpânită. 

Doctorul observă direcţia ochilor Don.Jua- 
nului. El se grăbi a aduna pe peptul femeei 
rochia şi feregeaoa infirată. 

— Nu, boierule. Nu r&spund de viaţa ci 
decât la spital, unde am de toate ce-mi tre-
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bue ca sw caut bine. Boala i-a venit la 
inimă. .. E în mare primejdie. 
„___“Trăsura era acum la scară. Doctorul spri- 
jinind tânăra femee, ajutat de oameni ai ca- 
sei, o sui în trăsură, luând şi el loc lângă 
dânsa. 'Trăsura. porni; iar boierul, venind 
până în faţa extremă a cerdacului, privi la 
pregătirile de plecare şi lung urmări trăsura 
până ce o pierdu din vedere pe stradă. .. 

— Păcat! Minunată muiere! Ol dar de va 
trăi, va fi a mea, esclamă el eşind din vi- 
suirea în care se afundase. Numai de n'ar 
muri... Să moară, din vina mea?l.. 

III. 
Maria nu fu dusă la spital, ci deadreptul 

la ea acasă, căci ea, recâștigând deplin toate 
„puterile, povesti în cale doctorului cele în. 
tâmplate, Un bun bacşiş dat de doctor vizi:- 
tiului, ca să nu spună că n'ati dus femeea 
la spital, asigură pentru câte-va dile liniştea 
Mariei. Dar ea înţelese că lucrul nu e sfâr- 
şit, că mişelia va reincepe. Caracaş era Și 
el de această părere; numai el, ca şi Maria, 
nu înţelegea cu ce drept boierular fi putut 
cere de la Domnie, ca roabă, pre o româncă, 
fată de boier?
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Pe când Brăiloiu în fie ce di trămitea la 
doctorul Caracaş pe vizitiă să întrebe cum 
mai merge femeea şi primea nemângăetorul 
r&spuns că se află tot mai r&u, ea, după în. 
demnul doctorului, ceruse sfat de la condi- 

"carul Divanului domnesc, Răducan Poenaru, 
şi de la condicarul Departamentului de 7. Ace- 
ştia, vechi cunoscuţi ai r&posatului s&i bărbat 
nu găsiră nici un cap de lege, nici la Va- 
silicale, nici la condica lui Alex. Ipsilant, prin 
care ar putea să scape pe Maria, deacă bo- 
ierul ar dovedi Divanului, că întradevăr Vlad, 
bărbatul ei, i-a fost ţigan; căci legea hotăria 
ritos, că femeea slobodă, măritată după ţi- 
gan, r&mâne şi ea şi copiii ei de parte băr- 
bătească robi. | 
— Roabă eii! Rob copilaşul met! exclamă 

cu durere tânăra femee, Dar bine, mamă, 
dicea ea cătră bătrâna ce lua parte la sfat, 

- când m'ai dat dup& Vlad nu sciai că'i ţigan? 
Bătrâna mamă, o jupâneasă care în sbâr- 

citurele feţei și în scufundăturile obrajilor ne- 
sprijiniți de dinţi, păstra încă urme din fru- 
museţea de odinioară, afirma din toate pu- 
terile, că Vlad nu era ţigan, că ea n'ar fi 
dat pre fiică-sa după un ţigan, ea femeea 
Şătrarului Cozma, boier cu sipetul plin de 

1045. Il. — Legende Române, 13
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cărţi domnesci. şi de hrisoave cu peceţi, mari 
cât potcoava. 

Jugâneasa Sultana, de mai mulţi ani v&- 
duvă tânără şi frumoasă, rămase cinstită cu 
toate curtenirile multor boieri mari şi puter- 
nici. Cum putea ea să fi măritat pe fiică-sa 
după un ţigan? Mai bine s'o fi vădut moartă 
decât aşa ceva. O nepoată a ei mai acum 
2 ani a fost răpită de un ţăran din Sâcueni. 
Fata la urma urmei ar fi voit să rămână 
nevasta răpitorului, că era un flăcăi voinic 
şi frumos, dar jupâneasa Sultana n'a voit 
aceasta. Mai bine fată necinstită, decât mă- 
ritată cu un mojicl Divanul domnesc au pe- 
depsit pe ţEran cu ocna şi toată averea lui i-ai 
dat'o fetei necinstite, dar fata a r&mas tot 
boerească! Cum era să'şi dea cucoana Sul- 
tana fata după un ţigan? — Câţi boeri din 
Divanul domnesc n'ar fi dat chiar şi moşii 
pe dragostea fetei sale Mariuţa? Dar jupă- 
neasa Sultana a fost cinstită şi vrea ca şi 
fiică-sa cinstită să remâe. 

IV. 

Boierul Brăiloiu intrâ la bănueli, primind 
mereii r&spunsul doctorului din fie-ce di că
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femeea merge r&iă cu sănătatea, El se hotări să meargă însuşi la spital să veadă pe Ma- ria. Numai, doctorul Caracaş, deştept pe cât şi omenos, prevăduse vizita boierului şi în. sărcinase pe gerahul (chirurgul) săi, care lo- cuia la spital, să spuie boierului, care ar în- treba de femeea Maria, că s'a însănătoşit şi că a eșit paza agi din spital. 
Aşa se şi întâmplă. 
— E sănătoasă | işi dise cu bucurie boierul. 
Cum scia adresa femeei, boerul încălecâ la poarta turnului Colţei şi se îndrumă spre Biserica cu Sfinţi, lângă care scia că locu. esce Maria. | 
Acolo boerul aflase casa pustie. Numai o pisică însălbăticită: svâcni printre picoarele lui, când deschisese clanţa uşei de la tindă. Avusese grijă jupâneasa Sultana şi fiică-sa Maria, după sfatul doctorului Caracaş, de se mutaseră întraltă parte a oraşului. 
Furios, boierul dete jalbă la Agie şi la Spâtărie, să i se caute roaba lugită, femeea ţiganului s&i Vlad Fărcăşanul. 
Încă âmbla în fie-ce dimineaţă prin toate casele din întregul oraş vătăjeii de mahalale cu preotul de la: Biserica Tespectivă şi cu epistaţi anume renduiţi, ca să intrebe de să.
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nătate şi să vestească pe dată ce sar des- 

coperi unde-va vr'un caz de ciumă. 

Nu era deci cu putință să rămână mult 

timp ascunsă Maria lui Vlad Fărcășanu. Cum 

se făcu, cum nu, Maria totuşi nu fu reaflată. 

Popa Mănăilă de la Biserica Creţulescu, 

care făcea Lunea aghiasmă în casă la boie- 

rul Brăiloiu dei stropiă slugile, zefaze/ şi te- 

legarii şi mai arunca aghiasma şi în puț, iar 

Sâmbăta cetia paraclis, era, într'o Duminecă 

după Liturghie, în camera din dosul băcăniei 

lui chir Iane Sardelidis, din podul Tergului 

de-afară, lângă foişorul de foc. Părintele Mă- 

năilă r&corea gâtlejul Sf. Sale însetat de 

atâta «Doamne miluesce» dis la Biserică, în 

tovărășie cu cumătrul stă părintele Onufrei, 

proistos de la Biserica cu sfinţi. 

— Ce nalt e foişorul de foc, părinte Onu- 

frei, dice popa Mânăilă, şi ce scundă e oala 

cu vin!.. 
Din vorbă în vorbă părintele Mănăilă află 

că în poporul Bisericei cu sfinţii sa mutat 

de câte-va dile Şătrăreasa Sultana cu fiică-sa, 

cari dai sărindare să scape de prigoarea 

unui duşman. Ce duşman o fi avend bietele 

femei? Părintele Onufrei chiar mai plăti cum- 

natul-săi o oca de vin, cu feceze dorească
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da fund, din sărindarul primit pe diua aceea. 
Luminările de ceară albă din Cherhaneoa 
(fabrica) cu monopol a Episcopiei de Râmnic 
vor arde cât vor putea la iconostasul hra- 
mului dilei, dar banii sărindarului se duc gil, 
gil, pe gîtul ambilor preoţi!). Părintele Mănăilă 
audise însă în casa boierului Brailoiu una- 
alta despre jupâneasa Maria a lui Vlad Făr- 
căşanu.., 

— Mai cinstim, Părinte Onufrei, un palicii, 
că mi lo plăti, sunt sigur, jupân Brăiloiu 
când i-oiti duce veste despre fata Şătrăresei 
Sultana. Ci-că "1 e dragă, părinte, de'i nebun 
după ca... 

Şi iată cum boierul Brăiloiu, când în diua 
următoare Părintele Mănăilă îl stropi pe cap 
din belşug cu fiştocul de busuioc, muiat în 

aghiazmă, cântând: « M/ântaesce, Doamne, no- 
„rodul Tei», primi de la acesta scirea de ma- 
halaua în care sa mutat Maria. 

Pe dată boierul merge la Agie şi vel Aga, 
prieten de cărţi al boierului Brăiloiu, dă de 
astă dată poruncă vătăşelului din mahalaua 
Bisericei cu Sfiinţii ca cu mai mare băgare 

1) Episcopia de Râmnic a întemeiat prima fabrică de lumîniri 
de ceară albă, la fineca secolului al XVIII-lea.
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de seamă de cât ori. când să cerceteze toate ca- 
sele din poporul acelei Biserici şi să afle e napri- 
stan» 1) unde s'a mutat Şătrăreasa Sultana, 

Cu asemenea mijloc, două dile după aceia, 
boierul Brăiloiu scia anume casa unde se adă- 
postise, îngrijată şi temătoare, Maria lui Vlad 
Fărcăşanu cu maică-sa şi cu copilaşii săi. 
Dar mai află şi aceasta, că juna femee nu 
iese de loc din casă și că are năimiţi nu 
mai puţin de 6 foşti delii, gogemite nandroşi 
pentru paza casei, şi cu aceia nu'i de glu- 
mit, că dai în carne vie, când se apropie 
om pe care jupânesele nu vor să'l primească! 

Totuşi boierul Brăiloiu dete vr'o 2, 3 dile 
de-a rândul tîrcoale în jurul casei cu pricina... 
Ba chiar se ispiti să străbată în ea, mituind 
pe paznicii de la poartă, dar de giaba îi fu 
cercarea, 

- Atunci boierul se hotări să'şi reclame roaba 
pe calea justiţiei. După obiceii, Brăiloiu dete 
deadreptul la Domnitorul Alexandru Moruzi, 
jalbă scrisă pe jumătate coală de hârtie 7p7-- 
capelă, îndoită în două. Domnitorul puse la 
sfârşitul jălbii resoluţia de trimitere a zzaaz/zi 
(afacerei), în cercetarea Divanului domnesc. 
PI 

1) Napristan — negrășit,
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Erai negreşit pe atunci instanţe mai mici, 
la care ar fi putut trimite Domnul cercetarea 
afacerei. Judecătoriile Agiei şi a Spătăriei, De- 
partamentul de 7, de 8 şi de Criminalion nu con- 
veneau boerimei, grăbită de a ajunge la re- 
sultat. Mai expeditivă era judecata înaintea 
Divanului domnesc, mai ales că era ceva de- 
finitiv hotăritoare. Boierul Brăiloiu era prea 
bun prieten cu amendoi logofeţii mari, ca să 
nu dobândească dreptul de a se judeca cu 
Maria deadreptul la Divan. 

Şi iată cum trei dile după aceea jupâneasa 
Maria Fărcăşanu fu chiămată cu pitac domnesc, 
prin Agie, a se înfăţişa la Divan. 

IV. 

În dimineaţa dilei de zo Maii 1796 se 
aduna boierimea din Divan la M.-rea de la 
Cotroceni, unde avea să se ţie Divan, că nu 
era terminată încă restaurarea Curţei domnesci 
din Dealul Spirei, iară Curtea veche continua 
să fie o ruină, în care, în potriva pitacurilor 
domnesci, se oploşiai numai ţigani vagabondi, 
ori se arunca gunoaiele vecinilor, 

Alex. Moruzi profitând de încetarea ciumei, 
şi îndemnat la aceasta şi de boierii din Divan,
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se.pregătia, încă de la finea anului 1795, să 
-restaure măcar Curtea cea zidită de Alex. 
Ipsilant în Dealul Spirei. Deocamdată în lipsă 
de alt local mai potrivit, Domnitorul locuia 
«cu v&dută stenahorie şi cu mare discolie», 

în casele egumenesci de la Cotroceni, pre: 
făcute în reședință domnească de vară încă 
de la Vodă Caragea. : 

În trapeza cea mare a M-rei era instalată 
Spătăria cea mare, adică sala tronului. In fundul 
sălei pe o estradă. acoperită de covoare tur- 
cesci se ridica scaunul domnesc, lângă care pe 
un sfeșnic de lemn de nuc, coperit, cu o ma- 
ramă cusută în fir şi bibiluri, stătea aşedate 
buzduganul şi hangerul domnesc. In dărătul 
tronului se vedeati cele 2 tuiuri de codi de cal, 
primite de Domn la învestitură în Constan- 
tinopole. În partea despre răsărit, întrun ico- 
nostas artistic săpat, străluceaă icoane bogat 
îmbrăcate în argint şi aur, în faţa cărora atâr- 
nate de bagdadie ardeau 3 candele, din care 
cea de la mijloc mai mare, lucrată de vestiți 
argintari români din Salonic. De jur împre- 
jurul păreţilor, văpsiţi în culori deschise şi cu 
medalioane representând fantastice peisage cu 
adânci perspective, erati inşirate laviţe coperite
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cu covoare turcesci, ori cu catifea roşie de 
care atârna ciucuri de mătăsuri şi de fir. 

În diua în care în această sală se ţinea Divan 
domnesc, pe scoarţele românesci, întinse pe 
podelele ceruite se înşiraii mesiţe rotunde 
pentru calemgii, adecă Logofeţi: Divanului. A- 
ceştia, lăsându'şi încălţămintea la uşă, ori chiar 
în josul scărei, se urcaă numai în meşi colorați 
şi crucindu'şi picioarele după moda turcească 
lângă mesiţa rotundă, destinată fie-căruia, pe 
care îşi aşeda lungul călămar de alamă de la 
brit, în tocul căruia purtat briceagul de dres 
pana de gâscă, această pană şi creionul. 

La uşa Divanului, pe dinafară, seţineaii garde 
de armâşei. In lăuntru 2 copii de casi la uşa 
prin care intra Domnitorul. 

La oara 2 şi 1/2 de dimineaţă (după cea- 
sornicul turcesc) adică cam pe la 8 ceasuri 1/2 
dimineaţa încep a sosi boierii, conformându-se 
ultimului pitac domnesc de a nu întârdia cu 
judecăţile norodului venind prea târditi. 

lată. Neculai Brâncoveanu vel Ban; Mano: 
lache Creţulescu vel vornic de ţeara de sus, 
Radu Golescu vel vornic de ţeara de jos. 

Impreună cu Mitropolitul Dositheiă Filitis 
a urcat scările Enache Văcărescu mare Vi-! 
stiernic. La intrarea lor în Divan se scoală în
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picioare toţi boierii, până şi marele Ban Brân- 

coveanu. Marele spătar Dimitrie Manu va veni 
numai împreună cu Domnitorul şi 'şi va lua 

locul lângă masa cu buzduganul domnesc, pe 

când Enache Văcărescu, de și numai Vistier- 

nic mare, va lua loc lângă marele Ban Neculai 

Brâncoveanu, înaintea celor 2 vornici mari şi 

cu atât mai mult înaintea Vornicului Obştiri- 

lor Ioan Damaris şi a vornicului poliţiei loan 
Florescu. Când marele spătar urmat de 2 copii 

din casă întră pe uşa rezervată Domnitorului, 

divaniştii, de la marele Ban la marele Clucer 
Zaarie, luară locurile hotărite pentru fiecare 
pe laviţe, în dreptul unor mese coperite cu 

postav roşu, mese ce se aşedaii în spătărie 
numai la dilele de. Divan. Domnitorul nu în- 

târdiă să intre după marele spătar, urmat de 

o suită de postelnicei şi luă loc pe jeţul săi. 
Marii logofeţi la rând indică pricinele poruncite 
a se aduce în cercetarea Divanului. 

Intre zzadelele dilei era anaforaoa Mitropo- 
litului ar&tând cum un Vasile Nuţu, grămătic 
de felul lui, nu numai că ai cutezat să slu- 
jiască în Sf. Biserică ca preot, fără să fi fost 
hirotonit, dar încă făcu şi pe duhovnicu prin 
judeţe. Mare concurenţă făcea noul duhovnic 
duhovnicilor legiuiţi, că muierele vinovate aflau:
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sub epatrafilul lui ertare şi deslegare de pt- 
cate, mai ales din cele vădane, şi mai pe ieftin 
decât de la duhovnicii bătrâni şi puteau să se 
împărtăşească, să nu prindă de veste bărbaţii 
lor că au făcut păcate aşa de grele, de nu 
le-ai dat voie duhovnicul de cât să bea a- 
ghiazmă mare. 

Mitropolitul cerea pedepsirea exemplară 
pentru asemenea batgiocoritor de cele sfinte. 
Domnitorul în unire cu sfatul ţ&rei hotări ca 
Nuță să fie bătut chiar la uşa Bisericei, unde 
'şi permisese a oficia fără drept, cu 150 toiege 
la tălpi; apoi să fie ţinut surghiun la o m6.- 
năstire. . | 

A doua afacere de judecat fu /zoziszrea jal- 
bei boierului Brăiloiu. Marele Armaş întroduse 
înaintea Divanului pe jăluitor şi îndată apoi 
şi pe părita Maria văduva lui Vlad Fărcăşianu. 

Când aceasta intră însoţită dejupâneasa Sul- 
tana şătrăreasa şi de 2 frumoşi copilaşi 'at ei, 
întregul Divan nu se putu stăpâni de o emo- 
ţiune. Fie-care boier reflectă în gândul stii: 

— Ce frumoasă muiere! | 
Brăiloiu înfăşura pe Maria într'o privire 

triumfătoare, iar densa sfiicioasă îşi îndrepta cu 
umilinţă privirea spre scaunul domnesc, la 
dreapta căruia stetea Mitropolitul.
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Marele logofăt de ţeara de jos ceti jalba 
lui Brăiloiu, prin care reclama de la Domnitor 
aducerea sub stăpânirea sa a Mariei, de oare-ce 
cu bună voia eis'a măritat cu robul săi Vlad: 
Fărcăşianu. Dovedea boierul, că Vlad i-a fost 
rob, de oare ce tatăl acestuia a fost căpătat 
de b&trânul Brăiloiu cu alte sălaşe de ţigani, 
prin cartea M. Sale lui Vodă Alexandru Ipsilant, 
încă de la leatul 1775, din ţiganii gospod 
(domnesci) după dreptul ce aă Domnii «preste 
lucrurile slobode domnescis. 

Tot Divanul: rămase convins, că Vlad era 
întradevăr ţigan din robii neamului Brăiloiu. 
Nimeni însă nu lua cuvântul să propună hotă- 
rirea solicitată de jăluitor, mai ales după ce 
jupâneasa Sultana povesti cum se făcuse căsă- 
toria fiicei sale, cum Vlad trecea de om slobod 
şi era slujbaş al ţărei la isprăvnicia din S&- 
cuieni, şi că doară nu era să 'şi dea ea fata, 
şătrarului Cozma, pe care M. Sa Mihai Vodă 
Şuţul l'a avut la mare cinste şi la miluit cu 
chrisov de liudi, după un ţigan...; că nici 
s&măna Vlad măcar la chip a ţigan... 

Maria, ţinend câte un copil de mână, era 
mişcată atât de adânc că nu putea adăogi nici 
o vorbă la energica pledoarie a mamei sale; 

o 

dar lacrimile ce o podideai pe cât o făceau
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mai frumoasă, pe atât dispunea în favoare'i 

pe divanişti. 
— Se poate să nu fie sciut jupâneasa Sul- 

tana, că Vlad era ţiganul mei, dar nu mai 

puţin legea spune deschis şi lămurit, că femeea 

lui Vlad este roaba mea, dice ricanând cu re: 

ţinere boierul jăluitor. 

— Aşa e, răspunde marele logof&t; numai, 

mai dice legea şi aceasta: «Domnii şi oblă- 

duitorii cade-se să ocrotească, şi să părtinească 

mai mut slobodenia, fiind în lume ca un lucru 

ce n'are preţ.» 

— Deapururea, adaoge Brăiloiu, Divanul a 

judecat în madeaua aceasta nu după «duhul 

franfozesc» 1), ci după dreptatea stăpânirei. 

Slobodă este după lege numai fata, care sa 

născut din părinte ţigan şi mumă româncă, 

dar femeea aceasta şi băiatul ei sunt ai mei. . . 

Şi aceste dicând Brăiloiu, apucă de mână 

pe băeţel, care speriat începe a plânge. 

Ca o leoaică care 'şi apără fiii săi, Maria 

smucesce copilul şi într'un pas se precipită în 

genunchi lângă picioarele lui Vodă: 

_—— Milostive Doamne!... nu mă lăsa jertvă 

  

1) Se dicea, «duhul franţozesc» la finea veacului trecut şi în- 

ceputul celui al XIX-lea înriurirea revoluţiunel franceze, care stră- 

bătuse, ick-colea, și în țările române,
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nedreptăţei!.. Şi-şi adună cei doi copilaşi la 
sînu-i, impletindu-şi mânile pe după capul lor 
de ângeri. | 

— Mamă! mamă !... strigă ei plângend, 
neinţelegând primejdia, dar mişcaţi de tabloul 
ce pentru prima dată în mica lor viaţă lise 
presintă vederei. | 

Vodă însuşi se simţi sguduit până în suflet. 
EI se plecă la urechia Mitropolitului Dositeii 
şi "i şopti: 

— Ce mamă bună!.. Femeea aceasta 
trebue scăpată!. . Vistierul Enache Văcărescu, 
care audi şopta ori-cât de tainică a lui Vodă, 
fâcu un semn de înţelegere lui Vodă şi în- 
torcându-se cătră jăluitor, dicândui: 

— Ce martori aduci, boerule, în faţa Di- 
vanului că femeea aceasta a fost măritată cu 
ţiganul D-tale Vlad Fărcăşianul?.. Că femeea 
slobodă care se dă în dragoste cu un ţigan, 
slobodă remâne şi ea şi copiii ei din flori. .. 

— Nu e adevărat strigă cu glas amenin- 
ţător, jupâneasa Sultana. .. Nu e adevărat, că 
Maria a fost ţiitoarea lui Vlad. . . Fata şătraru- 
lui Cozma ţiitoare!?.. Ea a fost nevastă cin- 
stită cu cununie... 

Revolta simțului de onoare a bttrânei ju- 
pânese înlătura posibilitatea pentru Divan de
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a o scăpa din ghiarele boerului jăluitor. E- 

nache Văcărescu cercase unicul mijloc ce cuno- 
scea în puterea legilor în vigoare. 

Maria şi ea audind vorba lui Văcărescu, se 

ridicase energic în picioare şi apropiindu-se 

iaraşi de maică-sa: | 

— Da mamă, nevastă cu cununie, nu... 

Ca şi când s'ar fi temut să'i profaneze buzele 
cuvântul de 7zzfoare, ea nul rosti. 

Văcărescu schimbă o privire cu Domnitorul, 

în care marele Vistier îi spusese eloquent, că 

era singurul mijloc de a scăpa femeea. 

— Da, Măria ta, dise și Brăiloiu cu un aer 

triumfător, femeea aceasta a fost măritată cu 

cununie după ţiganul mei Vlad Fărcăşianul. - 

Voiu aduce, deacă M. Ta poruncesce, mărturie 

pe chiar popa Tatu de la Biserica Stejarului, 

care "i-a cununat. | | 

Alex. Vodă Moruzi îşi preâmblă căutătura 

de la boerul trufaş la umilitele muieri şi întor- 

cându-se spre Mitropolitul îi şopti la ureche: 

— Prea sfinte, o să aducem pe popa Tatu 

de la Stejar de martor, dar P. Sfinţia ta 

binecuvintează-l să z2n4ă odată, numai o- 

dată, în folosul dreptăţei femeei acesteia. . . 

Şi apoi întorcându-se spre divanişti: — Da, 

boieri, cuviincios lucru este să ascultăm măr-
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turia preotului, care a cununat pe Maria cu 
Fărcăşanu ţiganul jeluitorului. De astădi în 
şeapte dile, D-ta Vel logofete, vei aduce zz4- 
deaua aceasta iarăşi în Divan, în faţa Dom- 
niei mele. 

— Peste opt dile Maria va fi a mea, îşi dise 
boierul Brăiloiu... Trec anii, necum opt 
qile.... Răbdare. 

— Fata mea, o fi ce-o vrea D-deă, dise 
jupâneasa Sultana către Maria, eşind din Di- 
van, dar părintele Tatu va dovedi, că fiica 
şătrariului Cosma a fost femee cinstită, mă. 
ritată cu cununie, în faţa altarului. . . 

— Aşa, gise Radu Golescu, care audi, eşind 
şi el, vorbele bătrânci şi virtuoasei jupânese, 
dar nu te gândesci, că rămasă la judecată 
femee cinstită, ea şi băiatul ei r&mân robii 
lui Brăiloiu? 

V. 

- La diua hotărită boierii se adunari iarăși 
în Spătăria mare de la Cotroceni. 

In pridvorul Bisericei steteaii aşteptând 
ora Divanului, jupâneasa Sultana cu  fiică-sa 
Maria Fărcăşianca. O conversaţiune animată 
urma între ele. Cu nici un preț bătrâna 

I
e
 
a
a
a
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mamă nu voia ca fiică-sa să primească a fi 
declarată de concubina lui Vlad. 
— Aşi muri de scârbă şi de ruşine, dicea 

bătrâna, de s'ar întâmpla una ca aceasta. 
— Şi et aşi muri de durere, când din fe- 

mee slobodă a-şi ajunge roaba şi batgiocura 
dușmanului mei. Să-mi văd ei copilaşul a- 
juns ţigan boieresc, şi copila mea fiică de 
roabă, să ajungă chiar poate necinstită în 
curte boiereascăl.. Nu, mai bine moarte 
şi pentru mine şi pentru ei! 

Pe când femeile ast-fel sfătuiaă animat, în 
tinda Bisericei, în lăuntrul ei, în strana archi- 
păstorească stătea Mitropolitul Dositheiti as- 
cultând psalmodierele matinale grecesci ale 
protopsaltului şi ale românesci ale deftere- 
ului de le strana stîngă. 

În momentul când proestosul din dverele 
mari dete bine-cuventarea, terminând oficiul, 
din Altar eşi preotul Tatu şi voi să facă 
metania la strana Arhi-episcopală. | 

Când bătrânul preot sărută mâna Mitro- 
politului, el îi şopti: — Deslegare ai de la 
D-dei şi de la mine, deacă molitfa ta, cum 
ţi-am dat bine-cuventare, vei tăgădui cununia. 

e 

71943. Î]. — Zegende Române, 14
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Peste o jumâtate de oră, şedinţa Divanu- 
lui era deschisă. ' Boierul Brăiloiu intră în 
urma celor două femei. Armaşul mare intro- 
duse pe popa Tatu. 

Cu ce aer de zsbândă se uită jăluitorul la 
cele dou femei! 

Vel logofătul ceti din noi, la porunca 
Domnitorului, jaloba lui Brăiloiu, apoi otă- 
rirea IDomnească la judecata din urmă. 

La altă poruncă a Domnitorului, preotul 
Tatu, de la Biserica Stejarului, înainta în 
faţa scaunului domnesc. Alex. Moruzi întreba 
din ochi pe Mitropolitul, cu oare-care îngri- 
jire, ce va dice preotul? 

— Ce scii, părinte Tatule, îi dice apoi Vodă: 
Vlad Fărcăşanu, ţiganul lui jiupân Nae Brăi- 
loiu, fost-ati el cununat cu femeea Maria, fata 
şătrăresei Sultana? Că, iacă, boierul dice, că 
cuvioşia ta le-ai cetit sfintele rugăciuni de nuntă. 

Preotul hezită. | 
— Grăesce sub epatrahirul nostru arhie- 

resc, adaose şi mitropolitul Dositheii, ca să 
încurajeze pe preot. 

— Da, Părinte 'Tatule, îi dice şi jupâncasa 
Sultana venind lângă el. Spune Măriei Sale, 
cum Sfinţia ta ai cununat pe fiică-mea. .. 

— Nu este adeverat, strigă Maria cu o ener-
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gie sălbatecă. .. Gheorghiaş, copilaşul meu, 
rob?.. Da, am fost... ţiitoarea lui Vlad! 

— E nebună, Măria ta, întrerupe Sultana. 
Din neamul Şătrarului Cosma n'a stat pe 
lume celetnice, ci numai femei cinstite. 

— Mai trebue, Măria ta, altă mărturie, 
dice Brăiloiu? Insăşi mama mărturisesce, că 
fică-sa au fost măritată cu Vlad în faţa pris- 
tolului Bisericei. 

— Ci grăesce, Părinte, dice cu un ton 
mai râstit Mitropolitul. 

— Nam cununat eii pe această femee în- 
găimă preotul, cu o voce sugrumată de emo- 
ţiunea ce-i dădea consciinţa păcătuirei 

— Minte, strigă Brăiloiu furios. | 
— Neadevăr, strigă ca o leoaică. jupâneasa 

Sultana. Îţi încarci sufletul cun grei păcat, 
Părinte Tatule. 

Maria palidă, tremurâd în tot corpul ei, 
rostogolea stoluri de gânduri răpedi în min- 
tea ci. Mărturia preotului o scăpa de robie 
şi pe ea şi pe copilaşul s&ă... Prima miș- 
care a mamei fu de a-și săruta copilul: 

— E mântuit!., 
Dar acolo lângă densa era acum şi altă 

mamă, a ei, care apucând'o de amândouă 
mânele, îi striga:
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— Ce! Taci? Spune, spune că preotul 

acela aii adus mărturie mincinoasă! 

— Mamă! Copiii mei!.. 

Singurele aceste vorbe putu să le ros- 

tească Maria, pe când jupâneasa Sultana că- 

dea fără simţire lângă o. masă de logofăt de 

Divan. 
— Mamă! strigă din fundul inimei neno- 

rocita femee, care vEdu, precum în noaptea 

neagră vedem la scăpărătura fulgerului, pră- 

pastia în care e-aproape să cădem, pe mai- 

că-sa moartă, moartă din causa ei. Ea aleargă 

să ajute pe maică-sa. Logofeţii de Divan, 

ba chiar şi din sfetnici, sar să ridice pe Ju- 

pâneasa Sultana şi s'o aşede pe un capăt 

de laviţă. 
Emoţiunea câștigase pe toţi sfetnicii. Nu 

„mai Brăiloiu roşu ca postavul după mesele 

Divanului, striga tot mai tare, bătând cu pum- 

nul într'o masă de lângă el: 

— A minţit popa. Maria a fost cununată 

cu Vlad ţiganul. 
Domnitorul ridicându-se în picoare, făcu 

semn să tacă toţi, apoi dise: 

— Divanul nostru domnesc, zzorisind jalba 

credinciosului boier al domniei mele, dum- 

nealui Slugerul N. Brăiloiu, dupE ce am
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ascultat şi mărturia preotului de la Biserica 

Stejarului, carele preot sub omolorul P. S. 

Sale Păr. Mitropolit ai mărturisit că n'aii cu- 

nunat pe Maria, fiica Şătrarului Cosma, cu 

Vlad ţiganul, deci poruncim Domnia mea ca 

această femee să fie slobodă, şi ea şi co- 

piii săi. 
— Nu, nu Măria ta, strigă Sultana care 

se deşteptase, fiica Şătrarului Cosma nu e 

femee necinstită. 
— Femee necinstiră? dice Domnitorul, po- 

gorând treptele scaunului domnesc şi înaintând 

spre locul unde Maria în genunchi lângă 

maică-sa, cu capul plecat stringea la piept pre 
copilaşii săi. 

Domnitorul despletici mâna dreaptă a fe- 

meei din jurul grumazului băeţelului, ridică 

pre Maria în picioare, în mijlocul tăcerei şi 
mirărei tuturora: 

— Boierule Spătar, dice apoi Vodă, du 

- pe jupâneasa Maria la haremul Măriei Sale 

Doamnei şi spunei Măriei Sale, că Domni- 

torul nu cunoasce în 'Țeara Românească o 

mamă mai bună şi o femee mai cinstită de 

cât Maria, fata Şătrariului Cosma! Loc de 

cinste să aibă jupâneasa în haremul Măriei 

Sale. Dumneata, jupân Brăiloiu, alege din sa-
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laşele domnesci 3 suflete de ţigani şi ai du- 
mitale să fie. Maria Şătrăresei Sultana nu ai 
fost şi nu poâte fi roabă după legea firea. 
scă şapoi cum mai dic pravile: «ceea ce. 
va place Împăratului este pravilă>. Deci îmi 
place mie să fie slobodă Maria Şătrarului 
Cosma! | 
— Să trăiesci Măria ta, esclamă podidită 

în lacrămi, jupâneasa Sultana, sărutând poala 
antereului lui Vodă. 
„— Să trăiesci Măria ta strigă şi Mitropo- 

litul împreună cu toţi boierii din Divan, 

P
a
 

-



LOGOFETUL BAPTISTE VELELI 
EPISOD ISTORIC DIN SECOLUL XVII 

  

PROLOG 

I. 

Pe la începutul secolului al XVII, (1631), 
tronul ţării trecuse sub Alexandru Radu, fiul 
lui Radu, domnul României. Acesta abia 
domni cinci luni, şi nevrednicia ce i se im- 
pută, sea poate, (şi-i mai de credut) influenţa, 
care începuse a întinde mreajă pe lângă curtea 
suverană, aduse detronarea lui şi reîntor- 
cerea. lui Alexandru Iliaș, acel fidel portret, 
în miniatură, al Domnilor fanarioți, cari 
curând aveai să împingă biata Moldovă la 
căderea ei morală şi materială, din care nici 
astăgi nu se poate ridica cu deplinătate,
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La audirea fatalei sciri, că Poarta denu- 
mise Domn pe Alexandru, ca un fior de 
moarte trecu prin toate inimele. «O! ve- 
chie biată moşie! (patrie), striga boierii adu- 
naţi în sfat, vine vermele să-ţi râdă inima! 
Dar ei nu se mulțămeai, vădend furtuna 
ce-i ameninţa, de a se mântui fie-care pe 
sine, ca apoi, puind căciula pe o urechiă şi, 
din loc de siguranţă, privind nenorocirile ce 
cotropesc pe cei-l-alţi, să-şi bată peptul cu 
pumnii, văicărându-se asupra soartei acelora 
șa patriei... Nu! ei, înainte de a gândi la 
sine, gândeau la obştia Românilor, înainte de 
a gândi să-şi mântuie moşioara, gândeau la 
chipurile cum vor putea mântui Patria... 

Deci toţi boierii se sfătuiră, ce vor face? 
O solie alcătuită din cei mai însemnați dintre 
ei fu trimisă la Constantinopole, ca să refuze 
din partea întregei ţări pe Alexandru Iliaș. 
Când am dis că fu trimeasă o solie, aş fi 
trebuit să dic: o turmă menită martirismului ! 
Cine nu scie: câte ruşinoase umilinţi şi neca- 
zuri nu suferiră solii de la curte, cum era 
acea Turcească pe atuncea? Şi totuşi cu o 
adevărată iubire de patrie, ei se aşteptai la 
toate, încă pornind din ţeară, însă ei vroiau 
cu ori-ce preț ce i-ar privi numai pe ei, să
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mântuie pe fraţii lor r&maşi în ţeară, de 
Alexandru şi de posderia de Greci, cu cari 
el era gata să năpustească de la Constan- 
tinopole. 

Resultatul acestei frumoase şi nobile amba- 
sade fu de tot neinsemnător. Bravii boieri se 
reînturnară în patrie, aducând cu sine, pe lângă 
încredințarea curţei, că Iliaș astă dată se va 
purta bine, şi o îndoită ură şi sete de r&sbu- 
nare, nu atât însă asupra Porţei, cât asupra lui 
lliaş cu ai sti, cari, prin infame machinaţii, 
provocaseră rea-tratarea lor în Constantinopole. 
Strigătul unanim al boierilor din ţeară, la isto- 
risirea tristă ce le făcură solii lor de cele ce 
li se int&mplaseră, fu : Să murim seat să scăpăm 
de impilători! — Dar între aceste, Iliaș, însoţit 
de ai săi şi de oştire, intrase în ţeară. Timpul, 
prin urmare, era prea scurt, ca boierii, înainte 
de intrarea lui în capitală, să poată pregăti o 
oaste, cu care să'l respingă. Ei dară se lini- 
ştiră, fie-care pe la postul s&iă, seaii cel puţin 
se părură liniştiţi. 

Să lăsăm acum pe Alexandru cu toţi Grecii 
sti instalându-se în trebile guvernului ; să nu 
vorbim nici de ticăloşiile ce făptuiră - cu toţii 
chiar de la păşirea lor în ţeară; să nu po- 
menim, pentru de-o-cam-dată, nici de faimosul
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dintre ticăloşi Ministrul Baptiste Veleli, marele 
credincios al lui Iliaș, ci să ne transportăm 
aiure. 

Deacă cetitorul met va merge cu mine pe 
drumul ce duce din laşi la Bacăă, dar care 
nu e drumul-mare, ci acel ce se chiamă 74 
Jrânturi, un drum pe care îndestul de bine 
la botezat ţăranul Moldovean, ca să nu am 
trebuinţă de a mai spune ce fel de drum e; 
deacă, dic, cetitorul meiim'ar întovărăşi şi ar . 
face cu mine vr'o şease oare de călătoriă tot 
în fuga calului, el ar întelni într'un punct unde 
drumul se crucesce de un alt drum, ast-fel 
că formează o cruce, la umbra unui mare şi 
stufos stejar, trei călători,—de călători luându-i 
după murgii cei voinici ce pasc pe lângă ei. 

Imbrăcaţi câte trei în vestminte ţ&rănesci, ei 
ai, cu toate aceste, în fisionomia lor, în ma- 
nierele lor, un ce, carele te face a crede,.că 
costumul ce port nu e acel al poziţiunei lor 
sociale. | 

Noi vom lua convorbirea lor de acolo de 
unde am găsit'o, dând de dânşii. 

— De nu era Constantin Aseni, noi eram 
pierduţi] disese cel mai bătrân din. ei. 
— Aşia, jupâne Buhuşe, r&spunde cel mai 

june; de nu era el, ca să ne vestească tică-.



LOGOFETUL BAPTISTE VELELI 219 

loasele lui planuri, cu bună seamă curând n'am 
mai fi vEdut nici lumina soarelui, nici jupâ= 
nesele. 
— Nu e mulţimit, continuă al treilea din 

ei care, în privirea verstei, ţinea mijlocul; nu-i 
mulțămit câte pagube ne-ati făcut de câte-va 
s&ptămâni, de când e în scaun, acum ar fi vrut, 
ticălosul, să ne mănânce şi dilele. 
— Să ile mâncăm noi lui, Hatmane Săvine | 

strigă mai junele. 
— Aşia! să i le mâncăm noi lui! repetă cu 

el cel mai bătrân, pe carele-l numiseră Buhuş. 
— Să scăpăm biata moşiă de lăcuste, Vor- 

nice Lupu! adăogă către cel mai june Hat- 
manul Săvin. 

— Ascultaţi, dice Lupul, după câte-va mi- 
nute de gândire; nu trebue să vorbim ca copiii, 
ci trebue să ne înțelegem bine cu toţii, să ne 
pregătim, să resvrătim cu încetul şi în taină 
ţeara. .. şi îatr'o di mergem cu toții.,. 

— Şi să moară, Iliaș! Intrerupe iutele Hat- 
man Săvin. 
— Aşa, boieril aşa boieri! urmează bătrâ. 

nul Buhuş : jupânul Lupu înţelepțesce grăesce ; 
trebue să fim bine pregătiţi, ca nu cum-va, apoi, 
venind Turcul cu mânie să facă rău ţării, şi ast. 
fel în loc s'o mântuim, mai r&i s'o ticăloşim |
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— Ascultaţi, boieril D-ta, jupâne Buhuşe 
şi d-ta, jupâne Săvine, juraţi d-voastră că nu-ţi 
trage unul /âisa şi altul cea/a? 

— Jurăm, pe viul D-dei Sântul. 
__— Deacă-i aşa, boieri, să nu mai perdem 
timpul; haideţi să ne vedem un cescuţ de ju- 
pânese, să nile aciuim la loc bun, cu multul, 
puţinul ce ne-a dat D-dei... 

» — Da de ce aşa, jupâne Lupu? curmă Hat- 
manul Săvin. 
— Pentru ca să nu ni le găsească ticălosul 

acela de asupritor. 
— Şi după aceea ce facem? întreabă Buhuş. 
— De odată ne ducem pe la toţi boierii şi 

boierănaşii de pe la ţeară, de-i sfâtuim să se 
resvrăteze, năimim flăcăi sineţaşi, rădicăm Vran- 
cea, Lipcanii, Seimenii, şi apoi Dumnedei ne-a 
poveţui şi ne-a ajuta... Haideţi, boieri| 

— Haideţi! 
Şi tus-trei pun freul în capul sirepilor lor, 

şi mi se arunc pe €i. 
— Staţi! strigă Buhuș, în momentul ce caii 

nerăbdători erai să pornească, 
— Ce este? 
— Să mai jurăm încă odată:. Să murim, 

ori moşia s'o mântuim dia -ghiarele fiarei. 
— Jurăm! jurăm, pe numele viului şi sân-
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tului D-dei, strigă Lupu şi Săvin, rădicând 

ochii spre cer şi făcându-şi cruce. 
— Nu-i destul, adaogă Buhuș, nui destul; 

d-ta jupâne Lupule, să ne fii căpetenia noastră, 
că eşti om tîn&r şi înţelept! 
— Aşa, strigă şi Săvin; d-ta, jupâne vor- 

nice, să ne fii căpetenia. — Apoi fiă-care a- 

pucă câte unul din cele 4 drumuri lângă care 

se odihniseră şi, asemenea visului, dispar pe 

zmeii lor din Bugeag. Ear Lupu, oprindu-se la 

câţi-va stânjini, din drumul ce apucase: Să le 

fii căpitan! dise el, căutând să-i mai deo- 

sebească prin pădurea, în care intraseră amân- 
doi; să le fiii căpitan! Cât mai mult aş fi dorit 

să le fiii altceva! Dar Domn de ce nu?... 

Şi purcede şi el ca o săgeată în o direcţiă 
opusă cu a acelor doi boieri. 

+ 

II. 

Lăsând acum, pentru câte-va minute, pe 

Vornicul Vasile Lupu să călătorească singur, 

vom sta sub stejar, ca să facem mai de a- 
proape cunoscință, nu cu Buhuş ori Săvin, ci 
cu Lupu, carele e unul din principalele per- 
sonage ale nuvelei ce-ne am propus să is- 
torisim. 

— Cu vro 30 ani mai în urmă, într'un sat
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mic, de lângă tergul Peatra, un sat carele şi 
până astădi ş'aii păstrat numele s&ă vechiti de 
Oșlobeni, într'o Joie de vară, era o mişcare 
extraordinară. Fete mândre ca primăveara, cu 
flori în cosiţe, cu cămaşe cu altiţe, flăcăi, pău- 
nași traşi prin inel, neveste cu flori albe în 
per, ori cu ştergare, toate şi toți din sat alergat 
la curte în vestminte de s&rbătoare, cu bucurie 
în inimă și cu veselia pe faţă... căci acolo, 
pe earbă, "i aştepta danţul şi glume. Străinii, 
cari ar fi venit în dioa aceea în sat, n'ar fi 
aflat nici pe baba cea mai încovoiată, şedând 
pe cuptorul ei, ca după obiceiă, şi ar fi fost 
silit să creadă, că a lugit tot satul de vr'o 
groază, ori că-i vr'o mare întâmplare la curtea 
boierească. In faptă, acole, fesuroşii de pe cer- 
dacul de d'asupra pivniţei, trăgeai din vioare 
hori, ce scotea din minte până şi pe babe, 
încât se prindeai şi ele între fetele ce băteau 
cu călcâiul pajiştea de lângă prispa curţei. .. A- 
colea ciobănaşul sună din cimpoiii; dincolo mai 
mulţi moşnegi spun istorii d'ale lui Ştefănică 
Vodă cel sânt... Toate feţele sunt pline de 
bucurie, căci stăpânul, Paharnicul Lupu, este 
şi el plin de bucurie : jupâneasa lui i-a dat un 
fecior, frumos ca un luceafăr, un fecior, cel 
ânteiă născut] | |
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Deacă cine-va ar fi intrat din tindă în vr'o 
cameră, ar fi dat numai de mese întinse, de 
boieri cu barbe lungi şi albe, cu cioboate gal. 
bene, cu meşii, cu ișlice şi fesuri roşii, cu șaluri 
de taclit, cu blăni de samur. .. şi toţi închinând 
pahare în sănătăţi nesfârşite... In vremea 
aceasta, într'o cămară mai mică din fundul 
tindei, era Ichusa ce-şi alăpta copilul ei, pe când 
o babă neagră şi slută, o ţigancă, ţinând în 
sgrăbulita ei mână mâna cea gingaşă și plă- 
pândă a pruncului, i proorocia o soartă foarte 
norocoasă —: Aoleo! dicea ea, jupâneşică, 
stăpânica mea, o să ajungă la mare boerie!.. 
o să ajungă la domnie! 

Ei bine, acest prune căruia o babă, într'o 
di, i menia (doară jupâneasa i-a da ceva mai 
mult), o posiţiune aşa de strălucită, era Vor- 
nicul Vasile Lupu, călăreţul nostru. 

La venirea lui Alexandru Iliaş pe tronul ţării, 
noi îl găsim în toată floarea bărbăţiei. | 

De câte ori citesc vr'o baladă, de acele cu 
adeverat frumoase improvizaţiuni de-ale poetu- 
lui Român, şi de câte ori în ele întâlnesc vre-un 
flăcăiandru, de care se tem zmeii, un Românaș 
cu fruntea naltă, cu faţa deschisă; cu sprân- 
ceana imbinată, cu ochiul ca mura cea coaptă, 
de atâtea ori îmi pare că poetul, autorul ba-
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_ladelor, vrea să-mi vorbească de Vasile Lupu, 
ast-fel de mândru Român îmi era el în privirea 
fizică; dar Vasile nu era mai puţin perfect şi 
în privirea morală. El către regularitatea tră- 
săturilor feţei sale, adăoga şi acel aer de bună- 
tate, care v&desce, că vine din o inimă aleasă, 
lucru ce ipocriţii nici-odată nu vor sci face. 
Mândra lui sprânceană, nalta lui frunte, erai 
de două ori mai mândre, când esprimati fer. 
mitatea, voinţa cea neurnităa unui suflet tare. , . 
Aşa, Lupu, înzestrat de un mare spirit orga- 
nizator, foarte ager, şi de o cumpănire, de o 
înţelepciune greă de aflat în mulți din boierii 
secolului său, se părea destinat numai decât 
de providenţă la lucruri mari. Cine Iar putea 
oare descrie mai bine decât Miron Costin, când 
dice de el,căe: cca ac lei şi /a fire şi la trup.» 

Lupu, de june încă stăpânul unei averi foarte 
mari, crescută încă prin însoțirea sa cu o ju- 
pâneasă din familia Bocioc 1), era unul din cei 
mai însemnați boieri ai ţării; influenţa lui şi 
ca bogat şi ca boier de omenie, mult înțelept 
la sfaturi, era nemărginită, şi asta-l ajuta foarte 
mult în toate planurile sale. 

Atât, cât am spus, să ne ajungă despre tre- 

  

1) Vedt Miron Costin, fața 233 |
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cutul lui; să-l urmăm acum în drumul ce ati 
apucat. 

După câte-va mici popasuri, la umbra vre- 
unui arbore, sub care mânca ceva din merin- 
dele ce avea în desagii de la oblâncul șelii, 
Lupu, îndeseară, când soarele dăduse după 
munte, intră întrun târguşor mic, alcătuit din 
câte-va sute de case de lemn Şi câte-va du- 
ghiene cu tărăbi coperite de fel de fel de mărun. 
ţişuri, şi înfundându-şi căciula lui țurcănească 
tocmai pe ochi, pişcă calul cu v&rguţa şi, după 
ce coti câte-va uliţi şi hudiţi din acest târguşor 
al Romanului, intră într'o ogradă, unde se afla 
o casă curăţică, cu cerdac de scânduri pe piv- 
niţa de desubtul casei, după moda de atunci: 
şapoi el descălecă, își legă calul de un stilp 
al cerdacului şi intră. Să intrăm şi noi cu cl, 

Intr'o cameră văruită şi cu vergi de humă, 
pe unul din lungile divanuri, ce o împle de la 
un cap&t la altul, sta o jupâneasă, ast-fel ju- 
decând'o după îmbrăcămintea ci, compusă din 

„un fes alb cu canaf negru de mătasă pe cap, 
împrejurat de o singură coadă de păr, ce făcea 
un mândru contrast 'cu albeaţa fesului, o fer- 
mene toată cusută cu fir şi o fotă foarte bo- 
gată în cusături. Toaleta ei era foarte scumpă 
și frumuseţea ei foarte rară! 

77543. ÎI]. — Legende Române, 15.
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Aceasta era jupâneasa Vornicului Lupu. În 
momentul intrărei bărbatului, ea legăna într'o 
albiă pe o copiliţă, cântându'i cântecul cel ne- 
muritor: Aanz?/ nani! 

— A! dragul mei! drăguţul meă! strigă 
ea după ce privi cât-va pe bărbatul săi, ce-i 
zîmbia de lângă uşă. Bine ai venit! 

Şi sărind din locul unde stătea, se aruncă 
de: gâtul lui Lupu. 

— Da ce însemnează straiele aceste în care 
te văd? întreabă ea, după ce-şi mai alină bucu- 
ria că-şi reveduse soţul, după trecerea de vr'o 
trei luni, de când el nu venise pe a casă, tri- 
mis fiind de ţeară la Constantinopole. 

— Draga mea, însemnează că fără de cele, 
poate acum nu m'ai mai vedea, căci ticălosul 
de Iliaş a pus spioni, să mă afle şi să mă ucidă, 

Să te ucidă? ah! şi nu se teme de D-deu! 
să te ucidă pe tine, tata Rucsăndiţei. — Şi ju- 
pâneasa trăgea cu dragoste spre albie pe so- 
ţul 'ei, carele, în bucuria de a o îmbrăţișa, 
uitase de copiliţa cei dăruise D-dei, în lipsa 
lui. Lupul împrejurând cu mâna talia soției 
sale privesce copila dormind cu somnul cel 
ângeresc al vârstei sale. În fie-care trăsătură 
a feţei copilei el recunoasce, când pe jupâ- 
neasa sa, când pe bunica lui. Cu un cuvânt,
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bucuria lui Lupu era bucuria ori-cărui pă- 
rinte bun din orice parte de lume, de la 
ori-ce naţiune, cât de civilisată seat cât de 
barbară. .. Şi cu atâta mai mult se bucura 
Vasile, că de căţi-va ani, tocmai de la nas- 
cerea lui Ionică, ce-i trăia, el ne-încetat doria 
să aibă o copiliţă. 

Două dile se strecurară apoi, dile pe care 
Lupu, nearâtându-se la nime în târg, de-'m- 
preună numai cu soţia sa, le întrebuinţară 
la strîngerea la uri loc a tot ce aveai mai 
scump în odoare; apoi, săpând el însuşi sub 
vatra hornului o groapă, le ascunse pe toate, 
puind ţărina la loc. 

A treia-di, des-dimineaţă, vizitiul aştepta 
cu redvanul la scară. ” 

Până a nu zări soarele, Vornicul îmbrăţisă. 
încă o dată, la scara r&dvanului pe jupâneasa . 
lui care plângea; apoi strînse la sîn pe lo- 
nică, fiul s&ă cel întâi, un băiat ca de vr'o 
dece ani, ce clironomise frumuseţea tatălui 
stii, dar o frumuseţă mai mult ideală, de pot 
dice, că natura, cu totul alt-fel de cum era 
tatăl, îl făcuse infirm şi slab. Vornicul “i im. 
brăţişă, apoi dete la sînul jupânesei şi pe 
plăpânda Rucsăndiţa. Jupâneasa cu Ionică se 
Suiră în r&dvan şi, peste o clipă, acesta dis-
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părea de la ochii lui Lupu. Sărmanul "1 ur- 
mări, cu ochii în lacrămi, până când ”] perdu 
din vedere, cum urmărim, doară le vom mai 
prinde, în tinereţele nostre, acele iluzii dră- 
gălaşe, care le vedem dispărând în negrul 
nor al furtuneler vieţei. 

Câte-va minute după aceea şi Vasile, luân- 
du-şi diua bună de la toţi casnicii săi, după ce 
aşegă icoana maicei Domnului d'asupra locul 
lui unde 'şi ascunsese averile, încălecă tot în 
costumul s&ă cel țărănesc, şi purcese, .şter- 
gând o lacrimă, ce roua în marii şi deştep- 
ţii s&i ochi. 

— Cine scie de-mi voii mai vedea vre- 
o-dată biata căscioară, nevasta şi copilaşii| 
dicea el, eşind din ogradă. Apoi rădicând 
ochii spre cerii şi dicend cu durere: «Fie 
voia ta, D-deul meiul» îşi îndemnă roibul, 
carele sbura mai mult, neatingend pământul. 

CAPUL 1 

Alexandru Iliaş şi Baptiste Veleli. 

Mai doi ani se scurseserii de la diua aceea 
când trei boieri sub un stejar isolat, juraseră 
mântuirea ţă&rei cri peirea lor.
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Intruna din bogatele cămări ale curților 
Domnesci din laşi, cămări aşternute toate cu 
covoare turcesci şi cu divanuri, de şaluri, cămări 
în care firetul era prodigat pe laviţe ca şi pe 
toate aibiturile Domnesci, împrejurul unei 
mese lucsoase, ce se încovăia sub mulţimea 
felurilor de bucate, aduse în talere scumpe 
de metaluri şi a b&uturilor de tot felul, stă- 
tea, înconjurați de sute de idiclii şi ecpaele, 
Alexandru Vodă cu toţi Grecii, cari mereii 
îi închina pahare. 

— Să traesci, Măria ta, strigau unii, că 
ne-aj dat pânea de tote dilele, 
— Să-ţi dea D-deii bogăţiile lui lov! di- 

ceau alţii, că ne-ai dat slujbe, să ne agoni- 
sim cu ce să trăim la dile grele... 

— Să-ţi dea D-dei mărirea lui Solomon, 
uraii iştia, că ne-ai făcut oameni. — lar Alexan- 
dru Iliaş le mulțămia, la fie-care, dicend: 
— Să trăiţi şi voi, că şi mai multe avuţii, şi 

mai mare cinste vă voii da! Să mâncăm, 
să bem, să petrecem, cu veselie... căci mi-i 
vremea şi mie şi vouă, dragilor mei, cât oi 
fi ei peste ţeara asta şi voi cu mine. . . Strin- 
geţi voinic la bani, ori şi cum, ori şi de la 
cine-ţi putea, şi halal să vă fiă, mzoreg/ Be- 
rechet | ţeara nu-i a mea!.,
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După câte-va ore de la osp&ţul acesta, la 
care se înființa, vai! aşa de grozave  dile 
pentru biata Moldovă, în cămara asta era 
numa Vodă Iliaş şi cu un personagiii, pe 
care încă şirul istoriei nâstre ne-ai împede- 
cat de a-l face: cunoscut mai de mult. | 

Un cap ţuguiat, ras şi ascuns sub fesul 
cel roş, o fisionomiă în care 'cel mai simplu 
om poate ceti mârşăvia de caracter, cu scum- 
penia, şi şiretlicul mai presus de toate; aceste 
patimi şi alte mai rele încă, formând un su- 
flet sprijinit de două picioare, ce-şi ascund 
cioturile în şacşiri roşii şi cioboate gaibene 
cu meşii, vor sluji de trăsături, după care 
cetitorul meă va cunoasce de-acum pe insul 
remas cu lliaş, pe logofătul Baptiste Veleli, 

lată ce vorbiaui aceste două persone: 
„— Măria ta, să mai vorbim de nevoile 

ţărei, . . 
— Să vorbim, Veleli dragă, să vorbim: 

spune, ce? n'ai bani de ajuns? Țis'a stricat 
curţile, morile de pe moşii?.. 

— Nu, nimic de aceste Măria ta, bogaă- 
Broste lui D-dei, nici o slugă de-ale Măriei 
teale nu duce lipsă de nimic de aceste... 

. — Apoi? Aa 
— Apoi, să mai vorbim. ,.
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-— De nevoile ţărei? vorbesce! 
— Scii, Măria ta, Vornicul Vasile Lupu, . . 
— Lupu? care are jupâneasa frumoasă? 

Palicarule! ai vrea ca să mă mai înșeli, şi... 
— Nu, nu dic aceasta astă-dată, Măria ta, 

întrerupse răpede Ministrul, devenind roşu 
ca fesul săi la audirea de jupâneasă fru- 
moasă. 
— Ai aflat! murmură el între dinţi... 
— Apoi doară cei? 
— Măria ta, Vornicul Vasile Lupu, cu Hat: 

manul Săvin şi cu alţii, ai?să ne răpună viaţa. 
— Viaţa, dici tu, Veleli?. . Vornicul Lupu 

să-mi răpună viaţa?.. Să vede c'ai uitat că 
e] nici nu se mai scie ce s'a făcut din ţeară, 
sunt acum doi ani, scii, de când 'otărisem 
să-i pun capul în par lui, şi la toţi cei-l-alţi. 

— Bine, Măria ta, dar cl trăesce.,. 
— Trăescel| Ei! şi dacă trăesce?.. Veleli 

se teme de Vasile Lupu, Veleli, la al cărui glas 
şi nume ar trebui să tremure toată ţeara?., 

— Măria ta, nu-s în toate dilele pascele; 
au tremurat ea de când sunt eă robul Mă- 
riei teale, căci de câte ori nu tremura, ei 
sciam numai decât s'o daii pe zâr. 

— Şi de ce nu mai faci și acum totcum 
făceai atunci?
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— Am făcut, Măria ta, însă degeaba! Odi- 
nioară, numai cât bâzâia vr'un sat, şi pe loc 
il linişteam, că mi-i trânteam, (după voia Maă- 
riei teale), bir peste bir, beilicuri peste bei- 
licuri, până-mi striga ama! 

— Ei şacum cine te împedică?.. 
— Nime! dar Seimenii pe care-i trimit, ca 

altă dată, să stringă biruri, nu se mai în- 
torc; acei pe carei trimit ca să-şi plimbe 
sineţele prin sate, tot ca altă dată, doar se. 
vor îngrozi cânii de ţărani, —iarăşi nu mai 
dau înapoi... 

— Ce? nu s'au întors?.. Pe toţi să mi-i 
tragi în ţeapă! Să-i văd eu, nu mai departe 
decât mâni, înșiraţi pe zidurile curţei | 

— Prea bine, Măria ta, de i-or prinde, 
să... Dar Vasile Lupu? 

— Ei, bine? 
Măria ta, el e pe aici, pe unde-va ascuns, .. 

Să nu mă mai ai de rob Măriei teale de n'o 
fi aşa! 

— Găsesce-l dară! 
— Nu-i atât de uşor de a-l găsi pe cât 

se pare Măriei teale, că-i om ager şi cu cap; 
nu so prinde ca șoarecele în capcană... 
Măria ta, nu-i de glumit! au să-ți răpună. 
viaţa. ori aă să te mazilească.
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— Elei, Veleli! Şi dă, pre legea mea! 
pecat mare de m'ar mazili! 

— Păcat de tot! Măria ta eşti ca un lu- 
ceafâr când te imbraci în straele domnesci. ... 
Şapoi şi noi ăşti-l-alţi, Măria ta, de te-or ma- 
zili, perdem pânea din mână. 

—- Ce-i de făcut oare, Veleli?,. Audi! să 
m€ mazilească ! 
„— Măria ta, pe Vasile Luvu... 
— Să-i tai nasul, să-i tai urechele?. . să-l 

tragi în ţeapăl.. 
— Ca să-i tai nasul, săi tai urechile, să-l 

înţepi, trebue să-l fi prins mai întâi. 
— Prinde-l dară. | 
— Deacă eui aş avea porunca Măriei teale . . 
— lacă-ţi poruncesc! Da mai la urmă, 

Veleli, ce tot aştepţi să-ţi poruncesc? Tu scii 
prea bine că toţi, ca tine, suntem aici, unii 
ca să agonisim bani, alţii mărire. ,. Fă, dra- 
gul mei, tot ce scii că-i de folos în interesele 
noastre ş'ale prietenilor de nația noastră... 
şapoi pe chef: să bem, să mâncăm şi să pe- 
trecem, Veleli!. . 
— Deacă-i aşa, Măria ta, nu remâne decât 

să-mi iscălesci hârtia asta, prin care încuviin- 
țezi prinderea lui Vasile Lupu..,
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— Şa lui Săvin, şa lui Buhuș, ş'a cui vei 
poftil Adă, Veleli! - 

Şi lliaş apropiindu-se de o masă din mij- 
locul camerei, unde erat nisce călimări de 
alamă, de brâu, subsemnă, fără să citească 
măcar un rând, această hârtiă, cei dete Ve- 
Icli cu sfială. 

— "Ţine, Veleli; fă cu ea ce scii. 
Veleli, primind'o, ori cât se stăpâni, nu 

putu ascunde un zimbet ce se lăţi pe sub- 
ţiratecile lui buze şi în viclenii săi ochi. -— 
«E a mea!» murmură între dinți, cu bucurie. 

Profitând acum de momentul cât Logof&. 
tul Veleli se pregătesce de a eşi, şi vorbesce 
cu Stăpânul săi de lucruri puţin importante 
pentru şirul istoriei noastre, să dicem câte 
ceva, care să facă mai cunoscut cetitorulni 
caracterul lui Iliaș. Cu inima plămădită de 
natură în patima cea grozavă a mândriei şi 
în setea de mărire, Iliaș, ori câtă parte lua 
şi el din jafurile, din birurile ce rădica Ve- 
leli de pe ţeară, sub feluri de denumiri, nu 
era însă mai nici o dată el carele arunca, de 
la sine, toate acele biruri şi angării, ce scurgea 
ţeara. Lui îi trebuia mărire; înconjurat de 
oameni de .naţia sa, cari sciă a profita de 
sctea lui, ei 'i-o potolia prin titlurile pom-
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poase ce, fără de ruşine, îi dădea, iară ei se 
mulțămiau cu ceea ce i se părea mai positiv: 
cu banii ce jăfuiaă din ţeară, după porunci 
Domnesci, pe care le era prea ușor de a le 
căpără de la Iliaş.— Aşa, acestuia “i era de 
ajuns ca, neocupându-se de nici un interes al 
țerei, să petreacă di şi noapte la bancheturi, 
la petreceri, şi să se veadă înconjurat de nă- 
molul acel de slugărit pe care Domnii Mol- 
dovei începuseră a-i înfiinţa, după moda cur- 
ţei suzerane, De îndată ce Divaniţii săi îi 

» procuraii cele ce-i plăcea, puţin îi păsa lui 
cu ce mijloc făcea ei aceasta, Şi iată că de 
nepăsarea aceasta a lui, boierii pământeni 
sciuseră a profita, în curgere de doui ani tre- - 
cuțţi, pentru de a r&svrăti ţeara asupra lui. 
In deşert Veleli, vicleanul Logofăt, îi arâtase 
de multe ori ce furtună clocotia asupra tu- 
turora, nu atât ca să scape viaţa lui Vodă, 
ci ca să nu peardă, eşind Iliaş din Domnie, 
mijlocul de a se inavuţi. — Domnul ridea de 
toate presupunerile, ce-i arăta fiara acea ego- 
istă: — < Aruncă biruri nouă, Veleli, îi dicea 
el; pune beilicuri grele! .. Deacă n'aă ce face 
şi gândesc la r&svrătiri, da-le de lucru!.. 
Ce naibal tu, care şi pe mine m'ai învăţat 
în arta de a domni asupra Moldovenilor, cu
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asemenea chip, tu acum te temi de ei?.. Tu, 
Veleli! Ha, ha, ha! | 

lacă ce fel de oameni guvernat biata Mol- 
dovă! 

CAPUL II, 

O jupâneasă 

Să venim la şirul istoriei noastre. 
Câte-va minute după ce Iliaș iscălise hârtia 

lui Veleli, acesta eşi. Atunci Iliaş închise după 
el uşa cu cheia şi deschidend o altă uşă, ascunsă 
întrun colţ de părete, dete intrare unei femei. 

Vârsta ei, (deabia să fi avut 18), adăogită 
de albeaţă ca laptele a feţei seale; ochii sti 
mai frumoşi decât cerul din Mai; tot căpu- 
şorul ei încununat de perul cel răsucit pe după 
albul fes ; talia sa cea mlădioasă, ce se desemna 
prin fermeneaua de fir rotundită pe lângă mij- 
locu-i tras prin inel şi incins de paftale cu petre 
scumpe; toate, toate făceau, din nevestica asta 
o frumuseţă atât de rară, că deacă ai fi în- 
tâlnit'o în geana dilei, prin vr'un munte seau 
codru, numai decâtai fi luat'o de vr'o dină. 

— Ei bine, jupâneasă Suzană, îi dise Iliaș, 
luând'o de mână şi fâcând'o să şeadă pe divan; 
acum s'aii dus Veleli, poţi să mânțui,,,
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— Măria ta, nu mai am nimic de spus, 
respunse jupâneasa cu un glas aşa de dulce 
cum nici-odată n'a fost cântare îngerească. 
— Dară spune-mi, aşa să trăesci, dragă ju- 

pâneasă! cine ţii bărbat? 
— Măria ta, mă rog de ertare, dară asta 

nu-i nevoie să spun. | 
— Şi de ce nu?.. Ce? oare tu nu mă 

iubesci, Suzăniţă ? 
— Eu să te iubesc?.. ei, pe Măria ta?.. 
— D'apoi firesce! de vreme că "ţi-a fost 

milă de mine şi n'ai vrut să cad sub pum- 
nalele resvrătitorilor, pe cari ai venit să mi-i 
descoperi, se vede că... ” 

— Nu, Măria ta, nu! te 'nşeli!.. n'am 
avut nici-odată alt gând, venind aicea, decât. 
acela ca să-ţi mântuesc vieaţa... Asta aşi 
fi făcuto şi pentru cel mai mare duşman 
al meti. | 
— Dară deacă acum tu-mi eşti dragă, mie, 

Suzănică?,. . | 
— Ei, Măriei tale... să fii dragă!.. 
— Eacăl şi ce te minunează asta ?, . Deacă 

nu me cred... dă-mi o guriţă ! — Şi lăsân- 
du-şi un braţ pe după gâtlejul ei cel de 
lebădă, ascuns sub mulţimea şirurilor de salbe, 
mai își apropiese buzele de ale ei, dară ea,
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de odată, smucindu-se din braţe.i fugi la ușă 
şi, cercând s'o deschidă, răcni: | 

— Măria ta, dă-mi drumul să m& duc... 
— Să te duci, Suzănică? dise el, reapro- 

piindu-se de ea; da ei te iubesc] 
— Măria ta, lasă-măl|. . ai uitată am bărbat. 
— Ai bărbat!.. şapoi?.. Te-oi despărţi 

eii de dânsul... Remâi cu mine!.. 
— Dă-mi drumul, aibi milă!,. 
— Nu vrei să remâi? 
— Nul Dă-mi drumul! 
— Ha! hal ha! scii că ești copilă?.. Să-ţi 

dai drumul. .. Parcă amcăpiat. .. Audid-ta?, . 
Să-mi vie singurică în mână, ş'apoi să-i dati 
drumul! | 

Suzana schimba feţe și începuse a tremura 
ca varga. — «Ce am făcut ei? ce am făcut?» 
Ea îşi frângea mânile, pe când Iliaș, în prada 
unci mârșave pofte, o sorbia cu ochii. 

— Ascultă, Suzănică, "i dice el, lăsând să 
isbucnească vulcanul ce-i clocotea în sîn; fii 
a mea! a 

— Eu, a Măriei teale? Nu, cât oiti trăi] 
— Fii a mea, Suzănică, şi-mi cere cei 

vrea: curţi, moşii, salbe; să nu mai scii ce 
face de multe avuţii!,. 

— Nu-mi trebue nimica! bărbatul mei are 

2
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de toate... dă-mi drumul!.. Măria ta!,. 
lasă-mă -să es!.. 

— Să eşi?.. ha!ha! ha!.. Fl apoi, dei, 
eşti de tot nostimă!.. Să eşi?,. Dade ceai 
venit? ca să eşi? 

— Măria ta! îndurare!.. 
Şi ea se răpedi spre Iliaş ca şi când ar fi 

vrut să i se arunce la genunchi, dară ţinend 
ceva într'o mână pe sub fermenea. Doi paşi 
şi ea era lângă Vodă, când o bătaie agitată 
în uşă o făcu să stea pe loc. 

— Deschide! deschide! strigă un glas din- 
colo de uşă. 

La audirea acestui glas, Iliaş se simţi mai 
la îndămână de cum era când audise întâile 
bătăi, căci acum cunoscuse glasul lui Veleli, 

— Intră earâşi unde ai stat adineoare, dice 
el încet cătră Suzana. Şi apoi ne-îngrijindu.se 
mai mult de ea, se duce să deschidă uşa, 
dicând: intră Veleli! Ş 

La numele acesta, Suzana, care nu ascul- 
tase porunca lui Iliaș, sloboade un țipăt pre- 
lungit şi înainte de ce să fie intrat acela, ea 
se răpede ca fulgerul, se lovesce pept în pept 
cu el, şi în fuga mare trece coridoarele... 

lliaş vreas'o urmărească, dară Veleli apu- 
cându-l de poala roşei sale giubele:— Stăi,
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Măria ta! nu-i vreme acum de petrecut... 
— Ce este? strigă el, cu mânie. - | 
— Suntem perduţil.. ţeara-i în picioare! 

CAPUL WI. 

Monastirea. 

- Cu dou€ dile înainte de cele ce se petre- 
cură la curte, eată ce se urma în altă parte. 

Cetitorul meii bine-voiască a merge cu mine 
pe drumul ce duce la mânăstirea Neamţului, 
acea mânăstire ce se înalță singură în mij- 
locul codrilor betrâni, ca o insulă mică în 
mijlocul oceanului. 

După o di de căl&toriă prin păduri, munţi 
cărunţi şi văi nesfârşite, încinse de pârae ca 
de nisce brăe de argint, eată că noi sosim. 
Biserica principală între chilii este ca într'o 
cutiă fâră capac, împodobită de icoane şi de 
tablouri din sânta scriptură, care de care mai 
răi, mai ciudat zugrăvite. Să trecem răpede 
dealungul cerdacului pe -la vr'o dece uși, 
şajungend la a unspredecea (acea dinainte 
căreia se ved doi salcâmi) să intrăm. Casa 
mobilată foarte simplu, ca ori ce chilie că-. 
Iugărească, este însă de o curăţie şi o re-
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gulă de minune. Pe un divan, aşternut cu scoarţe de țeară, bine ţesute şi felurit văr- gate, stă o jupâneasă tânără, de o frumuseţă mare. Lîngă ea o scrisoare deschisă, dove. desce că a cetit:o. Acum însă cu ochii gân- ditori, ea nu-şi poate opri un zîmbet fericit ce-i scoate o copiliţă de doi spre trei ani, care de la capătul divanului se dă de-a dura ca o roată, spre braţele Jupânesei, ridend cu risul cel ceresc al vârstei seale, pe când lingă unica masă de lemn, de lângă fereastra cea mică, ce lumină casa cu o lumină nesigură, un băeat de vr'o 12—13 ani, frumos dară palid ca o frunză în toamnă, întoarce mere filele unui 
ceaslov. 

Cetitorul cunoasce, poate, pe această jupâ- neasă de nevastă lui Lupu, cu copilaşii să, Ionică şi Rucsăndiţa. De nevoie este să spun însă cum se face că familia lui Lupu e la monastirea aceasta. : Să-şi amintească cetitorul de diua aceea în care Lupu îşi porni de a casă Jupâneasa cu copiii. Atunci nu era de nevoie ca acum, să.scie cetitorul mei, că Lupu îşi trimitea familia să locuească Ja această monastire, singurele locuri cari erati mai respectate până şi de Domnii cei r&i, N'am nevoiă dară să mat spun 'şică 
77643. ÎI. — Zegende Române, 16
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de atunci nici o singură di, jupâneasa -cu copii 
nu mai eşiseră din monastire, unde din timp 
în timp venia Lupul s'o veadă, seaii "i trimi- 
tea scire de el prin vr'un răvaş. Toate cunos- 

. cinţele de pe la oraşe ale jupânesei lui Lupu 
se minunai de dispărerea ei, dară nime nu 
putu afla unde se adăpostise ea. 

Acum s& urmăm. | 
— Ce faci tu, acolo, Ionică, întrebă jupă- 

neasu pe băeat, vădându-l că de unde voios 
se juca, devenise trist şi cu mânica scurteicei 
seale se silea să frece o pată de cerneală, ce 
găsise pe o faţă din ceaslovul săi. 

— Mamă, uită-te că mi-a mânjit cartea, 
Fluturel. 

— Cine ţa mânjit-o? 
— Fluturel, mămucă, băeatul cel de la 

„maica stariţa. | 
— De aceea eşti mâhnit? 
— Dapoi mămucă... tata are să socoată 

că am mânjit-o eii, şi el mi-a dis dăunădi, să 
mă silesc să fii om de omenie şi să nu-mi 
mânjesc cartea. 

— Du-te dară de chiamă pe Fluturel să-l 
ocărăsc că ţi-a mânjit:o. 

Băeatul purcese, dar când fu aproape de. 
uşă: Nu-l mai ocări, mămucuţă, dise el, cu 

p
u
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accent de totrugătoriă, ca să nu plângă bietul "Fluturel. ,. că a greşit... : 
— upâneasa îşi aţinti ochii cu dragoste spre icoana din părete şi căuta par'că pe D-deii să-i mulțămească de bunul suflet ce el dăruise copilului, apoi cu blândeţe, cătri acesta : «Nu te teme, drăguţule; du-te de-'] chiamă să-l vEd şi et». 
Băeatul eşi, Rucsăndiţa se lăsă să lunece răpede la pământ, de pe naltul divan şi se îndreptă spre uşă. 
— Undete duci Săndiţă ?0 întrebă mumă-sa, — Vine. Fluturel, mamă, vine Fluturel | Şi voioasă, ca se ascundea sub o laviţă de lângă uşă. 

Ionică îndată intră aducând de mână pe ruşinosul Fluturel, un băeţel de vr'o 6 ani, cu ptrul creţ şi cu ochii Mici ca de tătar, frumuşel ca un îngeraş. ă Ionică ruga cu ochii pe jupâneasă Să-şi ţină cuventul ce-i dase, de a nu dice nimica lui Fluturel. Ea ”] sărută, şi.] desmeardă, şi nu vede incă pe Rucsăndiţa, care o durea guriţa de când, de sub laviţă, pe sub Scoarța ce Spândura până jos, Sscoțendu-şi căpușorul dicea, «ţii! Flutureli işi; Fluturel |» | Dar deacă jupâneasa nu audia pe copiliţă,
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nu era aşa şi cu Fluturel; el de o dată, de 
- sub mâna jupânesei, care-l desmierda, se răpede 
spre laviţă, dicând şi el: «ţii! iţii!». 

Apoi copila, eşind de sub laviţă şi tirindu-l 
de mână lângă jupâneasă, striga: mereii, eacă” 
Fluturel! 

— Alcui eşti tu, drăguță! 'l întrebă jupâneasa. 
Băiatul r&spunse ceva într'o limbă străină. 

„— Nu poate vorbi mămucă, dise Ionel. 
— Ba nu scie vorbi limba ta, băete, r&s- 

punse jupâneasa, înțelegând aceste, ea, şi astă 
dată încredinţându-se chiar şi din fisionomia 
băeatului. 

In momentul acesta intră o maică devr'o - 

18 ani, frumoasă ca şi jupâneasa. | 
— Ce este, măicuță Csenie? întrebă aceasta. 
— S'a pus la cale; îmi dă voiă... 
— ţi dă?... Ionică iea pe Rucsăndiţa şi 

duceţi-vă de vă jucaţi prin cerdac cu Fluturel. 
Copiii eşiră. 

— ţi dă voiă? repetă ea earăşi cătră juna 
maică. 

— Aşa, jupâneşică. 
— Dei aşa, să nu perdem timpul |— Băr- 

batu-meii mi-a scris că nu mai departe decât 
poimâni are să isbucnească răscoala, . . E vreme 
încă...



  

LOGOFETUL BAPTISTE YELELI 245 

— Aşa, să ne grăbim, să nu perdem 
timpul!— Mâne voii f acolo, şi 'poimâne, 
ajutându-mi D-dei, ţeara-i mîntuită şi bărbatul 
d-tale, jupâneşică, scăpat de primejdie. 
— O! măicuţă! dragă măicuţă! D.deu ţi-o 

ţinea în seamă fapta asta mare — Apoi dintr'un 
săcrieş jupâneasa scoasă un rînd complect de 
straie ale sale şi îmbrăcă cu ele răpede pe maica. 

— Aşa, eşti de tot frumoasă! nici îngerii 
nu ţi-ar putea resista. Privesce-mă, bine | Ai 
fermeca cu albâştrii t&i ochi nu numai pe un 
pecătos ca dânsul, dar şi pe cel mai mare 
împ&rat!... 
— Oare mă poate cunoasce cine-va |, .. 
— Nime, câtu-i lumea! 
— Nici?.,, 
— Cine? Veleli? 
— Ah! mă rog nu mai rosti numele lui 

cel. . . 
— Spurcat.. de ce?.. Din contra lasă 

să-l rostesc, Haidel să te vedem! Acum ţi-e 
vremea să-i resplătesci ticăloşia la care te-a 
adus. .. 
— Ah! nu! nu-mi simt curagiul... 
— Incă-l iubesci, s&rmană măicuţă| .. 

_— Nu, nu-l mai iubesc!.. Nici că pot să-l 
iubesc, de când, din causa lui ca să nu fiii
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aretată cu degetul, am îmbrăcat rasa... Nul 
jupâneşică, nu-l mai iubesc, dar... săi. fac 
vrun răi... | 
— Fie! dar celui-l-alt? 
— Lui lliaş? Ol de acela nu-i vorbă! ţeara 

săraca nu mai poate sub ticăloşiile lui... 
Privesce, pumnarul acesta foarte ascuţit. 

- ŞI arătă un junghierii, ce-l ascunsese în 
sin, sub fermeneaoa de fir, cu care o îm- 
brăcase jupâneasa. 
— Aşa, strigă şi aceasta, înfocată de cu- 

ragiul maicei; moarte! moarte călăului atâtor 
boieri] .. inoarte asupritorului bietei moşii! . . 
moarte lui Iliaș, carele are de scop să răpună 
dilele dragului mei! 

— Jupâneasă, liniştesce-te! Poimâine bo- 
ierul d-tale şi cu ţeara se vor fi resvrătit de 
prisos, căci mulțămită junghierului ăstuia, de 
icea, ticâlosul de Iliaş nu va mai fi, ca să 
le stea împotrivă. | 
— Binel Acum spune-mi drăguliţă, cum ai 

să faci sâ străbaţi până la el? 
— Ajung la curte, cer degrabă să intru 

la Măria sa Vodă... 
„.— Dar de n'or vrea să te lase?.. 
„— Spun că am venit să'i scap dilele de 

un complot... |
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— Nu cum-va să faci una cât asta! 
— De ce? 
— Dar bărbatu-mei, dar atâţia boieri pe cari i-ai perde?.,. - | 
— Aşteaptă; - spun aşa, eu sunt îndată primită... ME uit la el galiş... el îndată mEntreabă ce vreai... eă spun, fâră să-i numesc pe nime, să-şi ferească dilele câ-s în pericol... Apoi mă prefac, înţelegi, ca şi când mi-ar fi drag, afurisitul, . . Apoi... 
— Apoi?.. 
— El me opresce, după obiceiul lui cel spureat. .. Se întinde mai mult; îl las să me coprindă în braţe, şi mi-ţi împlânt în inimă-i pumnalul ăsta, şi fug. 
— A! maică făcu jupâneasa, îngrozită de crudul ei curagit. 
— Ce? tenfori?—Ai vrea mai bine să vedi stingându-se țeara ta? să-ţi vedi în ţeapă — audi jupâniţă, în ţeapă pe soţul t&i? -, Nu! eu fac trei lucruri bune ucigându-l; 1 îi, mântuesc zz0șa, al 2-lea, bărbatul d-tale nu mai e în pericol. şi al 3-lea, ei... ex Saul resbunată de trădarea lui! 
— Ce dici... el? 
— Vei sci altă dată; haide! timpul trece. . . Să te v&d sănătoasă jupâneşică. . .
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Uu redvan o primi la poarta monăstirei. 
Eară jupâneasa, înmărmurită de tonul ei plin 
de r&sbunare, acoperindu-şi faţa cu albele sale 
mâni, lăsă să clocotească în bunul ei suflet, 
furtuna de frică, de griji şi de mustrări de 
cuget, ce înnăscuse în ea ideea, că omorul ce 
avea să facă maica, era cu a sa şciință şi 
învoire! 

CAPUL 1V. 

Conspiratorii 

„Intre aceste, ţeara, care fezlâna de greu- 
Zăți şi nelocmeli, prea lesne se pornise de 
către boieri, sub pov&ţuirea şi înriurirea cea 
puternică a lui Lupu, era acum gata. Flăcăi, 
năimiţi, seimeni fugiţi de la Domnie, aprodi, 
sate întregi aştepta numai semnalul, ca să 
“năbuşească asupra Iaşilor. 

Toamna începuse a îmbrăca natura cu pa- 
lida sa mantie. —Într'o di (a doua de la diua 
aceea în care vădurăm pe maica Csenia seat 
jupâneasa Suzana, neisbutind în planul ei de 
a ucide pe Iliaș), pe când razele rubinoase 
ale genei dilei, resfrânte în albii nouraşi de 
aburi ce împrejurai ca un brâă de gaz poalele 
munţilor, vedeau curânda ivire a soarelui, de
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de o dată codrii din prejurul Iaşilor clocotiră de buciume. Ecoul nu maj repeta decât noa. tele apelului, noatele care chiăma o ţeară întreagă, obosită de tiranii sci, la mântuire, la dile mai fericite. 
Pe când mai mult de 5o de buciumători aşedaţi din zare în zare îndemnat păsul tru- pelor, cari din deosebite puncturi aveai să se întroloace într'o întinsă poemă din aceşti codri; acolo, câte-va sute de seimeni, arcaşi şi sineţaşi şi o mulţime de juni săteni, înar- maţi cu coase şi cu topoare, deşertati un bo- loboc de vin, din carul, împrejurul căruia - stăteau grămădiţi, închinând mereă la pahare, „când întru mântuirea moşiei, când în sănă- tatea căpitanului Lupu. 

Şi căpitanul Lupu era cu ei, Şedend pe un trunchiu de arbore tăiat, cerceta în aş. teptarea sosirei, celor-l-alţi boieri cu satele lor, - num&rul trupelor de care aveai să dispună. Ca o rază luminoasă însenină mândra lui frunte, când se asigurâ de întinsele şiruri, în în fruntea cărora el nu era la îndoială, că va isbuti să mântuiască moşia, — < Beţi, băeţi| striga el din timp în timp. Împleţi cupele Şi beţi în săntatea căpitanului Buhuş, Savin şi Ureche, cari curând vor să sosească !
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— Să trăiască căpitanii! Ura!.. 
— Să trăiţi băeţi! să trăim cu toţii copii! 

Să ne ajute D-dei, ca să mântuim biata noa- 
stră moşie de lighioanele aceste, cari nu se 
satură că beaii sudoarea feţei voastre, dar 
încă şi vouă şi nouă ne necinstesc muierile 
şi fecioarele... 
-— Să moară! să moară! urlară mii de gla- 

suri tot de-odată. 
— Aşa, băeţi! dar tăcere! Audiţi voi a- 

cele tropote de cai, acele glasuri ce cloco- 
tesc ca vuetul de la o sută de mori la un 
loc? .. Ia suiţi-vă, băeţi, câţi-va pe arbori, de 
zăriţi, de vin fraţi de-ai noştrii seaă niscai 
duşmani. 

—- Fraţi] frați! strigară mai mulţi flăcăi, 
cari îndepliniseră porunca Căpitanului. 

In adevăr, peste câte-va minute poiana şi 
pădurea gemea de mulțimea ticsită de ostaşi 
şi țErani, cari soseai din toate părţile stri- 
gând: — Să trăiască jupânul Lupu! Să trăiască 
Hatmanul Savin, jupânul Buhuş şi jupânul 
Ureche! — Să moară Iliaş cu lighioanele lui!
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CAPUL v. 

Sorisoarea, 

Pe când aceste se petreceau in pădure, într'o curtişoară de Ja Iași, din Beilic, găsim pe unul dintre cunoscuţii noştrii. 
Acesta-i Veleli. — F] numera, cu ochii hol- baţi şi scânteitori, în momentul acesta, nisce grămedi de bani, pe cari le r&sturnase pe divan, din mai multe oale, ce scosese de sub podelele patului. | — la așal dicea el, după ce toţi banii nu- meraţi şi legaţi în pungi de pele îi puse iarăși în oale la locul lor; ia aşa!,.. să fie gata toţi bănișorii, .. şi numai cât s'or ivi blăste- maţii ceia, pe la capătul tergului, ei îmi apuc drumul pe la cel-l-alt capet... Dar Iliaş? Ei! scape cum va putea!... Cândiam spus ieri de a doua oară vestea ce-mi adusese Gurdă, că conspiratorii ai să năbuşească cât de cu- rend, el s'a supărat încă că lam făcut dea scăpat din mâni o muiere! — Mai la urmă, ce-mi pasăl de nu-i place să poarte capul pe umere, stee să i-l pună Vasile Lupu alăturea, . , Eu n'am gust însă de aceasta. Cum voiă simți Pâziind prin terg, iute calul şi bine-cuvântat
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fie numele acestei ţări, din care, din gol ce 
am venit, mE& duc încărcat de averi... Ei! 
păcat numai de cum-va Gurdă mi-a fi făcut 
la mânăstire treaba cu care lam însărcinat 
şi n'aş avea vreme să... Mare păcat ar fi,. 
căci ea este frumoasă de tot, straşnic]... Şi 
iar halal de ar isbuti la ea Gurdă cu scrisoarea 
ceea!.,. M'aș fi dus ei însu-mi s'o întâlnesc 
la mânăstire, dar acolo-i afurisita cea de că- 
lugăriţă. ... şi de a-şi da ochi cu densa apoi mi-ar 
strica tot planul pe lângă 7zpâneasa. 

— Cine-i acolo? strigă el de-odată, audind 
nisce pasuri în tindă. 

— Eu, Măria ta, ei, robul Măriei tale, 
răspunse un glas gros şi scârţiitor ca un car 
neuns. 

— Tu eşti, măi Gurdă? 
"Intră un ţigan urit, buzat şi negru ca păcatul. 
„— Ce eşti aşa de opărit? întrebă Veleli, 
vădând faţa îngrozită ce fâcea ţiganul.. 

Acesta se aruncă în genunchi, cu faţa la 
pământ: — « Omoară-m& Măria ta]... Fă ce-i 
vrea cu mine|...s 
„— Ce-ai făcut, câne fără de lege? 
Veleli presimţi o nenorocire, după fiorii cei 

„reci ce fie-care cuvânt al ţiganului, îi trecea 
în inimă; ce-ai făcut, tâlharule?
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— Măria ta am perdut... 
— Ai perdut scrisoarea? urlă Vel Logo- 

fetul r&sturnând cu piciorul pe ţigan, carele 
se buşi cu capul de uşă. 
— Omoară-m&! Măria ta... 
Veleli rămase gânditor o clipă. 
— Minţi, strigă apoi, minţi! n'ai perdut'o, 

câne de ţigan; ai dato lui Lupu... Spune] 
că de nu, te ucid ca pe un câne ce eşti! 

Țiganul, mârşava unealtă cu care se servea 
Veleli la aducerea în împlinire a ori-ce pofte 
şi planuri ticăloase d'ale seale, pentru întâiaşi- 
dată poate în viaţa lui spunea adevărul, când, 
ameninţat de paloşul lui Veleli,. dicea tremu- 
rând de frică: «Stăpânule| milostivulel,. . 
iacă "ţi spun tocmai adevărul: n'am per- 
dut'o. | 

— Ce-ai fâcut dar cu ea, ticălosule? 
Țiganul era să respundă, când un neaşteptat 

personagiii răspunde pentru el din tindă: 
— Nu! n'a perdut'o, căci iat'o la mine. 
Glasul acesta era al Vornicului Vasile Lupu, 

carele intră pe când Veleli remăsese înmăr- 
murit în posiţia sa.— Lupu îşi îndreptă de la 
pragul uşei sineaţa spre Veleli. 
— Jos paloşul, ori te obor pe tine jos, ti- 

călosule | strigă el cu un ton aşa de ameninţător,
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că ticălosul Logofăt nici o minută nu-i trecu 
prin gând să se împotrivească voinţei lui. 

Apoi când grecul fu desarmat, Lupu sco- 
țend din brîi o carte: 

— Ascultă, strigă el, cu un glas cumplit: 

«Jiipâneasă Vorniceasă | 

«Bărbatul d-tale, Vornicul Vasile Lupu, aflatu- 
«lam domnia noastră că âmblă să facă resmeriţe asu- 
«pră-ne ; deci iată că Domnia noastră cercetat'ani 
«de eliîn toată ţeara și Pam aflat unde este, şi dat-am 
<«volnicie credincioasci noastre slugi, lui Logof.-Ve- 
«leli, să-l prindă și să-i taie nasul, după cum se face 
«la toţi acei ce âmblă după Domniă. Și iată căa 
«seară prinsu-l'a pe bărbatul d-le, pe Vornicul Vasile 
«Lupu și poi-mâne, otărît'am Domnia noastră, slugei 
«noastre Logofătului Veleli să-i taie nasul şi ure- 
«chile. — Dear d-ta, jupâneasă, deacă vrei, poţi să-l 
«mântuesci de la această a noastră dreaptă urgiă, 
«venind singură la curte, si dovedesci dumisale Bo- 
cerului Veleli, precum că bărbatul d-tale nu-i vinovat.» 

Iscălit: A/ezaudru Ţliaş. 

— Tâlharule! strigă Lupu, după ce ceti a- 
ceastă scrisoare; tâlharule !... ce însemnează 
această carte?.., Acum degrabă să-mi spui 
de ce făceaţi să-mi vină femeea la laşi... la. 

m
a
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du



  

LOGOFETUI, BAPTISTE VELAIL 255 

domnie?. . „ Respunde, că-mi slobod sineaţa în tine, câne fără de lege]... 
Nici-odată de când mamă-sa îl născuse, într'o oră de mânie a lui D-deu asupra Moldovei, Veleli nu tremurase de groază, ca la audirea 

acestei porunci, neaşteptată, prin care i.se cerea tălmăciri asupra scrisorei aceleia, pe care ceti- torul sper că-şi amintesce cu ce chip fu iscălită 
de Iliaş. | i 
— Jupâne Vornice, dicea el, tremurând fie-care cuvânt; aibi milă de mine, să nu mor în țeară străină... că nu-s vinovat!. . . Măria sa Vodă a trimis această scrisoare, după cum 

vedi... ei nu sciă de ea... 
— Minţi, neruşinatule!, .. 
— Pe Ddeul mei, m& url... 
-— Minţi, feară spurcată!,.. 

_—, De ce dici că minţ, jupâne Vasile?... Pe viul Isus... | — Sfirşesce!, . . — Scoală în picioare," mâi Gurdă şi spune-mi aice ce mi-ai spus în drum, unde mi te-am prins... 
Țiganul se ridică, dar nu r&spunse. .. 
— Ce ai? adaose Lupu... 
— Măria ta, ei ţi-am spus... 
Grecul Veleli îşi oprise până şi răsuflarea. Ca suspendat de buzele ţiganului, el aştepta
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să] audă rostindu-i sentinţa seaii mântuirea. 

— Ce mi-ai spus? strigă Lupu, cu nerăbdare, 

vedând că ţiganul se 'ntrerupse de-odată: ur- 

mează| că pre legea mea... 
Lupu nu băgă de seamă la un gest ce 

grecul făcu ţiganului, pe furiș, un gest foarte 

însemnător, care sar fi putut traduce prin: 

nu spune şi ţi-oiă da bani mulți! 

— Am spus, urmă în stirşit ţiganul, ne- 

dumerit în alegerea amenințărilor de moarte 

ale lui Lupu, şi a făgăduinţei de bani alui 

Veleli; am spus că Măria sa... | 

— Cine, că? urlă Veleli, rezemându-se de 

o laviţă ce era aproape de el. 

— Nu, Măria sa Vodă ma trimis... 

— Minţi, tâlharule |. . . adevărul, ori nu mai 

vedi alt soare ca acuma resărind | adaose Lupu, 

pe fruntea căruia se juca în acel moment o 

rază aurită, ce soarele trimitea prin o fereastră 

„mică, ce lumina întunecoasa locuinţă secretă 

a marelui Logofăt. Tiganul, ori-cât de în- 

curagiat se simţise de gestul cel sublim al 

lui Veleli, începu să tremure ca vearga, la 

ameninţarea lui Lupu, El se asvârli earăși în 

genunchi şi începu a săruta virful încălțăminte- 

lor Vornicului: — Măria ta! măria ta! aibi 

milă... am copilași!. . 
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Bietul Vornicul, care, o clipă înainte, în 
culmea furiei și-a indignării ştergea sudori reci 
de pe'nalta sa frunte, el, la cuventul de cozz/4$, 
simţi leşinând din inima lui şi furie şi indig- 
nare; suvenirul copilaşilor săi se deşteptă; 

„0 amară disperare şi oboseală "i cuprinseră 
sufletul, încât el nu mai avu putere să ţină 
sineaţa în mână; ea cadu pe podeală târînd cu 
densa cea mai de pe urmă scântee de mânie 
din inima lui, şi ca un om ce se îngrozesce 
de fapta ce era să facă, îşi ascunse cu durere 
capul în mâinile sale cele puternice. 

— Am trecut'o la răboji şi pe muierea ta | 
urlă de odată la fereastră, pe din-afară, un 
glas care deşteptă ca prin o lovitură de pumnal, 
pe bunul Lupu. 

Baptiste nu mai era în cameră. Ca ful- 
gerul el profitând de abaterea lui Lupu se 
şi răpedise afară. Acum fugea spre curte în 
fuga mare, ne-atingând pământul şi resturnând 
pre toţi cei din calea sa. Ş 

— Stăi Căpitane! Aidem! soarele.i sus, 
strigă un seimen, care eşi de sub gârliciul unei 
pivnițe şi mi-şi încleştă braţul s&ă de fer 
asupra braţului lui Lupu, care se pregătea, în . 
renăscuta sa furie, să urmeze .după Veleli. 

— Ai dreptate! respunde el, simţindu-şi 
71845. 71. Legende Române. 17
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inima sa în prada setei de r&sbunare şi a da- 
torinţilor ce nobilul s&ă suflet "i impunea; ai 
dreptate! înainte de toate zzoşia/ — Şi în- 
călecând pe roibul ce-i prezenta seimenul, dis- 
păru ca o săgeată, urmat de seimen. 

CAPUL VI, 

Una din dilele cele frumoase ale Moldovei. 

Câte-va ore după aceasta, pe când soarele 
se rădicase de vr'o patru suliţi de la orizon, 
Lupu era earăşi cu ai șăi, pe carii părăsise 
dând de Gurdă, carele, seaii de frica săgeţei, 
seaii din îndemnul a câtor-va rubiele, "i dă- 
duse scrisoarea, prin ajutorul căreia ticălosul 
Veleli spera să isbândească în mârşeavele 
seale planuri. . 

Ce măreaţă şi impozantă adunare găsim 
„noi acuma, nu mai mult în pădure, dară în 
şesurile şi culmele ce se întind între ea şi po- 
litia Domnească. Ce mare de capete încunu- 
nează soarele cu auroasele lui raze!. . 

Indată după sosirea lui Lupu, carele era 
aşteptat, semnalul de purcedere se dă, iar acesta 
poruncesce mai întâiă să se facă rugăciuni. 
Un preot bătrân începe sfinţirea apei. Soarele 
aurind albele barbe ale bătrânilor boieri, lucirea
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sclipitoare a sineţelor, a topoarelor, a coase- lor, solemnitatea „cântărilor religioase, făcea din această adunare ca nisce legioane ceresci cântând mărirea copilului din Vitleem, cântând dreptatea şi pacea, pe care ele aveai să le restatornicească în lume şi să le resbune. După mântuirea ceremoniei, după ce apa cea sântă plouă ca o ploae de aur asupra capetelor mulţimei şi se sărută crucea, Lupu înorânduesce şirul. trupelor; apoi de Ia tulpina unui arbore răsturnat, el grăesce aşia : 
«Boieri d-voastră şi oameni buni! D-deu ne-a adunat pe noi toţi aicea, ca să împlinim voia lui: să - restatornicim dreptatea și pu- „ternicia moşiei noastre | Boerj Şi fraţi! scopul nostru e sfânt! D-dei ne va povăţui să scăpăm moşia din ghiarele asupritorilor, el ne va ajuta să spălăm petele ce aceia ati impus numelui multora din noi! In tine, Doamne, am nă- dăjdvit, şi a tremurat duşmanul met! — Să moară! să moară Iliaș, urlă şirurile, întrerupând pe Lupu. 

— cAscultaţi! urmează Lupu, ascultați: D dei nu vrea moarte pEcătosului; cruţare, fraţilor, până şi pentru lliaş | o cer de la voi, O cer în numele lui D dei, carele în alt-fel nu va bine-cuvânta silințele noastre! ..
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— Ce-i de făcut, dară? întreabă mai multe 
glasuri. 

— Să cătăm a face toate cu binele. Să 
mergem, boieri, cu toții la Iliaş şi să-i spunem 
din partea ţării ca să easă din scaun; iar deacă 
nu va vrea, deacă va avea nebunia a face 
ameninţări, atunci boeri şi frațil sângele care 

„se va vărsa fie asupra luiși a neamului lui! 
“D-qeu ne va ajuta!.. Cât pentru mine, sângele 
meii, de va trebui, gata voii fi a-l vErsa, 
deacă cu preţul lui se va putea, cruţândvie- 
ţele voastre scumpe, care atât trebuesc moşiei, 
să se dobândească mântuirea ei... 

— Aşia, aşia! strigă mii de glasuri; să 
moară atunci asupritorul! 
— Să moară! Veleli şi toţi cei-l-alţi! urlă 

alte şiruri. 
— Să moară atunci necinstitorul numelui 

„mei! strigă şi Lupu. 
La acest strigăt toţi boierii se îndesuiră 

în jurul lui, cerând să se esplice, ce însemnează 
strigarea aceasta. El le arătă scrisoarea sciută, 
le o citi, le spuse vorbele grozave, ce Veleli 
'i trimise fugind, cu câte-va ore mai în urmă. . . 

— Să moară Veleli! Să moară! strigă toţi 
boierii înfuriaţi la audirea acestora. 

— Să moară Veleli! strigă Lupu; dar,
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boieri, deacă va vrea cu binele să părăsească 
moşia ? 

— Ce dici? întrerupseră câţi-va boieri; dar pata numelui tei? | Si 
— Fie! numele mei va rămânea p&tat. Eu voii căta prin alte mijloacesă şterg acea pată, 

adaose el, posomorându-şi privirea ; dar el va trăi)... Aicea nu sunteți adunaţi să r&sbunați 
pe un singur om, ci să mântuiţi moşia întreagă, De veţi putea face aceasta fără versare de sânge, cruţaţi nu numai pe Veleli şi pe Iliaş, 
dar şi pe toţi cei-l-alţi... Ast-fel D-qei ne va ajuta de apururea!.. Acum, boieri şi fraţilor, aidem! Timpul trece... şi fie-care minută ce perdem în deşert este o armă ascuţită ce am putea da în mâna asupritorilor noştrii |. . aideţi boieri! Aideţi bâieţi| 

Buciumele r&sunară, Strigătele de ura şi tropotele cailor clocotiră încă multe minute în 
codri, după purcederea gloatelor. 

CAPUL VII, 

Grecii, 

E timp acuma să ne înturnăm in cămara 
acea din curţile domnesci, în care am. lăsat 
pe lliaş. Veleli, care scăpase fugind de furia
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lui Lupu, alergase să vestească lui voda, că 
rebelii, de cari eri îl însciinţase, sunt aproape 
de târg, au început a se ivi fățiș, 

La audul acestei sciri, Iliaş înspăimântat, 
ca şi când ar fi vădut ridicată vr'o armă gata 
de a cădea d'asupra capului lui, palid ca ceara 
galbenă, cu glasul mai de tot stins, întrebase 
pe Veleli, ce-i de făcut? 

Veleli stătuse pe gânduri, «Să aştepţi, Mă- 
ria ta, respunse el apoi; să aştepţi ca să vedi 
nu-i putea să-i liniscesci cu cuvântul, — ori 
cu frica...» De cum-va te vor lăsa, adăogea 
el, în sine, de cum-va te-or lăsa în tron, m'oiu 
înturna şi eu; de nu .. voii sta până atuncea 
în loc sigur. 

— Să aştept? — dar dilele mele, dragă 
Veleli?. . | 

— O! ei n'or cuteza! — Ş'apoi, mai la 
urmă, întrun noroc!.. 
__— Rămâi dar și tucu mine, dragă Veleli. , . 
Să scii că de-oiii scăpa şi din cursa asta, am 

„să te fac omul cel mai mărit.. 
— Mai bine cel mai bogat... 
— Fiel aşia dară r&mânem? 
— Hă!.. adică... Măria ta... eu cred 

că... mai bine... 
— Ce? şi tu Veleli vrei să mă părăsesci? Tu
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tremuri mai tare decât mine, numai chiar la 
ideea de a rămânea... 

— Măria ta, vedi că ei pot să m& omoare. . 
— Ei bine, dar ei potsă m& omoare şi 

pe mine!.. - 
— Aşia .. numaieipe Măria ta potsă te... omoare... dară pe mine... Vedi Măria ta... ar fi mare păcat să mor tocmai acum când 

am două, trei părăluţe... 
— Apoi ce-i de făcut? 
— Eu unul, sciă că fug, fug unde m'or 

duce ochii! 
— Să fugim, să fugim! că nu-i de glumit 

cu dilele. . . 
— Cum? Măria ta, vrei să fugi? 
— D'apoi bine, ce? ţi-ai scbimbat otă- 

rârea? . 
Şiretul şi mărșavul Veleli vădu că nu era 

chip de a face pe Iliaş să rămâe. Scopul pentru 
care el ar fi poftit aceasta, cetitorul cred că 
Pa înţeles acum din convorbirea lor, * 
— Sa fugim dară, să fugim!.. şi cât mai 

curând, r&spunse el apoi după o mică pausă, 
Oh! Măria ta! dar unde vom mai găsi o ţeară 
bine-cuvântată şi bogată ca asta? adaose el 
suspinând. 

— Aşia, dragă Veleli... unde voit mai
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găsi o ţeara undesă fii Domn şi în mărire. . . 
Dar s'a sfârşit, Veleli; di unui idiclii să spună 
să mi se gătească rădvanele. . 

— Dar. odoarele le laşi aicea, -, Măria ta?, , 
— Să le strângem, Veleli. . . Aide „ajută-mi. 
Apoi Vodă aduse din mai multe cămări 

tot ce găsi de.preţ,; făcu mai multe legături 
grele din ele, împlu mai multe pungi cu i banii 
ce avea gata; apoi, după ce le pecetlui: — A. 
cuma, Veleli, poţi să dici să mi se gătească 
rădvanul. 
„— Dar cu pungile ce să faci, Măria ta? 

întrebă ministrul, neputându-şi deslipi privirile 
de la ele. 

— Al chiamă pe cine-va să le dau să le 
aşede în rădvan... 

— Cum? şi Măria ta ai face una ca asta?.. 
să mai scie lumea că ai bani, ca: să-ţi easă 
înainte, şi. , . Dă-le 'ncoace, să le duc ei sin- 
gurel.— Şi fără a mai aştepta primirea lui 
lliaş, ca un zmei, roşu de plăcere, înflă iute 
pungile şi eşi neputând ascunde un zîmbet 
de mulţămire, ce se desemna în colțurile buzei 
seale. 

Apoi mai mult de două ore se scurseră, 
şi Veleli nu se mai întorcea. 

De odată Iliaş audi mulţime de pasuri pri-
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pite prin coridoarele. curții, şi curend, în că- 
mara unde se afla, năbuşiră mai multe sute 
de greci, întrebuințaţi în serviciul domnesc, 
servicii care se mărginea : să doarmă, să mă- 
nânce, să bea 'și să adune avuţii, pe când 
îndatoririle, ale cărora nume le purtati ei, că- 
deai în spetele a vr'o câţi-va moldoveni, ce 
mai rămăseseră pe lângă curte. | 
— Aman! aman! Măria ta, strigă cu toții 

pe limba greacă, aman! Țeara s'a resculat! .. 
Măria ta!.. O să ne mănânce dilele, cânii 
ceia de ţărani, că ai venit veste că strigă 
prin ţeară, ca să moară greciil.. 

— Uşa se deschide de un idicliăi îmbrăcat 
în roşu şi un ţăran intră tâtrndu-se mai mult 

"pe brânci, şi lăsând după el urme de sânge, .. 
— M'a ucis... Măria ta, a fugitl.. 
— Cine a fugit? strigară tot de odată toţi 

grecii. 
— Jupânul Veleli. 
— Veleli? cu banii mei, strigă Domnul... 

A! trădătorul!.. Şi se lăsă disperat pe capă- 
tul divanului lingă care stătea în picioare. 
— Veleli? murmură earăşi grecii îngroziţi, 

Veleli. ne-au lăsat!. . 
Câte-va minute în cămara aceea nu se mai 

audiră de cât .bătăile cele sgomotoase ale
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resullărei grecilor şi gemutul ţăranului, carele 
pe toată minuta se făcea mai slab. De o 
dată nisce strigăte prelungite şi ca de mii 
de glasuri venite din apropiere, străbătură în 
cămară şi deșteptară ca cu o ascuţită lovire, 
îinmărmuritele inimi ale celor de faţă, cari 
toţi se repediră spre ferestre. 

CAPUL VIII. 

Răsbunarea poporului. 

Asemenea şiroaelor celor frumoase, ce ră- 
pedindu-se din munţi, restorn tot din calea 
lor, tot ce le impiedecă cursul, este poporul 
când furia-l guvernă; atunci el nu poate fi 
împedecat nici de cei mai respectaţi şefi ai 
lui, nici de egurile de tunuri, ce ar împroşca 
moartea, între şirurile lui, nici de baionetele 
ce ar resturna şirurile naintaşe şi, ziduri de 
care se turtiai altă dată ghiulelele tunului, 
cad sub topoarele lui; temniţele în care ge- 
meaă mii de nenorociţi şi de nedreptăţiţi, 
cad ca prin farmec, numai la ameninţarea a 
câtor-va sute de inşi din popor, cad, se pră- 
buşesc, sub puternica lor resuflare.!.. 

Strigătele ce Iliaş cu ai s&i audiseră erau 
strigătele ce vântul aducea din strigătele săl.
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batice, ce scotea şirurile revoluţionarilor, in- traţi de mai multe minute în târg. Fruntea acestora, formată din Seimeni şi boeri, era acum aproape de curte, pe când coada seaii mai bine gloata nici intrase în oraş, întinden- du se pe acolo pe unde astăgi sunt Păcurarii şi până sub Miroslava, atât de mare era nu. - m&rul satelor ce alergaseră să mântuiască ţeara. 
Vr'o 5o de stânjini încă de calărit şi bo- „ierii avea să ajungă la Domnie. 
Când de o dată un strigăt, carele se pre. lungi din toate şirurile cele mai îndepărtate până aproape de boieri, “i opri pe loc. 
— Să moară! Să moară! striga şirurile de țerani din urma seimenilor. 
— Ce este acolo? srigă Lupu; ce este a- colo? Loc! Loc! 
— Loc, băeţi! repetă după el şirurile de seimeni, îndesuindu-se unele în altele, ca -să deschidă trecătoarea calului lui Lupu, carele vroia. s'alerge spre puntul de unde vântul aducea strigăte sinistre, hohote grozave, sar- casme ne-audite! 
Curând Lupu audi acele glasuri mai de aproape: Să-i taiem nasul! striga unii. — Ba urechile! urla alții.



268 " LOGOFETUL BAPTISTE VELELI 
  

— Nu! să'i scoatem ochii cu sfredelul! că 

aşia a scos el ochii bunului meă!.. — Să-l 
înţepâăm | 

— Sa-l ardem!—De geaba, băeţi, că nu 
arde că-i vârcolaci! ha! ha!. . 

— Ce naiba stai atâta la vorbă, măi Bardă? 

Dă-i cu măciuca 'n cap!—Hal bine! dă-mi 

acum urechia stângă. . . nu vreat cea dreaptă, 

că pe cea stângă a tăiat'o el tatălui mei! 

Lupu presimţi o grozavă vedere şi se înfioră. 

— Ce este, oameni buni, strigă el; ce este? 

— Ce?.. nu scii? răspund mii de glasuri: 
lam găbuit ascuns într'un gârliciă. . . 

— Pe cine? 
— Pe tâlharul carele ne-a mâncat bunul, 

moşia şi dilele la atâţia... Pe Veleli. 
— Pe Veleli? .. Loc! oameni buni! loc Că- 

pitanului Lupu! 
_— Loc Căpitanului Lupu! strigă şi seimenii 

din urmă. Dar mulţimea stăpânită de o sin- 

gură idee, de resbunare asupra lui Veleli, 

era surdă la asemenea poruncă, şi cu urechia 

la pândă, ea cerca să prindă orice cuvânt 

grozav ce venea de la câţi-va stânjini mai de- 

parte, cuvânt pe care îl repeta cu o vie mul- 
ţămire, rigend cu hohote grozave. 

Calul lui Lupu îşi muşca zăbala şi îm-
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proşca mulţimea cu ţărână, în nerăbdarea sa, 
De o dată un hohot diavolesc se întinde în 
gloata îndesuită şi mii de glasuri urlă: — Mie, 
mie, un picioruţ! .. 

— Un deget măcar, mie! 
„— Ochii lui daţi-mi! 
— Capul! capul! să i-l pun icea în coasă!.. 
— Hal ha! ha! a perit fiara! 
— E prea târdiu, gândi Lupu, la audul 

acestor strigăte sălbatice. Şi în faptă era prea 
târdiă, căci când după câte-va minute, mul- 
ţimea îndestulată de cruda ei sete de resbu- 
nare, i făcu loc ca să treacă, el nu găsi în 
locul unde urmase scena, decât câte-va pete 
de sângel.. Tot trupul lui Veleli, bucăţit 
de popor cu topoarele, era împărţit pe la 
sute de ţărani; unul avea în coasă un picior 
al lui, altul capul cu ochii holbaţi şi limba 
între dinți... ista o ureche, cela o mânăl 

Grozavă e resbunarea poporului, dar ori 
cât de grozavă arare-ori este nedreaptă! 

— «Ol nestătătoare şi nici o dată încre- 
«dinţate lucrurile lumei| cum vrestează toate 
«şi turbură şi face lucruri împotrivă; când 
«cu cale este a fire frică celor mici de cei 
>mai mari, iear cursul lumei aduce de multe 
«ori, de este grijă celui mare de cei mai mici.
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«Fericiţi sunt, Craii, Imperaţii şi Domnii, 
«care domnesc aşia, să a de fie de cei mai 
«mică nici o dată silă». 

Eată ce cugetări scoate din inima lui Mi- 
ron Costin, revolta ţărei în contra lui Iliaş 
şi deacă spiritul secolului în care vieţuia Mi- 
ron, “| făcuse să dică că «cu cale este a fire 
frică celor mai mici de cei mai mari», ce lec- 
ţiune frumoasă, ce lecţie nu dă el celor mari 
când adaoge; «Foriciţi cei carii domnesc aşia 
să sa de fie de cei maă mici Sl» 

Acuma să reapucam naraţiunea noastră de 
unde am lăsat'o. 

Lupul, bunul acest suflet a căruia mânie 
nici o dată nu ar fi mers până să întindă 
mort nici pe cel mai înverşunat duşman al 
său, Lupu se mâhni peste seamă, vedând sce- 
nele aceste crâncene, şi întorcându-se către 
boierii ce-l aştepta: — «D dei a făcut drepta- 
tea sa! dice el: Veleli a fost bucăţit de po- 
por!.. fie numele Domnului bine-cuventat! —> 

Intre aceste boierii sosiră la Domnie. 
Lupu în fruntea tuturora intră în curte ; socot 

de prisos să spun în ce stare aflară ei pe Iliaș. 
— Mă rog, d-v., boeri, ertați-mă! striga el, 

împreună cu toţi Grecii, aruncându-se în ge- 
nuuchi.
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Mai mulţi boieri hohotiră la vederea po- 
rumbatecilor feţe ce schimba aceia, dar Lupu îi 
privi cu mânie; apoi cu blândeţe către Iliaș : 

— Doamne! “i dise el, ţeara a năpustit în 
oraş; cu toţii s'aii ridicat asupra Mării tale, 
ca să-ţi repună dilele; ascultă cum strigă în 
toate părţile pe Greci!.. 

In faptă, ostaşii şi poporul grămădit prin: 
ograda Curţei şi pe toate ulițele, şi pe câmp, 
chiuia şi striga: <IDă-nc, Doamne, pe Greci!s 

Eară aceştia în genunchi la audul turbatelor 
acestor strigăte, începură unii a plânge, alţii a 
săruta poalele boierilor strigând: Aman !Aman| 

Vodă Iliaș însă mai încuragiat de tonul 
cel plin de bunătate cu care vorbia Lupu, 
sculându-se, dise: | 

— Boieri d-voastră! deacă se ridică ţeara 
asupra Grecilor şi asupra mea se ridică!) ; 
ce-i de făcut?— 

— Să lași ţeara! — S'o lăsaţi! strigară 
câţiva boieri de abia stăpânindu-și mânia. 
— Bucuroşi! prea bucuroşi boieri d-vostră, 

respunseră Iliaş şi toți Grecii, a cărora vi: 
nete feţe începură a mai veni la audul aces- 
tor cuvinte în celorul fesului de pe capul lor. 

  

1) Vegi Miron Costin, faţa 264,
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— Dar cum vom putea eşi teferi, adaose 

Iliaş.” 
— Măria ta, nu te teme, răspunse Lupu, 

noi te vom însoţi... Şi-apoi să scii Măria ta 

ci poporul nu te ur&sce atâta cât urăsce pe 

d-lor şi pe bietul răposatul Veleli. . . 

— Ce? a murit! întrerupseră Iliaș şi Grecii. 

— Dau sfâşiat, țăranii! 
— D.qei mi-a r&sbunat moartea, strigă un 

glas înnăduşit, dintre Greci. 
Apoi unei buşiri ca şi când ar fi cădut 

nisce plumb pe podele, succedă un gemet 

lung, şi-apoi tăcere. — Boierii toţi îşi întoarseră 

privirile spre locul de unde venea acest gemet. 

— Sunt perdut! dise cu disperare, Vasile, 

privind cadavrul lui Gurdâ... a murit şi a- 

cesta, singurul ins, carele putea dovedi că 

femeea mea nu-i vinovată!.. Oh! Dumne- 

deule! 
Şi 'şi ascundea în mâni capul se. 

Grecii nu înţelegeai nimica din aceste, ba 

nici Îliaş însuşi. 

— Ce ai, vornice Lupu? îl întreabă acesta, 

— Ce am? strigă acesta, întrun moment 

de. furie, cu un glas, care făcu să tremure 

şi măduva din oasele lui Iliaş... Ce am?.. 

mă mai întrebil.. Ol de n'aşi avea mai în- 
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tâiu să lucrez, depărtându-te, pentru mântui- 

rea moşiei; de mult te-aşi fi trimis eii sin- 

our după ticălosul t&ă de Logoftt. .. ori ţi-ai 

fi dat seamă de necinstea ce ai să-mi laşi... . 

— Ucide-ll d&i, ucide-l! logofete, strigară 

vro câţi-va din boieri mai iuți la caracter: 

nu-ţi lăsa neamul pătat de densul.... 

— Ba nu, boieri, nu! să-l lăsăm, să se 

ducă în plata cerului, decât pentru resbunarea 

mea... (şi nu sciii de sigur de-i vinovat şi 

el) ucigându-l, să mai atragem asupra bietei 
moşii urgia Porţei. . . 

— Dar d-ta, jupâne? strigară mai mulţi boieri. 

— Ei... voii căuta prin alte chipuri să-mi 

spăl pata numelui mei. . . 
Şi dicând aceste fruntea lui se increţi; ochii 

lui se posomoriră; o grozavă otărire se în- 

fipse în mintea sa. — Boieri! să nu perdem 

vremea în vorbe deşearte, le dice el după 

câte-va minute de tăcere. D-ta jupâne Ureche 

adu aicea câte-va sute de seimeni cu sineţile 

gata. . e i 

Iliaş şi ai sâi ori cât "i reasiguraseră vor- 

bele lui Lupu, la audul de seimeni cu si- 

neţile gata, recădură earăşi în spaima lor cea 

d'ântâi. Eară Lupu apropiindu-se de fereastră, 

se adresă către mulţime: 

71935. 1]. Legende Române, 18
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— Oameni buni! aşa-i că noiam venit să 
mântuim moşia de Greci. 

—  Aşiai! aşia-i strigă mulțimea... . 
Iliaş şi Grecii încep a plânge, Lupu se în- 

toarce spre ei: Liniştiţi-vă, le dise el. — Apoi 
earăşi către mulţime: 

— Oameni buni! nu-i mai bine să nu facem 
vărsare de sânge, deacă Grecii ar vrea să easă 
singuri din ţeară.., 

— Ba nul să moară! să moară, urlă mii 
de glasuri... 

—  Așşia-i! să easă mai bine cu toţii! strigă 
«câţi-va mai moderați. 

;- —. Ei bine, boeri, ce-i de făcut? se întoarce 
de dice Lupu. 

2 — Sa fie după voia mulţimei, murmură 
mai mulți. 

— După voia mulţimei? strigă Lupu cu 
indignare; dar mulţimea cea pe care am ascul- 
-ta-o astădi, când urgia Porții ar veni asupra 
moşiei, pe noi ne-ar blăstema, că am ascultat 
glasul turieiseale celei turbate. . . Nu! boieri. . . 
Suitu-s'ati câte-va sute de seimeni acolo? 

— EI stau în sală, respunde Ureche. 
— Bine. Apoi, cătră Iliaș şi Greci: 
— Ascultaţi! ! poporul vrea moartea voastră; 

noi însă vE putem :mântui de furia lui deacă
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acuma de'ndată veţi jura că nici odată nui 
căta, nimeni dintre voi, să faceţi r&ă ţărei 
acesteia, pe lângă Turci... Alegeţi! moartea 
seati viaţa! 

— Jurăm! jurăm, strigă cu toţii, . | 
— Bine! Apoi scoţendu-şi ascuţitul s&ă an- 

geriă, cu el în mână: Urmaţi-mă, boeri, dice 
el, către tovaraşii săi; urmaţi: mE şi voi, adăogi 
el Grecilor, de voit muri ei, veţi muri şi voi! 

După ce toţi eşiră în coridoare, Lupu al- 
câtui un patrat de seimeni, aședă pe toţi 
Grecii în centrul lui şi el cu boerii în frunte, 
cu arma în mână, dădu semnalul de marş şi 
coboriră scările curţei strigând: loc! locl.... 
Eară mulţimea ce o clipă mai naintear fi nă- 
pustit să rumpă pe Greci sub gura a mii de 
tunuri măcar, mulţimea acum uimită de fapta 
lui Lupu, după ce ea n'o putea înţelege, se 
dădea în lături în tăcere, ca sub puterea unui 
farmec. 

Ast-fel Lupu isbuti a eşi ca un bun mari- 
nar, care prin. mijlocul valurilor turbate ale 
oceanului, guvernă vasul s&i. Curând ei vor 
trece şesul Bahluiului, ce geme de mulțime. . . 
Eată-i aproape. de Monăstirea Balicăi. .. 

Dar între aceste uimirea cea dintâe a po- 
„porului făcu loc unei furii neaudite,- până şi
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asupra lui Lupu. Sarcasmele şi înjurăturile în- 
cepură a ploua asupra lui... Curend, ori cât 
cu detunătorul. săi glas striga loc! vibrând 
în aer arma sa, nimeninu se mai dedea în 
lături, ci mai ales năvălea asupra patratului, 
Pe când între aceste Lupu, în perplexitate-i nu 
scie de trebue să poruncească seimenilor să 
dea cu sineţele în mulţime seau de a lăsa pe 
Greci jertfă furiei gloatelor, de odată, unul 
din mulțime, ca un glonte se asvârle, asupra 
careului, '] sparge, se răpede asupra lui Iliaș, 
în repegiunea sa "lapucă de haină şi cearcă 
al târi după sine; mai mulţi alţii încuragiaţi 
de fapta acestuia se răped după el. .. Dar Lupu 
e acolea, le arată arma sa amenințătoare, 
apoi ca un leu se răpede asupra celui ce 
tărăsce pe ]liaş... Acesta îngrozit cearcă a 
tări mai iute pe Vodă, dar remâne numai cu 
o bucată din haina lui în mână, căci toți Grecii 

'] ţinu de ceea-l-altă parte... El fuge şi când 
e destul de departe de Lupu, care "1 urmă- 
resce, scoate din brâi un os, un fluer de pi- 
cior, "| răpede asupra acestuia! — Na! urlă 
tigrul; na! mori de cs de Grec... deacă ţi-s 
aşa de dragi, mori de osul lui Veleli. Şi sângele - 
gâlgâe din rana ce bietul Lupu a primit în 
frunte, el se cumpănesce să cadă... însă nu!
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el îşi şterge cu mânica straiului săi sângele 

de pe faţă, reaşează şirurile patratului, dă 

poruncă seimenilor, în audul tuturora, să dea 

fără cruţare de s'ar mai ispiti cine-va să spargă 
patratul. 

Intre aceste cerul se acoperise de nori grei 

ca plumbul; curând o vijelie groaznică precede 

o ploaie rece de toamnă, care împrăștie pe 

mai mulţi dintre înverșunata mulţime. Cu toate 

aceste cei mai furioşi se ţineau după carei, 

înjurând nu numai pe Vodă şi pre ai lui, dar 
şi pe boieri. 

Ori cât puteai seimenii impune respectul, 

şi ori cât de brav era Lupu, el vădu bine 

momentul când de nu va avea recurs la alte 

mijloace, tot n'o să isbutească a scoate pa- 

tratul din pericol ; deci, după ce şoptesce ceva 

la urechile boierilor, iea calul unuia dintre ei 

şi dându-se cu vr'o dece paşi în urmă începe 

a striga: 
— Oameni buni! nu lăsaţi! ai mai r&mas 

Greci în Târg!... Audiţi, ci-că dai foc!... 
Nu lăsaţi oameni buni! 

Şi dând drumul calului: loc! oameni buni! 
Grecii dai foc târgului. 

In zadar câţi-va mai şireţi strigă: nu cre- 
deţi! nu credeţi oameni buni!
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"Câte-va minute după aceasta: de abia r&ma- 
seră câte-va sute din acea mulţime nenumă&rată 
ce inunda şesul, căci unii alergaseră în târg, 
credend disa lui Lupu, alţii,—ac.i ce erai 
de pe la sate,—să prindă Grecii, .. cei mai 
mulți să privească la foc, şi rămășița, târită 
în repegiunea şi îndesuirea tuturora, Aceasta 
o preveduse Lupu. Cei remaşi vădendu se prea 
puţini ca să poată îndrăsni ceva în contra 
armelor seimenilor, seaii poate obosiţi şi în-' 
gheţaţi de ploaia cea rece ce nu contenea; 
r&maseră şi ei cu toţii de careu. Eară acesta 
când fu îndestul de departe de ţărani, boierii 
dădură Grecilor cai de ai lor şi de ai seimeni- 
lor, şi rinduind din aceştia o escortă nume- 
roasă de a nu lăsa pre Vodă Iliaş si fugă 
cum-va la Tătari şapoi să vină cu urgie asupra 
ţ&rei, după ce dic, boierii, ficură aceste, se! 
reînturnară mai toţi în orâş. 

* CAPUL IX. 

După furtună 

In dimineaţa dilei următoare, un soare cald 
succedă furioşilor nori ai furtunei dilei şi a 
nopții trecute; o linişte adâncă în oraș şi în
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câmpii succedă înverşunatelor strigăte ale mul- 
ţimei turbate de setea r&sbunării. . . : 

Grămădile sătenilor, ridend acum de gluma 
ce le trase ieri Lupu, glumă care, de n'ar fi 
profitat. el.să se ascundă, ar fi plătit'o cu 
vieaţa; acum, dic, ei ridend se trag pe la 
satele lor; — atâta-i de lesne de a îndestula 
setea de r&sbunare a poporului, pe când setea 
asupritorilor lui, setea de avuţii, setea de mă- 
rire... nu cu sângele unui ticălos ca Veleli, 
dar. nici cu sângele a mii de drepţi, ce cad 
jertfă lor, nu li se mai potolesce!. 

Insă să trecem de acum asupra unei qile 
aşa de furtunoase şi grozave, dar şi frumoasă 
în istoria ori-cărui popor. 

In dimineaţa dilei următoare, în aceeași că- 
mară care fusese martoră orgiilor lui Iliaș, toți 
boierii ţerei, mari şi mici, presidaţi de mi- 
tropolitul şi de Lupu, ţineau sfat: pe cine 
vor să aleagă de Domn? 

O mulţime de glasuri începură a cere pe 
Vornicul Lupu, dar acesta, cu fruntea legată 
din pricina rănei seale, cu faţa palidă şi cu 
un zîmbet amar pe buze: — Vă 'mulțămesc 
din inimă curată de alegere, dar martor îmi e 
D-deu, că nu mai pot primi mărirea aceasta. 
Eu vă -propun să alegeţi Domn pe Barnovski,
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că-i om cu minte şi e bun şi cu ţeara le- 
şească.... 

Atunci toate glasurile fură pentru Barnovski, 
căruia se otări dea ise trămite o solie dintre 
boieri ca să-l poftească la tron. 

CAPUL X. 

O di după aceea 

O di după ce se ţinusfatul la curţile dom- 
nesci, un om îmbrăcat în straie ţărănesci cu 
o înaltă căciulă ţurcănească îndesată pe ochi 

“îşi lega calul lângă poarta monăstirei cuno- 
scută cetitorului, apoi intră într'o chiliuță de 
lângă poartă, de bună seamă chilia portăriei. 

Acolea, scoase din chingă o pungă cu ru- 
biele şi o puse pe pripiciul hornului; mai scoase 
şi un cuţit. Apoi întorcându-se către bătrânul 
călugăr, care la intrarea lui se sculase de pe 
divanul său de rogojini, îngrozit de s&lbateca 
privire a celui intrat: 

— Călugăre, "i qise el, privesce! — acolo 
avere să n'o poţi sfârşi cât vei trăi; ici un 
cuţit, audi? —un cuţit]. .> 

Betrânul tremura de frică. 
—Nu te teme, părinte; Sfinţia ta poţi să alegi 

pe care vei vrea din aceste două; punga vei
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lua-o când îmi vei spune adevărat deacă ju- 
pâneasa Vornicului Lupu a eşit de trei septe- 
mâni încoace din monastire, .. Eară cuțitul îţi 
va scurta dilele, când vei tăgădui. .. Alege!... 

Intre aceste, călugărul după glasul necunos- 
cutului recunoscuse pe Vornicul Vasile, pe care 
de mai multe ori avusese ocaziune de a "1 audi 

vorbind cu soţia sa, când eşia cu ea pe poartă, 
ca şi cu vr'o trei s&ptămâni mai în urmă, să 

facă câte o mică preâmblare. 
» — D-deu să te ferească ! jupâne dragă, de 

a face un păcat ca acesta... mai bine ei ţi-oiii 
spune tot ce sciii, în frica cerului... 
— Haide! acum, degrabă!. .. 
— Sunt câte-va dile de când jupâneasă s'a 

dus cu redvanul nu sciii unde... 
— Şi când sa întors? — 
„— Numai alaltăeri dimineaţă. 
— Alaltăeri?.... ii bine minte?... 
— Prea bine... 
— Dar poate nu era ea? spune! . 

— Cum nu? cu fermeneaua cea de fir, cu 

fesul cel alb... ol ea era... 
— Oh! destull... ia-ţi banii, călugăre, şi 

mă iartăl... 
Apoi s&rmanul Lupu convins că a fost în- 

şelat de jupâneasa sa, eşi din chilie strîngendu-şi
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fruntea în mâni, ca şi când ar fi vrut s'oîm- 
piedice de a se despica de focul ce-l ardea! 
EI stătu lângă poartă câte-va minute, ca un 
om nehotărit încă ce drum va apuca; apoi 
ştergând o lacrimă: <S'a sfârşit! murmură el, 
cu un glas înlăcrimat, dar hotărit, s'a sfârşit|. . . 
Patria nu mai are nevoie de mine şi nu pot 
să las cel puţin s&rmanului Ionel şi dragei 
Rucsăndiţei un nume nepătat!... Sărmanii 
copii]... Oh D qeule! de ce trebuit-a să mă 
însor, deacă nu-mi era menită o viaţă cinstită, 
cu muiere mea?... de ce trebuia să las co- 
piilor mei numai o mamă nelegiuită...> Şi 
suspinând adăogi, după o mică. pausă: 

— Nu aicea, ca să m& mai vadă ea; nu 
aicea, ci colo 'n codri!... 

Apoi trist şi obosit, elplecă tulburat spre 
locul ce ar&ta. Nu făcu însă dece paşi şi se 
întâlni faţă 'n faţă cu un călugăr bătrân. 
— A! bine ai venit, jupâue dragă! strigă 

el după ce cu mare luare aminte] esamină 
o clipă până-l cunoscu. | 
— Sărut mâna, sfinţiei. tale... 
Călugărul acesta era stareţul. — Va să dică, 

biata măicuţă tot ţi-a ajutat? 
Lupu nu r&spunse, căci nu înțelese despre 

ce e vorba,
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— Biata maică Csenia tot ţi-a ajutat? repeti 
el mai tare, credend că n'a fost audit. 

— Despre ce vorbesci, sfinția ta? 
— Ce te mai prefaci că nu scii? Nu te 

teme de a spune, căci eă i-am dat voie să 
meargă la Iliaș să ţi ajute. 

— Să meargă la Iliaş, dici?,. Cine? 
— Maica Csenia?.. eată cum se preface 

că nu sciel | 
— ME rog, părinte, vorbesce-mi mai lămu- 

rit; . Maica Csenia? | 
— Aşa, maica Csenia, îmbrăcată în vest- 

mintele jupânesei d-tale. . . 
— În vestmintele. . . jupânesei mele? Ahl.. 

urmează! .. m€ rog urmează? 
— A fost la laşi... 
— La laşi?.. —Aşa; ce? nu scii?,. 
— Maica Csenia îmbrăcată în vestmintele 

jupânesei mele, a fost la Iaşi?.. murmură 
Lupu, r&spundend nu stareţului, ci unei cu- 
getări, care-l preocupa." 

— Aşa, mai alaltăieri, .. 
Un suspin de acele care lasă pieptul ap&- 

sat mult timp de o grea povară, când e uşu- 
rat de ea, un suspin de aceste scoase și Lupu, 
când incepu a înţelege că femeea sa poate 
nu era vinovată,
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— «Degrabă, părinte! Şi fără să'şi explice 
gândul săi către călugăr, rămas în uimire, 
el purcede în fuga spre mănăstire, trece poarta, 
ajunge la chilia jupânesei, nu ia seama la 
calul legat de un salcâm, intră... 

Acolea el află pe un boier anume Con: 
stantin Aseni, acel om de casa lui Iliaş Vodă, 
care descoperise boierilor, cu câţi-va ani în- 
ainte, eară mai ales lui Lupu, lui Buhuş şi 

lui Săvin, cum-că Vodă avea de gând, după 
sfatul lui Baptiste, săi ucidă. La picioarele 
acestui boier zace trântit ţăranul Gurdă, ca- 
rele numai cât leşinase la Curtea Domnească, 

unde cetitorul își amintesce poate, că lam lă- 
sat — Acesta istorisesce prin cuvinte între- 

tăiete şi mai neînţelese toate ticăloasele pla- 
nuri ale lui Veleli, asupra jupânesei... 

Când vădu pe Lupu intrând, el se târî 
până la picioarele lui şi sărutându-le: — Stă- 
pâne! jupâneasa nu-i de loc vinovată... nu! 
eu mă jur... că ori-ce a dis... calăul de 
Veleli... carele ma ucis doară nu mi-a da 
ceea ce-mi fâgăduise de ţam tăgăduit dău- 
nădi adevărul. .. 

Nu putu mântui vorba. Dându-şi ochii peste 
cap, stors de oboseală de opintelile cu cari 
nefericitul se anina de vr'o câte-va momente
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de viaţa ce-i mai r&mânea: — Copilaşii!.. 
strigă el, cu o opintire supremă şi moare. 

Bietul Vasile Lupu înduioşat până la la- 
crămi de scena aceasta, îmbrăţişează pe ju- 
pâneasă, care spusă tot ce cercase să facă 
călugârița Csenia, doară lar feri pe el de 
pericol. Vasile nu era de ideea ce avuse Cse- 
nia, care voise să ucidă pe Iliaș, fiind-că lu- 

crul nu isbutise, nu-i impută nimic, ci-şi îm- 
braţişă copilaşii, cari-l încunjurai. — Apoi 
Aseni "i povesti cum el dăduse de ţăran la 
curte, pe când urma svoana pe şes, cum a: 
cesta ”] rugase să-l aducă până acole, să spue 
jupânesei ceva foarte însemnat, ce nu voise 
a spune Vornicului, în sfârşit cum Aseni "| 
aduse dinapoia carului, viaţa ţiganului ne dân- 
du-i timp de a mai merge pe la casa sa să-și 
ia rădvanul. 

Câte-va minute după aceea Vasile Lupu 
reintrând, după ce întovărz şise până la poarta 
monastirei, pe Aseni, şi reîmbrăţișându- şi ju- 
pâneasa, "i dise: 

— «Pentru tine, dragă jupâneasă, nam pri- 
mit Domnia; pentru tine, de acum, am.să 
lucrez s'o capăt!» 

1835,
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Madrid... Decemare 1853. 

QUERIDO RIVERO 

Ți-aduci aminte de dilele cele frumoase ce pe- 
trecurăm sub cerul şi mai frumos încă decât di- 
lele, al Alicantei? — Ți-aduci aminte de versurile 
ce-ai improvisat, sub desmerdările gingaşe ale ne- 
fericitei teale soţii? — Versurile teale sunt cele ca- 
re-mi sunt” mai dragi din tot albumul mei, și ca 
o dovadă de acâsta, îţi trimit o mică nuvelă, bro- 
dată pe tema versurilor teale Ea este scrisă, iu- 
bite amice, la umbra palmierului celui din via Con- 
telui de Parsen, eră palmierul nostru favorit, — la 
umbra viei ce se cațără pe înalta lui tulpină; îm- 
bătaţi de parfumul portocalilor și al alămâilor, de 
câte ori miedul nopței ne-a surprins acolo?.. 

Nuvela nu ţi-o trimit în schimbul versurilor teale, 
ci ca o îndemnare ce-ţi fac, de a lăsa să-ţi crească 
până la primă-veară din noii aripele dorului, sprea
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veni la Valenţia, unde te așteaptă tristele, dar dulci 
suvenire ale fericirei teale, şi mângâerea în braţele 
amicilor tăi. 

P. S. <De cum-va vei publica nuvela, să nu uiţi 
de a-i pune rândurile aceste în loc de prefeață, 
căci, pre-fefele «sunt de zigueur» în dilele noastre, 
unde nimica nu se face pre fază l» 

V. &. Urechlă. 

IL. ” 

De odată rumena nepoată de vieriţă aruncă 
un țipăt de bucurie. 

“Atuncea fetele adunate la cules, . începură 
a murmura în cor: «Ce este?» 

Apoi, la pârleazul livezei luciră doi ochi 
îndreptaţi în spre Mărgărita. 

Mărgărita era frumoasa copilă ce ţipase. 
* Dar de ce ţipase? De ce rumena şi mica 

sa guriță aruncase în aer acea nebunatecă 
expresiune de bucurie, acea scânteie electrică, . 
acea ploaie de alegrie ce se smuncise din 
inima ei? 

A! eacă ce vrem să spunem, dar pentru 
ca să spunem aceasta, să apucăm pe cărarea, 
care mai iute ne va scoate în pîrtea, istorioarei 
noastre. 
La gurile Dunărei, căci acolo ne aflăm, în- 

floresc destindătorii fiului Italicei, despre carele
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poetul spaniol Francesc Medrano, a dis în 
poemul s&ă, « Cazezon a las rutnas de Italica» : 

<A qui naci6 a quel rayo de la guerra, 
«Gran padre de la Patria, honor de Espana, 
«Pio, felice, triumfador Trajano, 
«Ante quien muda se postro la tierra 

«Que ve del sol la cuna y la que bana 

«El mar, tambien vencido, Gaditano». 

«Aci născu acel fulger al resbelului 

<Mare Părinte al Patriei, onoarea Spaniei, 
«Piul, fericele, triumfătorul Trajan, 

«Inaintea cui mută se prosternă ţera 

«Carea vede leagănul soarelui, şi acea care o 
scaldă 

«Marea, de fasemenea învinsă, Gaditanului», 

In mijlocul acestor fraţi ax spaniolilor, în 
poeticele lor obiceiuri, înfloresc şi mii de tra- 
dițiuni încântătoare: 

Se crede în România că D.deti formează 
de-a-pururea două inimi de-odată, că se despart 
cădând din mânile seale, câte odată spre a 
nu se întâlni nici odată până la cer, şiune-ori 
spre a se întâlni pe pământ. În ambele casuri, 
este amorul, fericirea, paradisul. 

Nu-i lipsă să spunem că acele dout inimi
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asemenea sunt de-a-pururea una de un flăcăi 
şi alta de o copiliţă! 

Dar cum să se găsească aceste inimi, cum 
să se cunoască, să se unească cu siguranţă! 
De multe ori este îngânare, înşelare, şi aceasta 
face căsătoriile cele nefericite. 
„Numai Româncuţele de la Dunăre nu se 
înşeală nici odată, ele cunosc arta de a-şi 
vedea 7sz/zi, adecă inima, ce le este destinată, 
de a afla de la umbrele lor mărimea amoru- 
lui .ursiţilor, iarna, după doui simburi de alună 
coprinși într'o singură coajă ; primă-veara, după 
două cereşe lipite ca buzele în zîmbirea unui 
copilaş; veara după dou spice tot pe un paiă; 
toamna după două crenguţe de busuioc puse. 
într'un cofăel sub căpătâii, noaptea spre anul 
noi... a 

Ce, capriţiă ! dar ce siguranţă | 
In cereşe, în spice, în alune, se poate greși, 

dar tot-dea-una se vede ceva; în busuioc nici 

odată nu se poate înşela vr'o copiliţă : ursitul 
se vede aidoma, şi fără de nici o schimbare. 
- Spre miezul nopţei, când cocoșii încă n'aiă 
cântat de a doua oară, pare că se pogoară 
din cer asupra copilei, care doarme cu capul 
pe busuioc, ca oarmonie cerească. Apoi vine 
un nor de mirezme, în mijlocul căruia cu- 

71645, Î], Legende Române, 19



990 „VIERIȚA CEA FRUMOASĂ 

rând apare ursitul. încă necunoscut... sai o 
amantă, căci legenda se aplică la ambele sexe. 

Cât pentru modul mai lămurit cu care se 
face acest farmec de dragoste, vom observa 
Mărgărita. 
„Să urmăm cuapărerea ursitului. 
Acesta își spune numele şi. familia deacă 

este străin; de nu, numai cât se arată, fără 
să dică nimica, 

In casul din urmă, nu urmează neînțelegere. 
În casul dintâiu junele pleacă la drum; de 
asemenea juna, ceea ce procură uneori în- 
tâlniri plăcute. 
„Şi se căsătoresc, chiar şi fără voia părin- 

ţilor. Cine ar cuteza să desunească dout inimi 
legate de către ceriă! 

Aşa căsătorii sunt de-a-pururea fericite: 
busuiocul este păstrat ca ochii din cap; ase- 
menea talisman al amorului are puterea de 
a împrăştia de îndată norii negri, ce trec şi 
retrec adesea pe cerul matrimonial. 

Asa-i că mulţi căsătoriţi de pe la noi, ar 
dori să aibă un aşa talisman preţios! 

Tocmai unulcaacesta are Mărgărita în sîn. 
“Culegători şi culegătoare de vie, formati 

cerc în jurul ei; vroiai să veadă. busuiocul, 
căci deacă busuiocul este verde şi mirositor,
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mirele este june şibogat...; vroiatisă veadă 
dar talismanul Mărgăritei. 

Busuiocul era verde şi mirositor mai dehai 
decât livantul, Băetanii şi flăcăii încremeniră ; 
fetele se mâniară: aceia căci Mărgărita era 
cea mai săracă dintre fete; aceste căci eaera 
cea mai frumoasă. 

— Curios lucru! cine naiba a mai lua pe 
calica asta, dicea o culegătoare slută, dar po- 
sesoare a câtor-va sute de lei. | 

— Ce ticăloşiel dicea fata vornicului din 
sat; eu sunt şi frumoasă şi am şi două vaci 

„Şi cu toate aceste busuiocul met e veşted... 
Şi flăcăii îngânaii şi aţiţaui fetele, Şi fetele luati 

în rîs pe flăcăi, şi toată mulţimea culegătorilor 
se îndesuia în apropiere de Mărgărita. 

IL, 

Biata orfană tăcea şi tremurândă privea la 
ramurile de busuioc, atât de invidiate de fete; 
privea, dic, la comoara sa unică... Ş 

Nu, mE înşel: ea avea ochi albaştri mai 
preţioşi decât azurul cerului, o faţă de lapte, 
buze de mărgean, gene negre ca păcatul, şi 
doi obrăjori rumeni ca doi fragi, un sîn tare, 
ce deştepta amorul, şi picioruşe ca de co- 
pilaş. ME
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Sfatul culegătorilor se fini: din noă o în- 
conjurară şi unul din ei îi vorbi: | 

:Mărgărito, dragă! noi credem că busuiocul . 
nu s'a. uscat pentru că l'ai udat mereu cu apă; 
am otărit dar să-l dai în sorţi la una din fetele 
astea, şi acea căria va eşi ursitul de busuioc 
îţi va da o mânzată de destre, 

— Da, da, strigară cu toții. 
— Dragostea nu se vinde, răspunse Măr. . 

gărita, dar deacă vreţi numai decât, dai buzu- 
iocul aceleia care va găsi mai întâiă o alună 
de gemene. 

 Alune se aduc. Toate fetele le strică, De 

geaba| Mărgărita o găsesce mai înteiiă. 
— Cum se poate |” 
— Minciuni | 

— Incă o dată. 

— Tăcere! 

— Cine a găsit'o acum? 
.. — Earăşi. Mărgărita ! 

Şi de a .treia oară tot Mărgărita | şi tot 
Mărgărita!! Ce minune! Dar şi ce mânie! 
ce furie! 

— Naiba s'o ial 
„— E o fermecătoare! 
— Nu sciu ei, dă-mi busuiocul mie! 
— Da, dal...
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Şi şeapte-spre-dece mâni înfuriate se gătiră 

a smulge din mânile ei busuiocul fermecat. 

__De odată se audi lângă zăplaz, o gălăgie - 

mare de buciume. La aşa neașteptată gălăgie, 

culeg&torii şi culegătoarele cădură cu faţa la 
pământ. 

III 

Era pe la anuluna mie şi patru sute şease- - 

deci, şi popa Kirilă predisese finitul lumei. 

La fie-ce sunet de instrumente, țoţi credeai 

că erai trâmbiţile din apocalips. - 

De acea culegătorii stătură încremeniţi cu 

fețele la păment cât-va timp, şi ar fistat cine 

scie cât, deacă 0. voce nar fistrigat: In pi- 

cioare, tonților!. . - 
Fricoşii noştri aruncară câte o căutătură 

furişată și recunoscură cu oare-care mulţămire, * 

că neamicii lor nu erai ângeri, ci doi buci- 
“maşi de la oaste. 

— Aiceaii via lui Ureacie? întrebă unul 

din ei. | a: 

—  Aci, r&spunseră fetele, cu zîmbetul pe 

buze, căci bucimaşii erai frumoşi şi voinici. 

—  Aci, r&spunseră şi flăcăii. 

— Inlături, fricoşilor ! nu cu voi avem treabă, 

ci cu fetele astea,
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Atunci se apropie unul din buciumaşi şi 
scoase din buzunar un potret zugrăvit al unei 
fete aşa defrumoasă, încât se părea mai mult 
un vis, decât o realitate. Amândoi apoi tre- 
cură în revizie cele şeapte-spre dece fete cu- 
leg&toare, oprindu-se la fie-care din ele şi 
comparând'o cu portretul. 

Când dădea de vre-una frumuşică, cu un 
suspin diceaii: «Ce păcat că nu e aceasta!» 
Faţă cu cele bătrâne şi slute, dădeati drumul 
unui hohot bunişor. 

— Calătorim de geaba! murmură unul din 
ei, când trecură în revizie şi pe a 17-a. 
— Ba nul întrerupse celă-l-alt, uite colo 

„0 copilă care n'am cercetat'o. 
Şiii ar&tă pe Mărgărita, care şedea la o 

parte, cu busuiocul în mâni. | 
Dar pe loc cât ea-şi intoarse capul ei cel 

gingaş, şi esclamară amândoi bucimaşii : — Ea 
este! şi amândoi veniră cu respect să se a- 
runce la picioarele ei. 

Mare fu mirarea flăcăilor şi a fetelor, dar 
mare fu şi mirarea Mărgăritei. 

Câte.va minute după aceea, buciumașii des- 
chiseră şi le presentară Mirgăritei trei lădi: 
întâia coprindea aur, a doua era plină de petre 
scumpe şi a treia: de cămăși de borangic cu
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altiţe de aur şi lumini scumpe, cu fote fru- 
moase ca visurile şi străvedii ca apa isvoa- 
relor. 
— Pentru mine-s acestea, dise cu uimire 

copilița, pentru mine aceste bogății? 
— Mâne vei sci pricina pentru care sunt 

ale tale, Dâmnă, re&spunseră ostaşii, căci mâne 
va sosi acel ce are dreptul de a-ţi spune totul. 
Noi avem datoria de a-ţi da acestea şi a pri- 
veghia asupra ta. 
„Dicend acestea se sculară. 
Emoţionată pe cât nehotărită, credend că 

doarme, orfana copiliță contempla una după 
alta ladile, fără să dică nimica. 

Intre acestea, flăcăii şi fetele începură a 
cânta o horă de laudă Mărgăritei, şi a o lua 
la joc; şi adierea serei, aroma florilor şi soarele 
ce se scălda în o mare de aur la apus, şi 
vițele verdi ce ascundeaii arborii tufoşi, şi 
frunţile cărunte ale munţilor Dobrogei ce se 
vedeai în depărtare, forma un cadru ceresc, 
divan, pe care numai D-dei putea a-l concepe 
şi însulleţi, în secretele sale destinate, şi cu 
anevoe putea să-l traducă pe pânză sai pe 
hârtie mâna inspirată a artistului,
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IV 

Biata copiliță, al căruia viitor se schimbase 
aşa de neaşteptat, vru să se încredinţeze 
deacă în adevăr nu visa, deci începu a lua 
cu pumnul petre scumpe din ladă, și a le 
împărţi la fete. N 

Apoi îşi împlu cu aur poala pestimanului 
şi-l dete vornicului, ca să plătească birul celor 
săraci. 

Apoi, alăturea cu ostaşii, se îndrumă spre 
crama viei, unde locuia, împreună cu mătuşă-sa. 

Toţi flăcăii începură a o cere pe loc de 
nevastă, dar ea răspunse fie-căruia : — Nu voii 
avea alt bărbat, decât peacela ce-mi va ursi 
busuiocul la noapte! 

- Flăcăii se împrăştiară prin vie. Fetele aler- 
gară după ei spre a-i mustra pentru nefi- 
delitatea ce erai gata să li facă, Dar ei le 
intoarseră spetele și cu capul plecat se des: 
părţiră fie-care, cu gândul cum ar putea să 
fie ursitul Mărgăritei. Insă cum? 

Prin mijlocul unei apăreri, sai fantasme 
întroducându-se pe la mijlocul nopţei în odaia 
fetei şi ar&tându-se de ursitul trămis ci de 
către ceriu? 
“Treaba ar fi fost nimerită, dacă numai un 

4
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singur flăcău ar fi încercat aventura cu credula 
copiliţă, dar şeapte-spre-dece de-o-dată. s'o în- 
treprindă, era o nebunie. | 

Spre a se ajuta în aşa dificultate, cătară 
o babă, ţigancă vrăjitoare, care fu consultată 
pe furiş de către toți flăcăii din sat. Nici unul 
nu lipsi de a-i da dimerlia de păpușoi, în: 
schimbul profeţiilor ei. Şi chiar se vorbesce că 
vornicul, respectabil v&duvoiti de 55 de ani, co- 
geamite vornic. de rădeși, s'ar fi dus şi el să 
consulte oribila ruină omenească, ce servea 
de pitonisă amorezaţilor. 

Fie-căruia, baba respunse, că era necesar 
să se schimonosească în felurite vestminte, de 

“stahii, de strigoi, de haiduc, negre, albe... 
de tot felul în fine. .. Şi se spune, că pe vornic. 
1 deghiză ea în ânger păzitor cuaripi poleite. 

Trebuia curagiii ca să cuteze cine-va a se 
ocupa cu de aşa fel de glume înanul146... 
când dintr'un moment până la altul putea să 
sune ultima oară a lumei. | 

Cu toate acestea, toţi aşteptară să cânte 
cocoşul de mezul nopţei... Teribilă setea 
de aurl a 

Dară să ne întoarcem la Mărgărita. 
Ea se închise în coşmăgioasa sa de scăn- 

duri, dimpreună cu cele trei lădi, cu busu-
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iocul cel fermecat, eară buciumaşii tologiră 
în cramă, cu urechia la pândă, nu din cu- 
riositate, dar spre a priveghia urmările sus- 
pecte ale flăcăilor în privirea Mărgăritei. 

Copiliţa când se vădu singură, își esamină 
odoarele şi se îmbrăcă cu cea mai albă şi 
mai strălucitoare altiță, cămaşă croită pe vir- 
ginalul ei sîn, cum sunt croiţi ochii cei negri 
ca. să locuească în ei amorul şi voluptatea, 
eară cei albaştri, ca să fie de adăpost inimei 
şi statorniciei. 

Doamne ce frumoasă era Mărgărita ast-fel 
îmbrăcată! Frumoasă era şi în simpla el că- 
maşă de cânepă, dar cu. cămașa cea de bo- 
rangic şifota cea vrăstată ca ogoarele toamna, 
intrecea pe Marioara Florioara cea frumoasă, 
zina munţilor cărunţilor. 

Dar ce însemnează toate aceste daruri! Eată 
întrebarea ce-şi făcea copila necontenit; şi cu 
piciorul ei de păpușă lovia de nerăbdare pă- 
mentul; şi fruntea sa cea senină se posomora 

aplecându- -se ginditoare ca sensitiva la contactul 
unui corp strein. 

Dar ostaşii nimica nu-i putură spune alta, 
cinând la lumina lunei, decât, că erai trimişi 
de o persoană însemnată, care cu câte-va luni 
mai "nainte, consultând şi el busuiocul cel pre-
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vestitoriă, i-a apărut ocopilă al'căreia portret 
făcându-l d'indată, zugravul cel vestit al mi- 
tropoliei, ia și trimis, încălțându-i cu opinci 
de fier şi dându-le cărjă de oţel, ca toata 
lumea măcar de ar vântura-o să-i găsească 
ursita lui... | 

Curiositatea junei fetiţe era, cu aceste vorbe, 
nesatisfăcută ; ea vrea să scie: ce persoană 
era aceea? cine era? de era frumos şi voinic 
cum plac fetelor românce să le fie ursiţii 
lor. 
„— Fie măcar Vodă, dicea în sine Mărgă- 

rita, deacă întrebând, la noapte busuiocul, 
îmi va ar&ta vr'un ursit fără de inimă, fricos 
şi slut, de geaba îmi va fi trimis darurile 
acestea, căci mai bine să mor, decât să mă& 
mărit după un mişel. Dar eacă cocoşii ai 
cântat de demult d'întâiă... e timp să-mi fac 
descântecul. .. haide!— 
-Mărgărita aşeqă busuiocul şi două crengi 

de răchită într'o -ulcică nouă, plină cu apă 
neîncepută şi puind'o la căpătâi, se 'culcă 
îmbrăcată cum era, recitând câte-va vorbe 
cabalistice cu putere de a chiăma umbra ursitu- 
lui. Nu trecu mai mult decât a-i dice un 
«Tatăl nostru» şi de o-dată luna se ascunse 
după nori şi întunerecul se întinse pretu-
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tindenea. Mărgărita tremura. Dar, în acel 
moment audi pasuri în dreapta şi în stânga 
şi în toate părţile tot-de-odată. 

— Dumnedeule, murmură îngrozită, câte 
picioare are ursitul mei 

Abia disese aceste vorbe, şi bordeiul se 
inundă de o mare de lumină. 

Minune! Mărgărita zări de 'ndată ca o le-. 
giune de mătăhale albe şi negre, săltând con- 
fus la lumina lunei. 

Copila înspăimântată întoarse capul. Dar 
în partea ceastă-l-altă era un înger bătând din 
aripi.— Ah! dise ea, ăsta-i ursitul meăl ŞI 
alergă să se refugieze î în braţele lui. 

Grozăvie! detrei ori grozăvie! era ghiujul 
de vornic. 

Mărgărita dete un țipăt şi cădu leşinată, 
şi luna, care din noii se ascundea, lăsă bor- 
deiul în cea mai profundă obscuritate. 
„Dar, la ţip&tul fetei, buciumaşii cari pri- 

viseră prin o crăpătură a uşei în lăuntru, în- 
ţeleseră adevărul. 

— Pe denşii! după aceşti ticăloşi! strigară 
amândoi şi buciumară întrun mod infernal. 

— Judecata de apoi! strigară fantasmele 
înspăimântate de buciume şi apucând'o la 
fugă,
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Şi ostașii "1 urmăriră până prin munţi şi 
- codri toată noaptea. 

Cu toate acestea, Mărgărita rămânea le- 
-“ şinată, 

Intre umeditul de di, un. buciumaş se în- 
toarse la bordeiă dimpreună cu un mândru 
oştean, mic la stat, dar bine făcut şi călare 
pe un sirep de Bugec, alb ca diua. Ostaşul 
cu mare respect ajută pe noul venit să des 
calece, şi arătânduii locul în care se afla Măr- 
gărita, remase să ţină calul. 

Frumosul voinic se repedi spre Mărgărita, 
o ridică în braţe, şi încăldind'o pe inima sa 
şi sub dismerdările sale : — Vină-ţi în sine pui- 
culița mea! 
— O! D-deule! suspină Mărgărita, ce 

dulce voce şi ce slut şi bătrân mai e. 
Necunoscutul o strinse de mână.- 
— Mare eşti, D-deule! dise ea, ce mână 

blândă şi călduroasă mai are sluțenia aceasta 
de Vornic. 

Aşa-i iubitelor cetitoare, că luna. ar fi comis 
o nelegiuire de i-ar fi lăsat mai mult timp 
în întunerec? 
„La poetica sa lumină argintie, Mărgărita 

zări pe mândrul voinic, care 'surtdea vădend” o. 
cu busuiocul în mână.
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— Umbră a ursitului mei! esclamă Măr- 
gărita. O! te iubesc! Şi-şi duse şi ea busu- 
iocul la buze spre a-l săruta. 

Dar tenă&rul vru s&-l sărute tot-de-odată ; 
„busuiocul însă alunecă de pe buzele fetiţei şi 
nu fu vina ei deacă înt€lni în loc de busuioc, 
buzele mândrului necunoscut. 

— Mârgărito ! murmură cu aprindere, ju- 
- nele, strîngând'o din noi în braţe, 

Dar, juna fată se smuci răpede, căci, sim- 
ţise lângă inima sa bătând o altă inimă, lucru 
ce nu obicinuesc a face inimile de umbre. 
— Un om! esclamă ea; un om!.. Dar 

cine eşti, mândre flacăule?.. 
» — Stefan-Vodă, replică o voce la spatele ei. 
Se întoarse răpede. Era celă-l-alt ostaş 

care revenise. . 
„— Deacă -coroana am fost nevoit de îm- 

_prejurări s'o împart cu Doamna, cu tine 
dragă Mărgărito, vreau să impart inima mea 
şi fericirea... Vin în braţele ursitului tău de 
la D-gei... 

Mărgărita şterse o lacrimă, dar se aruncă, 
în braţele lui Stefan cel Mare, sărutând busu- 
iocul şi dicând: D-deii a voit să pot iubi pe 
ursitul mei și fără să mă poată lua !.. fie!
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V. 

" Câţi-va ani după aceea, la via lui Ureche 
se ridicase o mândră căsuţă albă şi cochetă, 
ca: un cuib de fericire. Acolo adese cetitorul 
ar fi putut întElni pe Stefan cel Mare odih- 
nindu-se de luptă şi neajunsuri în desmerdările 
şi sărutările mândrei Mărgăritei şi a lui Petrică 
isteţul şi frumosul copilaş, prin care marele : 
eroi reabilită amorul Măgăritei şi o făcu, după 
moartea sa, să se iîmpărtăşească de coroana 
cea frumoasă a Moldovei, din care o însură- 
ciune politică "] împiedicase de a face parte 
frumoasei vieriţe de la via lui Ureche.



CONDEELE LUI VODĂ 

Mircea cel mare şi vestit, Domn al Ţărei 
Românesci, a plecat din Târgovisce, cu mare 
alaii, la drum lung. Merge Măria Sa hât 
departe până le ţeara Leahului, să facă legă- 
tură cu el asupra Ungurului, vecinul r&i şi 
asupritor. 

Trecut-a M. Sa Vodă Buzăul, prin valuri 
turbure ca resmeriţele, lăsat-au în urmă ROm- 
nicul şi resbit-ati spre Focşani, când iată într'o 
sântă Duminecă M. Sa Vodă intră cu alaiul 
s&i prin mijlocul unui sat mare. 
— Ce să vadă M. S. Mircea Vodă? 
„la casa Şoltuzului erai adunaţi sătenii şi 

lucrată. 
— Lucrează creştinii în di de strbătoare ? 

dice Vodă cu părere de r&i. Ean vedi, tu 
copil de casă, ce lucrează Românii ăia ? 

Trămisul lui Vodă merge lângă ţărani și-i 
întreabă: 

Oameni buni, dar ce lucraţi voi, când popa
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încă nici n'aă închis dverele altarului, ca: să - 
dică psaltul Tatăl nostru, la leturghie ? . 

— Ce să lucrăm, mărite boerule?.. Ea 
ascuţim condee pentru Măria Sa Vodă... 

Copilul de casă duse lui Voda scirea aceasta. 
— Ascut condee pentru mine ? dice Vodă, 

cum aşa? 
— Da, Măria Ta... 
Vodă curios, merge lângă sătenii ce lucraiă. 

Ce să vadă? 
Sătenii lucraă, harnici, dar nu condec f- 

ceai, ci sâgeji. | 
— Astea sunt condee? — Voi numiţi condee 

ceea-ce noi numim săge/i, dise Vodă ridând. 
— Pai, Doamne, la dușmani nu se scrie cu alte 

fel de condee, deacă vrei să-ţi înţeleagă r&vaşul ! 
Vodă merse de se întâlni cu craiul Lehiei 

şi cu Domnitorul Moldovei şi se legară acolo 
cu slove negre pe piele albă, că vor fi 
buni prieteni. i 

Dar Vodă adună la Târgovisce şi «coizdze 
domnesci» ca cele ce-i ascuţeai satele, . , 

Cine are carte, 
Are, ci-că, parte.., 
Dar cine oaste are, 
Dușmani ci-că n'are !.. 

——————— 
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Era o dată în ţeara aceasta a lui Vodă, acel 

obiceiii, ca de câte cri mai marele staroste al 

unui isnaf sau breaslă mergea la Domnie şi 

'] primea Domnitorul, avea drept la „ca/zvea 

şi da ciubuc“ ca şi boerii veliţi. Hei, nu tot- 

d'a-una numai cei pogoriţi cu hirzobul din cerii 

erati în bună-cătare în faţa scaunului domnesc, 

ci mai aveau graiă cu Vodă, fără cătuşe, şi 

obrazul neguţătoresc. 
Păi ci-că Alexandru Vodă, dete odată hrisov 

unui baş-boeriii, de ăia cu fundul işlicului alb, 

ca al gugiumanului domnesc şi cu drept de 

barbă până la rândul țiţelor. Apucatu-s'a acel 

boier-başa să facă în ţeară lucru ce na mai 

fost: fabrică de şaliuri. Şi dete M. S. Vodă 

acelei fabrice privilegii cu hrisov domnesc scris 

pe pele şi cu pecete mare acăţată. Şi iată, 

că la hrisovul domnesc, ăla mândru împodo- .
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bit cu slove roşii şi poleite de dascălul Florea 
de la şcoala sfete Gheorghe, scria, că riumai 
la fabrica baş-boerului să meargă de acum no- 
rodul, ca să-şi văpsească lâna de velințe şi 
de haine... 

D'apoi cu aşa nizam se lua pânea de la gura 
întreg rufetului boiangiilor. . . 

Atunci merseră boiangiii şi calfele lor la 
mai-mnăria lor şi aşa îi grăiră: | 
_— Meştere Ifrime, bine te-am găsit!.. Scii 

ori nu scii, că de când Vodă a datla mâna 
lui baş-boeriă, carte cu: pecetluitură roşă, noi 
boiangiii nu mai câştigăm para chioară... Nu 
mai sfârie cioric de slănină în varza noastră 
şi fundul de lemn nu se mai încăldesce de 
mămăliga caldă r&sturnată de două ori pe 
di... 

Bucuroşi deacă ne mai dă Dumnedei vre- 
un agă cu sullet creştinesc, să dea iamă pita 
ce nu ese la cântar, ca să prindem şi noi, cu . 
copiii noştri, vr'un codru de pită asvârlită.., 

Jupân mai-mare, scoate din sicriul breslei 
condica cu hârțoage, şi dute cu ele la Vodă, 
şii spune desgheţat şi verde: ca să ne dea 
dreptate şi să spargă hrisovul baş-boerului, 
că-i împilător breslei noastre. ., 

— ME duc, fraţilor, deacă dice onja să mă



503 CIUBUCUL LU TODĂ 

duc... Cum de nu?.. Ba încă cu toţi b&- 

trânii breslei. . . 

II. 

— Era pe vremea aceea uşa Domnului ușă 

deschisă norodului, necum pentru mai-măriile 

rufeturilor! | 

Cât sosi mai-marele peste boiangii la be- 

nictaşul curţei gospod, călare pe calul cel 

de'mbuestru, ciohodarii îl duseră cu cinste la 

vel cămăraşul, şi calul fu dat în privigherea 

unui comișel. 

— Ce veste, jupân mai-marele, întreabă 

vel cămărşul. 

— Ce să fie? jupâne vel cămăraşe, vreaii 

să văd cinstita şi slăvita faţă a Măriei Sale 

lui Vodă... 
Şi-l duse cămăraşul, nici una nici două, până 

la Divanul, unde M. Sa Vodă ţine sfatul cel 

mic cu boeril halia... 

III. 

— Ce poftesci, mai-marule Ifrime, întreabă 

Vodă. Hei, Ciubucci-Başa, Ciubuc şi cahvea 

pentru jupân Ifrim. . + |
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Şi cât ai clipi din ochi, Ciubucciul al 2-lea 
aduse un ciubuc de lemn de cireş lung de doui 
coţi şi cu imamele de chihlibar bătute cu rubi- 

- ne şi cu un câlăf de mărgele, cusut de fetele 
din haremul Doamnei, de-ţi lua ochi de mân- 

„_dreţe... Şial 2-lea Cahfegii sosi şi el cu feli- 
geanul de băutură mirositoare şi cu zarfu ca 
horbota, lucrat de argintarul curţei. . . 
— Ei, cum e habarul mai-marule? întreabă 

Vodă. 
— Şi jupân Îfirm, pufnind simandicos din 

ciubuc, spuse toată pricina lui Vodă şi scoase 
din breă deci de hrisoave, de la moşi şi str&- 
moşi, pline de dreptăţile breslei. | 
— Ei, numai asta nu se poate, mai-ma- 

rule, dice Vodă, cu mânie, gata de a isbucni... 
Abia sunt şeapte dile de când mi-am pus 

iscălitura Domnească pe hrisovul lui baş-boier; 
cum am să sparg eti astă-di asemene hrisov?,. 
— Totaşa, M. Ta, cum ai spart pre ale noa- 

stre, al breslei, în diua când ai iscălit pe 
“al jupânului baş-boier!. . 

— Nu se poatel.. | 
— Ba trebue să se poată, Măria Ta, că 

dreptatea se poate la domniile drepte. Ne- 
dreptate vrei să faci? 

Vodă mâniat de cutezarea meșterului strigă:
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— Ciubucciă Başa!.. luaţi ciubucul dom- 
nesc de la gura acestui obrasnic. 

— Ciubucul mi-l poţi lua, Măria Ta — dice 
cu: cumpătat glas mai-marele, că-i ciubuc dosz- 
mese, iar dreptatea nu-i lua-o Măria Ta, că 
este a breslei şi a lui Dumnedei!.. 

Bine grăi meşterul Ifrim: 
Ciubucul i Pa luat Ciubucciul, dar Vodă se 

vădu silit a doua di a da dreptate după jalba 
boiangiilor, adunaţi cu toţii în curtea Dom- 
nească,



  PEATRA ARSĂ 

« Românu-i mul! ca frunza codului! 
Că de n'ar fi mult n'ar fi clădit el — cum 

spune povestea — fie-care aducând numai câte 
un pumn de ţ&rină, cogemite munte ca Cea- 
hlăul!. . 

Şi mai iată cum spune altă poveste, că s'a 
născut muntele Prazra Arsă, din valea Pra- 
hovei. - | 

Ci-că sau prăbuşit odată, la di de mare 
cumpenă, nuorii ceriului peste valea Prahovei 
şi sai pornit dealuri bătrâne de lut şi s'au 

„iezit gârlele şi s'aă curmat şi cale şi potecă 
între ţeară şi Ardeal, de nu mai aveau pe unde 
trece dincoace de munţi, ciobanii din ţeara 
Bârsei cu turmele lor. 

Dar ciobanul bârsean scie, că nu e singur 
pe lumea lui Dumnedei şi că « Romeânar-i aul 
ca frunza codrului! > Cu glas de bucium chia-
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"mă în patru părţi a ceriului şi vin cei deo limbă, 
şi vin şi vin mereă,.. 

Şi atâţia veniră, că din zori de diuă până 
la soarele a-chindie, le-a fost de ajuns să ridice 
câte un pumn din malul iezit pe vale şi să] 
arunce între Verful cu dor şi Jepi. Curăţit-aă 
aşa toată valea Prahovei şi apelor le-ati aşter- 
nut pat noii cu prund şi nisip aurit. Apoi pen- 
tru ca altă dată să nu mai risipească ploile 
muntele de lut scos din valea Prahovei, cio- 
banii grămădiră peste cl codri de lemn tăiat 
şi deteră foc lemnelor de se prefăcu lutul în 
stâncă. 

Şi iată de ce acestui munte îi diseră de 
atunci Peafra Arsă!
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A fost, a fost, că de n'ar fi fost nu s'ar 
fi povestit! 

Ci-că era o dată în ţeara Moldovei un domn 
re, măcar că se trăgea din osul cel sântal 
lui Ştefan Vodă. Că doară pintre grâul cel 
cu chipul lui D-deti cresce neghina şi de n'ar 
plivi grădinarul stratul de buruiana rea, cea 
bună ar fi înăbușită şi ar peri. 

Nu-i vorbă, putere de la cel de sus este 
dată domnilor ncroadelor—că toată puterea 
de la D-dei este —şi poate domnitorul mântui 
o ţeară de omul cel r&i, că de aceea datu-i-a 
D.-dei voie să ridice cu tăiuşul pravilei dilele 
la cel ce le cheltuesce în paguba aproape- 
lui s&ă,
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Ei, dar deacă a Domnului este puterea să 

curăţe neghina omenească, pe omul r&i, numai 

bunul D-deti scapă o ţeară întreagă de Domnul 

cel răul 
Păi pe domnii r&i nu-i plivesce alt om, ci 

“numai D-deii. De cât îi stringe cel de sus de 

pe faţa lumei numai când el se milostivesce, 

iar nu când vrea omenirea să scape de ei. 

Păi ci-că era odată un domn răi—ră&ă de 

tot în țeara Moldovei. Ce i-a dat prin gând 

acestui domn? Să pue crainicii să dea limbă 

prin toată ţeara, cu glas de dobe şi trâmbiţe, 

că nu mai are voie nime să se mute din casa 

unde şeade, de san Medru, sub pedeapsă de 

spânzurătoare şi de ţeapă. 
Doamne feresce de gândul greşit al domni. 

torilor! Că gândul lor greşit e ca şiroiul ne- 

potolit din orăţiile muntelui... Când Vodă 

dice: «vreaz», e mai grei de cât când Hâncu 

dice: «Ba 

Numai cum să stai, tu chiriaşule, deacă n'ai 

cu ce plăti chiria, în casă strâină? Cum să 

nu te muţi din casă undeţi-a cântat pe cheutoare 

de trei ori cucuveaua? Să nu părăsesci bordeiul, 

tu sermană văduvă, când zapciul îţi taie cum- 

pena, pentru că n'ai plătit birul visteriei?. .
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Să mai calci peste pragul tindei, unde duş- 
manul ţi-a lepădat legătură de cel făcut?,, 

Atunci toţi cei pe cari nevoia îi silia să 
se. mute de san Medru se duc la părintele 
Onofrei, popa cel dobă de carte, care scie şi 
toaca în ceriii şi-i dic aşia: , 

— Părinte sfinte, cetit-ai cartea a cu pe- 
cete roşă a lui Măria sa Vodă? Ce ne facem 
noi, că uite mâne e san Medru şi noi trebue 
să ne mutăm din casele unde stăm, care dintr'o 
nevoie, care dintr'alta,.. Păi de ne mutăm, 
ne așteaptă ţeapa, ori spânzurătoarea.. Ce ne 
facem, părinte Onofrei? 
— Las că vă scap ei, fiilor, răspunde popa . 

după ce se gândi o clipă. Mâne dimineață, 
îmbrăcaţi haină de sărbătoare, încărcaţi tot ce 
aveţi în car şi veniţi toţi cu toată prinsoarea 
voastră la Biserică. .. N'aveţi grijă, fiilor, că 
vE scapă popa Onofrei. Deacă vă întâlnesce 
zapciul şi vă întreabă unde mergeţi cu gos- 

„ podăria, voi să respundeţi:: noi nu ne ducem 
„nicăierea, ci mergem la sta Biserică, că adi 

e san Medru şi doară suntem creştini... De 
vE vor întreba: da bine cu toată gospodăria 
vE duceţi la Biserică? Răspundeţi, că aşia v'a 
poruncit popa Onofrei... Intreabă-te jupân 
zapciu, cu sfinţia sa...
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TI. 

- Cum i-a sfătuit popa aşia făcură a doua di 
toţi cei cari trebuiau să se mute din casele 
lor. A doua di, des de dimineaţă, ca la di 
de resmeriţă şi de bejanie, se ţine şir carele 
cu pojijie, şi toate se îndrepta spre biserica 
popei Onofrei, . 

lar zapcii domnesci merseră la Vodă să-i 
spună ce se întâmplă. 

Pe dată cât află Vodă, -trămise un copil 
din casă să chiame pe preot. 

Dar preotul era înaltariă şi dise copilului 
din casă: 

— Spune Măriei Sale,că popa Onofrei nu 
merge la Domnul, când este în slujba lui Dzzz- 
nege... Că cine-i mai mare din Domnul 
Cerurilor şi din Domnul ţărei?... <Voiveni 
la slujba Mărie Sade, după ce-om sfârşi slujba 
Sfinţiei Sale!» 

Duse lui Vodă, copilul din casă, răspunsul 
părintelui Onofrei. 

Atunci Vodă mânios veni însuşi la Biserică. 
lar Părintele Onofrei întîmpină pe Vodă în 

pridvorul Bisericei, după obiceiii, cu sânta 
evanghelie şi cu acszoane. 

Dar Vodă, tot mai inteţită fiindu-i mânia,
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nici sărută Evanghelia şi mâna popei, ci răstit 
îi dice: 

— Popo, popo... Până la Hristos ese pelea 
lui Bedros!... Am să te jupoiii, deacă nu 
trămiţi înapoi pojijiele oamenilor cu carele lor. 

— Să poruncească Domnul în toată ţeara, 
cu pitac şi carte, fie deschisă, fie legată, dar 
aci în casa Domnului Dumnegeii porunca 
domnitorului putere n'are. .. Să m&ierţi, Măria 
Ta, dar.-sf. Dumitru sa jăluit lui D-deă, că 
i-ai stricat tot obiceiul, cu porunca Măriei 
Tale, oprind oamenii de a se strâămuta din 
case după nevoile lor. lar D-dei mi-a scris 
mie: «popă Onofrei, să aduci pe oameni aci 
la casa lui D-geă»; că Măria Ta ai oprit pe 
Români să se mute din casă în casă, dar nu 
le-ai poruncit să nu se adăpostească în casa 
lui Dumnedeti. . . 

-— Ai să pui,tu popo, aci în biserică, toată 
gospodăria din casele oamenilor? Să vedem 
una ca asta... . 
— După cum o fi porunca lui Dumnedei, 

Mărite Doamne, răspunde şiretul de popă. 
— lar când veni vremea evangheliei, se 

duce părintele Onofrei în amvoană şi în loc 
de a ceti evanghelia, scoase din o basma văr- 
gată o mână de melci şiii aruncă în mijlo-
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cul bisericei dicând: «dis'a Domnul pilda a- 
ceasta: 

« Melcului dau-iam casă lipită de spate, 
iar omului nu... 

«Nu porunci, Domnule al pământului, ceea- 
ce n'am lăsat ei Domnul ceriului. . 

«Deci, fraţilor, mutaţi-v& locaşurile voa- 
stre de san Medru, că nu sunteţi voi melcii 
din basmaua popei Onufrei. . 

lar toţi cei din biserică strigară: Amin! 
Numai Vodă scârşni din dinţi Şil £ trecu 

sudori reci de mânie. .. 
Decât ce să facă şi Vodă? 
Ori-cât de ru era el, de biserică se sfia... 
— Las' că te-oi învăţa ei altă evanghelie, 

popă, gândi Vodă în sineşi... 
Dar cum clocotea sângele turbat în vinele 

lui, şi cum mânia înteţită îi păinjina ochii, de 
nu mai vedea unde calcă piciorul, când eșşi 
din biserică să încalece spre a se întoarce a 
casă, cădu într'o groapă şi-şi frânse junghe- 
tura gâtului... 

Dumnedei scăpă pe popa Onofrei de mâ- 
nia turbată a lui Vodă, precum popa Ono- 
frei scăpase norodul nevoit a se muta din 

- casă în casă de san Medru.
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Adecă, mă rog, ce bine a mai făcut ome- 
nirei şi popa Onofrei? Deacă nu dă Dum- 
nedeii gând Domnitorului de astădi, să ne 
oprească pe noi săracii de a ne mai muta 
din casă în casă!.. Ei sciii că nu m'aşi su- 
păra ... mai ales după ce m'ași aşeda în 
una bună!,. 

Dar geaba gândul bun la minel.. 
Dumnedeii te mută o dată şi pentru tot- 

d'a-una. 
Domnitorii cu prăvilele lor te mută când 

vreau ... ba şi când nu vrei!.. 
Of! of! surată Caliciel. .



PÂRGHIA CEA MAI BUNĂ 

—- Haida! odată! unal.. şi încă odată!.. 
Aşa striga jupân Şoltuz la mai mulţi oameni, 

să urnească din cale o stâncă cădută din vâr- 
ful muntelui. . . 
+ Haida! mă&!,. odată mă! 
_ Ume&rul pe stâncă, înțepenind picioarele în 
pământ, oamenii împing mere, dar stânca 
_nu se mişcă... 

—- Jupân Şeltuz, dice atunci unul din mun- 
citori, cât îi lumea nu urnim stânca fâr' de 
Pârghie. . . 

— Dar n'aveţi toți pari la mână?.. Ce 
pârghie mai vreţi!.. 
— Păi, jupâne Şoltuz, este pârghie şi pâr- 

ghie... 
— Acea ce aveţi nu e bună? 
"— Bună o fi, jupâne, dar ce poate pâr- 

ghia la oamenii care nu se înțeleg?.. Că
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noi toţi de aci suntem :de neamuri deose- 
bite.,. Geaba ne strigi d-ta codafă/..» că 
nu te înţelegem decât doui din 12 salahori,.. 

Şi aduse Şoltuzul alţi salahori grăind fo 
românesce şi se puseră umăr pe stâncă, înţe- 
penind picioarele în pământ şi toţi într'un 
glas se îndemna: 

— Odată băeţi!.. împreună băeţi! .. încă 
odată, băeţi! .. 

Şi stânca se urni din loc şi calea se des- 
chise largă şi îndemânatecă. . . 

— Ean vedi, jupân Şoltuze: «nu este 4â7- 
ie mai tare, ca zpzfatea de limbă a celor 
cari muncesc la aceeaşi muncă!» 

7597, Aaiii za. 

71845. II. Legende Române. 21,



NESTOR URECHE ŞI SIHASTRUL 

Nestor Ureche, marele logofăt al lui Aron 
Vodă, : primesce scire de la Domnitor, din 
Constantinopole, că întorcându-se, are să 

“ucidă pe boierii duşmanii săi. 
Nevoind să iea parte la faptele crudului 

domn, Nestor Ureche încalecă, ca şi boierimea 
prigonită şi fuge din lași. 

Urmărit de aproape de oamenii lui Aron, 
Ureche apucă de-a dreptul prin munţi, spre 
tergul Neamţului, 

Pe o di de veară foarte ferbinte, fugind în 
goana calului, Ureche era însătoşat ca şi calul . 
săi şi nici o picătură de apă în ploscă şi 
de seceta cea mare secase toate isvoarele. . . 
Abia putu afla calul, mergând prin matca 
unui șiroiă, pietre umede pe cari să-şi poarte 
limba uscată, după ce le răsturna cu copita.
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— Pârâui sec, gise Ureche, dar unde duce 
albia ta-uscată ?.. 

De odată, la o întorsătură de picior de deal, 
„Ureche se găsi faţă în faţă cu o locuinţă ome- 
nească, lângă o bisericuţă vechiă de lemn... . 

— Să intre? să nu intre?.. Cineofi lo- 
cuind- acest schit ?., 

Aşa se întreba boierul, când eată ese din chi- 
lie un călugăr cu barba lungă-albă ca zăpada. 
— Un călugăr, un schimnic, își dise Ure- 

che, nu poate fi un suflet ră... 
Şi se apropiă cu calul de călugăr. 
Betrânul aridică anevoie capul spre călăreț 

şi-l privi printre lungi sprincene, cari-i cădeau 
ca perdelele de burangic alb, peste ochi. 

» — Un căletor în codrii aceştia |. . dise că- 
lugărul. Fii bine-venit, fiule... 

— Dar unde sunt eii, părinte cuvioase ? 
Cum se chiamă aici ?.. 
— Ce, nu scii?—E schitul ce Dumnedet 

a ajutat să facă pe o rudă a mea Zosima... 
Sunt nepotul acelui schimnic, care odihnesce 
colo, lângă altarul bisericei. 

4 

Nestor Ureche şi calul săi își potoliră' se- 
„tea și odihniră în linişte. Atunci cunoscu
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Ureche locurile acele frumoase şi pe atunci 
aproape neaccesibile, ca riul căruia îi r&masă 
numele de Secu/. Ospătat și bine îngrijit de 
b&trânul călugăr, câteva dile, Nestor Ureche 
jură lui Dumnedeiă, că deacă s'o mai întoarce 
cu sănătate în patrie, va ridica în locul 
bisericuţei lui Zosima, o mândră şi mare mănă- 
stire. 

Se scie că el şa împlinit juruinţa și că 
«Mănăstirea Secului» urmă schitului nesciut 
de lume, a lui Zosima. 

Pe zidul pridvorului mănăstirei se află por: 
tretul lui Nestor Ureche, dar amintirea siha- 
strului Zosima a r&mas numai în documente 
şi în legendă. 

Alănăstirea Secul, 1886.



  
VASILE LUPU ŞI ŢIGANCA NEBUNA 

Î. 

Domnia asupra Moldovei un Domn grec, 
Alexandru Iliaș. 

Faptele acestuia şi ale marelui s&ii logofăt 
Baptiste Veleli, nu mai putură fi suferite de 
ţeară. Ea, tot-d'a-una blândă şi mult răbdă- 
toare, acum se r&svrăti, având în frunte pe 
cei mai însemnați boieri de neam român, ca 
Spătarul Gr. Ureche, Buhuşescii, Moghilescii, 
Vasile Lupu, etc. 

In ajunul dilei când avea să sbucnească r&s- 
coala, boierii înțeleşi la aceasta, erai adunaţi 
în taină în trapezarul de la mănăstirea Fru- 
moasa, de lângă laşi şi luai m&surile de pe 
urmă pentru ca să isbutească mişcarea de a 
doua di. Dintre toţi boierii sfetnici, Vasile 

„Lupu grăia cu mai mare foc şi înteţia ura
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adunărei asupra lui Alexandru Iliaş şi a lui 
Baptiste Veleli. De odată, când Lupu făcea 
să r&sune boltele înegrite de ani ale trape- 
zarului, cu vocea lui r&sunătoare, se des- 
chide: o .uşuliță din fundul salei şi apare o 
țigancă bătrână... . 

Toţi boerii se îngroziră, credând că sunt 
trădaţi, că erati spionaţi de oamenii domnesci. 

Dar ţiganca merge drept la Vasile Lupul 
şi pironindu-şi ochii asupra lui, dice: 

— EI estel Să trăesci Măria Ta!.. Ele 
Vodă!.. O bucăţică de pâne, Măria Ta... 

Boierii se uită miraţi la ţigancă şi la Lupul. 
Apoi mirărei succed simţiminte diverse: 
— Audi! Lupul Domn!.. gândi unul. 
— De ce el Domn şi nu eă? cugetă altul... 
— Va să dică noi să lucrăm, să ne pu- 

nem în primejdie viaţa şi el să se bucure de 
“munca noastră? işi dise al treilea. 

Vasile Lupul înţeleasă gândurile cari, ca 
fulgerul str&ăbătuseră mintea boerimei, dar el 
singur era înmărmurit sub impresiunea apa- 
riţiunei. 
— Boeri veliţi, nu v& speriaţi, dise atunci: 

părintele Varlaam egumenul mănăstirei, care, 
înţeles cu căpităniile răscoalei, era şi el de 
faţă, la sfătuire.—Nu vE speriaţi. Nu este
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vre-o iscoadă Domnească, ci e o biată ţigancă 
nebună. .. O ţineam închisă, colo, în para- 
clis şi am uitat să încuiii uşa din partea tra- 
pezarului. . . 

— Nebună, nebună, gândi însă în fundul 
minţei scale călugărul, dar prin buzele ne- 
bunilor de câte ori n'a eşit graiti de la Dum- 
nedei! .. 

Ceea-ce linişti deplin pe boieri fu vorba 
isteață a ui Vasile Lupul, care înțelese cu- 
getul boerimei. 

— De mine vă îngrijiţi, boieri? dice Lupul? 
Deacă mâni isbutim, Domn va fi Barnoski, 
prietenul nostru, boiarul care se bucură de 
încrederea, de iubirea d-voastre. 

II. 

Se scie că r&scoala isbuti. Alexandru Iliaș 
fu condus la hotare. 

Se scie că poporul în turbarea lui se nă- 
pusti asupra lui Baptiste Veleli şi-l măcelări. .. 

Se mai spune de graiul netăcut al condee- 
lor bătrâne, că din mulţimea r&sculată cine- 

"va a asverlit în Vasile Lupul cu un os mare... 
Lucrul a fost dat pe socoteala unui r&ă chi- 
taciă, care ar fi fost cercat să lovească cu
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osul pe Alexandru Iliaș; cum îl scotea :bo- 
ierii din laşi afară, ca să nu-l sfâşie şi pe. el 
poporul, dar adevărul e că lovitura era în- 
dreptată asupra lui Lupul, de către unul din 
boierii, care luaseră parte la sfătuirea din 
trapezarul mănăstirei. 

[II. 

Lupu se ţinu de jurământ: Barnoski veni 
din Polonia şi el fu Domnul Moldovei, Bo- 
ierii uitară vorba ţigăncei nebune de la mă- 
năstire. Dar câţi-va ani după aceea, ţeara 
întreagă şi toată boierimea deteră Domnia 
lui Vasile Lupul. 

Când cu mare alai Lupul era dus la bi- 
serica Sf. Nicolae, ca să-l ungă de Domnie, 
la uşa bisericei, Lupul fu întâmpinat de Zi. 
gânca nebună. Era acum de tot bătrână şi 
aproape făcută ghem de greutatea anilor. 

— EI este, Lupul Vodă!. . dise ţiganca.. 
Boierul de la mănăstire, 

Domnitorul îşi aminti cele întâmplate cu 
atâţia ani în urmă. Prevestitoarei seale de 
domnie, noul Domnitor 'îi dete din acea di 
toată ingrijirea, dăruindu-i case şi vii lângă 
Iaşi. .
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Neamul ţigăncei primi de la Vasile Lupul, 
carte de iertare din robie şi la moartea ţi: 
gâncei, moşteni toată averea ei: casa şi via... 

Până astădi, tot dealul unde era via ţi- 
găncei, în apropiere de Iași, se chiamă: «a 
nebuna» . 

Ja), 1890.



NOȘNENII DIN PLOESCI ȘI PItiRIN-VODĂ 

Mihaiă-Vodă Viteazul” hotărise să înfiin- 
ţeze oraş din satul moştenesc al Ploescilor. 
El chiămă înaintei pe Părcălabul satului şi-i 
dice : 
;— Părcălabe, voit să-mi vindeţi satul, că 

am să fac târg în calea Ardealului, la eşitul 
Prahovei din munţi. 
— Mărite Doamne, Ploescenii sunt moş- 

neni oameni slobodi, oşteni credincioşi ai 
Măriei Teale, şi cum oşteni şi oameni slo- 
bodi vor să rămână, ei sărută mâna Măriei 
Teale, dar nu-ţi vind moşia lor. 

— "Mi trebue totuşi moşia voastră, mă în- 
ţelegi Părcălabe! 

— Păi nu 'ţi-om da-o, Măria Ta!.. Mare 
şi puternic eşti Mărite Doamne, dar drepta- 
tea este puterea Măriei Teale. Şi dreptatea 
este să ne laşi nou€ ce este al nostru...
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Noi iobagi nu vrem să fim, şi moşneanul ce 
se leapădă de ogorul săi strămoşesc nu mai 
e om, ci rob... Noi vom rămâne oazzeni sio- 
dog, cu voia Măriei Teale!.. 
„Cât era el de straşnic Mihaii-Vodă, era 

însă şi om drept. Deci îşi înghiţi mânia, că 
nu i-se supuseră Ploescenii şi se gândi cu 
de-a binele cum să-şi ajungă scopul. 

O' lună după aceea Mihaii-Vodă chiamă 
iar pre Jufân Parcălabul din Ploesci. 

— VE dai pământ îndoit pentru al vos- 
tru... Eacă am curnperat moşia mare «Băz- 
cotul», la o fugă de cal de la moşia voas- 
tră... Vă dau Băzcozul în schimb pentru ocina 
voastră ... şi rămâneţi oameni slobodi şi cre- 
dincioşi. . . | 

— Să trăesci, Măria Tal Aşa primiml.. 
Nu pentru că Băicoiul o fi mai mare, dar 
pentru că noi ne ţinem stepena de moşneni 
slobodi şi Măria “Ta, dăruesci 'Țărei-Româ- 
nesci un terg noi la pogoritul prin plaiuri. .. 

— Dă mâna 'ntr'a mea jupân Părcălabe! 
Batem tergul?. . 

Şi târgul se făcu de atunci şi-şi păstră nu- 
mele de moşnenie, numele de cPloesci». 

Ploescii din dilele noastre ţin la /zderza?e, 
dar ai uitat de moşnenii săi, cari acum 297
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ani îşi apărai pe a lor în contra celui mai 
vestit şi mai voluntar, —ca să nu dicem das- 
fot—din Domnii Țărei. 

Dar cum vedeți: esânzgele apă nu se face!»



VLĂDICA DAT LA CIORI 

Poporul român ese religios, dar nu sacri- 
fică religiunei consciinţa naţionalităţei seale, 
când aceasta se deşteaptă. 

Vedeţi ce face femeea Macedo-Română 
chiar astădi: ea e creștină, dar smulge barba 
popei grec, care nu lasă pe băeţii de la şcoala 
românească se citească apostolul pe româ- 
nesce. . . 

Era pe la 1792 domn în Moldova un 
Domn fanariot. Murind Mitropolitul ţărei, Dom- 
nitorul socoti că ar putea urca pe tronul mi- 
tropolitan pe un călugăr grec, pe lacob egu- 
menul de la mănăstirea Bărnovski din Iași. 
Dar Divanul întreg se opuse, ar&tând Dom- 

„nitorului că este legătură cu blestem de la 
Iacob Mitropolitul cel vestit, că nici o dată 
Mitropolit şi Vlădică grec să nu fie în ţeară. 

N'avu ce face Vodă. Divanul cel mare al -
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ţărei alese Mitropolit dintre Moldoveni, pe 
Episcopul de Huşi, Leon. Dar grecul Iacob 
versă comori în ţeară şi la Constantinopole 
şi isbuti totuşi să se impue ţărei, ca Epi- 
scop de Huşi. Moldovenii nu recunoscură pe 
simoniacul Episcop Iacob. | 

Prădăciunile ce acest Prelat venetic făcu 
în averea Episcopiei ai remas de poveste, .. 

Noroc că D-qeti nu "1 răbdă mult... 
Sub cuvînt de a visita Eparhia, dar în 

realitate ca să aibă ocasiune de a aduna bani 
de la clerul eparchiei, Iacob plecă în escur- 
siune. ., 

Ajuns la Focşani se îmbolnăvi şi muri, nu- 
mai după câte-va luni de păstorie, seat mai 
drept de pustiere a Episcopiei de Huşi. 

După obiceiul ţărei, lacob s'ar fi cuvenit 
să fie adus mort la scaunul s&i episcopal, 
şi din el luat şi dus cu evlavie la groapă, 
în biserica Episcopală. Dar poporul se opusă: 
el fu îngropat la o bisericuță de mahala din 
Focşani... 
_Ba peste noapte, o mână necunoscută 
(faptele poporului sunt anonime: el nu făp- 
tuesce ca individ, ci ca poporl) scoase ca- 
davrul din morment şi-l aruncă pe o şan- 
drama să-l mănânce ciorile. , .
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Dar cum Românul uită lesne râul ce i se 

face, după câte-va dile Vlădica cel simoniac 
“fu cules după șandrama şi îngropat, nu se 

„scie unde, dar de sigur, în disprețul şi ura 
națiunei române! . .



  
III. 

VIAȚA IN TRECUT 

77845. 7]. Legende Române, po



  SCANDALUL DIN 1800 

Procesul Lucsandret Caramanloaica. Judecata Divanului, O 
babă, care-şi cumpiră mire cu anuine contract. Este ea lipsită 
de minte? Nunta în Bășica Neamţului, adecă în primul mongol- 
fieriii înălţat în Pucuresci. 

— Poznă mare cu dragostea, Archon Stol- 
nice Nestor, dicea boerul Ştefan Văcărescu, 
marele vornic din Divanul lui Alexandru Moruz- 
Vodă, în Decemvrie 1800, suind scările care 
duc la Divanul domnesc, aşedat în « Czzzea 
Gospod» adecă domnească, situată pe atunci 
la Dealul-Spirii, acolo unde astă-di este Ar- 
senalu. 
„— Aşa dEă, respunde vestitul divanist 

Nestor, poznă mare cu dragostea | O să ju- 
decăm astă-di pricina cucoanei Lucsandra 
Caramanloaica,
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Divanul se împluse de boeri. Erau de faţă 
banu Racoviţă, marii logofeţi Neculai şi Gri- 
gorie Brâncoveanu, marii vornici Manolache 
Creţulescu, Scarlat Câmpineanu, Matei Făl- 
coianu şi noul intrat în sală, Ştefan Văcă- 
rescu. La locul lor stăteau marele hatmar 
Caragea, marele vistier C. Filipescu, şi clu. 
cerul loan Bălăceanu, lângă care luă loc 
stolnicul Nestor, cel care ţinea « Ca/em4/», 
ori, cum am dice, condeiul de redacţiune al 
Divanului. - 

Se judeca la 18 Decembre 1800, sub pre- 
şedinţa mitropolitului Dositeiă, o pricină, care 
agita de mai multe dile toate mahalalele Bu- 
curescilor, dar mai ales pe <ugânesele», cari 
nu-și mai sciai de rostul anilor vieţii, sfădite 
cu călindarul, cum se sfădesc cu densul fe- 
meile cât trec dincolo de zo de ani. 

= 

— Elei, soro, o să ia polcovnicul Iordache, 
grecul ăla Frumos, căruia de abia îi mijesce. 
mustaţa pe cucoana Lucsandra cea cu perul 
alb ca lina şi sbircită ca o lămie stoarsă? 
— Şi de cenu? Undecucoana Lucsandra are 

de trei ori virsta polcovnicului?: D'apoi dra- 
gostea cu tovărăşie de galbeni dă la rindea
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sbircelele şi văpaia ei pârguesce faţa bă- 
trână... 

— De rumenă, rumenă, dar rumen e şi 
mărul sbiîrcit când îl coci sub spuză. 

— Tha ce-i mai r&ă e, că se svonesce, 

cum-că fratele coanei Lucsandra ati tras'o în 
judecata Divanului pe soră-sa ca s'o împedece 
d'a se mărita. 

— Ce mai căsătorie! Polcovnicul e de 
două ori mai tînăr decât şătrarul Răducanu, 
fratele mai mic al miresei. 

— Păi-ce! polcovnicul nu din dragoste ia 
pe cucoana Lucsandra ... Dânsa îl compdră: 
iza dat eszze/> la mână să-i remâe lui averea 
ei, sinet întărit cu multe mărturii de boieri. 

— Audi poznă ! 

Cam aşa mergea vestea din gură de mutere, 
“în gură de muiere,—ce mai telegraf ori 
agenţie Havas ! — în s&pt&mâna cea din urmă 
a postului crăciunului din 1800. 

De faţă cu mitropolitul Dositeiă, precum 
“mai sus giserăm, Divanul judecă reclamaţiunea 
Şătrarului Răducanu, carele pretindea, că 
soru-sa coana Lucsandra era /zfszfă ale minte
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şi “că: deci .nu putea contracta * matrimoniul 
proectat. i 

Divanul, prin condeiul stolnicului Nestor, 
hotări ast-fel judecata : 

« Lucsandra Caramanloaica venind la noi ne-ai 
arătat, că voiesce să se căsătorească după un pol- 
covnic, Iordache Țărigrădeanu şi pentru căci ea 
se află Zrecută în vîrstă şi el mult mat mic decât 
dânsa, s'aii aședat între eă cu deosebit eugrafa 
(contract), ca după: sfirșitul ei să rămâe el clironom 
pe toate rămasurile ei căz/ându-I şi sufletul cu 
pomenire polcovaic şi cercetându-l de aceasta, ase- 
menea aii arătat că s'a învoit şi vrea s'o ia întru 

căsătorie. | 
Dumnealui Șătraru Răducanu simțind de aceasta, 

prin jalbă areată Măriei-Tale, că soru-sa este /75- 
sită de minte, rugându-se să fie poprită de a se 
cununa după acest Iordache, ca cuvânt că este prea 
Zinăr şi ea este prea dătriuă şi să se orinduiască 
avutul ei sub epitropie, 

Luminate Doamne, această Lucsandră ne este 
sciută, că aii ţinut un bărbat și de când a rămas 
văduvă prea urită petrecere de vicțuire a avul j 
acum că volesce a se părăsi de netrebnicii, să nu 
ma? păcătuiască cu unul şi cu altul, şi a-și în-- 
drepta viejuirea şi să-și ia bărbal cu cununie 
dupe lege, învoindu-se amândoui fără nici o silă 
seaii nevoie, nu o putem împedeca; dar că este 
în mai mare virstă de cât dânsul, asewenea îna- 
părecheri nepotrivite la vârstă sai ma? întimplat
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şi la alții; şi de aceasta nu lipsim a insciinţa 
Măriei Tale». | 

1800, Decembre 18, 

Domnitorul Alexandru Moruz aprobă sen- 
tinţa” Divanului, deşi cu oare-care reservă 
tăcută, căci se mărginesce a dice: «Pentru 

cununia lor, de vreme ce Prea sfinfilul mitro- 
Dolha,  Archiereul locului îi sloboade, nici 
Domnia nui opresce a se cununa»). 

Cum nu erai să fie fericite tomnaticele 
v&dane, când ast-fel se deslega cestiunea .cu- 
coanei Lucsandra? ce mai făclii de ceară 
albă aşedară în iarna anului 1800—1801, 
vădanele prea coapte, la iconostasul sfântu- 

„lui Nicolae | 

Dar adecă astă-di nu se repetă micul scan- 
dal de la 1800?.. Despre casză-gi» însă e 
treaba « Pzzzei>2), iar nu a povestirei mele. 

De sigur că însurăţeii mei de după cră- 
ciunul din 1800, jupineasa Lucsandra şi pol- 

3) Extras din Cod. 43 fila 229 Verso, la arh. Statului. 
2) Acest articol şi unele din cele cari urmează aii fost pu 

blicate în jurnalul <Vieaţa> în 15894.
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covnicul Iordache, nai făcut călătoria de 
nuntă în «<băşica neamţulul». | 

Ce era <dășiza neamfului»» .. Era primul 
balon  Mongolfier ridicat în Bucuresci la în- 
ceputul secolului nostru. Ne spune aceasta 
o informaţiune după filele unui ceaslov, dicend: 
«Să se scie când ari făcut comedii aci în 
feara românească şi s'a ridicat o bășică cu 
4 Heamf într'âusa, ae ai căgui la Dudescă». 

E probabil că la <băşica neamţului» o fi 
rivnit să-şi ia sborul în ea şi polcovnicul Ior- 
dache ca să scape de /nra lui soție. Ba e 

„mai probabil încă, că ar fi dat un bun bacşis 
neamţului să ia pe coana Lucsandra în băşică 
şi să,se tot ducă, destul să-i r&mână lui 
averea ei.



  

Scandalul cu comisarul Florea. Barbu din Arges 

lată cum ne relatează zeporteru/ nostru 
acest scandal întimplat în 28 Decembre, 1794, 
la Curtea de Argeş, orăşelul cel vestit prin 
mănăstirea fără de seamăn frumoasă a lui 
Neagoe Vodă: 

Pe ulița Domnească. Cine nu cunoasce uliţa 
Domnească de la Curtea de Argeş? 

De la biserica cea din cărămidi zmălţuite, 
a lui Radu Negru Vodă şi pe sub coasta 
dealului, unde se resfață rămăşiţele din vechia 
biserică catolică, zidită de Doamna descăle- 
cătorului țărei, se întinde tot spre vale, până în 
pâriu, Uffa Domnească. De amîndouă părţile 
locuri virane, în care poposesc ţărani cu carele 

“lor, în jurul a cite un puţ cu cruce şi ghizdele 
ori colac de peatră, lingă care prevederea 
creştină a aşedat un trunchiii de pom scobit,
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pentru adăparea vitelor. Cât vedi cu ochii 
mormane de gunoae amestecate cu bolovani 
de toată mărimea aduşi din deal de şivoaele 
răpedi când plouă. 

Ici-colea câte-va sute de case, cari toate 
întorc spetele spre meadă-noapte, având în 
faţă o grădiniță cu câte-va straturi de flori: 
lemnul-Domnului, călapăr, floarea-soarelui, viz- 
doage ca nasturii de aur, câte-va tufe de 
coacăză şi de trandafiri pentru dulceţi, iar 
fundul curţii prefăcut în livadă de pruni, mari 
şi mici. 

Toate casele se par durate de acelaşi mai- 
stru, toate seamănă una cu alta; din birne 
seaii vălătuci, păreţii strălucesc de albeaţa 
varului, întins în fie-care sămbătă, de gospo- 
dine peste lutul care se adauge pături-pături, 
din an în an, din pasci în pasci, peste birne 
şi vălătuci. Albeaţa varului face să răsară 
şi mai fantastice arabescurile şi ghiveciurile 
cu flori care zadarnic le-ai căuta în natură 
şi cu care, în văpsele bătătoare la ochi, se 
întrec gospodinele a și împodobi bîrnele ca- 
selor şi ferestrele. Câte un tirnaţ care oco- 
lesce casa, afară din partea despre nord, 
sprijinind streşina pe stilpi, când de lemn, cu 
pretenţie de sculptură, când şi ei îmbrăcați
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în lut şi văruiţi, şi legaţi între ei prin par- 
maclicul tăiat & our al cerdacului, dă şi mai 
multă asemănare între ele acestor case de 
boierinaşi, mazili şi feciori de neamuri. 

Aceste case ale 7z0â2/2pz0 argeşene se mai 
despart între ele prin un num&r de prăvălii 
şi hanuri. Se cunosc prăvăliile după tarabele 
cari se întind în stradă, încărcate cu albii 
mici pline cu lulele roşii, cremene şi amnare, 
năut, stafide, alune turcesci, roşcove, băcan 
roş, făină de porumb, cîteva pâni şi jimble. 
De ştreşina prăvăliei, care înaintează mult, 
atîrnă cercuri, unele cu coase, formând ciu- 
date coroane de oţel, altele răsfățând şi clă- 
tinând după vînturi lumiînări de seă nodoroase. 

- cari la raza soarelui se lustruesc şi se âz- 
duzoşează şi sunt gata a dărui trecătorilor 
câte vr'o picătură din propriul lor trup!.. 

Printre prăvălii, ici-colea câte un han, care 
se deosebesce prin aceea 'că este mai "nalt, 
popoţat pe o pivniţă şi că la poarta curţii 
stă, ademenitor grăind călătorilor obosiţi, 
atîrnat pe o înaltă prăjină, cercul cu fin şi 
cu sticla cu apă roșă, cari constituesc semnul 
că acolo este loc de găzduire... şi de băutură.
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În mijlocul acestei ulițe, pe care s'a în- 
sărcinat şivoaele munţilor să o paveze cărînd 
şi îngrămădind în ea prund şi bolovani, alal- 
tăieri, în di de bilcii, cogemete slujbaş dom- 
nesc, Florea, fiul diaconului Barbu, conzzsar 
în județul Argeş, preămbla. în risul şi chiotele 
bilciului, aproape despoiată, pe un cal şchiop, 
pe nevasta sa Smaranda, fiica lui Cincă fost 
polcovnic în Vâlcea. 

— Da ce-i boerule? întreabă părintele /u- 
dozală, duhovnicul de la mănăstire ; de ce'ţi 
batjocoresci aşa muierea? 
„— Cine, ce treabă are cu muierea mea? 

respunde Florea, ridicând un număr de cruci 
bieatei femei, care casă nu o mai vadă cre- 
Ştinii, îşi trăsese cât putuse mai mult peste 
ochi, tulpanul galben care-i îmbrobodea capul. 

— Da, bine, omule, deacă ţi-a greşit ceva 
muierea, du-te cu ea la judecată, dar nu o 
“necinsti prin bilciti... 

% 

La părintele vlădica. Protopopul Dănăilă toc 
mai ieşind din 4o//a lui Kir Stavridi grecul, 
unica prăvălie de cărămidă din Argeș, unde 
era pelinul cel mai bun, văzu scena groaz- 
nică de mai sus şi cu zo/zzzia ce-i dădea
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rangul seii bisericesc, ajutat şi de câţi-va cre- 
ştini, apucă calul de frîă şi el de o parte, 
şi Florea de cea-l-altă, înconjurați de lumea 

„ care dicea: afer2, întoarse calul în direc- 
ţiunea mănăstirei. 

Mai mult moartă, biata Smaranda adusă 
înaintea episcopului, povesti cele întîmplate: 

«Sunt abia două septămâni de când tată- 
mei Cincă, polcovnicul din Vâlcea, m'aii dat 
după dzumntalui... De a doua di după cununie 
m'a băgat în lanţ de gât şi în fiare şi aşia 
m'a ţinut 10 dile bătându-mă în toate dilele 
pe moarte, ca pe hoţi; ba încă luând pușca 
din cuiii a îndreptat-o asupra mea poruncin- 
du-mi să-i spun Vz7e-un pate dle om cu care 

“aş fi făcătuit, Cocoşul era tras, puşca încăr- 
cată cu aliciuri de lup, când mă întreba de 
n'am iubit pe Mihai Goşa; când am audit 
ţăcănind cocoșul puscei, îngrozită, mi s'a făcut 
negru înaintea ochilor şi am dat din cap, 
Dumnealui a luat mişcarea mea din cap drept 
“răspuns la mărturisire și atunci iar m'a bătut 
şi despoindu-mE de haine, cu hule şi vorbe 
proaste m'a pus pe calul cel şchiop, ce m'a 
făcut de risul tirgului...» Şi plinsul podidi 
pe s&rmana femee.
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Judecata la. Bucuresci. Astădi la 28 De- 
cembre 1794 Florea şi cu Smaranda aii fost 
înfăţişaţi la judecata Mitropolitului ţărei şi a 
divanului Domnesc. 

— Ce treabă mai aveţi cu mine? dice 
semeţ Florea, către Veliţii (marii) boeri. M'am 
împăcat cu socru, i-am dat oo lei şi zapis 
(învoială), la mâna Smarandei, că ne-am des- 

„părţit şi ni-i desfăcută cununia şi că ea se 
poate mărita cu cine vrea şi ei de asemenea. 

Numai doctrina aceasta socialistă nu avu 
ascultare, acum o sută de ani, şi domnitorul 
Alexandru Moruz, împreună cu Metropolitul 
Filaret declarară, că c2pvozrea făculă de des- 
Bărfive între ei fiind împotriva pravilei nu 
0 primim, că se cade o parte ori alla să se 
Pedepsească, tar nu ca cum ar fi fost cununia 
după lege, să-ți dee aceia voie de isnoavă 
unul altuia densural, ci Plorea ca unul ce 
este vrednic de mare pedeapsă şi de gploadă, 
după vina lui, găsim cu cale ca să dea da 
Cutia de milostenie 1al. 300, aderă : cincă sule- 
Şz de vreme că nică înirun chip nu vru a-şi 

Prim sofia, găsim cu cale ca să-i împlinească 
oală zestrea după foaca ce vegurănm la mâna 
ui, şi încă să mai deae de da sine pe ju- 
mălale cât late foata ale zestre pentru caznele
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ŞZ neciustea ce i-ati făcut, find om cu chi. 
vernisală, apoi să şădă deose dați, ca Să se 
veagă urmările şz ale unuia şi” ale altuia, 
câlă-va Drentt, Ş? Când nu Se vor uni a se /na 
carăşi în docuință, atunci li se va face hotă- 
rîrea cea desăvirşilă..
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La 20 lanuarie 1798 o să fie o marepe- 
trecere la curtea M. Sale, în onoarea noului 
sosit oaspe a M. Sale, Luminăţia sa Cuciuk- 
Husein, marele admiral, ori Căpitan-paşa 
al împărăției turcesci. . 

Ilustrul oaspe trase în gazdă chiar la palat 
împreună cuo parte din numeroasa lui suită. 

Pregătirile. serbărilor. La bucătărie este 
mijloc minunat să-ţi dai seama de ce va fi 
o serbare. 

Suntem în faţa unei vetre de o întindere, 
ce, cu deprinderile noaste de astă-di, nici nu 
ne-o mai putem închipui. Vatra e aciuită sub. 
un coş tot aşa de larg ca densa şi puţin mic- 
şorându-se numai când ese deasupra acopere- - 
mentului casei. La distanţă ţi se pare nuun 
coş, ci un turn cu metereze, căci de toate păr- 

ţile sunt fâcute tăieturi sai găuri în acest turn
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pentru ca să poată eși fumul, deasupra fiind 
acoperit, pentru că altmintrelea, din causa 
marei lărgimi a coşului, ploaia şi zăpada ar 
„putea inunda vatra şi cuhnia. 

Marea cameră în care se înalță monumen- 
tala vatră cu coșul sprijinit de stâlpi de fer, 
adornat pe pripiciul lui, cu linguri de lemn, 
strecurători, site . .., este un adevărat roii de 
oameni. Primul bucătar, Baş-bucătar, însoţit 
de al doilea, de al treilea | şi de toate aju- 
toarele sale, ocupă mesele, dealungul păreţilor 
şi lângă trunchiul de tăiat carnea, o imensă 
tulpină de pom, lungă de un stinjen, tulpina 
unui pom secular care din cauza diametrului 
său, oferă, culcat la pământ, înălţimea unei 
„mese. Tîmplarul n'a avut altă treabă de 
făcut la această masă uriaşă, de cât sa-i cio- 
plească partea superioară spre a-i da o supra- 
faţă plană. 

Numeroşi ţigani şi ţigance furnică prin bu- 
cătărie. Unii freacă tingiri mari cât caldările 
de rachiă, alţii pisează în piulițe de lemn ori 
de aramă, felurite condimente pentru bucate; 
ăştia dogoriţi la faţă, roşii ca sfecla, întorc 
la vatră deasupra unor căpiţe de jeratic, pe 
care stfiriie grăsimea cădendă, frigrări cu buturi 

„ „întregi, ba cu berbeci întregi întorşi, Femeile 
77945 ZI, Legende Rromâne, 23
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caută de vasele care fierb în clocot, să nu 
dea în foc, ori ajută la Baş-bucătar să în- 
tindă aluaturi de plăcinte, când 'nu sunt ocu- 
pate a spăla sutele de talere de argint, cari 
peste o clipă vor împodobi masa domnească. 

In lumea aceasta culinară, care se. agită 
cu. sgomot şi vorbă de clacă, pe dinaintea 
piramidelor de _victualii de care sunt pline 
mesele, aşteptându-şi rândul să fie băgate 
prin vasele din vatră, trebue să ailbă Baş- 
bucătarul un adevărat geniii de comandant, ca 
să ajungă la bun resultat. 

Nu-i vorbă câ la ordinele lui Chir Iane 
Zarnacadea (aşa se numesce primul bucătar) 
stă vătavul de ţigani cu biciul pe umăr, gata 
la cel mai mic semn al comandantului din 
cuhnie, să croiască pe ţiganii ori ţigăncile 
leneși ori guralivi. Chir lane Zarnacadea în- 
grijeşte de farlea subtire din isvodul de bu- 
cate. De fripturi şi de bucatele cu zeamă 
îngrijesc ajutoarele lui. | 

După mulţimea bucatelor şi după cătăţimea 
lor, poţi să sii că pe ziua aceasta de 20 
lanuarie, o să fie la curte masă mare de sute. 
de persoane. 

De aceea şi Baş- bucătarul a închipuit un
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isvod de bucate, de-ţi vine apa la gură numai cetindu-l ... 
Ean ascultați. 
dI/ezelicuri : icre proaspete, salată de icre bătute cu miez de pâne albă în unt-de-lemn. Lacherdă. şi batoguri, rotogoale de salam diu Sibiii, salată de iri Prăjiţi în para focului, gătiţi cu pătrunjel verde, tăiat subţire ca tu- tunul şi neclăiţi în unt-de-lemn, ca nisce petre scumpe lucitoare pe mitra Mitropolitului, 
Urmează apoi fotroace: de curcan, borşuri de zeamă de vardă cu perişoare de pulpă de căprioară şi orez pisat. Apoi za/rze/e înno- tând în cerviciuri, sarmale de pept de curcan, gălusci de grisă împănate cu cuişoare,.. apoi Plâchii de orez cu gâscă la sa/an, adecă la tavă, rumenită în coptor Şi împodobite cu ardei roşii. Dar cușchebapurile, ciulamalele ” de pasere şi de vinaturi, înnotând în smîntînă? Sunt pe vatra lui Chir Iane Zarnacadea destule bucate pentru a ucide un regiment întreg de stomacuri moderne, 
Voinicii meseni de la 20 Ianuarie 1798, cari după ce ai să îngurgiteze cele mai de Sus enumerate vor mai găsi loc şi pentru " pilafurile, baclavalele, halvalele, sarailiile, ali- „vencele pe frunze de ştir, plăcinte cu poa-
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lele în brii, halibiurile cu flori de Scorţişoară, 
bohacele şi mai ales zaharicalele, în care Chir 
Jane este neîntrecut! 

După visita noastră la bucătărie, putem 
înţelege ce. cc/iu/han>, ce chef mare o să fie, 
pe boerime,astă-di la 10 Ianuarie, la curte, 

E 

La Curte. —M. S. domnitorul Hangeri, în 
dimineaţa qilei de 20 lanuare, grăia în Di- 
vanul mic cu marele logofet al, obiceiurilor, 
Matei Fâlcoianul, care sta în picioare res- 
„pectos, 

— Boerule vornice, Luminăţia Sa Căpitan- 
paşa poruncesce ca boerii poftiţi la masă să 
vină cu nevestele lor. Să li se trimeată pz/ace 
(porunci) să fie intocmai urmâtori. 

Principalii boeri cari compuneai, cum,am 
dice. astă-di ministerul, erati: N. Brâncoveanu 
Basarab, marele logofet de ţeara de sus, Du- 
mitru Racoviţă, mare ban; Manolache Cre- - 
țulescu, mare vornic de ţara de sus; Scarlat 
Ghica, mare vistier ; loan Damaris, mare vornic 
de ţeara de jos; Radu Golescu, mare vornic: 
al obştirilor; Ştefan Văcărescu, mare logofet 
de ţeara de jos: Iordache Suţu, mare hatman; 

Mavrocordat, mare. spătar; Radu Slătineanu,
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mare vornic al treilea ... Nu mai înşir boe- 
rimea de curte şi de laviţe |... 

- — Dar bine, Măria Ta, cum o să-și aducă 
boerii muierile la o masă de turci? Cât îi 

* lumea şi pământul, soțiile noastre nu vor primi 
să trecă din haremul doamnei Măriei Tale 
printre mulţimea de turci poftiţi la masă dom- 
nească. 
— Dar ce ne facem? Căpitan- -paşa + „vrea 

numai decât . 
“ Matei Fălcoianu stete puţin pe gânduri. 
— Las pe mine, Măria Ta: vor veni toți 

boerii cu... jupînesele lor. 
Faţa lu Hangeri se însenină, de unde un 

moment înainte era mohorită, prevădând re- 
fuzul boerilor de a împlini voia ilustrului săi 
oaspe. | - 
— Totuși eşind din Divanul mic,  mur- 

mură în sine: «o să dic că doamna Ruxandra 1) 
este zazfă (bolnavă) şi de aceea nu poate să 
stea şi ea cu musafirii la ospăț». 

% 

La marele ban Racoviţă. — In cameră de 
primire a primului boer din divan sunt adunaţi 

1) Doamna Ruxandra a lui Ilangeri-Vodi era din familia 
Ghica.
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mai toţi : boerii divanişti. Curtea caselor e 
plină de cai înşelaţi ţinuţi de căpăstru, bătuţi 
cu ţinte de argint, de arnăuţi şi delii boe- 
resci, cum şi de câte-va butce ale boerilor 
mai bătrâni. 

Cari cu picioarele sumese turcesce pe di- 
vanuri, învertind mătănii de chihlimbar şi de 
odogaciii, cari în picioare, privind indiferent 
pe la ferestre, boierii stăteau tăcuţi, aşteptând, 
pare-mi-se, pe cine-va, seată şoptind între ei, 
ridicând buzele după imameaua ciubucului 
pentru a soarbe din filigeanul de cafea, seat 
pentru a-şi comunica aproape la ureche cu- 
getarea, ori simţirea lor. 

Când boerul Matei Fălcoianul intră, miş- 
carea ce se produse între boerimea adunată, 
“probă că el era cel așteptat. Me 

— Ce veste arhonda 7!) întrebă marele ban 
Racoviţă. 
„— Veste rea, boeri D-voastre. M. Sa po- 

runcesce să nu mergem singuri astă-qi la pe- 
trecerile ce le dă în spătăria mare în cinstea 
lui căpitan-paşa, ci să ne aducem şi jupînesele. 

„ — Să aducem jupinesele noastre ? strigară 
aproape într'un glas toţi boerii indignaţi. 

- 2) Titlu cu care se tratati între et boeriy,
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— Nu-i destul că nu scim de vom 'eşi te- 
feri noi boerii, acum să ne aducem muierile 
între turcime ? ” 
„Se făcu un moment o tăcere în care ob- 

" servatorul ar fi măsurat toată grija mare ce 
cuprinsese sufletele boerilor. Ei acum nu mai 
fumaii, feligianul era uitat la o parte în zârful 
s&i minunat... Boerii mai tineri. scrutai cu 
ochii pătrundători căutătura celor mai bătrâni, 

—- Ce-i de făcut? dise rupend tăcerea ma- 
rele logof&t Stefan Văcărescu. 

— Nu duceţi nici o grijă, boeri D-voastră; 
am găsit mijlocul să împlinim porunca lui 
Vodă şi jupînesele noastre să stea . acasă. 

La aceste vorbe ale lui Matei Falcoianu, 
boerii se făcură roată în jurul marelui logofăt 
al obiceiurilor. 

— Cum aşa? 
— Spune curând ! 
— Grăbesce, arhonda ! 
Intrebările curg ploaie. 
— Turcul: voesce să ne vadă muierile noas- 

tre... Le-om duce, adaugă a dice Fălcoianu 
ridend ... Vom duce turcului... fofe fru- 
moase, celetnice de la hanul Şerban-Vodă şi 
de prin mahalale, îmbrăcate în haine de 

„ale muierilor noastre...
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Un hohot homerice r&sună în cameră. 
— Bre, scii că născocirea e bună, dise loan 

Damaris, 
— Minunată ! esclamă tînărul' vornic al 

treilea, Slătineanu. Nostim lucru să ai de 
muiere fentru o jumătate di şi o noapie, la 
Petrecere, pre... o celetnică. 

Observaţiunea tinărului Don Juan, de sigur 
o făcură în taina sufletului mai mulţi bătrâni 
sfetnici ai lui Hangeri, cari simţiră nu scită 
ce fior, ca în vremea tinereței, şerpuind prin 
tot corpul lor. 

La vremea mesei.— La orele 7 şi jumătate 
turceşci, adecă la 7 şi zaaetate europenesce, 
dealungul stradei Mihai-Vodă, butcele (tră- 
surele închise), cu roţi văpsite în culori ţipă- 
toare, se ţineai șir, îndrumându-se spre Curea 
domnească, cea nouă, printre două rînduri de 
privitori şi de prăvălii cu tarabe încălcând 
linia stradei, pline de marfă de băcănie şi 
de „căldărărie, de bărbieri cu peschire atârnate: 
deasupra -uşilor, de putini cu păcură de uns 
osiile şi carâmbii cismelor ţ&rănesci, de boian- 
gerii - uscându-şi bumbacul ori lână văpsită 
pe prăjini de semăna la distanță ca nişte
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drapele multicolore. .. Ici-colea câte o braşo- 
venie, prăvălie mai simandicoasă, şi câte un 
han, de departe designat prin prăjina naltă 
de la poartă, purtând cercul cu fîn şi cu 
garafa cu apă colorată ros. Respântiaşii (ser- 
genţi), cu biciul pe umăr, dai în lături ca- 
rele ţ&rănesci, croind când în boii de la care, 
când în ţEranii ce-i mîna: 

— In lături, mE ţopârlane, că trec boierii., 
Treceaui boierii cu... zfânese/e lor gătite 

spilcă, legănaţi aşa de violent pe perinile 
butcei cu rezoare, nalte rotunde ca o jumătate 
de roată de moară, prin hopurile pavelei 
stricate, că bălăbănea capetele lor simandicoase 
întrun ritm epileptic, desordonat, pe când 

„vizitiul şi arnăutul făceaă adevărate minuni 
de equilibristică ca să se ţină unul pe capră, 
cel-l-alt în coada butcei, | 

Toate aceste butce intrat, una după alta, 
în vasta curte a palatului domnesc, aşedat 
acum o sută de ani la /Dea/u/-Spzrei, acolo 
unde se află astă-di arsenalul, pe atunci tocmai 
la cazăzu/ Bucurescilor, între mari şi numeroase 
livezi şi vii. 

. Ei . 

In curtea palatului, — Aci cântaă neîntrerupt, 
de rînd, când pe/erhaneaua (musica turcească)
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cu flueraşe ţirliitoare, amestecate cu zăngănitul 
talerelor de aramă şi a câte-va dărăbane, când 
bucimaşii, sirmacii și cimpoerii breslelor (cor- 
poraţiunilor, cetelor) agiesci (ale poliţiei) şi 
spătăresci (ale armatei). Deliii şi neferii erau 
inşiraţi de la poarta Gosgod (domnească) până 
în virful scărei principale, ce ducea la spătăria 
cea mare, la sala Tronului, toți cu un arsenal 
de pistoale și iatagane în briul cel cu paf- 
tale largi de metal, strălucind la raza soa- 
relui şi în uniformă de dile mari, cu fermenele 
înmuiate în fireturi şi arniciuri de vipusci, . 
cu mînicile dulamei atîrnate până la pământ, 
de stofe vii colorate, cu cialmale vărgate 
seaii cu căciule-calpace de blană de oaie, 
înalte, ţepene, cu moţuri şi cu ţarţamuri de 
asemenea atârnate de la moţul cascei la 
umreul stâng. | 

Prin acest sfa/r înainta, prin curte, la pa- 
sul cailor, butcele boieresci, -una după alta. 
Arnăutul săria din coada butcei, deşchidea 
portia trăsurei în pragul scărei şi boierul şi - 
jupîneasa erai primiţi aci de al doilea că- * 
măraş, de portarul al doilea ajutat de copii- 
de-casă (paji) în haine roşii. Aceşti slujbaşi 
domneşti duceai de subsuori pe boeri' şi ju- 
pînese până în virful scărei la: catul întâi
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al palatului, unde oaspeţii erai "primiţi de 
Portar-Başa, de primul cămăraş şi de postel- 
nicei 'de toată treapta. Oaspeţii erati intro- 
duşi, boerii în spătăria mare, iar jupinesele, 
la privirea cărora toţi slujbașil curței abia îşi 
stăpâniră mirarea, erau conduse la Harem, 
adică la apartamentul doamnei, după porunca 
dată de boierul Matei Fălcoianu. 

se 

Ospăţul, — Când lungile coridoare ale pa- 
latului resunară de apelurile slujbaşilor pentru 
ca să-se dea bucatele la masa domnească, 
întinsă în Divanul cel mare, Hangeri-Vodă, 

„cât de Vodă era, ajutat de marele Ban Ra-' 
„coviţă, luă de subsuori pe luminăţia sa Cuciuc- 
Husein-Pașa şi se îndrumară spre camera 
ospeţului, precedaţi de marele postelnic şi de 
12 copii de casă cu bastoane de argint, şi 
de şease frumoase fetiţe mergând de a în- 

_daratelea şi agitând căţui de argint din cari 
gâlgâia fum de odogaci şi de chilinbar, aceste 
precedate şi ele de alte 6 fetiţe, agitând şi 
ele stropitori cu apă de flori. 

-—. Să poftească boierii şi Jupînesele,  dise 
„ Vodă lui Matei Fălcoianu, care aştepta înalții
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caspeţi la ușile larg deschise ale camerei de 
osp&ţ. 

După ce Vodă aședă în capul mesei pe 
Cuciuc-Husein-Paşa şi el însuşi luă locul în 
cel alt cap al mesei, începură a intra în so- 
fragerie boerimea cu jupînesele, unul după 
altul, după rangul fie-căruia. Matei Fălcoianu 
designa fie-căreia părechi locul, la care ajun- 
geaii numai trecând, cu mari închinăciuni şi 
încovăeli de şira spinărei, pe dinaintea Paşalei.: 

Hangeri, cu inima mica cât o gămălie de 
ac, ca să nu simţă cumva Husein Paşa, de 
fertipul cu jupnesele, se uită şi el cu emo- 
iune şi mirare, ba une-ori cu plăcere... la 
defileul improvizatelor boieroaice, Acestea, 
nedeprinse cu hainele scumpe şi zorzoanele 
ce le atârna pe cap, pe gât, pe tot corpul, 
eraă de o stângăcie care speria pe Vodă, dar 
care trecu nebăgată în seamă de Paşa şi de 
agalele turci, câri luară loc la ospăț. 

Lângă paşa fură aşedate... nevasta de 
ocasiune a marelui Ban, — o muiere coz — 
şi a marelui logofăt Nicolae Brâncoveanu — -. 

“un cap minunat de unguroaică .; Lângă fie 
care Aga din suita amiralului câte dou ju- 
pinese luară scaun. Ici colo se nimeri şi câte 
una la dreapta ori la stînga vre-unui boier, . .
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Ce haz fâceaii cei-l-alţi boieri privind pe co- 
legul lor, şi făcându-i semne cu coada o- 
chiului |... o 

Dăduse isteţul boier Matei Fălcoianu tu- 
turor .. . jupîneselor, din noi poveţuire: ce 
să dică, .ce să nu grâească, cum să se poarte 
la masă, că de aceea le şi introdusese "mai 
întâiu singure fără de boerii... lor, în ha- 
remul Doamnei. Ba acolo, chiar şi Măria Sa 
Doamna Roxandra Hangeri le mai inspectase 
toaleta şi le mai potrivise ale zorzoane cu. 
care le împodobiseră adevăratele cocoane. Dar 
de geaba caznă, boerule Fâlcoianu: bietele 
celelnice şi fete de la mahala, cât intrară în 
sala osp&ţului olbară cu ochii şi cât pe aci 

„să scoată exclamaţiuni care de care mai poz- 
„naşe la priveliştea bogățiilor salei şi a mesei. 
Noroc că isteţul Fă'coianu poruncise lăuta- 
mlor să cânte... Sgomotul acestora acoperi 
câte-va exclamaţiuni ce nu putură fi oprite... 

— Numai de nu sar chirchili (imbăta) dise 
Vodă la urechea lui Vel-Cuparii,.. Vedi să 
le toarne mai cu economie, că te trezesci 
că s'apucă de pozne... 

“e 

„Nu am de gând să descriă ospăţul, Destul
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că Paşa cel mare şi agalele lui făcură onoare 
la toate bucatele lui Iane Zarnacadea, şi 
între un fel şi altul de bucate,. aveai de 
înglingea (amuzament) privirea la frumoasele 
jupînese, ba, la soroace, tot mai dese, le şi 
mângăieau cu mâna pe la spate... Marele 
Amiral de câte ori îşi permitea asemene in- 
timităţi, îşi manifesta tot mai mult satisfac: 
ţiunea lui, netezindu-şi barba şi dicând: «Pe- 
chi! pechi !» (Bine, bine !) cu o căutătură prie- 
tenească îndreptată spre Hangeri. 

Lăutarii — două _tarafuri — cântat, acum 
manele turcesci, acum viersuri de lume, multe 
de ale r&posatului Enache Văcărescu şi de 
ale lui Alecu Văcărescu. ,. Sgomotul _tale- 
relor de metal şi al tacâmurilor, foşnitul 

„adietor al codilor de păun agitate de 12 fete 
la spetele principalilor turci şi ale lui Vodă, 
gâlgâitul vinului de Drăgăşani, de Deal, de 
Malvazie, — care cu toată sup&rarea lui Ma- 
homet, curgea gârlă în cupele oaspeţilor şi 
turci şi creştini, de nu mai pridideaă cu tur- . 
natul toţi paharniceii, cuparii mari şi mici şi 
arnăuţimea ; mirosul aromatelor din bucate, 
făcură curând o atmosferă în care simţurile 
adormite se deşteaptă, ba se exaltă, iar 
mintea se acopere cu un văl tot mai gros. ,,
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Ce vreţi să facă agalele şi Marele Amiral 
în aşa atmosferă, după ce chiar din boerii 
divaniţi începură — la urma urmei — a cam 
ciupi de mijloc pe vecinele... jupiînese şi 
a le şopti la ureche vorbe, care, de!.. nu 
'mi-ţi cere mie să vi le mai înşir acil 

Mai bine să-i lăsăm să se scoale de la 
masă, după sănătăţile închinate cu cbine 
te-am găsit !» — de Vodă pentru Marele A- 
miral şi pentru toţi turcii de faţă, ba şi cei 
viitori. 

După masă. — In sala cea mare a spătăriei, 
în faţa “tronurilor lui Vodă şi al Doamnei, 
aşedate în fund şi umbrite .de cele două tuiuri 
cu codi de cal, stai acum grupaţi după rang, 
pe divanuri şi laviţe acoperite cu postav roș, 
turcii, Amiralul, Vodă, boerii. Turcii nu at 
lăsat de pe lângă dinşii... fozzroaicela, şi câte 
din ele ai r&mas făr' de turc stat pe lângă 
unii din boieri. Câte guri bărbăteşci atâtea 
ciubuce învăluind în nori de fum albăstriu 
lumea ; feligianele cu cafea fumegă, lăutarii 
cântă, pe când un scamator neamţ pripăşit de 
câte-va dile prin Bucuresci, în mijlocul salei, 
pe o frumoasă scoarță (velință) de anadol, îşi 

„bagă pe gură o sabie, scoate panglici pe nas,
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mănâncă jăratec din căţuele fetelor afumă- 
toare, se dă de-a-tumba ca o stirleaza. , . După 
scamator, adunarea admiră pehlivani turci, 
din Fnderne (Andrianopole) făcend ghiduşii, 
tururi, şi după ei gc?/ori spunând mândre 
graiuri din lumea largă... 

Urmează apoi danţurile... Turcii nu dan- 
ţează, dar Paşa a poruncit să danţeze boierii 
cu... jupniesele lor, şi marele Amiral şi 
toţi turcii strigă : 4/erzuz! neluându-şi ochii de 
la jupinese, care se încovoaie în ritmul mu- 
sicei ca nisce hurii din paradisul lui Mahomet. 

Nu numai boerii mai tineri, dar şi cei mai 
coptuţi încă încing hore, bătute, zamparale 
grecesci, ba şi valsuri învăţate din vremea 
ocupaţiunei ţărei de nemți şi, când obosesc, 
scot grațios năframele din paftelele de argint 
bătute cu petre nestimate ale dănţuitoarelor 
lor, de-şi şterg năduşeala după frunte şi nu se 
şcie deacă voind a pune la loc naframa în 
colanul femeilor, mâna boierilor nemereşce 
tocmai la colan, ori se rătâceşce în cale, împie- 
dicată şi de relieful peptului. . . 

Şi ţinu danţul, până noaptea, târdiii, şi iar | 
începu osp&ţul şi iar curseră ca la scocul morei 
vinurile chilimbarii şi roşe ca buzele fetelor 
și malvazia îmbătătoare şi vutcile bâlane



PEPRECERE LA CURTE 369 

Şi vişinaturile rumeioare ca obrajii jupi - 
neselor învăpăiate de danţ, de plăcere, la 
lumina a sute de făclii de ceară albă din 
cherhaneaua (fabrica) privilegiată a episcopiei 
de Rimnic 5). 

Pe ferestre străbate o lumină şi mai mare 
de cât cea din policandre şi de la sfeşnicile 
de argint aşedate pe sfeşnicare prin colțurile 
sălei. E lumina de la masalale şi de la cia- 
unele cu păcură, ce ard în curte şi pe zidu- 
rile ei. Această lumină neegală valţa şi dânsa 
prin vasta sală, poleind oameni şi lucruri în 
mod fantastic, dându-le realţ, aşa că priveliştea - 
sălei ar fi amintit unui archeolog o veche 
şcenă de orgie Romană. i 

- Şi orgie eral.. | 
Orgia avea să se termine prin numeroasele 

camere ale palatului, punend pecetea desfrâ- 
nării asupra petrecerii de la curtea domnească 
de acum o sută ani!.. 

ss 

ia In etacul adevăratelor jupinese. — La lu-! 
mina slabă a candelei ardând la iconostas, 

  

1) Această prima fabrici de luminăst de ceară albă era pe lo- 
cul Metohulul Episcopie! de Rimnic, acolo unde astă-d este gră- 

; -dina Ateneului, 

71843. 4l. — Legende Române, 24
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unde strălucesce ferecătura de “argint a icoa- 
nelor, între care nu lipsesce icoana /rama/ul, 
adică a patronului ce şi-a ales boierul la căsă- 
torie, jupînesele marilor droazzj, aşteaptă, 
aşteaptă, aşteaptă pe soţii lor, agitate de ne- 
răbdare şi grijă sub plapome de atlas în 
coloare! deschisă, cu capul îmbrobodit într'un 
tulpan alb cu bibiluri, care face un minunat 
cadru capului şi părului lor negru împletit în 
coadă ca o diademă peste tulpan. 

Dar boierul nu vine .. . jumătate din c7zvar 
r&nâne neocupat întreaga noapte... 
— Numai acum saă sfârşit ospăţul ? în- 

treabă cucoana pe «Dumnealui» care soseşce 
abia la oara când clopotul de la biserica ve- 
cină trage de po/ze/ezt. 
„— Uite, numai acum s'au sfârşit... uf! ce 

belea pe boerime !.. 
Aşa r&spund, intrând în etacurile adevărate 

dor dor cucoane, cei mai mulţi din divaniţi, 
dar unii din ei mai adaug în mintea lor: 
nostimă muiere !.. o s'o mai v&dl..
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La cahveneaua lui Chir Panaiot, de la poarta 
curței vechi. 

Chir Panatol cătră celetnică : Nu ţi-e ru- 
şine | acum te întorci a casă? 
— Ei jupîne şi D-ta!.. Par'că cu turcii şi 

cu boerii faci cum vrei !.. “Toată noaptea,.. 
— Te dai afară | urlă cafegiul. 
— Carnacsi ! nu striga aşa tare, că doară 

nu vorbesci cu o muiere de rînd... N'am ne- 
voie eii de D.ta... Iaca poznă! par'că n'am 
eă boierul met?.. eă sunt 7za7e vorniceasă, 
măE omule! ” 

Ei 

La mahala, la Sf. Elefterie, . 
— Draga tușei, târdiii mi te-ai întors... 
— Când mi-a dat drumul, mâtuşică ; dar 

ce bine am petrecut]... uite, numai rubiele 
de aur în năframă!.. Ce diceai D-ta tuşică 
— că turcii nu plătesc?.. | 
— Nu ţai plătit ţie, dragă Smărândiţă, ci 

marei vornicese, că tu erai mare vorniceasă. ., 

Ed 

"La cârciuma lui Hagi Leiica. 
— Mai dă-mi o ţuică, jupîne Leică. Mări, 

„al naibei vodă ; ci-că a minţit pre luminăţia
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sa Căpitan Paşa, aducându-i astă noapte, la 
chiulhau, fete de la hanuri, în loc de jupinese. .. 

— Eacă ţuica, numai tacă-ţi /eamca, nea 
Stanciule, că te-o audi âl logofăt de divan, 
care suge, colo, la gura ocalei, şi nu ţi-o fi 
moale unde te-o aşterne Vel Aga!.. 
"— Dar de ce să tac jupîne Hangiule? 
Jupîn Leică, spune la ureche lui nea Stan- 

ciu : nu era, bre, numai fete de la Hanuri şi 
mahălale, ci erai şi câte-va jupinese ca/a/fo 
(în realitate). 
— Elei!.. ce spui? 

% 

Dar ce o fi mai spus a lume mare cu fleanca 
ei ne-amuţită, despre petrecerea simandicoasă 
de la curtea Domnească, nu mai încape la lo- 
cul ce mi-a jertfit « Vzzaza» pentru poveştile 
mele b&trânesci. Destul cu ce v'am spus, și 
D-dei să ne apere de vremi ca acele!



SPNZURORER LUI TARIA TUŞca, 
CEL CARE A UCIS PE UNCHIU-SEU, BĂ-I IA AVEREA 

  

Zn jurul tejehelei de măcelărie a lui Jupîn Czupercă era mare zarvă, la 9 Decembre 
1794: 
— Ci-că Vodă Alexandru Moruzi nu jeartă de la spînzurătoare pe Marin Țuşcă ăla de 

a junghiat peunchiu-seă. Jupin Ciupercă... ceva 
carne de sărmăluţe pentru Vel-logofăâtul?.. , 

—. +. N'o să-l ierte, jupineasă Neacşo, că 
doar a făcut moarte de om, ba încă de rube- 
denie ! a 

— Ei, da poate Voda săi schimbe pe- deapsa, să-l trimită pe viaţă la groapa Ocnei 
în loc de a-l spînzura.., Deschide coşul, bu- 
cătăreasă să-ţi pun carnea... 
— Eu pun prinsoare că nu-l spinzură, că-i 

frumos coz și s'o găsi vr'o muiere să-l ceară 
lui Vodă, 

a
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La Vitan, — Nu departe de locul unde s'a 
înălţat spitalul cel mare pentru ciumaţi, dovi - 
tâmplari lucrai a seară cu hărnicie la ridi- 
carea a dout furci nou&-nouleţe nalte de câte 
doui stânjeni. 

— Gata, jupân Rindea !.. Numai fringhia 
de nodat pe grindeiii, şi să poftească |. . dise 
calfa lui jupân Rindea, ridend cu poftă. 
— ME Teslă, mă, n'am mai ridicat spinzu- 

rători tocmai din vremea lui Mavrogheni. 
Vedi alea, mă, erai spînzurători, nu glumă. ... 
Tot din bârne de câte o palmă domnească, 
să ţie un veac... Ş'apoi scrisoare scrisă după 
Calemul (condeiul) lui dascălul Florea de la 
St. George, ăl de face hrisoavele lui Vodă... 
Scriea, m& Teslă, ca să-şi bage mintea în 
cap cei cari pornesc la hoţii că-i aşteaptă 
furcile !.. D'apoi halal! nici nu se mai po- 
menia de hoți, nici chiar în codrii Vlăsiei, 
— D'apoi, jupâne Rindea, ăsta pentru care 

ridicarăm scrînciobul ci-că nu este hoț. . . 
— Marin Țuşcă?.. A înjunghiat pe unchiu- 

său, săi fure banii din sipet... Hoţ de oraş, 
me Teslă, mai r&iă de cât hoţul de codru!.. 
Eac'o, gata şi frînghia... De acum e treaba | 
lui Handraburcă ţiganul gidele, ., 

=
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La departamentul de criminalion (curtea cri- 
minală). . 
— Arhon mare armaș, a hotărit Măria Sa 

pe anaforaoa (raportul) departamentului, să fie 
spinzurat astădi, Marin Țuşcă în mijlocul bâlciu- 
lui dela Vitan... D-ta ai epistăsia (execuţiunea) 
lucrărei. .. Luat-ai m&surile ? 

—  Boierule judecător, spînzurătoarea e gata 
de adi dimineaţă... Handraburcă gidele e 
poruncit să vie la temniţă să mergă cu breasla 
armăşească (garda închisorilor) după nizam 
(regulă, lege) la Vitan să ridice în slavă pe 
ucigaș, după nameadi... Dar eacă, boierilor 
judecători, am aflat că s'a găsit o muiere 
care cere la Măria Sa viaţa lui Marin Țuşcă.., 
Poate.l-o ierta Măria Sa.., 

+ 

Soarele este a chindie.. | 
Dealungul podului Mogoșoaiei, începând . 

de la mitocul Episcopiei Rîmnic (astădi 4/e- 
neul) se indesuesce tot mai multă lume. Lângă 
prăjinile cari, în vir cu un cerc de fin, ori 
cu surcele de la rindea, arată .curţile de la 
hanuri şi cârciume, se certati băeţii să se urce 
să vagă mai de sus. Tarabele deschise ale pră- 
văliilor, adăpostesc sute de capete de toate
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vârsta, cari din albăstrime, cu pantaloni creţi, 
de postav din cherhaneaoa (fabrica) domnească, 
înfiinţată de Moruzi Vodă, cari în haine ţără- 

-nesci, cari în giubele negre şi cu anteree de: 
cutnie, legaţi cu şaluri, periusii (C/;ronomi:) 
din doze şi zei generaţiuni. .. Mai mult mu- 
ierile îşi îţiesc, printre cercurile cu lumînări 
atârnate de podul tărăbei, capetele lor cu fesuri 
albe seai roşii, încununate cu coada încolăcită 
pe fes ori legat cu tulpane scrise (desemnate 
cu mâna) şi cu capetele chioscă de bibiluri 
şi moţuri de arniciuri vii colorate, 

Din când în când trece câte vre-un boier 
călare, cu antereul sumes după spate, cu şacşiri 
roşii, cu gogeamite calpacu pe cap, stând ţan- 
ţos în scări late, pe şele turcesci împodobite 
cu zorzoane de pei colorate şi cu oblâncul 
înmuiat în ţinte de metal. . - 

Sunt boierii, cari eşiţi de la Divan, la ora 
de ameadi; se resfiră pe la casele lor. 

Ce aşteaptă cu atâta nerăbdare, acea mul-. 
ţime, care ondulă ca valurile” mărei? 

Aşteaptă să vadă a/azu/ lui Marin Ţuşcă. 
Ei, doar nu are a/a27/ numai Măria Sa Vodă, - 

„numai capegiii trimeşi de la Stambul (Constan.- 
ținopole), ori numai c/zzzi (ambasadorii) TU-
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sesci... Avea drept la alaiă şi osânditul la morte... Mortea e cocoană mare! 
La ușa temniţei Spătăriei, Vel (marele) Ar- maşul rinduesce alaiul, ca om <fra/lrcos» adică cunoscător al acestei trebi, 
In fruntea alaiului e strpzaci şi Zrîmbijaşi». ai Agiei cu alaiti başa (şeful alaiului). 
Apoi urmează o ceată de armăşei. 
La o lature şi la alta, al unui careă închis, breasla agiească şi spătărească, 
In mijlocul careului osânditul “Țuşcă, un flăcău de 25 ani cel mult, cu o înfăţişare care ar desminţi teoriile estetice populare, -că omul frumos nu poate fi om r&i. 
Alăturea cu Ţuşcă, al 2-le armaş la dreapta, şi la stânga şetrarul Poenaru, _trete logofet (al 3-le logofăt), ţinând în mână la piept ana foraoa cu buzzerdlizma domnitorului, cu sentința de moarte, Lângă trete logofăt preotul tem- niţei, cu patrafirul de gât, 
Indărătul lor pășia, huiduit de norod, Han- - draburcă ţiganul şi două calfe ale lui. - 
Handraburcă era un ţigan nalt peste mă- sura omenească obicinuită. Imbrăcat în haine roşii, ca un bulibaşa, pe cap cu o căciulă ţur. cânească resfrîntă pe urechia stângă şi atâr- 

pând de fundul ej un moţ de arnicii roșiă, era
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încins cu o fringhie care să-i servească la 
legatul mânilor osânditului şi la caz când cea 
pregătită la furci sar rumpe. Pe umărul stâng 
îi atârna gârbaciul, însemnile funcţiunei sale 
oribile. 

După careii o ceată de armăşei şi în fine 
una de arnăuţi cu puscile cu cremene încărcate. 

Acest alaiă traversă podul Mogoşoaiei, Lip- 
scanii, o luă pe la Sf. Gheorghe, şi apoi, stâr- 
nind nori de praf şi toţi cânii mahalalelor, 
prin o sumedenie de uliţe, compuse mai mult 
din locuri virane, grădini şi vii, se îndrumă 
spre Vitan. 

La curtea domnească. — La Monastirea Co- 
troceni, la reşedinţa domnescă (că amendout 
curţile domnesci, şi cea vechie și cea zidită de 
Al. Ipsilant la dealul Spirei erai numai ruine), 
cu o oră-dou€ înainte de alaiul osânditului, 
eacă ce se petrecea : 

O fată cam coptuţă şi slută ca păcatul, ce- 
ruse de la Vel portar să fie primită îndată de 
M. Sa Vodă Moruzi, că e la mijloc viaţă de om! 

Vodă, care tocmai se gătea să treacă în 
sala Divanului, primi pe Raliţa Mărgean. 

— Măria Ţa, strigă Raliţa, aruncându-se la
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picioarele lui Vodă şi: sărutându-i poala 
antereului de atlas, dăruesce-mi viaţa lui Marin 
Țuşcă, că-l iai de bărbat... 
— Îl iei de bărbat? Bine, fie! Aşa dice 

obiceiul pământului, că Vodă să ierte de la. 
moarte şi de la ocnă pe osânditul pe care-l 
cere de bărbat o fată... 

Şi Vodă poruncesce marelui logofăt, care 
tocmai sosise să ia parte la Divan, să tri- 
meaţă un lipcan călare, grabnic, la Vitan, cu 
pitac (poruncă) domnesc de ertare, decât pe 
dată să-l şi cunune la temniţă cu Raliţa şi 
să-i dea slobodenie apoi. 
Natura — atât de vitrigă cu unele femei şi 

atât de darnică cu altele — nu bine.voise a 
da Raliţei nimic din ceea-ce pentru bărbat, e 
ca arvună a dragostei din căsnicie. Slută, 
mânia lui D.deti, spanchie, cu nasul ca un sbir- 
ciog, cu gura ţugueată ca la o maimuţă, cu 
un lan de păr încolţit negru sub bărbie, de 
ai fi luat-o drept un bărbat, — Raliţa până la 
vârsta de 28 de ani nu isbutise să o iea ma. 
car la horă vre-un flăcăt.., 
— De ce adecă, n'aşi lua et pe Ţuşcă, ilăcău 

frumos ?.. dator este Vodă să mi-l dea şi el 
so deprinde cu” chipul meri şi-oiii scăpa şi eii 
de ponasul fetiei.. .
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In jurul spînzurătorei se făcusă un îndoit 
cerc de toţi armăşeii, cetele agiesci, spătăresci” 
şi arnăuţesci.: Lumea privea de mai de de- 
parte. Pe zidurile spitalului şi până şi pe 
cumpenele de la puțuri eraii struguri de ca- 
pete de privitori. | 

Părintele Onofrei spovăduise pe osândit, 
care privea cu o căutătură aiurită lumea şi 
furcile. Acum Handraburcă ridicându-se pe 
un Scaun adus de la spital, se atârna cu toată 
greutatea corpului de fringhia legată de: grin- 
deiii, ca să cerce de va putea ţine corpul 
osânditului. Armașul II se urcă apoi şi el pe 

- un scaun şi citesce cu ve/zp/as (voce mare) 
anaforaoa şi sentința domnească. De odată 
se face -o mare mişcare prin mulţime, despre 

„oraş. Un călăreț de briul căruia se ţinea în- 
dărătul şelei o femee, ardea pământul sub 
copitele calului fugaciă. Cu mâna ridicată sus, 
călărețul flutura în aer o năframă, şi striga 
din r&sputeri : 
— Staţi! Stai! 
Boierul armaş- după scaun vădu pe călăreț 

şi încă înainte de a sfirşi cetirea hotărirei 
domnesci strigă lui Handraburcă, care acum, 
cu cei 2 ţigani ai săi, lega-la spate mânile 
osândituluj :
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— Stăi Handraburcă, vine pitac domnesc. 
— Boierule armaş, dice lipeanul, pogorîndu- 

se după cal, pe care rămase numai Raliţa 
"Mârgean, iacă pitac domnesc. 

Când prin pogorirea după cal a lipcanului, 
mulţimea v&du faţa fetei, r&sună valea Dâmbo- 
viței de hototele ei, 
— Aoleo ! slutăii | 
— De-ai vedea-o noaptea iţi faci cruce şi 

fugi. 
— Asta, soră cu ielele, vrea să scape de 

ştreang pe Ţuşcă? 
— Ei mă, slută, slută, dar viaţa” dragă. 
Al II-lea armaş ceti pitacul: domnesc: 
«Marine Țuşcă, după obiceiul ţărei, M. S. 

Vodă îţi dăruesce viaţa fetei Raliţa Mărgean, - 
Părinte Onofreiă, cunună-i sub ştreang». - 
„__“Ţuşcă privesce un moment nedumerit la - 
fata care, călare, emoţionată de strigătele in- 
jurioase ale mulţimei, se părea şi mai urită 
ca de obiceii, apoi iute întorcându-și ochii la 
spinzurătoare, strigă : 

— Nu, jupân armaş, nu! Mai frumos e 
ştreangul noi al lui Handraburcă, decât bra- 
ţele de dragoste a ielelor! | 

Până în 3 ori armașul întreabă pe osândit : 
de vrea să se cunune cu Raliţa şi până în
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__3 ori, Țuşcă răspunde că nu, pe când fata 
ne mai așteptând să încalece lipcanul, o croi în 
fuga mare spre oraș, dispărând ca cel necurat. 

Țuşcă fu spînzurat. | 
— Era prea mare pedeapsa: bine, după 

legea veche se putea schimba pedeapsa la 
ocnă, ori la moarte, prin o însurătoare ; dar 
să ia bietul “Țuşcă pedeapsă îndoită : şi ne- 
vastă, ba şi slută? 

Aşa judeca la cahveneaua din poarta Curţei 
vechi scena de la Vitan un calemgiii (scriitor) 
de la Divanul domnesc, sorbindu'şi filigeanul 
de cafea, aşedat turceşce pe laviţa din jurul 
cahvenelei (cafenelei). 

— Dar ce? Insurătoarea e pedeapsă mai 
grea ca moartea ori groapa ocnei? întreabă 
cu supărare jupineasa cahvegiului ? 

Nu sciti deacă calemgiul a r&spuns la între- 
barea jupinesei, dar eu, calemgiu de la 1894, 
ca să nu'mi pierd stima sexului slab, voi dice, 
că foarte delicat cugeta legiuitorul nostru 
vechiă, când obliga pe Domn să erte pe osân- 
dit, deacă'] cerea o femee ca bărbat. 

In adevăr femeea cinstită (n'ar strica să 
fie şi frumoasă) poate întoarce de la rele: 
urmări pe bărbat.
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Anul 1802 începu bine pentru fetele de 
măritat. 

Un proces curios se termină în divanul dom- 
nesc al lui Mihai Const. Suţu, domnul ţării 
Muntenesci. 

Eată darea de seamă a reporterului nostru 
relativă la acest proces. 

Divanul e 'preşedut de însuşi Domnitorul. 
„Sunt de faţă boerii divaniţi: Dumitraşcu Ghica, 
„marele ban; N. Brâncoveanu, mare logofăt; 
Scarlat Ghica, celă-l-alt logofet mare; marii 
vornici Creţulescu, Constantin Ştirbei, Câm- 
pineanu şi Racoviţă; marele visternic Golescu, 
în frunte având pe mitropolitul Dositeiti ; sunt 
toţi, fie-care pe la locurile hotărite lor. Ceauşul 
introduce înaintea Divanului pre împricinaţi, 

Să facem cunoscinţa lor: 
JAinca Bucșănescu este o jupîneasă încă în 

floarea vristei, Cei patru-deci de ani nu se
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v&d de loc pe faţa ei netedă, încadrată într'un 
minunat tulpan debatistă cu fantastice de- 
semnuri colorate liliachiu la cherhaneaua (fa- 
brica) de testemeluri de la Mărcuţa, făcând 
cu coada 'de per lată, neagră, o frumoasă 
coroană pe virful capului şi umbrind cu bi- 
biluri şi fluturi poleiţi dou& sprincene îmbi- 
nate, în care observatoriul mai de aproape 
ar fi putut bine urmări trăsăturile pâmăzu- 
Jelului de vistic, care at ajutat îmbinarea lor. 

Bogate salbe de galbeni olandezi şi tur 
cesci străluceau pe întrecutelea în scobitura 
pătrată a rochiei, pe albul gâtlej, căpătând 
realț și mai mare de la şiragurile de măr- 
găritar fin, cărora salbele preceda, o ma- 
lotea cu mâneci strimte de atlas havaiii, des- 
chisă pe dinainte, flutura deasupra poalelor 
rochiei egalmente de mătase, de sub care se 
zfeza la fie-ce mişcare, doui pantofi roşii, cari 
proclama existenţa unui picior neîntrecut de 
mic şi cu glesne de cea mai fină legătură, 
şoptind indiscret multe Zavadișuri. .. Paftale 
ciselate ca o adeverată dantelă şi înodate. 
între ele cu cătărămi împodobite de petre 
scumpe, strîngeai un mijloc ce-ai fi pututcu- . 
prinde între cele două palme ale mânii şi care | 
tocmai prin subțirenia lui dădea. întâietate o-
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braznică sinului, peste care stofa întinsă: a rochiei nu isbutea să disimuleze graţioase şi eloquente . conture. 
Marioara Bucşănescu, fiica jupînesei Ilinca, frumoasă ca, şi maică-sa, o învingea însă prin 

cei dou&-deci şi cinci de ani cei avea mai puţin. Cu capul gol şi cosiţele atârnate pe 
spate, timidă, cu ochii privind mai mult în jos, Marioara, înrumenită de emoţiune, stătea lângă maică-sa, care plimba ochii negri focoşi asupra boerilor divaniţi, asupra Domnitoru- 
lui și a Mitropolitului şi nu numai odată îi întorcea cu o expresiune de victorie asupra protivnicului ei Rusin Coragic, cunoscutul al treilea logofăt din judeţul Vălcea. 

Rusin e un tînăr, care abia a împlinit 25 
de ani. Antereu de cutnie vărgată, giubea 
neagră de postav pe deasupra unei caţaveici scurte de blană de vulpe descindând până 
deasupra briului de şal turcesc, din care r&- 
sărea călimara de alamă galbenă; cioboate în meş galbine, complectaă costumul lui Rusin, jăluitorul în potriva . jupînesei Ilinca Bucşă- 
nescu şi a fiicei sale Marioara. 
„Care este reclamaţiunea lui Rusin? S'ascul- tăm graiul mitropolitului Dositeiii: 

» «Prea înălțate Doamne | 
71643, ÎI, Legende Române, 25 

2
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Veliţi boeri !» 
După jalba ce ai dat Măriei-Tale Dumnea- 

lui Rusin Coragic, făcând cercetare, m'am în- 
credințat că Dumneaei jupineasa Ilinca, Buc- 
şănescu cu adevărat au fâgăduit să dea lui 
Rusin. întru căsătorie pe fiică-sa Mărioara, dar 

că în. urmă nai mai voit să se. ţină de fâ- 
găduinţă, dicend că ai aflat parte mai bună 
pentru fiică-sa. Eară Dumnealui logofătul Rusin, 
„cere, de la dreptatea Mărie! Tale, să fie în- 
datorată Dumneaei, jupîneasa Ilinca. Bucşă- 
nescu a se ţine de făgăduinţă, că pe temeiul 
acelei. făgăduinţe el s'a logodit. cu fiica ju- 
pînesei şi au făcut şi cheltueli.. .» 

Ilinca Bucşăneasca, întrerumpend : 
Nu este adevărat că a urmat. logodnă la 

mijloc, că nu s'a schimbat inel-după obiceiu 
între Mărioara şi jupîn Rusin. | 

Rusiu.— Audiţi că n'a fost. logodnă! Dar 
ce, jură jupineasa că nu s'a fâcut cu voia 
Dumneaei înfăţişarea şi vederea noastră a tine- 
rilor, primirea şi învoiala cu plăcere despre. 
amândouă, părţile şi schimbarea de daruri? 
Adevărat că n'am schimbat inel cu Mărioara, 
câ nu s'a întâmplatsă am unul la. îndemână, 
dar în locul:inelului am sărutat.pe. Mărioara... . 

Mărioara deveni, şi mai. frumoasă sub 'ru-
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meneala, ce i-se întinse pe tinerii obraji la 
vorba. logodhicului. 
„ Rusiu.— "Tăgăduesce jupineasa Ilinca să- 
rutarea?' a 

Ihinca Bucşănescu. — Ei şi deacă n'aşi tă- 
gădui-o? Logodna se face prin inel iar nu 
prin sărutat, nui aşa Inalt Prea Sfinte Mi- 
tropolite? 

Domnitorul Mihai Suţu cu faţa” întoarsă 
când la mitropolitul Dositeiă, când la fru- 
moasa Mărioara şi la Rusin, aştepta ca' chi- 
riachul bisericei să-şi dea părerea. Boerii de 
asemenea erai în aşteptarea graiului lui Do- 
siteiă. | 

Domnitorul.— Va să dică ai sărutat fata? 
Ai sărutat'o cu voia mamei şi de faţă cu'ea? 
„— Da, Maria Ta, ca pe logodnica rea 

dorită. | 
" Dommitorul către mitropolitul Dositeiu: 
— Ce scrie la legea bisericească, prea 

sfinte părinte? | o 
Mitropolitul, după ce stete un minut pe 

gând, dise: «Pus-aă inel în degetul lui şi au 
junghiat viţelul cel gras . . .» Dar ce inel mai 
de preţ de cât. buzele fetei tinere şi nevino- 
vate? Apoi inelul de aur se poate da îndă- 
răt. și strica logodna; dar cum înapoia-va
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Rusin Mărioarei sărutatul de logodnă? Aşa 
socotesc eu, Măria Ta şi Veliţi boieri, că 
Rusin bine logodit a fost şi rămâne cu Maria 
Bucşănescu, de oare-ce logodna sa făcut 
prin sărutare, urmată chiar de osp& dat în 
casa celui-l-alt ginere al jupinesei Ilinca, Di- 
mitrie Diamandi. 

* 

Judecata mitropolitului plăcu lui Vodă şi 
încântă 'pe boeri, şi mai ales pe cei mai 
tineri, 

Ilinca Bucşănescu n'avu ce mai dice, Ba 
i trecu prin minte cugetul: Deacă un săru- 
tat ajunge să fie logodită, apoi vro treabă 
mare nu-i să m& logodesc şi ei... 

Nunta lui Rusin cu frumoasa Marioara se 
făcu. Se lâţi în tot oraşul şi în toată ţeara 
vestea acestei judecăţi de la 1 Ianuarie 1802, 
spre .marea bucurie a fetelor şi a nevestelor. 

Li 

Nu vă sfătuesc însă fetelor, care veţi citi 
această dare de seamă, 'să lăsaţi să vă să- 
rute vr'un flăcăi cu gând că prin aceasta vi 

"l-aţi logodit . . 
„Alte timpuri, alte obiceiuri ! 

“a
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Pe vremea aceea nu se scia de ezz0/4-. 
mele, onoraviii, remunerațiune, retribuțiuuc, 
apunlamenie, atâtea. cuvinte sub care noi, 
cești de faţă, deghizăm leafa... Nici chiar 
de diurnă, de n demnisave, de mistune, pe 
vremea aceea nu dăduseră bieţii slujbaşi şi 
favoriţi ai Divanurilor Domnesci ; nu se fo. 
loseau de cât din ceva /avaeturi legiuite şi 
mai multe c/icușuri!), ciupituri şi jăcmănii, .. 

Dar havaeturile, adică veniturile alipite de 
fie-care funcţiune prin azzamuri, adică le- 
giuiri, le împărțea funcţionarul mai mic cu 
căpeteniile lui, așa că deacă nu avea el minte 
mai ascuţită, ca să şi le înmulțească, pe cale 
nelegiuită, o ducea grei de tot, şi, ca poli- 
ţaiul lui Caragiali, ar fi putut striga: «Fa- 

  

1) Moldaţenism : Zicuguri, venit aleatorii,
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milie grea, şeapte copii şi remuneraţiune mică 
după buget!» 

Şi nici n'avea nevoie funcţionarul, de la 
regulament încoace, să justifice jăcânzz/e şi 
chicuşurile lui ca poliţaiul constituţional din 
«Scrisoarea pierdulă», pe numtrul copiilor, 
căci mai adese, la cărţi, la stos, dădea în- 
tr'o oră tot câştigul unei luni... 

Este legendar tipul unui agă, de sub Re: 
gulament, din laşi. Era el boer de neam din 
cei pogoriţi cu hârzobul din cer. Cum putea 
un aşa vel aga să-şi mărginească trebuințele 
după coprinsul slujbei? In diua chiar când 
popa Macovei făcea feştanie de di 'ntâiă în 
casa boerului aga, şi stropea cu aghiasmă 
nevasta, . copiii, turma de slugi şi telegarii, 
de obiceii boerul aga nu mai găsea para 
chioară în pungă din leafa primită la sfirşi- 
tul lunei din urmă... 
„Dar gura cere ; dar ighemoniconul porun- 

cesce.., şi unde pui că trebue boerul aga 
să nu lipsească seara de la partida de cărţi 
a boerului Vornic, ori a boerului Logofăt? 
Ei, .ce te faci boerule? 

Pe vremile noastre constituţionale (şi di că 
nui progres!) un biet prefect de oraș ori 

judeţ, la di de anane/re mai are la în:
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demână, peste leafă şi câte vre-un nciorâcit 
paragraf al siguranţei publice, în care Omul 
să-şi întărească puterile pentru a prinde pe 
hoţii zajuici?.. Ce fel de administrăţie şi 
de politică externă ar mai putea face cops- 
/i/ufionalii noştri, de n'ar avea 'paragrafuri 
ca acel al siguranţei publice şi al fondurilor 
secrete ? | 

Sub Regulamentul organic, aga al nostru 
nu se înirupta de la aşa paragrafuri. Noroc 

„că regulamentul îi lăsase judecarea pricine- 
lor mici orăşenesci, din care cu meşteşug 
minunăt îşi scotea aga havaeturi reglemen- 
tare bunicele. .. Nu-i vorbă, ţiganul bucătar 
se ducea dimineaţa cu coșul la piaţă şi co- 
coana îi dădea un sorocovă/ !) iar coşul la 
întoarcere era plin de marfă, de valoare în- 
decită, că doară sciati  măcelarii, brutarii şi 
precupeţii de frica zamei 2) ce putea face vel 
aga, ori pentru că jimbla are lipsă atâtea 
dramuri, ori pentru că carnea nu e: bină, 
ori pentru că precupeţii n'aii voie dimineâţa 
să cumpere de la țărani..: 

Şi peste di nu lipsea havaetiiri. Se bă- 
tea doui beţivi... intervenia poliţia și-i 

  

1) Sfanţ, —2) Se arunca pe uliţă marfa, se făcea iama,
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scutura pe amândovi de -banii din pungă. O 
slugă fura bani ori giuvaere de la: stăpânul - 
săi? sluga era închisă la gros, iar banii şi 
giuvaerele în sipetul -boerului aga. Cădeat 
vite de pripas pe uliţe şi 'n mahalale? Ce 
mai purcei fripţi şi rumeniţi, cu coada birli- 
gată şi pătrunjelul în bot, pe masa boerilor 
slujbaşi, ce cai noi la saca, ce juncani de în- 
mulţit cireada de la moşie!.. 

Dar nu în toate dilele plouă cu cârnaţi, 
nici nu e în. toate dilele lăsatul secului, ori 
di de crăciun şi de pasci, ca să se tîrnuiască 
de păr creştinii şi să aibă nevoie de jude- 
cata lui aga, şi mahalagiii îşi ţin de aproape 
vitele să nu cadă de pripas, iar boerul aga 
are nevoie în toate dilele de pungă plină. 

lui * 

Intr'o seară boerul aga al capitalei Mol- 
dovei pierduse la cărţi tot ce avuse în bani, 
şi mai jucase şi pe zeresie, A doua di târ- 
di se scoală mahmur, slujnica îi aduce li- 
ghianul de alamă galben, ţinând pe umăr 
prosopul împodobit cu bibiluri, într'o mână 
calipul de săpun turcesc şi într'alta ibricul. 
Acesta era lavaboul boeresc de acum 60 ani. 
Boerul şe spală, gâlgâie lung apa menită a-i
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răcori gâtlejul; apoi înaintea iconostasului 
unde: arde neintrerupt candelă de argint, îşi 
face rugăciunea de dimineaţă, însoţită de 
cruci, apoi bate în palme, şi, feciorul ii aduce 
ciubucul de iasomie cu calif de mărgele şi 
cu tacâm de chihlibar, cu cărbune mare a- 
prins în luleaua largă, roşie, sub care aşeadă 
O tăviţă, pe când pe altă tavă fumegă ca- 
feaua de Moca, în feligean ciselat de meş- 
teri argintari români„de la Salonic. Tologit 
a lene pe divan, lângă fereastră, vel aga 
fumează fără să învingă mahmuria, îutreţinută 
de consciinţa pungei „celei pustii, Trece pe 
rend cu gândul toate mijloacele prin care 
altă dată “și-a împlut punga, şi-şi dă seamă 
de neputința în care acum se află de a mai 
scoate apă din peatra seacă, când iată intră 
cioara de bucătar: 
— Sărut mâna cocoane, 'mi-a poruncit co- 

coana să cer la boerul un z7mp4/ic 1) pentru 
tirgueală, că-i cam târdit şi n'am pus nimica 
la foc. | 
— Eşi afară ţigane| strigă boerul răsu- 

"cind în aer ciubucul, gata de a lovi cu el pe 
bava-pladina. 

  

1) [eosarul la Moldova valora 14 16,
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Şi iar, morăcănos şi r&sunând nervos boa- 
bele unei părechi de mătănii de chihlibar, 
vel aga se întreba în mintea sa: de unde 
bani pentru coşniţă și pentru cărţi de pe 
seară? 

De o dată bate.în palme, şi slujitorul de 
la ferdea 1) intră, şi stă smirnă lângă. ușă. 
— Venit-aii comisarii la 4/azofoloşuzz dice 

vel aga. 
— Venit cocoane, r&spunse panţirul: 
După porunca agăi, slujitorul pofti pre cei 

cinci comisari ai Iaşilor, în fruntea cărora era 
comisarul de la Quartalul I-iă, vestitul Urzică. 

Pe rând fie-care din comisări dete raportul 
stii, dar 6/agopoloșuza ?) nu împlea de loc 
punga boerului aga. 

— Ce? Numai blagopoloşnie? Nici vite 
de pripas, nici ceva hoți: prinşi, nici măcar 
taxa de bilete de morţi din cursul nopţei? 
pare a întreba din ochi vel aga. 

Comisarii se retrag după îndeplinirea dato- 
riei, iar boerul continuă morăcănos a desfira 
mătăniile, privind prin fereastră la mişcarea 
din stradă. | 

1) Anticameră. La ușa boerească era perdea de materie cu 
câlți ori lânk tmplută, | . 

2) Raporţul comisarilor de bună. pate.
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— Sărut mâna cocoane, dice îţiindu-se la 
uşă din noi bucătarul, ceasurile sunt 10, şi 
la foc n'am nimic... | E 

— Eşi afară balaure, strigă din nou vel 
aga. | 
„De o dată boerul vede pe fereastră cum 
în dreptul porţii curţei sale, doui oameni se 
îmbrăţişeau cu dragoste. 

Nici una nici dou, îi trece prin minte boc- 
rului un gând, şi bătend în palme, porun- 
cesce slujitorului să aducă în casă pre cei 
doui oameni cari se îmbrăţişaii la poartă. 

„ Peste o clipă, acei doui neguţătoraşi (căci 
erat neguţători cum se vedea după pantalonii 
creţi de postav albastru şi scurteicile de cut- 
nie ce le acoperea corpul) erat aduşi în ca- 

-mera boerului; Bieţii oameni tremura de 
frică, că nu de geaba e dus cine-va de slu- 
jitori la boerul aga. 
„_— VE îmbrăţişaţi voi la poarta mea? dice 
boerul. De ce mă rog vă îmbrăţişați ? 

— Păi, să trăiţi cocoane, suntem prieteni 
şi trăim bine între noi, dice unul dintre ne- 
guţători? 
— Prea bine faceţi, adăogă cu un zimbet 

vel aga, şi întorcându-se către slujitor : 
— Du-te cu oamenii ăştia la logofătul de.
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jurnă şi spune-i că-i poruncesc să facă pentru 
fie-care dintre ei câte o carte de dun rail, 
cu pecetiaj poliţiei. Aveţi să plătiți fie-care 
pentru carte aceasta câte un irmilic. Aide 
curend, doui irmilici şi mergeţi de vă luaţi 
cartea de bun trait. | 

— Păi cocoane... 
— Ce? Mai cricniţi? VE imbrăţișaţi la poarta 

mea şi n'aveţi la mână carte de Posvolente | 
pentru bun traii? strigă încruntându-şi sprin- 
cenele boerul aga. | 

Desnodară neguțătorii pungile de piele, câ 
n'aveai încotro, şi numărară în gologani şi 
firfirici fie-care câte 14 lei, un irmilic, după 
care se duseră cu servitorul la logofătul de- 
jurnă să-şi primească aşa „disa carte de bun 
/razii, pe când boerulzaga, dând bucătarului 
parale de tirguială, dicea în sine: havaet 
noi: carte de bun trai! Şi să dici că încă 
nu sunt decât agă, şi nu vel vistiernic, când 
şciii născoci asemenea dare nouă! 

O 

!) Iavojire,



« SCANDALUL METROPOLITULUI 

  

Cu repediciunea minciunei s'a întins, în tot 
Bucurescii, şi în eparhia lui ve/ (mare) ag, 
Şi în acea a marelui spătar (în mahalale 1), 
vestea despre marele scandal de la Metro- 
polie. Să urmărim cu fidelitate, după obiceiul 
nostru, acest scandal menit a aduce, zic ne- 
mulțămiţii de cârmuire, scădere mare biseri- 
cei noastre. - ă 

„n pridvorul bisericei dintro gi. —+ Părinte 
Indoială, întreabă paracliserul închidend uşa 
bisericei, prin care eşise popa stringendu-şi 
ceaslovul în epatrahir; audit-ai, părinte, ce 
grăiau boierii divaniţi, vornicul Scarlat Gre. 
ceanu şi cu marele ban Dumitrache Raco- 
viţă, mâncând anafora ce le aă fost dat şi 
întâlnindu-se amândoi lângă strana domnea- 
  

1) Jurisdicţiunea spătarulut era asupra mahalalelor, iar a luj 
„aga în mijlocul Orașulur,
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scă? — Ce diceaii, dascăle Cănăvăţ:? întreabă 
părintele Indoilă, făcând o lungă cruce, cu 
fața spre răsărit şi gata dea eşi, ducEnd pe 
sub giubea epatrahirul împăturit cu ceaslovul 
şi într'o mână o basma cadrilată cu roş şi 
albastru plină cu colivă şi colaci, partea lui 
din prinoasele aduse la. sfinta liturghie în acea 
di de 23 Septembrie 1793. 
— Diceai că s'a întimplat mare scandal 

la Metropolie şi că părintele Metropolitul o 
să fie silit a-şi da fareresis (demisiunea). 

— Prost a eşit discul astă-di, dascăle; mai 
mult-lăscăi turceşti. .. Da ce so fi întâmplat, 
dascăle, la Metropolie? Să se pogoare din 
scaun Metropolitul, prieten la toartă cu boerul 
Enache Văcărescu, care este protos (întâiul) 
în divanul Măriei sale? Bre, dascăle, s'o fi în- 
tâmplat mare poznă la Metropolie. 

E 

In: etacul domnesc. — In dimineaţa dilei 
în care aşa grăiau cei doi servitori ai. alta- 
rului lu D.geu, Măria sa Vodă Alecsandru - 
Moruz, care abia părăsise patul; îşi usca mâ- 
nile albe cu peșchirul luat de pe. umărul lui 
Peşchergi-başa stând. smerit în. faţa iconosta- 
sului, bogat în argint şi cu coroanele: de la:
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capetele sfinţilor de aur, bătute cu pietre 
scumpe. Lumina indecisă a candelelor poleia 
fruntea lui Vodă. Tocmai trăgea clopotul de 
la biserica din curtea monăstirei Cotroceni- 
lor, unde era reşedinţa domnească. Cu cât 
vibraţiunile plângătoare ale clopotului. ajun- 
geai, la. audul Domnitorului, cu. atât înteţia 
el crucile, murmurând rugăciunile dimineţei 
în limba grecească. . | 

Rugăciunea terminată, Alecsandru Moruz 
bătu. din palme, şi dise perdegiului care intră: 
Venit-a aga? 

— Chiar. acuma a descălecat, Măria ta. 
Domnitorul eşi din etac, primit, la uşă, de 

întreagă ecfazaoa curții, înşiruită în tinda care 
despărţia. etacul de camera de lucru. Pe dată 
tindele palatului r&sunară de. strigătul obici- 
nuit: Cafagi-başa, Șorbegi-başa, Czubucci-başa ! 
Hale! 

Era ordinea dată şi repeţită din slujbaş în 
slujbaş ca să se. aducă dulceţe, cafea şi ciu- 
buc pentru domnitor. .Alecsandru Moruz în- 
tâmpinat de aga, la ușa din faţa iatacului, 
lângă perdeaua de postav negru împlută. cu: 

„cîlţi, care în forma unei saltele acoperia. ușa, - 
e luat. de subţiori de cătră aga, astă-di aşa: 
disul: prefect de poliţie şi de câtră marele:
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căminar al curței şi aşa fu întrodus în can- 
celarie. La un semn al Domnitorului. se re- 
trage toată suita remânând numai el cu apa. 
— Care îţi este 4//roforia (informaţiunea)? 
— «Măria ta, metropolitul Filaret e prins 

ca o caracudă în rățea! Fata cea frumoasă, 
de față cu martori tot unul şi unul, aleşi de 
mine pe sprânceană, a dat la mâna mea jalba 
poruncită de Măria ta, alaltăeri. Iat-o, prea 
Inălţate- doamne». 
"Şi Domnitorul deschise cu pripire hârtia 

îndoită în patru, ce-i dete aga şi o petrecu 
cu privirea, cu o vădită mulțămire, dela un 
capăt la altul. 
— Bine, D-ta vel-agă .. . îţi giuruesc zor- 

nicia de politie, în locul vornicului Fălcoianu, 
deacă izbutesci să ai farazesisu/ (demisiunea) 
metropolitului. |, Sa | 

Pe când Moruz băga cu satisfacțiune hârtia 
cetită în briul de şal de India care-i încingea 
mijlocul lângă mănunchiul de argint, bătut 
cu nestimate al iataganului, uşa se deschise 
şi dete intrare unei adevărate procesiuni. Era, 
Șerbegt-başa, după care urma al doilea Șer- 
degiii, purtând o bogată tavă cu dulceţi. Urma | 
după el Cafagi-daşa, în dărătul lui păşind so- 
lemn al doilea Cafegiă, purtând pe tavă de,
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argint, în zarfuri cu măestrie ciselate, filigeane. 
cu cafea fumegândă şi împrăştiind un parfum 
delicios, care se amesteca îmbătător la roto-! 
goalele de fum albăstriu ce ieşia din ciubu- 
cile elegant vinturate de Ciubucer-başa şi de 
al doilea Ciubuccit, cari urmaă în procesiune, 
după Cafzpi-başa şi ajutorul săti. 

Procesiunea o închideai patru fete fru- 
moase, din haremul (curtea) Doamnei, îmbră- 
cate în feregele cu cusături de fir și agitând 
fie-care câte o căţue plină cu cărbuni aprinşi 
pe cari presărau pulbere aurită de chilimbar. 
Nori de fum parfumaţi. ieşind din căţui, a- . 
dăugiţi la fumul ciubucelor și al cafelelor, îm- 
plură camera făcând o atmosferă fantastică, 
pe când în rândul în care intraseră sujbaşii 
curţii, după temenelele (salutările) de rigoare, 

. presentară dulceţi, cafea şi ciubuc Domnito- 
rului prin Şerbegi-başa, Cafagi-başa şi Ciu- 
ducei-bașa, iar pe Aga îl serviră slujbaşii de 
al doilea. 

In aceeaşi rânduială, cu aceeaşi solemnitate, 
dar păşind de a'ndărătelea până la ușă, ieşi 
procesiunea. 

Pe când după perdeaua uşii, în tindă, sluj- 
başii îşi băgau cu oare-care sgomot în papuci 
picioarele cu meşi, (27 /e/ de încălțăminte 

71043, Îl. — Legende Române, | . 26



402. _SCANDALUT, METROPOIATULUI 
  

de piele subțire colorală cu care numar . se 
Butea intra în camere), Domnitorul şedend 
turceşce pe sofa, ţinând lungul ciubuc de iaso- 
mie ceva mai jos de califul !) cusut cu măr- 
gele, cilicuri 2) şi fluturi de aur, acum sorbea 
cu voluptate lichidul de Moca, acum mângâia 
cu buzele sale ţuguiete gurluiul de chilimbar, 
care termina şiragul de imamele (0 sfere de 
2nele ori votogoale înşivale pe o Javă subftre 
adaplată da gura de sus a ciubucului) care 
de care mai frumoase și mai împodobite cu 
pietre scumpe. . 

— Da, dise Moruz, dând drumul pe nas 
şi pe gură fumului sorbit, da vei fi Vornic 
de politie peste puţin... Acum du-te şi tră- 
mite ceauşul să poftească boierii la divan. 

Boierul aga salută adânc şi, voios de pro- 
misiunea domnească, ieși. | 

Domnitorul scoase încă odată din brii hâr- 
tia, o reciti şi în minutul când în clopotniţa 
de la poarta mănăstirii toate clopetele vesteaii 
credincioşilor începerea. liturghiei, Moruzi se 
dete jos de pe divan, își întoarsă faţa spre 
răsărit, făcu trei lungi cruci şi apoi se rea.-. 
  

1) Calif era o îmbrăcăminte scurtă a vtefuluY ciubucului, 
2) Mărgele de oţel lucitor.
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şedii între coltucile mândru brodate în mătă- suri şi linuri, de fetele din haremul 'doamnei, murmurând : — Bi as, Zoo, te învij ei să fe dai cu Weamjul în Dotriva mea. 

La -Metropolitul. — Incă înainte de /oaca îuțăta, metropolitul Filaret se sculase şi-şi fâcuse canonul călugăresc. Acum în camera sa cu păreţii iconostas de chipuri de sfinţi şi de metropoliţi, întrun jeţ de stejar sculptat, rezămându-şi picioarele pe oZafură înupletită în cununi, agitând cu o vădită nervositate o păreche de mătănii de chilimbar cu Soroate de mătăsuri, terminate prin cruciuliţi de măr- gele, asculta îngrijat ce-i spunea b&trânul s&ă „prieten eclesiarcul Metropoliei. | — Aşa, înalt prea sfinte, dicea părintele Panfilie, vrea Vodă cu ori-ce preţ să te pieardă, să ţi seiae scaunul păstoresc, pentru ca să'] dea Vladicăi de Buzău, Prea Sfinţitului Dositeia. — Sciă, dar fără de nici o pricinuire nu 'mi poate cere farezsis. De ieri chiar Măria sa Vodă mi-a spus să fiu pe pace, că s'a isprăvit toare îmbletele protivnice !. . : — Vorbe domneşci,. Prea sfinte ! Tirgul e "Plin de vorbe cari cu totul almintrelea _res-
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pică lucrul, decât graiul domnesc. Eram: a 
seară la o szzdrofie, unde se spunea, că ze/ 
aga s'a legat pe capul lui cătră Vodă, că nu 
mai departe de cât astă-di Sfinţia ta o să-i 
dai la mână parefeszs, ca să scapi de o groaz- 
nică învinovăţire... Să te aştepţi la ori-ce 
mişelie din partea lui aga, Prea sfinte. 

Filaret se sculă de pe jeţ cu fruntea gri- 
jelivă. In acel minut clopotul chiăma la z77e- 
ie. El îşi scoase culionul, puse pe cap pot- 
capul şi camilafca, trecu pe umere o giubea,. 
îşi atârnă la piept crucea şi iconiţa în briliante 
şi, însoţit de eclesiarcul cel mare, după ce 
dise o scurtă rugăciune la iconostas, o luă 
prin întunecatele şi largi săli ale reşedinţei 
metropolitane spre a merge la biserică. 

— «Năâdejdea mea în tine, Doamne !> mur- 
mură, ieșind din camera sa, bătrânul prelat. 

* 

“La hanul lu Şerban-Vodă. — Încă nu apu- 
case a bine-cuvînta preotul, din mijlocul de. . 

7elor (uşilor) mari, norodul qicând: «Cu pace 
să zeşim 7» când iată ce se petrecea într'una 

din camerile hanului Şerban-Vodă. 
Era această cameră în fundul .unei. tinde 

şi în nimic nu se deosebia de cele-l-alte ca-
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miere ale hanului, decât doară că' era cea 
mai la o parte din han. Dealtmintrelea aceiaşi 
păreţi, văruiţi de când nu se mai ţinea minte, 
acelaşi divan cu un simplu mindir de paie 
lăbărţat prin vechime şi acoperit cu un macat 
poriosit şi plin de pete ; aceeaşi masă de lemn, 
care a trebuit când-va să fie fost albă, dar 
acum e plină de pete de grăsime de la puii 
fripţi şi mâncaţi pe densa de generaţiile tre- 
cute 'de călători. Dou& scaune de lemn în 
forma scaunelor curule romane; o sobă în 
ocfiiţa căreia, la mijloc, se resfață singura 
mobilă de lux, o zrsiză de z5sos dând din 
capul seii atârnat de o sirmă fixată în lăun- 
trul gâtului ei, operă de artă a unui nenorocit 
italian, care a îmbogăţit mahalalele cu' de 
asemenea pisici. şi cu oale pline cu fructe 
de ipsos văpsite, dar 'care pe el nu s'a îm- 
bogăţit, iată restul mobilierului din această 
cameră, unde avea să se petreacă în dimi- 
neaţa dilei, de 25 Septembrie 1793 o scenă, 
ce ne rămâne să o povestim. | 

In această cameră aştepta cu nerăbdare o 
femee bătrână, care în tinereţele seale fusese 
o frumoasă ce/e/nică, cum se numeat pe atunci 
femeile din hanuri şi cârciume. Cătând întrun 
ochii de oglindă spartă, înfiptă în: părete, bă.
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trâna își aşedă tulpanul galben prin care se 
furişa ici-colea şuvițe de păr aproape alb. 
Era ea mulțămită de ce-i grăia oglinda? Sbâr- 
cită, cu fulgi surii la bărbie, cu doi dinţi 
stirbiţi şi negri în falca de jos şi unul, cel 
cânesc, singurul de Doamne ajută, în falca 
de sus, cu ochii, adânciţi în pungi de piele 
sbârcită; — cu bună seamă baba Floarea (ce 
nume de sarcasm!) nu se gătea cu gând să 
placă celui aşteptat. Era numai o deprindere 
de cocheterie din tinereţe, . . 

De odată uşa se deschide şi intră &oeru/ 
aga. Baba molfăind din buze un «sărut mâna 
boerule», se repegi să îndeplinească ceea 
ce grăia. Aga îi refuză mâna, cu abia reţi- 
nută .scârbă, dicânduii: i 

— Am dat jalbala Vodi... Acum iată-ţi 
paralele pe jumătate; . vei avea ceea-l'altă 
jumătate deacă fata se ţine de cuvint şi-chiar 
sub. jurămint la biserică va spune că cu ade- 
vă&rat, Metropolitul — a peczusțiP'o, Şi aga făcu 
să resune elocvent o punguliță de mărgele 
în care baba, holbând ochii, ghici, după sunet, 
că cânta numai galbeni olandezi. 

Aga resturnă punga pe masă. Baba îşi. 
făcu braţele -prevaz la masă să.nu cază vr'un 
zimţ pe jos şi tremura de o emoţiune, care
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un moment putea să-i amintească emoţiunea 
Primului amor... o. 

„— Uite, toţi ai t&i! adauge.a dice aga, 
şi mai capeţi încă pe atât, deacă te: ţii. de 
cuvînt... De unde nu, avem noiac de cojoc 
pentru tinel Haide adună-ţi banii şi adă'n- - 
coace fata. 
— Pe dată, boerule, dise baba înnodând 

galbenii olandezi într'o basma şi băgând'o 
în sin. Fata este învățată şi va spune, boe- 
rule Agă, tocmai aşa cum doriti. 

— Ci chiam'o încoace, adaose a dice Aga, 
impacient. . 

Baba eși cu o vioiciune de mișcare pe care 
i-o dedese emoţiunea primirei :darului, ear 
boerul Agă r&mase în picioare, cu privirea 
ațintită câte-va secunde inconştient; când ochii 
lui cădură asupra unei icoane de lemn atir- 
nate -pe peretele despre răsărit şi înfățișând 
chipul “Sf. Nicolae, boerul tresări: barba b&- 
trânului Sfint îi aduse aminte de bătrâneţea 
Metropolitului Filaret; cuvioşia chipului Ma- 
relui prelat de la Mira Likiei grăi minţei lui 
Vel Aga despre cuvioşia feţei Mitropolitului 
“Ungro-Vlahiei. - Un moment observatorul ar 
fi cetit pe faţa Agăi manifestarea unui început 
de luptă sufletească, dar el îşi întoarse iute
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privirea dela icoană spre uşa pe care tocmai 
reintra baba urmată de fata aşteptată,. 

Abia de 15 ani, Zsuzsi (după nume chiar 
se vede la ce neam aparţine) intră în cameră, 
ţanţoşă şi cu o insolenţă ce rar ai putea să 
o întâlnesci la o ce/e/zzză esercitându-şi pro- 
fesiunea de numeroşi ani. | 

Era de almintrelea Zsuzsi de o frumuseţe 
rară, amestec de tip român cu colorit şi osă- 
tură mongolică. Căutăturile scormonitoare a 
ochilor ei negri ca ai unei românce, fascină 
pe boerul Aga, care, involuntar, lasă ochii 
săi să alunece pe conturul voluptos al cor- 
pului fetei. Te mai gândesci la Sf. Nicolae, 
cînd privirea 'ta cade asupra unui drac de 
fată ca Zsuzsi? Intr'o clipă boerul Aga îşi 
dădu socoteală, privind fata, cum nime din 
boerii divaniţi nu va putea vEdEnd'o, să nu 
înţeleagă, că deacă nu eşti Sf. Antonie, apoi 
bătrânețea nu te scutesce de a cădea în is- 
pită în faţa unei frumuseți obraznice ca aceea 
a Zsuzei. Aga nu se mai gândi la Sf, Nicolae - 
şi la barba Metropolitului Filaret, ci la izbânda 
sigură a intrigei sale. 
“E de prisos pentru înţelegerea lectorului, 

ca reporterul să mai stăruiască asupra con- 
versaţiunei urmate între boerul Aga şi: fru-
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moasa unguroaică, conversaţiune cu înlesnire 
făcută, fata sciind perlect românesce ca una 
ce era născută întrunul din acele -sate -Ar- 
delene, în care'majoritatea locuitorilor sunt 
Români. 

* 

La Metropolitul. Eşise dela biserică. Acum 
călugării, preoţii şi diaconii, cari însoţiseră 
pe Mitropolitul până la apartamentele sale, 
îşi luai r&mas bun dela el, făcând înaintea 
lui mătania de sărutatul mânii, şi primindu-şi 
bine-cuvintarea Archierească. Abia se închise 
uşa după ;ultimul servitor al bisericei,'când 
iată anagnostul dela perdea (uşă) anunţă luă 
Filaret descălecarea la scara arhondaricului 
a boerului Aga. 

— Să poftească, dise bătrânul Metropolit 
neputend ascunde o. emoţiune ce însuşi nu 
Şşar fi putut'o explica. 

Boerul Aga intră, şi aproape făcând şi el 
mătanie, sărută mâna Mitropolitului, care se 
ridicase în picioare de pe jeţul săi de lemn 
de ştejar, aşedat sub iconostas, la capătul 
unui divan agoperit cu un minunat covor 
persienesc, 

După ce anagnoştii, urmând . după marele 
econom al Metropoliei, servirăne întârdiat lui
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„Aga, dulceaţă, feligianul de cafea, şi ciubucul, 
se făcu un moment tăcere în marea sală de 
recepţiune. Filaret nu mai mişca mătăniile de 
chilimbar şi cu ochii pironiţi când. la iconos- 
tas, cînd asupra. lui Vel Aga, aştepta ca acela 
să griiască. 

In fine Aga lăsând dintre buzele cărnoase 
gurluiul de la imameaua ciubucului, grăi: 

„.— Neplăcută îmi este solia, Pre Sfinţite, 
dar şciut este că boerul cinstit şi” credincios 
Domniei nu poate călca porunca stăpânului 
sei. Apoi Măria Sa Alexandru Vodă Moruz 
aşa mi-a poruncit, să vestesc prea Sfinţiei 
Tale, că a sosit: diua în care cuviincios lucru 
este să'ți dai farefesis (demisiunea), 

Filaret care deja se aştepta la demersuri 
noue din partea Domniei în acest sens, îşi 
potoli deplin emoţiunea. 
— Să'mi daă paretesis? «Dra mila /ui 

D-geii şi cu voința întregului divan al fivei> 
am urcat ei treptele scaunului Metropolitan 
şi după el nu voii descinde 'decât tot prin 
voia lui D-deii şi a ţ&rei. 

— “Cu fiească supunere îngădueşce-mă 
să ţi spun, Prea sfinte, că nu'i bine să te pui 
în poară cu Domnitorul... Puternică este 
biserica, dar şi biserica trăesce sub aripa dom-
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nească. Ț'am mai spus'o în dilele trecute: 
Măria Sa nu te are la nazar (favoare). Cu 
dreptul, ori cu nedreptul, Vodă poftesce să'ţi 
dai farelesis . ., 
— Nul dai, dise cu energie bătrânul Me- 

tropolit, ridicându-se după jeţ şi agitând ner- 
vos mătăniile. 

Aga se. ridică şi el de pe divan şi cu o 
prefăcută supunere, înaintând un pas spre 
Metropolitul, cu o voce măsurată. intenţionat, 
aproape şopti Prelatului: «<supune-te Prea 
Sfinte, de :drnă voie, că de unde nu, va fi 
chiar astădi scande/ă mare la Metropolie». 
— Scandelă la Metropolie? : 
— Ei da, scandelă! că o fată tînără a 

dat lui Vodă jalbă... | : 
— ... 0... fată! Scornitură mişelească ! 

Cu asemenea /e7/2furi (mijloace) vrea Vodă 
să veduvească scaunul Metropoliei de un b&- 
trân Archipăstor? | 

— Prea Sfinte, nu te pune în poară cu 
Domnia ...| Mai -bine un fazefesis de bună 
doie şi pe viaţă monăstirea Căldăruşanii - cu 
tot venitul ei, decât o isgonire prin scande/ă, 

- urmată de un surghiun peste Dunărea, ., - 

*



419 ““SUANDALUL METROPOLITULUI 

La: Divan. 'La orele când se apropia toaca 
de zeceruze, boerii divaniţi descălecau .sub 
poarta clopotniţei dela Cotroceni şi la scara 
conacului domnesc şi, ridicaţi de subsiori de 
neferi şi de copii-de-casă, urcând scara de 
pieatră a curţei, se îndreptau cu paşi grăbiţi 
spre vechea sală de trapeză a mynăstirei, 
transformată în sală pentru ţinerea divanului. 

Întâmpinaţi "la perdeaoa divanului de ar- 
maşul al doilea incunjurat de armăşei şi de 
ciauşi domnesci, la intrarea lor în sală erati 
salutaţi de grămătici,calemgii (scriitori), lo- 
gofeţi ai divanului şi de marele 'armaş, cu 
toţii stând în picioare cu mânile la piept, 
fie-care în dreptul mesiţei rotunde în forma 
celor care? până astădi servesc pentru ospăţul 
ţăranilor. Aceste mese scunde, lângă'care ca- 
lemgiii nu se puteai aședa decât turcesce 
cu picioarele”sumese, erai acoperite. de hâr- 
tie Zricapelă 1), de călimări de briă de alamă 
galbenă, din tocul lung al cărora se scosese 
briceagul 'şi condeiul de pană de gâscă. In 
jurul sălei' o lungă laviţăYacoperită cui pluşă 
roşie, la dreapta şi-la stânga în fund, diva- 

  

1) La începutul secolulut hărția de cancelarie avea în filigram 
3 pălărit.
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nuri, sofale şi între ele în faţa unei uși câte., 
va jeţuri de provenienţă din Braşov, cu oare- 
care pretenţie de lux, şi între ele unul mai 
nalt destinat Domnitorului. In faţa jeţurilor 
o masă măricică de lemn de nuc din Fozopa. 
Păreţii sălei zugrăviți în văpseli de apă, re- 
presentai mari medalioane cu peisage de 
templuri şi de ruine fantastice, creaţiune a 
unor penele italiene rătăcite prin Bucuresci. 
Unul din aceste medalioane, după păretele 
dela răsărit, era în parte acoperit cu o poală 
bogată de stofă ,cusută în fireturi, pe care 
strălucea, la lumina unei candele pururea 
aprinsă, icoane îmbrăcate în argint. 

Sosiră la divan unii după alţii, sprijiniți 
pe bastoane de argint ori aurite, marele ban 
Dumitraşcu Racoviţă; marii vornici, lenache 
Moruzi, Nicolae Brâncoveanu, Manolache Cre- 
ţulescu şi Nicolae Fihpescu ;. marii logofeţi, 
Costache şi Scarlat Ghica, marele postelnic 
Dimitrie Manu şi mult sărbătoritul de către 
cei mai de "nainte sosiți, boerul Enache Vă. 
cărescu, care deşi primise a fi numai mare 
spătar_în divanul lui Moruz, era însă dintre 

„cei 'mai cu trecere boeri: pe lângă domnitor. 
"Precedat de suița obicinuită, prin uşa din- 

tre divanuri întră apoi Voda urmat de copiii
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de casă. Aceştia eşiră, după ce aşedară pa- 
puri îmbrăcate cu postav roşu pe sub picioa- 
rele Domnitorului şi a boerilor de treapta 
întâia, cari la porunca lui Moruz luară loc, 
cine'şi la locul săi, boerii mari pe divan, 
cei mai mici pe laviţă, şi camlemgiii dom- 
nesci cinchiţi pe velințe vărgate, lângă 'mesi- 
ţele lor de scris. 

Singur postelnicul al doilea rămase în pi- 
cioare în dosul jețului domnesc, ţinend în 
mână topuzul şi iataganul, semnele Domniei. 

La porunca Domnitorului, unul din cei 
doi mari logofeţi spuse divanului care este 
«adeaoa: (obiectul) pentru care boerii di- 
vaniţi fuseseră chiemaţi chiar în o di de 
Duminică : 

— Părintele Metropolit Filaret a dat Mă. 
riei Sale fare/asis, dise marele logoft. 

Cea mai mare parte din divaniţi, cari n'a- 
vea şcire de cele ce se întâmplaseră, de 
intriga ţ&sută, rămaseră ca încremeniţi ; bo- 
erii, cari erai în curentul. afacerei, zâmbiră 
pe sub mustăţi şoptind unul altuia: c7eşter 
de tot Wodă 1» 

Marele spătar Văcărescu, amicul Mitro- - 
politului Filaret, nu fusese pus în secretul 
intrigei.
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— Nu se poate, dise el; alaltă-ieri am 
grăit cu Prea Sfinţia Sa şi nici vorbă de 
paretesis .., şciii că oaze-care dintre divaniţi, 
la îndemnat. pe Prea Sfinţia Sa, să se po- 
goare după scaunul Metropolitan, dar mai 
Şciii- şi aceea, că el a respins sfatul, ca ne- 
vrednic de dânsul. Unde-i mă Tog parete- 
sisul ? | 

- Căutătura lui Vodă se posomori. Boerii 
înţeleși la faptă pricepură sentimentul care 
agita acum pe Domnitor. 
— Paretesisul ? dise cam răstit Vodă ; îl 

va aduce îndată Vel Aga. 
In acel minut uşa despre tindă a divanului 

se deschise cu sgomot, ca înaintea unui per- 
sonaj important. Intră neaşteptat Mitropolitul 

- Filaret. Boerimea se sculă în picioare, Pe 
când Domnitorul însuşi surprins de apariţi- 
une, îşi mușca mustaţa purtând'o prin buze 
cu degetele încărcate de inele şi cu sigilul 
mic domnesc, Enache Văcărescu înaintează 
de la locul s&i spre Metropolitul Filaret şi 
îl întreabă: - 
— Dar ce, Prea Sfinţite, ai dat pazefesis p 

„Nu apucă bine să sfârșească întrebarea sa 
boerul spătar, când uşa din fund, dintre cele 
două divanuri, prin care intrase Domnitorul,
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se deschise răpede. Marele Aga ţintnd într'o 
mână o hirtie păturită în patru şi cu cea-l-altă 
mână introducând în sală pe Zszzsz, dise cu 
glas tare: Măria ta şi măriţilor boeri, iată 
Parelesisul Prea sfinţitului Metropolit. 

Toţi divaniţii chiar şi cei cari cunoşceaii 
intrigile întreprinse faţă cu Metropolitul, ca să 
'şi dea demisiunea, remaseră perplecși. — 
Bine, . Aga are în mână paretesisul, dar ce 
caută fata aia frumoasă pe lângă Aga? 

Numai Vodă şi Aga cunoşceai şantajul 
cu fata. 

Metropolitul Filaret, gata a răspunde lui 
Văcărescu, când v&du pe. Aga, că întră în- | 

“soţit de Zsuzsi, simţi muindu-se picioarele sub 
el şi era gata să cadă, de nu se întâmpla să 
fie fost lângă masă, de care se răzimă. 

„ Cu faţa galbenă ca ceara, tremurând, Me- 
tropolitul ezită un moment, şi purtându-şi 
privirea cu repediciunea gândului, dela diva- 
niţi la Vodă, dela Vodă la Aga, dela Aga 
la Zsuzsi, Filaret care un moment, reînsu-. 
fleţit de marele s&i eclesiare, se hotărise a 
veni la divan, ca să arte prin ce fel de şan- 
taj Aga. îi smulse demisiunea, faţă, cu scan- 
dalul groasnic înscenat, se simţi. laş. .
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— Da, măriţi, boeri, dise el, de fu voza 
mea am dat paretesis, 

Şi se lăsă pe un scaun aproape mort de 
emoţiune, 

Domnitorul făcu semn lui Aga, care con- 
duse îndărăt pe Zsuzsi, pe uşa pe unde o 
adusese. 
— Dar ce-i cu fata asta? dise Vodă lui 

"Aga cu o voce, care dicta r&spunsul price- 
putului servitor domnesc, 
— Plingea, dise Aga, la scara gospod (dom- 

nească), cerea să ajungă la fața Maăriei tale, 
să se jâluească, că a necinstit-o....| 
— Bine, bine, mai târdiu, răspunde Voda, 

pironindu-şi ochii asupra Metropolitului. De 
dună vote, aţi audit boeri, Prea Sfinţitul şi-a 

* dat paretesis de duud voie, 
— «De dimă voie» repeţiră boerii, privind 

la bietul martir, care, de şi nevinovat, de 
groaza scandalului, deşcindea de pe tronul 
archiepiscopal, pe care'l ilustrase cu o vieață 
de muncă, nu numai ca om de biserică dar, 
şi ca om învăţat şi cult literator, 

= 

Fata Zsuzsi, celenică de la hanul lui Şer- 
ban-Vodă n'a fost vădut nici o dată pre Me- 

71845. 1], — Legende Române, 27
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tropolitul Filaret, şi necinstitorul ei fusese un 
nefer din ceata lui Aga. 

Cine nu. pricepe groaza sufletească a b&- 
trânului Metropolit Filaret, sub ameninţarea 
unui scandal de şantaj, este om «2 de szăcle». 

Metropolitul Filaret nu numai că 'şi dete 
demisiunea de frica scandalului, dar apoi, ca 
să împiedice întinderea a ori-ce bănuiala în 
popor, că demisiunea-i a fost: smulsă, şi ca 
să nu dea ocasiune de mai departe desfă. 
şurare a şantajului, ezfopszfiâ», adică sfinţi 
el însuşi a doua di pe noul Metropolit Dositei, 
recomandat de divan cu anaforaoa, pe care 
la 25 Septembre 1793, Moruzi puse resolu-: 

“ţiunea următoare: 

« După parelesis ce de bună voie a dal prea sfin- 
Jia sa părintele Metropolit al Ungro- Vlahie, Chir 
Filaret, făcend dumnealor cinstițiă şi credincioşi! ve- 
liți boerii Domniei mele de obște aritare, întâY de 
obiceiul pămnetulul şi arătându-ne şi trei obraze 
după obiceiul strămoșesc, sa mulțămit pe Dom- 
neasca noastră chibauire, alegere şi hotărire ; viind 
însuşi Dumnialor topi de faţă înaintea Domnie! mele 
şi împreună cu Dumuealor făcînd Domnia ea, 
oate cele cuviincioase de la Dumnealov, am ales 
și ant hotărit Domnia mea, ca. să aşegdăm cu pro- 
Vivasmos pre iubitorul de Dumnegeii, ' Episcopul 
Buzeului, Chir Dositheiă, Metropolit țări), încre=
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dințându-ne şi de petrecerea sfânţieă sale cea până acut, şi nădăjduina şi la Brocopseala şi areti (viy- tule) ce are, că va petrece asemenea Viefuire şi de aci înainte ; deci am întărit Domnia mea... 2793 
Sept. 23» 1). 

Şi eată puterea. şantagiului în .1793!. 

<AWz/hrl novz sub sole» 

    

1) Doritori! de a cunoaşce mat de aproape actele relalive la Paretesis al Metropolitulur Filaret, le pot afla în vol; V şi Vlal istorie! mele, V, A. U,
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In jurul tejghelei lui Ciupercă măcelarul. 
— Audişi, soro, că fata boerului Costea de 

la sfinta Ecaterina s'a dat în dragoste cu Marin, 
băetanul, care slujesce la ei în casă? 

— Cică i-a prins tatăl fetei în zordă de 
dragoste, în dosul hambarului, la lumina lunii. 
— Da nu mai șcii ş'altă poznă, că acu 

boerul Costea nici una nici două a spus lui 
Marin, că îi dă fata de nevastă, ca s'o pe- 
depsească, că s'a dat în dragoste c'un ţăran. 
Da nu mi-ai dat fleică bună jupin Ciupercă. 
— Audi noroc pe ţopârlan, să ia fată de 

boer, cogemite vătaf de harabagii, cu avae- 
turi (venituri), de-şi ţine curtea lui împodobită 
cu velinţe de mătăsuri mai dihai decât curtea 
lui vel ban Racoviţă. Mai dă-mi jupîn Ciu- 
percă câte-va vrăbioare de doamne-ajută, că 
de m'oiă duce a casă, cu ce mi-ai dat pân'acum 
e vai de chica mea, că boerul, marele logo.
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f&t Brâncoveanu, are musafiri astă-di la masă 
pe... cum îi dice... senior Marcelia, con- 
ţul nemţesc. 

La boerul Costea. | 
Bocrul Costea către fiică-sa Martoara : 
— Aşa să şcii: ţi-ai necinstit. neamul !.. 

Audi! pe lună, după hambar, pe ghizdelele 
puţului... de vordă cu un ţopârlan de slugă! 

— Marioara. Var babacă, numaide vorbă... . 
—Boerul. Şi din chioşcul de alăturea de la 

vornicul Isac Ralet, unde petreceai la sen- 
drofie, pe lună, cucoane şi boeri ati vEdut 
pe fiică-mea de vozdă stând cu un mojic, cu 
o slugă! Mi-ai necinstit neamul şi ca să te 
pedepsesc, o să te mărit cu dânsul. ” 
_— Marioara vesignală. Voiă face cum vei 
vrea, mata, dragă babacă. 

Şi îi sărută mâna bucuroasă de pedeapsa, 
ce-l impunea mâniatul tată. 

* 

— Marioara. Da, dragă Marine, mâne ne 
cununăm. Tata, ci-că me pedepsesce, adăugă 
cu un zîmbet fata, apucând de mână pe flă- 
căii. Dar ce nu-ţi pare bine? 

In adevăr, Marin. un mândru flăcăiaş, că-
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ruia nici nu-i înfirase zare de pufuşor pe buza 
de d'asupra, rămase ca trăsnit la vestea, cu 
care Marioara creduse, că-i va alinta inima. 
+ — Nu mă mai iubesci Marine? De ce ase- 
menea răceală? | 

— Te iubesc, jupîniţo, dar... 
— Dar? 
— Dar se cade oare ca eii, un biet ţăran?.. 
— Dragostea nu alege... Am să fii ne- 

vasta ta, Marine! 
= 

A doua di la 6 Octombre 1801, părintele 
Onofrei de la biserica sfinta Ecaterina, primea 
«feciul» (învoirea) de cununie cu iscălitura 

„prea sfinţitului Metropolit Dositeii şi cu pe- 
cetea Metropoliei, de fum de luminare. Şi 
era pofiit, ca la g9 ceasuri turcesci de noapte 
să poftească la casa lui jupîn Costea, să ce- 
tească cununia fiicei sale cu Marin... sadea 
Marin. 

Nu voia jupîn Costea să se facă de risul 
divanului, pornind nuntă mare pe la biserică, - 
O ceti şi-o boscorodi popa a casă, şi necin- 
stea o fi spălată. - 

Nici chiar naşi nu vrea jupin Costea s 
aleagă din protipendadă, Venea une-ori la 
Marin o teleloaică, care îl băgase la stăpân
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şi care trecea la curte de rudă'cu el. Tele- 
loaica Niţa era un coz de femee, la care jupîn: 
Costea se uita câte-odată cu coada ochiului. 
De ce adecă să n'o ia boerul de naşă la 
cununia fetei? Cine șcie?.. 

Marioara pe Marin îl vrea! de acolo 'ncolo - 
s'o fi cununat măcar nevasta cea chioară a 
lui Ciupercă Măcelarul, puţin îi păsa. 

* 

Intr'o cameră mare, în jurul unei mese de 
cărţi coperită c'o față de masă albă ca ză- 
pada, era aşedată evanghelia ferecată în argint, 
de la Sf. Ecaterina, între dou& sfesnice de 
argint, cu lumînări de ceară frumos scrise în 
văpseli, de la făclieria privileghiată din mi- 

“tocul episcopiei din Rîmnic (astă:qi Atheneul). 
Pe o tăviţă de acelaşi metal, odihnea un pahar! 
aurit, plin de un vin chihlimbăriu, lângă o 
cădelniţă, cu un minunat zarf mare din care 
fumega miresme sfinte. 

La dreapta şi la stânga camerei, pe două 
divanuri coperite cu velințe şi chilimuri va- 
riate ca ogoarele în toamnă, aşteptaii preoții, 
diaconul, protopsaltul şi deftereul de la sfinta 
Ecaterina, intrarea miresei şi a mirelui, ca 
să înceapă rugăciunea cununiei. a
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Pe dou sfeșnicare din faţa divanurilor ar- 
deai luminări albe de sei, în sfeşnice de 
argint, şi pălemarul de la sfinta Ecaterina, 

„practicos (iscusit) în tăerea mucurilor, mere 
curăţea lumânările şi le ciugulea, ca să re- 
verse mai multă lumină, cu vârful unor mu- 
cări de alamă galbenă. 

Intre cele două canapele era un sipet lung 
de Brașov, împodobit cu incrustaţii de ală- 
muri galbene — şi pe el clădită zestrea Ma- 
rioarei: plapome de atlas şi şaliuri, perine 
cu dosuri roșii, zimbind printre coperişul de 
horbote, cusute pe veșcă de ciur, şi bibiluri 
şi mărgele; iar pe deasupra în părete, în loc 
de oglinda obicinuită între ferestre, fiind-că 
păretele venea spre r&sărit, pe o bogată poală 
de icoane, înşirate în adevărat iconostas, vr'o 
dece icoane mai toate ferecate în argint, cu 
coroanele de la capetele sfinţilor de aur şi 
înaintea cărora atârna trei candele, mândru 
ciselate de un argintar de la Salonic, nu de 
mult aşedat într'o prăvălie de la Mănăstirea 
Zlătari. Lumina iascăi aprinsă în unt-de-lemn 
în toate trele candelele se juca pe feţele în- 
horbotate în aur şi argint ale sfinţilor sin- . guri privitori, primiţi de boerul Costea la Cununia Marioarei cu ţopârlanul de Marin.
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Nu lipsea. din iconostas sfîntul Neculai hra- 
mul (patronul) luat la căsătorie de jupîn Costea, 
şi pe dosul de scândură al acestei icoane 
dascălul Ioniţă de la şcoala ot (de la) sfintu 
Gheorghe inregistrase 'cu minunat condeiă 
data căsătoriei, acea a nascerei Marioarei şi 
a botezului ei de Măria sa Doamna lui Mihai 
Suţu la 1784, adecă acum 17 ani. 

Câte-va scaune după moda nemţească, cu 
speteze de lemn de; nuc, înflorite cu arabes- 
curi de. lemn de altă coloare şi acoperite cu 
fețe de pânză de.in, legate cu şireturi la pi- 
cioarele scaunului, ca să se cruțe stofa de 
mătase a, perinei, completaii golul pereţilor, 

„unde nu erai divanuri. 

+ 

Acum. naşa Niţa teleloaica introduse în 
această cameră pe mireasă. Ce mândră era 
Marioara în rochia sa de atlas, peste care 
ploua până la pământ beteala de aur, ce în- 
cununa “frumosul ei păr negru. . 

Când o vădură, preoţii şi cântăreții nu pu- 
tură să nu”gândească în mintea lor : halal de 
Marin, ce noroc pe el! a 

lată că intră și jupîn Costea, urmat de 
Marin cu o groaznică timiditate.
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Boerul numai vesel nu era; totuși când dete 
cu ochii de naşa Niţai se rumeniră obrajii, 

Naşa Niţa purta coada de păr negru în- 
colăcită în jurul unui mic fes alb cu ciucuri 
de mătase roşii, şi rochia ei de ghermesit, 
croită strîns pe sin şi pe şolduri, grăia lui 
jupîn Costea, boer văduv de mai mulți ani, 
o limbă cunoscută de toată omenirea, care 
n'a trecut de 70 de ani, 

- Marin era şi el frumos în costumu-i ţără- 
nesc după moda ardeleană. Decât şi preoţii 
şi psalţii se minunau în capul lor de şoldu- 
rile cam prea resărite ale băetanului şi de 
pieptul cam prea răstit al lui pe sub bunda nouă 
de blană de oaie, înflorită cu găitane în co- 
lori armonios combinate, 

i 

Părintele Onofrei și cu sinodul s&ă se îm- 
brăcară, luminările de cununie se aprinseră, 
stîntu Neculai de la iconostas fu aşezat pe 
masa slujbei... Naşa Niţa aruncă câţi-va ta- 
leri sub velinţa aşternută sub picioarele miri... 
lor şi a nașilor. 

Luară loc cu toții, unde li se cădea să 
steae. .. Dar Mărioara plângea. .. Ei, căunde 
este mireasă româncă să nu se creadă da.



MARELE SCANDAL DIN MAINALAUA CURŢIL-vECHt 427 
  

toare să plângă niţel la cununie? că este la 
nevoie şi zeamă de ceapă, ca să-şi lăcrimeze 
ochiul sec. 3 

Numai de ce plânge şi Marin? Naşa Niţa 
şi ea e galbenă ca ceara şi zăpăcită cum e 
şi Marin, căruia, trăg&nd-o din paftalele de 
argint, ce-i împodobea mijlocul, îi dă nătrama 
de nuntă să-şi' şteargă "ochii. 

Dar plânge merei Marin și acum plânge 
de-a. binele şi Mărioara, iar părintele Onofrei 
cântă cu toţizai săi cât mai pe nas: «Isaia 
dănţuesce», pe când Tusluc, vizitiul boteru- 
lui aruncă de pe tava de argint cofeturi pe 
cuişoare şi pe anison peste capul nuntaşilor. . . 

Nunta s'a stirşit aseară spre marele scan- 
dal al mahalalelor. Mai mare însă este scan- 
dalul de astă-di, că s'a lăţit scire în tot -o- 
raşul, prin Ihneă ţiganul, bucătarul boierului 
Costea, care a spus în taină lui Ciupercă mă- 
celarul şi lui Buruiană-rea, brutarul, astă di- 
mineaţă, că în ietacul căsătoriţilor toată noaptea 
s'a audit... plânsete şi văicărări. 
„_— Ce-o fi bre omule? 
— Păi, cine scie? -l-o fi părând r&ă mi- 

resei c'a luat un ţăran.
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— Păi deacă-i aşa, naşa Niţa n'o să îm- 
brobodească cu tulpan mireasa pe dioa de 
adi, că ci-că.., 

3 

Să lăsăm mahalaca să grăiască cum îi place, 
că a doua di scandalul nu maie la mahala, 
ci la judecătoria agiei, adecă a poliţiei, unde 
s'a grăbit să reclame boierul Costea, că şi-a 
măritat fata după o femee şi că vinovată este 
naşa Niţa. Deacă este adevărat că: odată vede 
naşa ..., de ce naşa Niţa sciind că Marin, 
ăl cu şoldurile frumoase, nu poate avea... 
mustăţi şi barbă, l'a cununat cu Mărioara. 
“Iată raportul, lui vel aga către Domnitor, 

care va explica cetitorilor, cum, Marin era 
Maria, şi cum Maria de la Herăstrăă nu în- 
trunea condiţiunile cerute pentru a îndeplini .. . 
faza căsătoriei. 

Eacă actul afat de mine în Cod. 43, fila 
Goo: «Printr'această prea plecată a mea ana- 
fora însciințez înălțimei tale, că după dato. . 
ria ce are plecata slugă a Măriei tale a pri- 
veghea întru toate, aflând şi pentru o Maria | - 
ce de felul ei este de aicea din pământ, de 
la Herăstr&ii, închipuită fiind în port bărbă-
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tesc, a făcut învoire cu o Maria fata ce slu- 
jea la Costea Vătaful de arabagii ot sf. E. 
caterina, cu care s'aii şi cununat, de loc am 
trimis zapcii de ati făcut chibzuire de cerce- 
tare amănuntă, şi adevărată fiind urmarea a- 
ceasta, am ridicat'o pe numita la agie, căreia 
după cercetarea ce “i-am făcut, a mărturisit 
adevăr, ar&tându-se că este fata unui Lazăr 
slujitorul agiesc ot Herăstrău, ce at murit, şi 
de sunt ca la 6 ani, mai întâiă a ţinut în că- 
sătorie pe un Petre Olteanu, birnicul din He- 
restrei, cu care a făcut şi un copil şi ai luat 
pe unul Stancu Birnic, nălbitor de pânze tot 
de la Her&străi, cu carele având vieţuire rea, 
a fugit în Bucuresci de sunt 2 ani şi de frică 
ca să n'o cunoască, s'a schimbat în portul 
bărbătesc cum şi numele din Maria, Marin, 
şi sa băgat slugă la D-lui Post, Iacovache, 
unde s'a aflat şi până acum. Şi fiind că o 
prepunea numitul stăpân, că ar fi avuta face 
cu fata şi va să "i-o dea în spinare socotind'o 
de bărbat, ca una ce a avut libov curat cu 
fata, temându-se de vre-o pedeapsă aii cugetat 
în sine să săvârşască numai cununia, precum 
aă şi săvârşit'o, mai vîrtos cu mijlocul acesta 
să se cotorosească de bărbatu-s&i şi apoi de 
loc să şi fugă şi de acea dice că a urmat o
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faptă ca aceasta. Deci cercetând atât la pra- 
vilele împerătesci cât şi la cele din urmă po- 
liticesci curgătoare, nu s'a putut afla nici o 
închipuire de vre-o urmare ca aceasta, adică 
4 Se cununa muiere cu mutere, spre a se o- 
rindui la pravili şi pedeapsa învinovăţirei, ci 
se vede curat, că, este urmare făcută de nu- 
mita Maria numai dintr'o bicisnică nebunie 
a ei, iar nu din vre-un cuget cu r&utate. In- 
vinovăţirea ei este că ati îzșe/a/ taina cunu- 
nici, dar mai multă învinovăţire la Niţa na- 
şi-sa ce aii cununat'o, căci după ce a venit 
de "i-a spus o altă femee, ca să nu-i cunune că 
aceasta este muiere iar nu bărbat, precum 
nici ea n'aă tăgăduit, ea n'a vrut să înţe- 
leagă a nu'i cununa şi să însciințeze Agia, 
făcând înşelăciune preoţilor ce 'i-aă cununat. 
De care, de se va găsi cu cale de inalta Măriei 
tale înţelepciune, pentru numita Maria, ce din 
proastă minte a ei ati căutat de s'a cununat | 
cu nelegiuire, pentru învinovăţirea ei să se 
pedepsească cu bătaie şi să se facă şi Sur- 
giun la o mânăstire, unde se va cuveni să 
şeadă până se va pocăi, ca să fie spre pildă 
şi altora de a nu se mai urma o faptă ca - 
aceasta. Cum şi numita naşi-sa să se certe 
şi ea cu bătae pentru o îndrăsneală ca a-
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ceasta, ce aii făcut, fiindu-i prin sciinţă. Iar 
hotărirea ...> etc, Vz/ apă Const, Caragea, 
don Crefeanu Pal, 1801 Oct, 7, 

Domnitorul hotăresce : 
«Cinstit şi credincios boierule al D.niei 

mele. D-ta Biv vel bane Caragea epistatule 
al Agiei, am vădut D-nia mea anatoraua, ce 
ne faci d-ta d'impreună cu paharnicul loan, 
Judecătorul Agiei, pe care găsind'o Domnia 
mea cu cale, poruncim dar, ca atât pe Maria, cât mai vârtos pe naşi-sa Niţa, să le pedep- 
sesci cu straşnică bătaie şi "apoi cu această a noastră domnească volnicie, să trimiți pe 
Maria cu sluga domniei mele... la schitul 
Viforita ot sud Dâmboviţa». 

1&or Octombre 20.



IV. 

REMINISCENȚE CONTIMPURANE 

OFMENI ŞI FAPTE DIN TRECUTUL DE IERI 

| 72075, 21. Legende Pomânt, 29



ORMENI ȘI FRPTE DIN TRECUTUL DE IERI 
—— 

Cum am făcut cunoscință cu H, Kogălniceanu 

Când e vorba ;de a serba jubileul de 25 
de ani ai, «Conorbirilor» cred, că este 
foarte nemerit să povestesc nouelor genera. - 
ţiuni_de cititori ai revistei, câte ceva despre 
oameni şi lucruri, ori fapte din timpul, care l'aş 
putea numi ajaa/ mascerii, în laşi, a nouzi 
DDrrecțiuni a « Convorbirilor» . 

In verful munţilor cărunţi sgomotează mai 
întețit vântul ; pe culmea cu zăpezi a vieţei, 
graiul se înteţesce şi el: bătrânii sunt ga 
vali, deacă nu tot-deauna şi sfăfoși. 

Apoi că sunt bătrân mi-o spune nu numai 
plăcerea ce simţ de a scormoni în teancurile 
uitate ale amintirilor trecutului, dar şi droaia 
mereă spornică şi neezită de tineri, cari — 
nenorociți — zoresc a da busta după noi



436 OAMENI ŞI FAPTE. DIN TRECUT 
  

bătrânii, doar vor sosi şi ei în vârful dea- 
lului | 

O să ajungeţi, băeţi, o să ajungeţi .. . ba 
încă prea iute... 

Când eram ca voi şi eu trăgeam cât pu- 
team puful de.la bărbie, doar s'o face mai 
mare şi-o semăna a barbă... Acum însă ce 
7esboiii n'a stârnit în sufletul meu, mai dăunedi, 
la Roma, un gazetar Italian, care, făcându-mi 
onoarea să-mi laude o cuvintare a mea pen- 
tru ace, ma numit cil vecchzo» betrânul! 

Dar a mai zis şi c2/ de/ vechi: 
ME jucam, în tinereţe, cu: fetele la pen- 

sionatul D-nei Joye, în laşi, unde dam,. cu 
multă smerenie lecţiuni, pe 2 galbeni pe 
lună, — mă jucam un joc cu gajuri, în care 
se spunea la urechia fie-cărui jucător caz 
adever şi o minciună» Jurnalistul din Roma 
le-a pus în zz/zag pe amândouă în ede/ vec- 
echo»; .. Frumos ?— Minciuna ; dar czecc/10» 
vai! cu adevărat | 

Apoi, ca de la un «vecchio», ascultați 
câte-va poveşti, şi nu de pe vremea matracu- 
câi, ci din dilele mai dincoace.. 

4 

O să vă spun mai. întâi: cum am făcut cu-



OAMENI ȘI FAPTE DIN TRECUT "487 
  

_noscinţă, între anii 1850—1860, cu cei mai 
mari bărbaţi ai Moldovei. 

Şi mai întâi cu Domnitorul Gregorie Ghica. 
Un băetan de 16 ani, sărac lipit păm&n- 

tului, să facă cunoscinţă cu Vodă? Eaca lu. 
cru, ce cu deprinderile şi cu etichetele oficiale 
moderne, nu poţi lesne pricepe. 

ze 

Se urcase Domnitorul de puţine luni pe 
tronul ţ&rei. Curtea era aşedată în nisce case 
mari, cu două caturi,. înşirate drept la stradă, 
în vale de curtea vechie domnească, în Chi- 
ristigie, acolo unde astăgi se află Gimnaziul 
Alexandru-cel-Bun. 

Eu, după desfiinţarea şcoalelor, sub Mihai 
Sturdza, intrasem ca practicant în cancelaria 
Departamentului din lăuntru. Scriam toată 
diua la porunci către Zforzz/e din ţeară (eram 
la masă cu acest atribut). Ce bucuros eram, 
când, la fie-care poruncă copiată, ajungem 
la vorbele : | 

« Ministru din Lăuntru şi cavaler». Cu 
aceste vorbe se termina munca: mea şi după 
ele avea să semneze Zozeru/ ministru. 

Casă bună nu prea duceam cu Baz/ K7. 
zica, unul din .şefii mei, carele nu se împăca
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de loc cu scrisoarea mea de şcoală, el care 
scia să clădească cu măestrie neintrecută 
slovele din cuvinte în câte două şi trei caturi. 

Sup&ram pe şeful mei, nu numai cu scri- 
soarea mea, dar şi cu obiceiul ce aveam 
de a ceti, în cancelarie, cărţi aduse prin bu- 
zunare. 

—. Ori lasă cartea, Dăetc, şi te apucă de 
slujbă — 

e Sfujba-i-slujbă ; 
Drujba-i drujbă 

ori ţine-te de carte şi te du la şcoală... 
Mi s'a părut că drept grăise Banul Kirica. 

Dar unde şcoala? 
Când începi noua domnie a lui Gregorie 

Ghica,. într'o bună dimineaţă îmi văcsuesc - 
„bine de tot cismele, ung cu cerneală o gău- 
rică, prin care făcea ez/1î> călţunul alb ; îmi 
perii bine surtucaşul... Mi s'a părut, în 
oglindă privindu-mă, că eram vrednic să dai 
visită chiar şi la un împerat... 

Ajuns în strada Cherestegiei, ori a Podu- 
lui-Roș, dai multe târcoale pe din faţa curţii 
lui Gregorie Ghica, ba în sus, ba în jos... 
Nu cutezam să intru sub gangul pe unde 
trăgeau, la scară, minunate carete hoeresci,
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! | 
De la o vreme mi se ur&sce cu târcoalele, 

-îmi fac o sfântă cruce plină de credinţă, cum 
me înveţase mama în dilele ei amărâte, şi 
me furişez prin gang... | 

Cum? Nu scii spune acum, dar, trecând 
cajo sfârlează printre soldaţii de sentinelă 

“şi printre mai mulţi feciori cu livrele, mă 
găsii într'o r&suflare, sus, în vErf, în faţa uşei 
din dreptul scărei. | | 

Aci mă oprii. ME uitam la covorul moale, 
de pe scări, pe care călcasem şi-mi venea 
să scoț basmaua din buzunar să şterg nisce 
urme de paşi, care credeam că le făcuse pi- 
cioarele mele, când eată se deschide uşa... 

Cât doreain în acea clipeală să am la în- 
demână chitia fermecată din poveste, s'o pun 
pe cap ca'să nu me mai vadă nimel.. 
__— Ce cauţi, îmi dise cu glas răstit un 
adiotant domnesc. Ce vrei? Cine te-a .adus 

„aci, mă băete? 
Eă pun mâna la buzunarul de la pept şi 

scot o hârtie, Era o jalbă, ce pregătisem, cu 
multă ingrijire, scriind-o vre-o' două dile, pe 
hârtie Leon şi cu harag larg... 

— Nreaii, respunsei — să merg la Vodă 
să-i dai jalba asta. a 

Adiotantul se uită lung la mine. Ce o fi
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Cugetat el? E nebun băiatul, ori e de-o nai. 
vitate fără seamăn?. Audi, să vrea să vadă pe Vodă, el un biet băiat sărac! j 

— Dă-mi mie jaloba, baete; voii da- cui la Măria Sa Vodă. 
Cu o mişcare electrică înlătur jalba' din 

dreptul mânei întinse a adiotantului şi o bag 
„în buzunar, cu o ofrăzniczz de care nici adi 
nu-mi dati seamă, după cât eram din fire timid, | 

— Nu, r&spunsei, voii s'o dai cei de-a- dreptul lui Vodă! 
Atunci adiotantul (p&cat că nu-mi aduc 

aminte de numele lui) chiamă pre un servi- 
tor îngalonat, un gligan nalt de părea că 
âmblă pe catalici şi-i ordonă să-mi cazâ/e 
Ze unde să me Pogor pe scară». 

Adiotantul intră în altă cameră, 
Mi sa inegrit înaintea ochilor... Urechile 

îmi ţiuiră şi credui că me sfirşesc. , . 
— Să nu pui mâna pe mine, că dau! strigai. | 
Să daă?.. Cu ce?., 

“ Guleratul ridea. .. 
* 

De odată risul se slei pe buzele lui... El se 
înşiră cu respect împreună cu alţi feciori de»
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alungul treptelor şi-şi descoperiră capetele: 
se urca pe scară un” personagiii, năltuţ, sub. 
ţire, cu barbişon franțuzesc, negru, destul de 
stufos, cu mari sprincene negre, umbrind doui 
ochi adăpostiţi după ochelari, 

— Ce este? întrebă dânsul. Ce:vreţi cu 
băetul acesta? 
„Şi dice. aceste vorbe cu un glas şi blând 

şi. hotărit, care și acum r&sună în audul mei, . 
— Ce să fie? cucoane, dic ei iute. Am 

venit cu o jalbă umilită s'o dau lui Vodă şi 
d. adiotant nu me lasă, ba at poruncit să 
mă dea afară. | 

Şi fără a mai aştepta altă întrebare ŞI dau 
în „mâna necunoscutului boier jalba mea, ceva 
mototolită, 

El o deschide şi citind'o iute, pe sub oche- 
lari, numai ce dice: „- 

— Lăsaţi băetul în pace!.. Al cui eşti? 
— Al clucerului Alexandru de la Peatra... 

Tata_a murit... Am numai mamă... 
— Vino după mine! 
Puteţi, să vE închipuiţi ce privire de dis- 

preţ am îndreptat la atâţia «stoarce-canafuri» 
de la coade de carete, şi mai ales gliganului, 
care cât p'aci era să'mE ia pe sus şi care acum 
pici nu crâcni la porunca bunului met protector,
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— Am cunoscut pe tatăl d-tale, îmi dise 
cl urcând scările şi eă urmându-l... Era is- 
pravnic la Peatră. .. 

Ce tare, ce neînvins m& simţii, când fozera/ 
me duse după el, prin un şir de camere, 
până ajunserăm în faţa adiotantului, care mă 
dăduse pe mâna slugoiului. . . 

Adiotantul se ridică în picioare, cât zări 
pe boerul mei şi băgând de seamă că eram 
şi ei, par'că se aştepta să fie la rindul său 
probozit de autorzzarul personagiu. 

— Vestesce-m& la Măria Sa Vodă, dise 
acesta adiotantului. 

Adiotantul se supuse cu respect. 
Ei mă gândeam: unde Doamne am mai 

vădut pe acest boier? Faţa” lui nu-mi era ne: 
cunoscută. .. Tot scormonind iute prin mica . 
“mea grămăjoară de amintiri, până să se în- 
toarcă adiotantul din camera luk Vodă, eu 

“îmi adusesem aminte că-l v&dusem într'o di, 
când împreună cu mai mulţi băeţi, stăteam, 
în 1848, călare pe un pârleaz, în curtea ote- 
Jului Regensburg. Mergeam să privim cum 
se aduna acolo, icea lumea, bantusnicii, care 
voiaii să răstoarne pe Mihai Sturdza Vodă... 
L'am mai vădut apoi, ear împreună cu alţi 
boieri băpaţi de Ing€ tutungiul în căruţă de
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postă, când ai prins Mihai Vodă pe Bun- 
tusnici la Podul Verde şi "i-ai trimis sur. 
ghiun. Dar numele nu i-l şciam,.. 

Peste cinci minute boierul mă luă de mână 
şi m& introduse, după el, în cabinetul de lucru 
al lui Grigorie Ghica Vodă. | 

— Măria Ta, dise boierul, încă de la pra- 
gul uşei, ţi-am adus un jăluitor, pasere rară... 
Nu cere slujbă, ci şcoa/ă,- unde să înveţe. 

Şi întinse el însuşi jalba mea lui Vodă, 
pe când eu sărutam mâna Domnitorului. 

Până ce Vodă ceti, ei holbam ochii la po- 
doabele mândre ale camerei, şi la uniforma 

_muiată în aur a lui Voda, la chipul lui fru- 
mos, alb ca zahărul... Nu-i vorbă că de emo- 
iune îmi clănțăneaii dinţii în gură, par'că 
me prinsese frigurile cele de două dile. 

Ei, dar Vodă isprăvi de citit jalba mea, 
în care ei mă rugam că dacă so face-ear 
loc la Academia cea”desfiinţată de Mihalache 
Sturdza, să mă primească ear şi pe mine în 
internat, că voii să înv& mai departe. 
— Bine diseşi, spune Vodă ridend, către 

„boier, când termină de cetit.., Este întâiul 
jeluitor care nu-mi cere slujbă ori boerie. .. 
Apoi luă un condeii de pe scriitorii şi puse 
in verful jalbei mele, resoluţiunea; «D-ta Por.
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ice bisericesc, vei primi pe Jăluitor în -în- 
fernat, da deschiderea şcoalelor». 

— Ţine, băiete, să duci asta la Vornicia 
Bisericească, îmi dise Voda. 
Am sărutat ear mâna lui Vodă, care m'a 

lovit cu desmierdare de două ori pe umăr, 
dicându-mi: Vogl, să te szlesci, | 

Am voit apoi să sărut şi mâna bunului 
meu introducător, dar nu mi-a: dato... 

Roşu ca gotca, de plăcere, de fericire, de 
emoţiuni diverse, eă mă îndreptai spre uşă. 
Când să es, mă 'opresce ear boerul cel bun; 

— Bălete dragă, de-i vedea că nu-ţi ascultă 
jalba la Vornicie, să vii la mine, ... să în- 
trebi de Cuconul I/zhalache Rogă/niceanu. . . 
"Era el! 

Era hal Kogălniceanu ! Intr'o oră cu . 
„noscusem, ei, un biet băiat sărac, pe Dom- 
nitorul Gregorie Ghica și pe Mikal Kogăl. 
ziceanu, de care atâtea audisem, când eram 
şcolar la Academze! 

VE puteţi închipui, deacă pogorii câte trei 
şi câte patru treptele scărilor, . . Sburam, nu 
alt-ceva... Eram grăbit să duc mamei scire, .. 
Ce? mamei? la toți, la tot oraşul, scire de 
isbânda mea. .. | 

Am avut de la 1849—5o mulțealte isbânde,
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dar nici una. n'a sguduit ca aceasta adânc sufletul - mei. | 
Şi eată cum lui.M. Kogălniceanu am da- torit primul /zpzzuzș voios din calea, lung 

timp. posomorită, a tinereţei mele. 
Liceul se redeschise. Neuitatul P. Casimir 

înzestră şcoalele Moldovei cu acel aşedământ, 
care le-ati asigurat grabnica propăşire şi sub domnia căruia aă r&mas până la 1864. 

Nu numai am fost primit în internat, dar curend ajunsei chiar şi Zedagog. 
Dar eată că în locul profesorilor vechi ce 

aveam, fură chiâmaţi la .Licei, unul după 
altul, mai mulţi bărbaţi din Ardeal. In fruntea 
şcoalelor păşi, ca zusector general, neuitatul 
Aug. Tr. Laurian. La direcţiunea interna- 
tului fu chiămat alt ardelean, D.: Patriciu, 

Această schimbare, care din multe privinţe 
era salutară pentru şcoale, avea. însă să dă- rime o întreagă direcţiune de cultură a limbei 
române. Pe toată diua se introduse mai a- dânc în liceii mania ardeleană, de a scâlcia limba, sub pretext de ao face să semene mai mult a /aț/nd. Dar încă mania cu finala cczone Ps 

Această direcţiune - nu-mi plăcea de loc. 
D, Patriciu îmi înapoia raporturile-mele de pe: 
dagog sub .cuvent, că nu 'sciă românesce,
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A scrie vomânesce 'după D. Patriciu în- 
semna nu numai a scrie o limbă radicală, 
pocită, imposibilă, dar şi a înşira merei la 
vorbe fără nici o trebuință, 

De aci casă ez între mine şi d. director. . . 
Până ce veni treaba să fiă dat afară din postul 
de pedagog, în 1852. 

Atunci, ca să m& r&sbun contra d-lui Pa. 
triciu, scriseiă pentru < Amanahul Buciuta. 
lui Român» un' articol umoristic sub titlu 
“Un Vis». Povesteam, că am călătorit la Ce. 
fatea Weamjului. Acolo. mi-a venit şi mie 
gândul să fac o odă adresată la vechia ce- 
tate. 

«la să văd, să-mi fac planul: Mai întâiu 
am să descriu ruinele, cu bubne, vulpi, cuibur, 
de ciori!... Ba nu, sunt prea multe jigănii.. 
A! am să încep... Dar ce trebue idei Cu: 
vzule, cuviute!. .. Eaca prostul de mine! uita. 
sem că oamenii înv&țaţi fac versuri fară idei, 
destul să fie cu vorbe sfirşite în czzze, cu ue. 
guiguand (nici când), cu juzentute, . | 

Ean se cerc: 
«Juventule Romanesca. 
a Ce alele hodie "atingi. 
De-a cantare cun ne vino, 

| îm e Pegli. reputacionea, . rr.
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«La naiba! lung cuventi... Pas de-i mai 
pune şi rimă !...> ia 

Mai în colo ar&tam, că de a mer ge şcoala 
tot în direcţiunea filologică ardeleană, la 1952 
vom avea o limbă ca aceasta: | 

«/lodie lingua Romana e Bropinguata ale 
ingua latina. Pauci pot să o scrilă. Inven. 
tutea Studiă duodeci am numai Bropler ca 
scridere să pâlă dopo gramateca. Flodiz Popu- 
dus altra lingua loguil. , ; FErgo-vediti quo 
Aingua culliora este...» 

De ce amintesc de aceste? Pentru că pu- 
blicarea articolului mei mi-a dat ocasiune, să 
revăd a doua oară pe Jihaz/ Kogălniceanu. 

— Cine a scris în cA/pana» articolul 
«Unu Vis»? întrebă marele bărbat pre D. 
Gusti. 
— E un băetan de la Liceii, r&spunse 

Gusti, | | i 
— Să mi-l aduci să-l văd. 
A doua di ear îmi văcsuii ciobotele mai 

dehai decât ori când, îmi tunsei anume ple. 
tele, ca 'să nu mai fie împrăstiete ca cu tirnă- 
copul, îmi prinsei cu, aţă înegrită cu cerneală 
nasturii, cari nu prea erau siguri, la surtuc, 
ca să-l pot încheia peste tot în semn de res- 
pect şi, la ora cuvenită, cu profesorul meu
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de literatură, neuitatul d, Gusti, mergeam la d. Mih. Kogălniceanu a casă, 
El n'a recunoscut în mine pe băeatul cel cu jalba... Ori n'a voit să-mi pomenească de nimic, din, un, exces 'de delicateţă. 
lam amintit eă.., 
Nici o dată nu mi-a venit grei să măr- turisesc recunoscința mea _celor cărora o da- toresc. . . | - 
Kogălniceanu m'a strins de mână şi m'a îndemnat să lucrez mereii şi să persist a scrie contra scâlciitorilor de limbă, aşa cum “a făcut el merei în jurnalele, ce însuş a publicat, 
Din acea di, din luna Februarie 1852, cultul meii pentru Mihail Kogălniceanu a fost neîn- trerupt. 

. Aş voi să sciă câţi şi care sunt bărbaţii de stat ; contimpurani, cari: se fac Pârghazle de ridicare a celor mici şi fără sprijin? - În suișul grei al vieţii mele eă am întâlnit, dupe M. K. alte mâni blânde, cât Şi puternice : mâna lui V. Alexandri, - C. Negruzzi, ED, Ralet. . .: 
- Dar de aceștia altă dată! 

1692, Bucures,



BLAGOPOLUŞNIE 

Nu-mi propun aicea să fac biografia. se- 
rioasă pe cât şi greoaie, lungă pe cât şi 
plicticoasă, a oamenilor mari, ai neamului 
românesc. 

Voiă numai să crestez, la r&boajele neui- 
tărei, unele anecdote din viaţa lor, anecdote 
cari mai ieri încă erau povestite cu haz de 
contimpuranii lor, dar cari pe toată dioa se 
sting tot mai mult, cum se perde tot mai 
mult din audul nostru sunetele unei musici 
plăcute, care se depărtează de noi... 

Destul nevoile ' dilei ne posomorăsc,' ne 
mohorăsc chipul... O notă mai voioasă „va 
fi, gândesc, bine primită de _cetitorii Viejei. 

% 

ÎN, Kogăiuiceanu era adjutant-al Domni: 
torului Mihai Sturdza. Era pe atunci obicei, 
ca în fiece dimineaţă, să vină Aga oraşului 

72845, I]. Legende Române, . 29
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la raport, deadreptul către Măria Sa Vodă, iar nu numai către Marele Logof&t din lă- 
untru. Mai era obiceiii, ca Aga să dee în mânile lui Vodă şi un raport în scris de toate cele tâmplate în cursul 'nopţei. 

Şi cum obicinuit nu se întempla — la scirea - Agiei — nimica important, raportul boierului 
Aga conchidea că a fost: 

« Blagopoluşnia» — 

<Bunâ-pace: voia să dică Vel-Aga, cu vorba aceasta, care se părea mult mai po- trivită cu scopul raportului, , — Se desbrăcaseră câţi-va boieri la stos în timpul nopţei? - | 
— Plagopoluute. 
— Fugise cocoana X... din casa bărbatu- 

seii, cu ezzufunachiul> ei de amant? 
— Plagopoluşiize | | 
— Un sameş de visterie a fugit: cu has- - naoa? 
— Blagopolu ne ! 

% 

Raportul de « B/agopoluşuie» începea cu
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titulatura : «Prea înălțate Doamne I» şi se sfârşia aşa : 
Al Înălţimei Tale 

Prea plecată 
Şz supusă slugă. 

) 

Apoi pentru a arăta respect mare către Măria Sa, Aga nu iscălia îndată după vorba «slugă», ci mult mai jos, lăsând un bunicel spaţiu alb. 
| 

Ce-i dă în cap lui M. Kogălniceanu, ad- jutantului domnesc? Impreună cu alţi colegi de servicii, taie de la raportul de <4/ago- Poluşnze» din fie-ce di semnătura lui Aga, împreună cu spaţiul de hirtie albă lăsat în susul semnăturei, şi în fie-ce di scria pe âcest spaţiă r&mas alb : 

« Domnule Branzolfo . . . 

Branzolfo era «Capşa» al Iașilor, pe vre- mea aceea, 

Domnule Branzolfys, 

«Să dai în socoteala mea, + 'Alâtea ocale de cofeturi şi azâzea butelii de şampanie»,
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„ Apoi. chef în camera adjotanțţilor domnesci ! 
Ba se întâmpla de mai se întorcea la pa- 

lat şi Aga. Şi atunci era poftit să mănânce 
şi el bomboane şi să bea un pahar de şam- 
panie,.. . . 

Cheful era şi mai mare! 
se 

Numai, la o lună de dile Branzolfo se în- 
fățișează la curtea boerului cu o socoteală 
de una sută galbeni şi cu o testea de <//7/z> 
iscălite de boierul, ! 

Mirărei lui Aga urmează mânia, când vede 
ţidule iscălite de el şi scrise de M. ISogal- 
niceanu, Plăti Aga datoria, dar. mergend la 
palat, cu raportul dilei, otări să se jăluiască . 
lui Vodă. 

» — Măria Ta, adjotantul Măriei Tale mi-a 
făcut o posnă, .. și-i ar&tă ţidulele lui Bran- 
zolfo. | 
„Vodă chiamă pe M. Kogălniceanu. 
— Ce sunt astea, Mihalache? îl întreabă 

Domnitorul. | 
— Blagopolușnie, Măria Ta. . . Şi-i explică 

ridend, cum la Berlin i s'a spus la şcoală 
că cHatura uvesce deşertul» şi că fiind deşert 
locul dintre vorba «slugă» şi semnătura lui
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Aga, el a împlut deşertul cu scrisoarea dulce 
şi înveselitoare. . . 

— Ei, ce mai vrei, boierule Aga? dice 
Vodă ridend. 

— Blagopoluşnie! r&spunse Aga, ridend 
şi el... . . 

Numai, din acea di respectul lui Aga pen- 
tru Domnitor nu se mai mesura cu îngusti- 
mea spaţiului de hirtie dintre vorba «slugă» 
și semnătura sa. . |



«SUNTEŢI TOȚI VAGABONDI !3 
——— 

-M. Kogălniceanu era în oposiţiune contra ministerului lui Manolache-Costache (Epurea- nu), înainte de unirea definitivă a ministeriilor din Iaşi şi Bucuresci. 
Ca M. Kogălniceanu să fie fost în oposi- ţiune, te poţi tot atât de puţin mira ca, bu- nă-oară, de a găsi pururea în majoritate pe atâţia domni senatori şi deputaţi, cari aări- „dicat energic şi convinși mâna la votul e Bene Zru» și sub ministerul 1, Brătianu, şi sub al D-lui Lascar Catargiu, şi cari mâne, tot ase- menea de energic şi convinşi vor vota <per- Zru> şi sub un minister P. P., Carp ori Alex. Lahovary. 

„De altă trampă era M. Kogălniceanu de cât Goerzi din majoritate, din zestrea guver. . namentală !
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In zioa aceea se ţinea ședință de adunarea 
Moldovei, în acea sală improvizată, în Pala- 
tul Curţei Domnesci din laşi, în care mai 
apoi, după unirea definitivă, se ţinură şedin- 
ţele Curţei cu juraţi. 

Preşedintele şi secretarii erai la biurourile 
lor, pe estradă ; miniştrii în per, pe banca 
ministerială. In frunte Manolache-Costache, 
care mereii ajustându-și un monoclu la ochi, 
căuta să-şi dea seamă de cine era în sală. 
Fotoliile deputaţilor toate ocupate. Ba după 
nici unul nu se ridica cât de decente sforăi- 
turi de somn. Gemea de lume tribuna publică, 
un fel de cerdac construit pe stâlpi de lemn, 
în jurul fundului sălei, opusă cu . aşedarea 
biuroului adunărei... Deputatul D, Scarlat 
Miclescu singur era, după obiceiu, mereă 
agitat... La locul s&ă stătea C. Hurmuzake, 
nemuritorul colaborator cu M. Kogălniceanu 

"la cele 4 puncte ale Divanului ad-hoc ; nu i 
„se audia vocea sa de bariton grav, care [ă- 
cuse pe lume să dică: 

<Când grăesce Năsdrăvanul 
Se cutremură Divanul 1» 

C. Negri şi V. Alexandri făceau, pe între- 
cutele, cocoşi de hirtie. .. N. Bosie căuta să
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domirească pe deputaţii ţărani despre scopu- 
rile  oposiţiunei. . . | 

La tribună se urcă M. Kogălniceanu ' du- 
cend “sub subţiori un vrav de hârtii, Avea să 
vorbească contra ministerului. . , | 

De aceea ceva solemn în aer... Tăcerea 
se făcuse mare: toată lumea se aştepta la 
una din acele cuvintări, cari făcuseră pe pu- 
blic să afirme, încă mai de demult, că: 

«Graiui de foc are Pepelea 
Şi la toți le frige pelea». 

s 

Îl văd încă... o | 
Nalt,: pe atunci încă subțire, cu lruntea lu- 

minată de o rază :de soare, furişată în sală 
pe o fereastră din fundul ei, cu buza: supe- 
rioară agitată nervos sub dese musteţi negre, 
atârnând ca aripele unei păstri asupra gurei 
și a “unui barbișon bidinea ă la Napoleon 
III. Capul tot mai chel... Doi-trei peri ăla Bismarck pe creasta. frunţii nalte, pe care 
ridica ochelarii, ca să citească, când nu se uita pe sub ei ţinându.i pe un nas bine pro- 
porţionat. ., | i i 

In mijlocul unei tăceri adânci, M. Kogăl-
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niceanu, cu glasul lui insinuant şi răsunător, 
începe discursul său... | 
„_— Sunteţi toţi nişte vagabondi ! strigă el 
de odată. | 

Toţi deputaţii sunt în picioare, toţi, chiar 
şi cei :din oposiţiune protestă. Majoritatea 
vociferează. . . : 
— La ordine! la ordine, strigă dalcăuşii 

guvernului, pe toate tonurile. | | 
— Luaţi-i cuventul, Domnule Preşedinte, 

strigă Manolache-Costache. ..- 
“Furtuna creşce mereiă... 
Preşedintele adunărei, în picioare, agită 

violent clopoţelul. 
D. Scarlat Miclescu percurge în doi paşi, 

cu picioarele-i cunoscute, distanţa de la _fo- 
toliul s&i la tribună şi cearcă să o escaladeze, 
spre a apela, după obiceiul săă, la împăcarea 
neamurilor. i 

„_ Kogălniceanu nui cedează tribuna. 
N. Bosie asmuţă: sit sât! sit! : 

„V. Alexandri asvirle cocoşii de hirtie pe 
capul lui For&scu, cunoscut sub numele de 
Zălălai. 

Negri strigă dulce : Să 
— Dar ce faci Mihalache? explică-te ! 
Acesta aştepta în picioare liniştea trom-
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bei... EI era calm, cu un zîmbet ironic pe 
buze, ţanţoş ca un stejar majestos, neclătinat 
de furtuni. | 

M. Kogălniceanu se mărginea a face de- 
putaţilor semn cu mâna, să stea la locurile 
lor, să tacă, să'i asculte explicaţiunile. 

-— Explică-te ! striga banca ministerială, 
— Retrage-ţi cuvîntul | urlă majoritatea. 
Când, la îndemnul Preşedintelui, tăcerea 

se restabili puţin, M. Kogălniceanu, în loc 
de explicaţiune, ori de a-şi retrage cuvintul, 
îşi înflă plămânii cu mai mare putere şi 
strigă : | 
— «Sunteţi toţi nisce vagabond !> 
A doua ediţiune de tempestă!,, 
Manolache - Costache, carele fiind foarte . 

miop îşi micşora, îşi stringea pungă pleoa- 
pele pe ochi, când voia să vadă la oare-care 
distanță, acum se răpede şi el la tribună şi 
de la treptele ei măsura cu Privirea-i, de 
ochi aproape închiși, pe antagonist. 

— Staţi, strigă Kogălniceanu ; mă explic | 
Nu eii dic, că sunteţi vagabondi, ci... ci 

D. Preşedinte al Cabinetului, Onor. D. Ma- 
nolache-Costache. 
— Nu-i adeverat, întrerumpe banca Minis- 

terială,
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— Retrage-ţi cuvintul! urlă din noă ma- joritatea. Ie 
— Explică-te, strigă oposițiunea. 
Oratorul scoase din vraful de hirtii o fi- ţuică tipărită. 
—  Ascultaţi şi judecaţi ! 
« Bilet de identitate». 
«Articolul 3. — Ori-cine nu va înfățişa la cerere asemenea bilet de identitate, se va considera ca vogabond», 

Ei, eă am bilet de identitate, domnilor deputaţi! Eu nu sunt vagabond. Arctaţi şi D-voastră biletul! Ei, vedeţi! D-voastră toți, după găsirea cu cale a D-lui Preşedinte al ministerului, sunteți declaraţi vagabondi! ., 
Minoritatea ride cu ris omeric, 

„ Majoritatea a rămas ca viţelul la poarta 
nouă... i e 

Preşedintele Camerei pune un mare semn 
de întrebare în căutătura, ce trimite lui Ma- nolache-Costache. | 

Acesta e iarăşi la tribună, unde, ca să se încredințeze deacă. textul citit de Kogălni- 
ceanu este exact, îşi lipea fiţuica cea tipărită, de monoclu. 

— Ei, vă place? adaogă M. Kogălniceanu. - Să vE trăiască naşul! ., «sunteţi toţi vaga-
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bondi!> Numai mângâeţi-vă: nici Domnii mi- 
niştri n'aă asupră-le biletul de: identitate. 

Şi din - înălțimea tribunei arată adunărei 
banca ministerială, cu un gest de triumf ne- 
descriptibil. 

EA 

Ce se întâmplase? : 
Manolache-Costache, în penuria mare de 

bani la visterie, se lăsase a se convinge de 
un sameş paretcariii, că sar putea crea ţ&rei 
un bun venit de cel puţin un milion, obli- 
gând ţErănimea şi neguţitorimea, să aibă 
„«dileț de identitate», pe care să'plătească taxa 
de numai un «sorocov&t> adică de doi şi 
jumătate lei vechi. 

Ce-i drept, despre redacţiunea biletului şi 
în special a articolului s&i 3, habar n'avu- 
sese Manolache-Costache. El chiar cercă, să 
probeze aceasta adunării. 

De cât, cine ascultă explicațiunile lui Mi- 
halache-Costache, după efectul sdrobitoriă al 
cuventărei lui «Pepelea? 
— Nu vam, spus ei, dice unul din tribuna 

publică, eşind cu alţi mulţi de la şedinţă, nu 
vam spus ei că: 

Biciii de foc are Pepelea, 
Uite, le-a fript strașnic pelea ! 

 



CUR AP CUNOSCUT PE ALEXANDAI 

CONFERINȚA 
Di 

V. A. URECHIA 

finută în sala din Palatul Administrativ de la Bacăi, 
în profitul fondului! pentru ridicarea momumentulu! Poetului 

V. Alexandri, în şiua de 22 Ianuarie 1993. 

  

Ono. Auditor, 

Bătrânii se bucură de un privilegii, 'care 
doar acela nu li se invidiază de către tine- 
rime, fiind-că scie, că şi ea la rîndul ei se 
va bucura de acelaşi privilegii, de dreptul 
adecă de a povesti către tineri, cu laudă, cele 
ce scii din anii r&mași după dealul vieţei. 

S'ar dice la Academie, că bătrânii sunt 
«/audatores temporis aci». Mai cu drept veţi 
dice d-voastră, ascultându-mă, că ei nu sunt
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lăudător al timpului trecut, în folosul mei, ci că sunt lăudător al bărbaţilor, cari ati lucrat într'o direcţiune oare care a activităţei ome.- nesci pentru mărirea Patriei Române, Insufleţit de acest sentiment am pus silinţă şi devotament, să las nouelor generaţiuni, nu numai scirile cele mai sigure despre marele nostru istoric Miron Costin, dar încă să-i şi ridic în Iaşi, cu ajutorul bunilor Români și chiar şi a Bacăoanilor, “admirabila statue în bronz, datorită daltei geniale a statuarului Const. Hepel. 
Tot asemenea făcui, mai de curând, cu ma- rele bărbat de stat Mihail Kogălniceanu. Pe de o parte în numărul de jubileul de 23 de ani al Corvordirilo” am ar€tat, cum am făcut cunoscință mai întâi cu Iogălniceanu, şi pe de alta am cerut ilustrului met amic, statua- rului Hegel, bustul în bronz al nemuritorului bărbat, căruia, şi pleadei căruia România da- toresce tot ce ea este astă-di. 

Acest bust împodobesce squarul principal al Galaţilor. 
In aşa direcţiune de amintiri din trecut aflându-mă, nu vă pot spune bucuria ce am. simţit, Primind de la vechiul mei amic, d-l profesor Costandache şi apoi de la d.l actual
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Primar, însciințărea, că Bacăul a hotărit, să aibă şi densul icoana scumpă a marelui poet Vasile Alexandri. Naţiunile, cari își amintesc de cei cari a lucrat pentru ele, cari le onoră şi le veneră memoria, sunt naţiuni consciente de sineşi, sunt singurele naţiuni, cari mani- festă vitalitate, Naţiunile, cari perd amintirea bărbaţilor cari au lucrat,. ba s'aă sacrificat pentru ele, sunt naţiuni îmbătrânite, cari deacă n'ai perit încă, sunt însă nu numai gata a păşi pe calea ce duce la groapă, dar chiar ajunse pe marginea neantului. 
Rare sunt manifestaţiunile naţiunei române în sensul cel d'intâiu—al vitalităţei—şi cu cât sunt mai rari aceste manifestaţiuni, cu atât mai mare bucurie aduc în sufletul b&trânilor ca mine, cari ar dori să le vadă înmulţindu-se, - în puţinele dile, ce li se va mai da a sta în „mijlocul lumei române. 

“Cum puteam dar să nu aplaud la frumoasa hotărire a Băcăoanilor de a ridica, într'una din pieţele oraşului lor, un monument, fie cât de modest, în onoarea neîntrecutului nostru poet Vasile Alexandri? Nu numai am esclamat | ca şi astă-di: onoare Băcăoanilor | Dar, încă sub impresiunea scirei am luat un angajament, acela de a face o matinată literară cu plată,
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în profitul subscripțiunet pentru proectatul mo- 
nument, 

Aproape compatriotul d-voastră, adecă bă- 
căoan și eu, prin faptul că primii ani ai co- 
pilăriei mele aci "i-am petrecut, de şi născut 
în Peatra, bucuria mea a fost îndoită aflând 
hotărirea Băcăoânilor: m'am bucurat ca român, 
m'am bucurat ca băcăoan. 

Dar după exaltarea bucuriei, a venit /e guazt 
d'heure de Rabelais. .. am promis o matinată 
literară, şi ori cât sunt de troienit în lucrările 
migaloase ale publicaţiunei «Istoria Români: 
lor> şi a «Istoriei Culturei», şi ori cât lupta 
pentru existență îmi absoarbe puterile slăbite 
de ani,. şi ori cât preocupaţiunile de toată 
ora, datorite atâtor societăţi şi în deosebi Ligei, 
cari mat onorat cu președinţa ei şi care nu-. - meră în Bacăi o admirabilă secţiune, mă re- 
clamă în altă parte, dator sunt a me ţine de 
angajamentul luat faţă de comitetul băcăoan 
pentru monumentul lui Alexandri, 

Dar aci e aci!... 
Ce conferință să fac? 
Nu am hotărirea să ve fac biografia lui 

Alexandri. Aceasta fi-va sarcina aceluia care. 
peste câte-va luni va rosti cuvîntul serbătoresc 
ia inaugurarea bustului, |
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După lungă chibzuire, am hotărît programul 
matinatei literare promise d-voastre, ast-fel: 

I.. Vreaă mai întâiă să vă povestesc în ce 
mod am făcut cunoscință, în juneţea mea, cu 
marele maiestru al poesiei naţionale. 

2. Să vă citesc ultima mea scriere drama. 
tică în versuri: 

« Alexandri da Mircesci» 

" “Cine din auditori crede, că atâta nu ajunge 
pentru banii plătiţi de a asista la această 
matinată, îl rog să-şi r&sbune contra mea, 
plătind încă odată preţul biletului, 11 asigur 
că remușcarea mea de consciință va fi aşa 
de adâncă, din causa acestei îndoite plăți, 
că voiă gice în rugăciunea mea-de astă-seară: 

«Dă, Doamne, tot aşa să-mi găsesc Bacăul !; 
se 

%* * 

„__Era pe la 1853. Scrisesem în calendarul 
DBuctumului Roman din Iaşi, sub titlul « Unu 
is>, o critică a limbei românesci aşa cum 

„o întrebuinţai Ardelenii, plină de neologismi 
- paraziți, şi tindând, în interesul falş al latini- 
tăţei noastre, să scindeze limba cea admirabil 
“una a poporului român, în limba clasei culte 
şi limba mulţimei, „: 

"71045, 4, — Legende Române, 80
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Vasile Alexandri aparţinea acelei direcţiuni 
culturale, care, lipsită de invidie în faţa ta- 
lentelor născende, le căuta în fie-ce di, le 
apropia de sine, le încăldia, le susținea, le 
conducea spre folosul culturei naţionale! Astădi 
lucrul s'a schimbat : noi suntem totul şi alăture 
cu noi nu poate încăpea nimeni! 

Alexandri cât ceti modesta mea lucrare, 
întâlnind pe amicul și regretatul mei maestru 
Dimitrie Gusti, îl întrebă cine este autorul 
scrierei « Wu vzs», şi-i ceru să-i fiă presentat. 

„ Eram şcolar într'una din clasele superioare 
ale liceului din Iaşi. Deacă de ordinar îmi 
făceam în fie-ce dimineaţă ciobotele, ce mai 
lustru le dădui în dioa hotărită să mă presint 
la Alexandri. 

Mi-am cusut nasturi noui nouleţi la gheroc: 
şi am cheltuit 1/2 de câlimări de cerneală să 
înegresc aţele de la. cusături pe subţiori şi 
prin spete... | 

Cu cât s'apropia ora ce-mi era indicată 
pentru primire la Alexandri, cu atât sângele 
circula mai iute în vinele mele; aveam să 
vEd pe marele poet... | . 

Cine scie? poate m'o strânge chiar de 
mână!, ,.. lute, cu o cochetărie care nu intră 
în deprinderile mele nici până astă-di, cu toată



“CUM AM CUNOSCUT PE ALEXANDRI 467 

superarea nevestei: mele, dai 1/2 'de sfanţ pe. 
un săpun de migdale amare, jupânului Boruh, 
care vindea mărunţişuri într'o dughiană din 
faţa bisericei catolice şi spală-te, băete, să-ţi 
faci mână vrednică de a fi atinsă de a mare- 
lui om... | 

Când mi-aduc aminte de cheltuiala de bani 
şi de timp ce am pus în acea di, mă întreb 
când aşi mai fi avut răgaz să produc vre-o 
lucrare, deacă mi s'ar fi fost dat să fac în 
fie-ce di o cunoscinţă de om mare? 

“La ora 1 după amiadi, eram la poarta ca. 
selor în care şedea Alexandri, în dosul otelu- 
lui Binder. M& opresc să respir, că-mi bătea 
inima tare: 

«Taci inimă, taci, 
"Că tot tu le facă]. ,.> . 

Peste o clipă sunam. discret clopotul:de' 
la uşa scărei. Sa 

„ După cum vizitatorul agită clopotul scărei 
tale poţi să scii cine este. Altmintrelea cu 
violenţă sună cel care se crede, ori se scie 
puternic seai bogat; altmintrelea, cu sfiali 
sună  nevoiașul și conscientul de puţinătatea 

'sa socială. Despre două feluri de oameni 'te 
poate inşela clopoţelul: gogomanul şi omul
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de tot simplu, nu se disting la sunare de cel 
puternic, îngâmfat şi bogat. Asemenea credi- 
torul nu se distinge adese la sunare de vizi- 
tatorul modest, pentru că ţine să str&bată 
până la debitor, care de obiceiă pentru ase- 
menea ființe nesuferite nu se află a casă. - 

- Feciorii de fonne mazsou at şi ei urechea 
exercitată de sunarea clopoţelului la -scară. 

Al lui Alexandri nu se grăbi să -vină a 
deschide uşa, judecând după modestia sunărei, 
că nu era doară la ușă vre-un om însemnat. 
"După câte-va minute de luptă internă : să 

mai sun: ori nu? ME hotărăsc la repeţire. 
De astă dată feciorul, un ciocoiti 'nalt; în 
frac şi mănuşi albe de bumbac îmi deschide 
uşa. Cât îi eram de recunoscător, că fiind 
îmbrăcat aşa de frumos, a ca/adiesit nu numai 
să-mi deschidă uşa, dar încă să mă întrebe 
cu oare-care politeţă : ce poftesci ?:: 

Nu-i vorbă, când te 'ntreabă cine-va ce pof- 
tesci, poate, în aceste două vorbe, să-ți spună 
tot ce gândesce despre tine. 

- Şi dreptul grăind, cu coada ochiului ciocoiul 
m& mesurase din creştet până în tălpi, şi în: 
ce Poflesc al lui, un psicholog ar fi. ghicit 
îndată că tocmai la: bună Oopiniune despre 
însemnătatea: persoanei mele, dinsul nu era,
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Totuşi după ce îl încredințaiii că sunt aş- 
teptat de cuconul Vasilică, el me: anunță 
stăpânului să. 

Aşi fi plătit bucuros ultimat/2 de sfanţ din 
„pungă pe o înghiţitură de apă, ca să-mi lini- 
ştesc îmbulzitele palpitaţiuni. 

Ce schimbare în naturele omenesci ! Astă-di 
când sunt şi ei cîne-za, sunt.pe toată diua 
abordat de tineri de tot felul, cari nu sunt 
pentru aceasta mai emoţionaţi decât deacă 
ar vedea pe cel mai necunoscut om din ţeară. 
Fericită evoluţiune culturală, care îndrep. 
tăţesce pre cel din urmă perdeveară seaă şi 
pe cel din urmă absolvent de liceii, să-ţi tri- 
mită prin. scrisori cârcredrnfarea stimei 'lor>, 
ori când te întâlnesc a casă seai pe stradă 
n'aşteaptă' să-i dai tu mâna, ci ţi-o întinde 
pe a lor fără prealabilă cheltuială de "fa de 
sfanţ pentru săpun! 

Vedi, ci-că asta este democraţie! 
Domocrat sunt şi ei, dar democraţiă mea 

nu şi-a permis, păşind pragul casei lui Alexan- 
dri să-i întinqă necerută mâna, pentru a primi 

„pe a lui.. 
Era, când am intrat, întins pe o canapea 

ă da ministru P. P. Carp ; resturnat pe un 
fotolii stătea Rolla; pe altul era Dimitrie
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Ralet, viitorul vornic bisericesc al lui Grigorie Ghica Vodă. In picioare lângă masa de nuc de lângă canapea stătea Alecu Rusu, cel care nu târdii avea să se ilustreze printr'o serie de articole în « România diterară» a lui Alexan.- dri, combătând ca şi mine scâlcierea limbei prin neologisme, dar cădend şi el în excesul şi „exagerarea archaismelor. Eram în faţa unui areopag literar. M& oprii, sfârşit de emo- țiune, la doi paşi de lângă uşă, nesciind ce să fac şi cum să încep? Alexandri, cât mă vEdi intrând, se ridică din tologeala lui şi înaintă spre mine. Rolla imită pe Alexandri. Ralet rămase cu mâna sa mică în favoriţii si: negri ca peana corbului, căutând negreşit cu indiferență spre noul venit. Alecu Rusu oprindu-și vorba pe buze — vorbia când am intrat — mă& măsura cu ochii, întrebând prin ei pe Alexandri: cine sunt? | — lacă Alecule, şi Cozerule Dumitrache Ralet, dise Alexandri, iacă tînărul autor al Visului, care Pam citit deunădi împreună. 
L'aă cetit împreună !! Acum inima nu se mai bătea, ci se dilatase în pept de nu mai încăpea. | i 
— Mi-ai citit Vzsu/ împreună | Ce onoare!.. Apoi apucându-mi mâna, care sfioasă bălă-
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bănia mai mult spre spete, mă atrase până 
la un fotoliu de lângă masă, mă făcu să şed, 
dicându- -mi : 

— Bine, tinere, ai scris nu numai frumos, 
dar ai criticat şi drept pre cei cari strică 
minunata noastră limbă românească. 

Şi începură tus-trei a-mi cita părţi din lu- 
crarea mea, pe când ei gotcă la faţă, de 
plăcere, mi se părea că merei cresc în corp 
şi picioare de nu-o să mă mai [incapă nici 
fotoliul, nici camera. 

Din acea di ei am r&mas credincios con- 
deiului până la vârsta de astă-di. Din acea 
di Alexandri m'a împins la lucru şi sub direc- 
ţiunea lui am produs la 1855 «Logofătul 
Baptiste Velehi>, nuvela istorică atât de mult 
lăudată de el. Cu recomandaţiunea lui n'am 
presentat mai apoi în Paris la Ubicini şi la 
mulți alţi filo-români, din relațiunile cărora 
mult m'am folosit pentru propria mea instruc- 
ţiune. 

Câţi şi cari sunt astă-di bărbaţii noştri 
iluştri, cari ast-fel ca Alexandri şi ca con- 
timporanii săi încuragiază tinerimea spre muncă 
şi cultură! 
” Aşedarea icoanei lui într'o piaţă a Bacăului 
nu va' însemna numai glorificarea: unui fii
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al oraşului d-vostră ; nu va însemna numai apoteosarea marelui poet al. naţiunei, ci şi 
„manifestarea d-voastră în sensul lăudător şi aprobător al modului cum marea generaţiune a lui Alexandri scia să predea /zfada cul- turală, în mânile generaţiunelor următoare : 

JUasz cuvsores vilai Zampada traduut. 
Sunteţi, Domnilor, demni de monumentul cu care împodobiţi Bacăul ; demn este Bacăul de monumentul ce i-] dați. 
Este primul oraş, care va saluta reapari- ţinea pe lume a marelui poet, graţie minu- natei arte a statuarului Hegel, cum este şi unul din primele oraşe ale Patriei române. „ Permiteţi-mi pentru a termina partea I-a a matinatei, să v& comunic unele documente cu totul necunoscute, atestând vechimea orașului d-voastră. - 

„Cine din d-voastră scie, bună-oară, că aci, la Bacăi, s'a scris în 1648, acum 21/2 secole, O minunată lucrare, care interesează nu numai Bacăul, ci întreaga Moldovă, ba chiar şi țeara Muntenească din ace] timp? 
lată această carte. Este manuscrisul original al archi-episcopului Bandinus, vizitator apo- : ştolic a| bişericelor catolice din ţeară.
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La 27 Noembre 1647 a visitat Bandinus 
oraşul Bacăi. Datorim acestui călător câte-va 
din cele mai vechi informaţiuni asupra oraşu- 
lui d-voastră la acea dată, dar avem infor- 
maţiuni şi mai vechi de la Gonzagua şi cardi- 
nalul Pazmano. 

După aceştia veţi afla cu mândrie, că oraşul 
d-voastră este mai vechii decât însăşi des- 
călecarea II-a a lui Bogdan Dragoş. 

___ Se poate oare să existe un oraş românesc 
în Moldova mai nainte de descălecarea l-a? 
lată ce istoricesce am demonstrat de mai 
mult timp. Nici o dată de la domnia îm- 
peratului Adrian până la Bogdan Dragoş, 
Moldova n'a fost abandonată de vechile co- 
lonii Romane. | 

În timpul invasiunilor barbare, negreşit su- 
veranitatea naţională de stat a fost precur- 
mată, dar Romanii n'aă încetat de a ocupa 
părţile mai adăpostite din ţeară şi aii format. 
ici-colea mici stătuleţe mai mult seai mai puţin 
independente. 

Actul istoric numit descălecarea lui Bogdan 
Dragoş este una din cele mai vechi mani- 
festaţiuni a unei evoluţiuni naţionale spre uni- 
tate. Bogdan Dragoş este principele în jurul 
căruia s'aii grupat, în interesul conservaţiunei,
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diversele formaţiuni de stătuleţe din Moldova, ' 
după pilda dată întru aceasta, cu puţin înainte, în Muntenia, sub Radu Negru. Nu este o în- fiinţare de stat noii, cum aă credut unii isto- 
rici. Nu o ceată de vânători veniţi din Mara- mureş puteai, ori cât de genial și ager săge. . tător era Bogdan Dragoș, să cucerească o - țeară întinsă între Carpaţi, Nistru şi Marea 
Neagră. "Țeara deja exista şi Bogdan Dragoş 
este numai restauratorul unităţei Moldovei. 

Un identic fenomen s'a petrecut sub ochii noştri, când în jurul lui Cuza-Vodă,.s'ati grupat cele dou& Principate Moldova şi Muntenia, 
în interesul propriei lor conservaţiuni, la ape- lul celor trei mari bărbaţi ai Moldovei: Ko- gălniceanu, Negri şi Alexandri. 

„Nu e nevoie să fii prooroc pentru a a- firma că evoluţiunea noastră unitară nefiind încă terminată, tinerilor generaţiuni le este 
reservată lucrarea şi gloria ultimei evoluţiuni. Liga culturală din Bacăă a înţeles aceasta şi în sensul acesta lucrează cu o energie şi o prudenţă demnă de toată lauda. 

Bacăul ca şi alte oraşe a putut deci exista 
încă înainte de aşa disa /Descd/erare, 

Dar nu numai că a existat ca oraş şi că. „aşa "l.găsesce călugărul Gonzagua pe la 1304,
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dar încă la : acea: dată şi deci şi mai nainte 
de secolul 14-lea, Bacăul era reşedinţă dom- 
nească. «Civitas zsta odin futi principalis 
sedes Moldavorum ducum. Această cetate a 
fost odinioară principala reşedinţă a Ducilor 
Moldoveni. 

Ca reşedinţă domnească Bacăul avu palat 
domnesc. 

Incă pe timpul lui Ştefan I, adică câţi-va 
'ani după restaurarea lui Bogdan Dragoş, că- 
lugărul Gonzagua a vădut existând cad aze- 
ridhonalem civitalis partem princupis pala: 
Hium», care pe la 1647 Bandinus dice că 
<Suzs cineribus sepultum zacel:. 

Ubi trota fuil! In documente de la pri- 
măria de Bacău se pomenesce despre un Geczzz 
gospod, la locul unde Bandinus a aflat la 1647 

- ruinele palatului domnesc. 
Pentru ca în Bacău să fie aflat Gonzagua, 

pe la 1304, înfiinţate de mult încă nu numai 
o mOnăstire catolică, dar şi trei biserici orto- 
doxe, urmează firesce, ca oraşul d-voastră să 
fie numărat la anul 1304 o existenţă destul 
de veche, ast-fel că la 1904, Bacăul va putea 
serba un jubilei de mai mult de 6oo ani. 

Bătrâni sunteţi! dar deacă sunteţi din cei 
„maj bătrâni ca -oraş, probaţi astă di că. sun-
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teţi însufleţiţi de simţiri cu adevărat tinere, | 
„Este act de tinereţe de suflet şi de tinereţe 

şi vitalitate naţională a-şi aminti, a onora şi 
a venera pe cei morţi cu corpul, dar cari 
remân vii pe tot-d'auna în mijlocul naţiunci, 
la evoluţiunea căreia culturală au contribuit 
prin lucrări şi csteneli, 

Sunteţi, repet, oraş tînăr şi de viitor; v'aţi 
reînoit tinereţile ca fenicele antic, aruncându-vă 
tot d'a-una cei d'intâit în focul luptelor pentru 
naţionalitate, pentru dreptate şi libertate. 

Pre când Primarul de la lași pare a fi uitat 
de Alexandri, adormit pe lada în care aă adunat 
câte-va mii de lei, în scop de a-i ridica o 
statue, d-voastră, în câte-va dile, aţi hotărît 
şi aţi făcut posibilă ridicarea, într'o piaţă a 
Bacăului, a bustului marelui poet al z7zz7eî 
Românilor. 

laşii frow/ o statue, Bacaoanii da un bust 
al lui. Alexandri şi încă eşit din mâna mă- 
iastră a sculptorului Constantin Hegel. 
_— Un bust este puțin lucru, m&surat pe 
imensitatea bărbatului venerat, dice un afec- 
ţionat al monumentelor megalitice. Dar nu 
cum-va icoana ce facem despre D-deu cores- 
punde celui pe care o represintă? 

Un fragment imperceptibil de /zw2 Sfânt
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prins într'o fărimătură de ceară, în cruciuliţa 
de la peptul credinciosului, este tot atât de 
adorat, cât de adorată poate fi întreaga 
cruce. Bustul, mica icoană a marelui poet, va 
grăi în Bacău generaţiunilor cari vor trece pe 
sub piedestalul săi, acelaș graiii ce-l va grăi 
când-va în lași statua lui: 

Hai să dăm mână cu mână 
Cei cu inimă română! ” 
Să 'nvertim hora frăţiei 

„Pe pământul voinicieă, 
In ogoarele Daciei.
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— Să'mi alcătuesci, Cocoane Vasilică, o scrisorică să'i meargă la inimă, când o ceti-o. Mi-a spus Madame Stark, la care şedi în gazdă, că scrii frumos şi cu foc. 
Aşa 'mi grăia, acum 40 de ani, o nostimă văduvioară. Ea 'mi cerea să'i redactez O scri- soare de amor menită a fi trămisă lui Vasile 

Alexandri. 
Se pare că văduvioara, un moment curte- 

nită de poet, se vEduse abandonată, şi acum, 
ca Didona, plângea pe ruinele amorului săi. 
_O scrisoare de trimes lui Vasile Alexandri | 

vE închipuiți de mi-am adunat toate puterile, 
ca s'o făuresc cât mai demnă de el, oricât 
n'aveam s'o subscriă et. 

Ce n'aşi da astădi so pot reavea ca s'o 
public aci. Câte semne de întrebare şi de ex- 
clamaţiuni] Cite puncte înmulţite, înlocuind 
doară cugetări ce nu 'mi puteau eși din creier!
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Ei, da când în diua de 31 Decembre (mi-a: 
remas fixată data aceasta în memorie) dusei 
scrisoarea redactată şi frumos copiată pe o 
hârtie cu trandafir în colț, la frumoasa vădu- 
vioară, care şedea peste drum de vestita Bo//a 
7ece, eram mândru de opera mea. 

Și mândria mea spori pe măsura sporni- 
cei emoţiuni a cuconiţei, când m'asculta ce- 
tind-o, seai mai bine declamând-o. Cum, mă 
rog, să nu te mândreșci, când scoţi o lacrimă 
din ochii unei femei frumoase. 

D'apoi încă, când împinsă de emoţiune, cu- 
coniţa 'mi strînse mâna, parc'ar fi fost chiar 
a lui Alexandri! i 

Numai totuşi mândria mea de autor mai 
„aştepta şi altă r&splătire, decât o caldă strîn- 
gere de mână. 

A doua di avea să fie anul noi şi nădăj- 
duiam mult de vr'un galben, plata scrisorei, 
din care să dai bacşiş servitorului de la ma- 
dame Stark, gazda mea. D'apoi chiar lui ma- 

“- dame Stark nu eram eă dator să'i duc un 
cornet de cofeturi de la cofetăria lui madame 
Alexandru? 

La stringerea de mână se mărgini r&splă- 
tirea mea pe giua de 31 Decembre. 
— Te rog să treci mâne dimineaţă pe la
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mine, îmi dise însă cuconiţa, conducându-m& până la uşă. 
Tot îmi rămânea ceva speranță după gal- ben | 
In noaptea de Sf. Vasile madame Stark împărţi la covrigi la plugurile de băeţi, cari nu încetară de a face sgomot la fereastra mea, cari cu clopoței, cari ci buhaiii, cari cu pocnete de bice. 
Și fără de aşa sgomot ei tot nu dormeam, că mintea mi se sbătea între sperenţa r&s- pliţei bănesci Şi stringerea de mână a fru- moasei văduvioare. a 
— Uite, oare sar putea?.. Adică de ce nul Frumos scrie Alexandri, dar de... şi cum am scris ei r&vaşul! 
A doua di—vai, ce greu trec uneori cea- surile! — cum suna la Trei-lerarchi ora 10, eu eram, cu inima palpitând, la uşa de an- tret a văduvioarei. Mi-se pare chiar că in- grijisem astă-di mai mult de toaletă ca de obiceiă, ba chiar răsesem fulgii nevinovaţi din barbă. 
Aci greşisem, căci îmi dădusem un aer mai de copil decât trebuea pentru circonstanță. Bat discret în uşă. Ea se deschide de către chiar. cuconița,
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Disu-i-am ei la mulţi ani? nu şciă, Dar 
densa, face câți-va paşi spre un scrin, ia un 
mic pachet şi mi-l pune în mână în loc de 
a mi-o mai stringe ca ieri. 

— La mulţi ani! îmi dice ea, şi me re- 
conduce rece spre uşă; am ieşit umilit... 
In -curte, deschid pachetul: în care găsesc — 
o! decepţiune! — un irmilic şi o cravată! 
O cravată poate uitată la cucoana de către 
Vasile Alexandri! | 

— Pă&căt, bunătate de scrisoare de amor, 
numai un icosar! Barem de mai mă stringea 
de: mână ca ieri!... 

Totuşi s/râusei irmilicul în punga pustie şi 
m& mângâeii cu credinţa, că scrisoarea mea 
a isbutit să întoarcă pe Vasile Alexandri lângă 
frumoasa văduvioară. 

Aşa numai îmi explicam răceala primirei 
de astădi. 

Degeaba, acum văd bine că cuconiţa îmi 
dăduse numai Gacșiş de anul not! 

72643, IÎ, — Zegende Române, 31
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Femee făr' de oglindă, în care să-şi caute 
faţa, fie cât de sbârcită, e un fenomen tot 
atât de rar, cât viţelul cu două capete. 

Sunt acum vr'o duoi ani, la Roma, un ga- 
zetar, om de treabă, vorbind despre cuvin- 
tarea mea în conferinţa interparlamentară, îmi 
dicea : «2/ Ge/ veche». | 

Cum să nu mă uit dar în oglindă şi eu, 
ca cocheta bătrână ? Numai fiind că prea bine 
sciă, că oglinda -nu poate fi politicoasă ca 
Domnul gazetar italian, nu mutra mea actuală 
cer s'o reflecteze oglinda minţei, ci pe cea 

“din vremea tinereţei. 
Uite, de aceea lectorii « Vieţei» o să fie a- 

desea plictisiţi cu . amintiri din trecutul mei, 
din tinereţile mele. 

Da, am fost și eti tîn&r odată... 
Ce. mai dovadă pot să vă dau despre Zzpe- 
-.
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rețea mea, de cât ușurința cu care, când-va 
am plecat din ţeară, să m& duc la Paris, 
pentru a studia, neavend alt bagagit financiar, 
decât un ajutor de câte-va sute de franci pe 
an, de la «Societatea de încuragiare la în- 
defătură a tinerilor vomâni», Societate fon- 
dată de bunul şi neuitatul Dr. Anastase Fătul? 
osii la Paris cu aproape jumătate din bursa 
primită,  cea-l-altă cheltuind'o | pentru drum, 
Apoi nici geamantanul nu îmi era plin decât 
de sferanfe, iar nu de haine şi de rufe. - 

“ Dar ce vă pasă D-voastră de calicia mea 
trecută, ori de cea presentă, care se bălxbănesce 

» groaznic cu publicaţiunea « /sfor;ei- Românilor». 

%% 

„- Eşind din gară, la sosirea mea în Paris, 
“me găsii într'o mare încurcătură : nu sciam 
nici o adresă de hotel. Se 

- Suindu-mă în o birjă dic totuşi automedo- 
ului, cu-o siguranţă, care aşi voi so am şi! 
astă-di :- Si 

— La un hotel, pe lângă Unzversitate 
"Credeam că există la Paris O: Universitate, 
- Birjarul deştept... (şi nu putea să -nu -fie 

deştapi, căci era ora 6 de dimineaţă) mă con-
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duse 7ze Nzuve de -/ Untversili, la un otel 
mobilat, cu No. 3. | 

Portarul Otelului îmi deschide o cameră 
şi întrebându-mă de unde vin, rămâne un mo- 
ment în extaz, când aude că sunt din Moldova. 

— A! Domnule, ce bine-mi pare!,. 
— Foarte mulțămesc... pentru patria mea!.. 
— Vedi, Domnule, în camera asta, unde 

ai să stai d-ta, a locuit, sunt câţi-va ani un 
compatriot al d-tale, D. Vasile Alexandri... 
Mai dincolo locuia D. Kogalniceanu. . . 

Joc al întâmplărei | Nimerisem tocmai la 
otelul, în care locuise ilustrul poet şi mai ilus- 
trul om de. Stat, | 

Amintesc despre aceasta, pentru ca să am 
ocasiune de a v& povesti o istorioară despre 
Alexandri, aşa cum am ascultat'o de la Pere- 
Loriot, — ăsta e numele portarului Otelului 
de la No. 3, din ze Were de /Univer-. 
S1/€, 

Era în spre un an noii. Lui Alexandri nu-i -- 
sosise bani din țeară. Trebuiau pe atunci multe 
dile până ce, din laşi, să-ţi vină, la Paris, o 
scrisoare, ori un grup cu bani, 

Dar anul noi nu aşteaptă sosirea poştei 
întârdiată, de troene pe drumul Cernăuţi-Cra- 
covia,
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Alexandri scotocesce sertarele, îşi intoarce 
pe dos buzunarele... 

Nimic ! | 
Tot nimic găsesce și în sertarele şi buzu- narele a câtor-va compatrioți, mai de aproape 

prieteni. o 
— Atunci, — povestesce Pere-Loriot, — Alexandri mă chiamă şi "mi dise: Dezes douc, 

7eltez mot cette pelisse au clou ; şi 'mi arată o minunată şubă aruncată pe sofa. 
— Pe dată domnule... 
Şi o iaă, s'o acăţ în un cuier. 

„__— Mais non, Pere-Loriot. Es-tu bâte?., 
Porte-la chez ma tante. . . Ț'ai besoin d'argent. 

— Chez ma tante!.. O blană aşa de fru- 
moasă, care făcea onoarea otelului, când vedea 
lumea eşind de aci pe un domn cu ea pe 
spinare ! | 

Pere-Loriot n'avu încotro ; duse la Muntele 
de-pietate blana poetului şi-i aduse două bilete 
de bancă de câte 100 franci. 

— Iţi închipuesci, exclamă portarul că a 
doua di, fozr pios etreunes, D-l Alexandri îmi 
dete nu mai puţin de un napoleon ! Dar nici prin gând nu-ţi trece şi alta: Bunul tîn&r îmi 
puse în palmă recipisa de la Muntele-de-pietate, 
dicându-mi : ”
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— Pere-Loriot, ţi-o dăruesc d-tale. Când 
vei putea, scoate blana s'o porţi sănătos. 

— Am scos'0, domnule Urechiă şi iat'o... 
Şi dicând aceasta leapădă mătura din mână, 

pune c/umou/» în peptarii şorţului şi iute 
deschide un placard, din care scoate cu admira. 
ţiune o şubă îmblănită minunat cu pept de 
vulpe. 

Dar, o durere! pe loc sboară din blană 
un nor de fluturaşi cu aripioare galbene. .. 

Pun mâna pe părul auriă al blănei... îmi 
remâne în palmă ca o barbă de actor... 

„ Pere-Loriot rămâne şi mai încremenit de 
cât în diua când Alexandri îi dăruise recipisa 
amanetului. | 

— Ah! Wom de Dicu! . . Şi eă aşteptam, să 
găsesc vre-un rus bogat să i-o vind! Bieţii 
mei 200 franci! 

Geaba cercaiti să explic întristatului portar, 
că nu se ţine mulţi ani, o blană într'un pla- 
card... Neconsolat rămase după cei 200 de 
franci ai lui. 

Scriseiă însă în ţeară lui Vasile Alexandri - 
despre păţania lui Pere-Loriot. Poetul se Srăbi 
a-mi trămite dou&-sute franci să-i daă betrâ- 
nului portar. _ Si 
— Tout de mâme, c'est un bien bon Mo ,
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sieur que votre compatriote, dise el ştergând 
cu o mână o lacrimă şi cu alta primind din 
ale mele cei 200 lei. Nom de Dieu! Blănile 
D-voastră 'nu sunt trainice, dar cinstea lui 
Alexandri, este tare ca granitul!. . 

Această observaţiune n'a împedicat totuşi 
pe Pe&re-Loriot să păstreze şi şuba mâncată 

„de molii,: şi din postavul ei croi chiar o pe- 
reche de. pantaloni pentru el și una pentru 
Toto, băeatul băeatului lui, 

Dar ei m'am grăbit, să cer lui Pere-Loriot 
o cameră mai eftină decât acea în care lo- 
cuise marele poet, şi mai ales o cameră, în 
care puţinele mele haine să nu facă CUnOş- 
cinţă cu moliile din şzfa Poetului.
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—  Adiotant, să se chieme îndată un băr- 
bier şi să-l pui, să tundă părul poliţaiului de 
Pitesci, dice Alexandru Vodă Ghica. 

— Ascult, Măria Tal 
Poliţaiul de Piteşti, care nu era altul decât 

C. A. Rosetti, cutezase să se presinte la Dom- 
nitor, chip în uniformă, cu lampas roşu la 
pantaloni, cu mundir de asemenea, cu gulerul 
ţanţoş pe sub fălci, cu sabia atârnată de 
coapsă, dar pe cap cu o claie de plete, că- 
dend în valuri creţe pe umere, şi-cam cer- 
tate între ele, de semăna cam multa nu prea 

"- ades mângăiate de peptene. 
— Cum? îi dice Vodă Ghica, nu cunosci 

” nizamul? Umbli cu plete: de popă? Ce fel de 
slujbaș eşti? 
— Dar, Măria Ta, ce are a face slujba 

cu pletele omului? 
„De geaba protestă C. A. Rosetti,
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Sosi bărbier-başa şi în camera adjutanţilor, 
spre cel mai mare haz al lor, foarfecele scâr. 
ţiitoare ale Figaroului domnesc doboriră, cu 
nemilostivire, bunătate de plete crețe după 
capul celui ce cântase: 

«De ce nu sunt dumbrava 
Ce seara, pe 7ăcoare.. .3 

Era răcorit la cap poliţaiul-poet. 
— Aşa ţi-e treaba? mormăi între dinţi C, 

A. Rosetti. 
Mormăi cât pofti, dar mai plăti şi neaş- 

teptat s/raf lui Bărbier.başa, douisfanţi, pentru 
că-şi bătuse joc de capul lui. o 

se 
-. 

Trei dile după aceea, la toate respântiile 
- Pitescilor bătea sgomotos dărăbana. . . 

Pe vremea aceea, Cârmuirea, 'ca să gră- 
iască norodului, întindea sdravăn câte o bu- 
cată de pele de măgar la amândouă cape- 
tele unei vesce, şi dăi cu dou& bețe: dur, 
dur, dur!.. Cheltuiala mică, dar sgomotul 
dărăbanei destul de mare ca să scoaţă de 
prin casele lor pe mahalagii şi să se adune 
la r&spântia uliţei, să asculte graiul cinstitei 
Cârmuiri, .. Astădi Cârmuirea are aşa disele
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reptile, a cărora menagerie se întreţine cu sume simandicoase din $ fondurilor secrete. Reptilele bine hrănite fac astădi slujba vechei dărăbane. Ele scot, după poruncă, limbă ve- ninoasă şi flueră ca șearpele cântecul şi des- cântecul, ce-i cere a/a-mater Cârmuirea. 
— Bum, bum, bum, barabumbum ! | Urlă Pitescii şi câinii din mahalale de bă. taia a vr'o cinci darabangii adunaţi la Poli- ţaiul C. A. Rosetti, de la «fatul». isprăv- niciei, de la starostea de neguțetori, de la breasla slujitorilor şi de la roata Pojarnicilor. — Ce este? Ce mai este? Se întrebat aler- gând curioşi la respântii, bărbaţi, femei şi copii. 

Până ce să se adune lumea, s/oroș/ poli- ţienesc, care însoţia pe darabangiă, mai uda cele măsele şi-şi mai dregea glasul cu o saze. geacă de ţuică în cârciuma, ori băcănia din colț. Lumea mere se făcea roată în jurul darabangiului. . . Storoşul ori ceauşul venea şi el... 
lată-l lângă darabangiti. .. E omul ăla cu vipuşca descolorată la pantalonii băgaţi în carâmbii cismelor, scâlciate şi înnoroiate până mai sus de glezne, cu un mundir, a căruia coloare cu grei ar fi putut'o determina chiar
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vestitul arheolog al timpului, Major Papazolu, 
şi pe cap cu o şapcă de formă rusească,-al 
căreia cozoroc murdar şi plesnit îşi aducea 
şi el aminte de diua vai! îndepărtată, când 
mundirul împodobi pentru prima dată umerii 
slujbaşului... . 

Rezimat pe teaca sabiei murdară ca şi cis- 
mele, sabie legată de brâu cu o curea ju- 
puită şi încreţită ca un sfârc de slănină pârlit 
de jăratec, omul poliţiei scoase în sfirşit din 
sin o hârtie şi îşi ridică mustăţile făcute strea- 
şină adineaore pe oala cu vin şi după cari, 

„ca şi după o streașină, mai picura încă sân- 
gele lui Hs. purpurii la lumina soarelui. 

Urechile lumei adunată se ciulesc spre 
omul cu hârtia, care citesce pe neresuflate 
şi pe acelaş ton următoarele : 

«Se aduce la cunoscinţa obştei orășenilor 
Pitesceni, că d. Poliţaii al oraşului are a le 
împărtăşi poimâne Duminică, o plăcută ho- 
tărîre a Măriei Sale Domnitorului. Aşa dar 
și prin urmare, sunteţi poftiţi a veni la ar&- 
tata di la /a//4/ poliţiei, spre a afla plăcuta 
scire»>, 

i %* 

Nu pot să vă descriii nerăbdarea nu numai 
a babelor din mahalale, dar. chiar şi a celor
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simandicoşi cetăţeni, de a afla vestea de la Bucuresci. | 
Cei mai îndrăsneţi merseră chiar şi la bo- ierul ispravnic, ca doar de la el vor afla mai înainte acea veste, dar spre marea lor pă- rere de r&i, ispravnicul lipsea din oraş şi nu avea să vie decât mai târdiă, de diua Duminecei, 

În sfirşit sosi şi diua cea cu nerăbdare așteptată. Care mai de care se întrecea, să fie mai întâiă sosit la Za/utul Poliţiei. In acea di, des de dimineaţă, C. A, Ro- setti aşedase în cancelarie, de fie-care scaun de pae, spart şi schiop, câte un bărbier înar- mat cu foarfeci. Adusese pe lângă bărbierii din Pitesci şi pre vre-o: câţi-va din Curtea de Argeş. 
Se întrecea care de care să străbată mai întâi la cuconul Costache Poliţaiul. Procesiunea începu a intra în Presudsfie, adică în cabine- tul d-lui Poliţaiă, Intra unul câte unul la rEnd, Cel intrat. Ei? Ce veste boierule. CC. A. Rosetti înainta spre cel intrat, îi „examina capul spre marea mirare a aceluia : — O să vedi prietene. Cum? nu cunosci nizamul domnesc? Îmbli cu plete de popă? Ce fel de tirgoveţ eşti?'
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Şi luându-l de mână, îl bagă. în camera 
de cancelarie de alăturea strigând : tundeţi-l 
pe Dumnealui. | a 

— Dar boierule poliţaii, ei nu vreaă.., 
— Uite frate, par'că eii am vrut? ba încă 

am dat şi doui sfanţi straf bărbierului, pe 
când d-ta o să fii tuns gratis... Uite, cap 
de “creştin este capul meă?.. bunătate de 
plete creţe ! 

Doui scriitori îmflaă la nevoie pe tirgoveţ 
şi înfundându-i părțile cunoscute în spărtura 
unui scaun, un bărbier îi aplica nizamul Dom- 
nesc, apoi tuns boboc îl scotea pe din dosul 
Poliţiei, ca să nu prindă de veste cei ce își 
aşteptai cu nerăbdare rândul, de a afla se- 
cretul de la Vodă. 

» De dimineaţă până la toacă, scîrţa, scirţa, 
foarfecile bărbierilor tunseră la capete de Pi- 
teşteni, până se lăţi vestea în oraş... 

Cei mai colţaţi din tunşii lui Rosetti ple- 
cară chiar pe nepregătite în căruţi de poşte 
la Bucuresci, să-şi arăte capetele batjocurite 
la Domnie şi să ceară r&sbunare. 

C. A. Rosetti în aceeași di băgă vre-o 
dece oca de păr tuns într'un coş de perină 
şi pecetluindu-l cu pecetia Poliţiei îl trămise 
și el cu căruță de olac la Bucuresti, alăturat
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pre lângă un doclad, adică referat către Ma- 
rele Vornic din lăuntru, dicend că «pre cât 
Sai putut proftaxi de împrejurări, astă-zi Du- 
minică, s'aă adus la împlinire porunca M,. S.. 
lui Vodă, de a se tunde omenirea din Pitesci, 
după pilda făcută cu capul mei». | 

Numai legenda mai spune, că Marele Vor. 
nic din Bucuresci înapoind perina cu p&rul 
Pitescenilor, scrise Poliţaiului C, A. Rosetti, 
că acum M. S. Vodă nu se mulţămesce, că 
lau tuns, ci "i-aă dat porunca să-l şi radă 
cu strașnic perdaf din slujba poliţienească.



CUM ERAM SĂ FIU SPINZURAT! 
——— 

In România era ministerul liberal al lui 1. 
Brătianu. 

Şeful Cabinetului era acuzat în Occident, 
de către opoziţiune, că fomentează tulburările 
câri: isbucniseră pe ţărmul drept al Dunărei, 

"în Bulgaria, Vestitul Mitad-Paşa, teroriza pe 
Bulgari, spînzurându-i la cea mai mică bă- 
nuială, In Bucuresci Mitat întreținea numeroși 
spioni, cari să-l ţină în curent de bandele, 
ce se pretindeau, că le înarmează Brătianu, 
ca să le treacă în ascuns în Bulgaria. 

Mărturisesc că de loc, dar de loc nu m& 
preocupau afacerile bandelor Bulgariei, dar 
mE gândeam merei cum am face, cum am 
drege să înmulţim factorii culturali români în 
Macedonia ? 

Cu acest scop mă decid să plec, în luna 
lulie, să călătoresc prin Bulgaria spre Mace- 
donia, pe care doream mult s'o visitez,
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Cu o di înainte de plecare, când geaman- 
"tanul "mi-era gata și pasportul în buzunar, 
primesc din Calafat telegrama următoare, pe 
care 0 conserv cu mare grijă, ca relique, 
până astă-di: 

<Amice Urechiă, nu debarca deacă treci în Bul- 
garia nici la Giurgiă, nici la Vidin, că Mitad-Pașa 
a hotărit să fii spinzurata, 

! Hasdeă. 

A hotărit să fii spînzurat! 
— De ce? 
— Nici o altă explicaţiune. 
Telegrama însă era categorică. Amicul mei 

nu glumea. Nu era întâiă Aprilie... 
Să fii spînzurat? Hei, nu era o perspectivă 

din cele mai atrăgătoare, veţi conveni. Cu 
toate acestea nu-mi venea de loc bine să 
renunţ la planul mei de călătorie şi steteam 
pe gânduri ce mijloc aşi afla, prin care, evitând 
spînzurătoarea lui Mitad-Paşa, să-mi împlinesc 
dorința de a visita Macedonia, 

Deliberând cu mine însumi, ajunseiti la de- 
cisiunea de a pleca c«guand mâne» ; însă c'un. 
pasport coprinzând numai jumătate din numele 
meu (Vasile Alexandrescu), liberat din Iași, 
şi să nu debarce nici la Giurgiă, nici la Vidin,
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ci aiurea unde-va. Aşa fâcui, Totuşi nu voit 
ascunde emoţiunea: care mă coprinse în mo- . 
mentul când mă îmbarcai pe vapor, la Smârdan 
(Giurgiu) şi mai cu seamă când vaporul se 
opri la Rusciuk, Sciam că nu puteam fi arestat 
pe «Pământ. austriac» şi cu toate acestea 
Căutai să-mi dai aerul de a fi ocupat cu 
lectura-unui jurnal în salonul de clasa I-a, având 
mereu ochii aţintiţi asupra şlepului de care era 
lipit vaporul, ca să vEd când at trece pe 
vapor niscai soldaţi turci ca să mă aresteze. 

VE asigur că aşteptarea aceasta dă alţi 
fiori prin vine decât asceptarea iubitei în luncă, 
la raze de lună... Când clopotul sună a 
treia oară şi coşul .maşinei flueră de plecare 
mi se părea că o mână divină îmi dezlega 
nodul ştreangului de la gât. 

La Vidin era alt hop de trecut. Aci iarăşi 
“aciuiat întrun colţ al salonului aveam aerul de 

a căuta să resolv direcţiunea baloanelor, pro- 
blemă reservată gloriei contemporanilor mei „naţionali. Ochiul ţintă însă la fereastra spre 
debarcare, să ved de nu dau busta soldaţii 

„turci să m€ îmfe. 
De odată o mână se lasă asupra umă&ru- 

"lui meu pe la spate, şi o voce îmi strigă: 
„ Cest vous, monsteur Urechia! 

"77043, ZI Legende Române, IN 92 
2.
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Mi s'a înnegrit înaintea ochilor. Intr'o clipă 
mi-am vE&zut spînzurătoarea, călâul şi juvăţul 
la gât... Me întorc totuşi şi în loc de a 
găsi îndărătul meu vre-un -impiegat turc, m& 
găsesc faţă în faţă cu D-l Kira Danjan, bărbat 
cunoscut mie, nu de mult, în casa amicului 
Hasdeu. 

— Pentru Dumnedeii, ce cauţi pe aici, îmi 
dice emoţionat şi încet acest bun român ba- 
sarabean, care la Vidin representa Rusia în 
calitate de consul. Nu ţi-a dat o telegramă 
Hasdeu ? Uite colo, adaogă bunul nostru amic, 
uite colo, la marginea cetăţei este ridicată 
Sspinzurătoarea pentru D-nia ta, cara eşti de- 
nunţat, de spionii din Bucuresci, că vii trimis 
de Ministerul Brătianu, ca agent de r&sculare 
al Bulgarilor. 

— Mi-am vEdut spinzurătoarea | 
Eă care n'am găsit încă bani ca să-mipre- 

gătesc în cimitirul Erernităţei de la Iaşi, 
bolta de odihnă eternă, aveam acum un mo- 
nument foarte inalt, pregătit la Vidin fără 
nici o cheltuială. Un moment gustai toate 
siimţirile asfixiei prin strangulare, şi norii de 
ciori care. cloncăneaă deasupra Vidinului, îi 
vEdui, închidând ochii, dând rotogoale în jurul 
cadavrului mei, gata a mă ciupi cu mai multă
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voluptate, de cum vr'o dată m'a ciupit vr'o 
iubită, 
— Stai locului, adăogă a-mi dice. salva- 

torul mei, în momentul când ochii mei în- 
torcându-se de la spînzurătoare spre el, zăriră 
câţi-va soldaţi tuci şi un ofiţer, care parlamenta 
la uşa salonului cu căpitanul vaporului, 

Cine vă va spune că în faţa spinzurătorei, 
nu-şi simte picioarele moleşite, va minţi, Ale 
mele erai terci la privirea fesurilor roşii. 

Dl Kira Danjan mă strinse de mână Şi-mi 
ceru paşaportul, pre care v&dui, curios că-l 
pune în buzunarul săi. Spre marea mea plă- 

"cere, în acel moment Turcii, cari parlamen- 
taseră cu căpitanul, se îndepărtară. O lespede 
groaznică îmi cădu după piept când îi vădui 
eşiţi din vapor pe şlepul de alăturea. Ofiţerul 
turc gesticula merei grăind cu căpitanul care-l 
însoţise până la locul de eşire din vapor. 

Ce se întâmplase? | 
Ofiţerul cu oștenii, din prea mare: zel, in- 

traseră pe vapor, pe fâmlut austriac, în- 
armaţi. Căpitanul nu îngădui asemenea faptă, 
independent de simpatia ori antipatia ce dânsul 

“ar fi avut pentru persoana ce turcii vroiau 
să aresteze, a 

— Ai scăpat de spinzurătoare, îmi dise
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D-l Kira Danjan, arătându-mi-o obraznică şi 
falnică la marginea cetăţei. Turculeţii s'a dus, 
graţie căpitanului; dar chiar de venea n'aveaii 
ce-ţi face, că iacă aveai paşport bun, şi-mi 

arătă un poşport rusesc, în puterea căruia 
arma să mă chiem cufilitatis causa» Teodor 
“Teodorovici din Kazan. 

Strînsei plin de recunoscinţă mâna salva- 
torului mei, dar adăogai: deacă e vorba de 
paşport, case să nu fie pe numele mei, cel 
ce ţi lam dat este tocmai aşa. 

Vrednicul consul şi bunul român deschise 
pasportul meă şi, percurându-l iute, îmi dise: 

— Bravo Domnule Urechiă; cu asemenea 
pasport şi împărțind cu dărnicie bacşişuri, 
poţi debarca chiar aci, rîdendu-ţi de spinzu- 
rătoare. Mitad-Paşa a poruncit spinzurătoarea 
lui Urechiă iar nu a lui Alexandrescu... 
— Dar bine, scumpe amice, Urechiă putea 

să aibă şi el pasport în regulă. 
— Da; şi negreşit Mitad- Paşa s'ar fi grăbit 

a doua di după spînzurarea d-tale care aveai 
pasport în regulă, să presinte scuze guver- 
nului românesc, arătând că din greşală ţi sa 
întâmplat oferafia aia. . . 

Scuze după spînzurare| 
„ Inţeleg— deși cu greii—să-mi presinte scuze
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cine mă calcă din eroare pe bătături... mă 
doare, dar haide! scuzat fie! 

Bine, fie scuze pentru cei cari neavând 
deajuns condamnarea lor la espediarea de 
bilete de anul noi, ţi le mai trimite şi de 
Pasci! ... 

Cela provienl dun don sentiment! 
Scuzeze amicul Vlahuţă versurile schioape 

ale mele şi ale celor ca mine, nu mă super 
de asemenea scuze... | 

Scuzeze lectorul mei //4sa de Zendință a 
acestei povestiri. . . 

Cine reclamă, m& rog contra unor aseme- 
nea scuzări, dar să mă spînzure Mitad-Paşa 
şapoi să-mi dică: 

— Pardon, scuză, te-am luat drept cutare, .. 
Vedi aceasta nu-mi intră în căpăţină.., 
De aceea nici nu v& puteţi închipui cu ce 

mulțămire am audit fiuerând de a treia oară 
maşina vaporului. D'abia avuseiti timpul a 
mai stringe mâna amicului mei, D-l Kira 
Danjan, şi vaporul plecă.
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Cine ar fi putut bănui măcar, că Îegea ma 
ximului, în numele căreia pozne sângeroase 
pare că s'aii făcut, va deveni tot-odată şi un 
factor de cultură a limbei românesci! 

Lucrul s'a întâmplat la Iaşi. 
Dispunând a se plăti câte o taxă anuală 

de 200 lei pe an pentru ori-ce firmă de pră- 
vălie în limba streină, era un spectacol mi- 
nunat în Iaşi, a doua di după promulgarea 
legei maximului. Nu era prăvălie, unde să 
nu vedi zugravii pe lucru, dând jos firme, 
ridicând altele noue, ori silindu-se a pune de 
acord cu legea firma veche. 

Deacă ne-am ales cu înlăturarea din stra- 
dele Iaşilor a firmelor ovreesci, nemţesci, fran- 
ţuzesci avem de a constata şi eroi-comice res- 
boaie între comercianţi şi primărie, cu refe- 
rinţă la unele firme. 
Eată câte-va casuri întmplate,
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Negufitorul către D. Primar Pogor: 
— ME rog, D-le primar, cum să dic eu ge 

românesce /gzezrs ? 
D. Pogor către ajuloarele sale ! — Mes chers 

amis, la Yunzmea să bea aşa ceva, dar tot 
pe franțuzesce. ,. Ce credeţi voi? - 

Un ajutor de Primar: — Adică de ce să 
nu dică /zgueruri ? 

D. Pogor: — Aşa, Academia va vedea de 
e vr'o înrudire între /zguer şi /ichea. (Către 
neguţttor): Jupune Buruch, scrie pe tablă 
bicheruri, că'i românesce. 

* 

In acest moment intră, îngrijat, în preto- 
„rul Primarului, bătrânul Peţz/ Cosfzur. 

— Monsieur le Maire, bucuros să schimb 
tabla pe românesce, dar cun să dic? Eu nu 
sunt nici simplu bărbier, nici frizer, ci coz/zzr. 

D. Pogor către sfalnici : Ei cum traducem 
pe coi/eur? Unul propune vorba co;for, 

Altul mai de curând eşit din liceii susține 
căi mai românească vorba coXfazor. 

Dar cum junimiştii nu sunt pentru inova- 
ţiuni prea radicale, D. Pogor decide, că bt. 

“trânul Petit îşi va dice pe viitor <cozfer», 
v, 

X
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Un biet Gărdizr, carele încă spînzură pro- 
sopul cu bibiluri la uşa prăvăliei, după moda 
veche, şi care spală capetele Sâmbetele la 
omenirea din mahalale, la gurluiul ibricului 
atârnat de podele, este ameninţat să plătească 
taxa de 200 lei pe an, pentru că vrând să'şi 
modernizeze prăvălia şi-a pus deasupra uşei, 
pe lângă ştergar, şi o tăbliță cu inscripţiunea: 
«Salon de barbie». 
— Dar bine, Domnule Pogor, sa/on este 

astă-di vorbă românească. 
D. Pogor: — Aşa, dar darbizr este fran- 

țuzească. 

Ovanes bărbierul scăpă de taxa de 200 lei, 
graţie deşteptăciunei fiului s&u, student în clasa 
VII liceală. Acesta puse semnul scurtimei 
(0) pe primul a din vorba cu pricina, şi faz- 
der francez, deveni Gărbizr românesc. 

Li 

Doamna Matilda Rosenblum îşi face intra- 
rea c'un plăcut foşnet de rochiă de mătase 
şi încă şi mai plăcuţi 20 de anişori, în can- 
celaria Domnului Primar. 

— Dar bine, Domnule biier, iu nu plitesc 
200 lei pintrâ tablă-a mea, unde scrii: Zz- 
Serie, că nu e vorbă franţuzească, ..
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Consiliul comunal ajunse, la desbatere, cer- 
cetând paragraful ochilor neguţitoresei şi având 
în vedere plăcutul foşnet al rochiei de mă- 
tase, să se convingă, că /ngerie este curat 
vorbă românească că vorba vine de la verbul 
a ing... cine vrea să aibă /inperie, trebue 
să scie /zzge mâna celor puternici. 

Nici o vorbă nu păţi mai mare ruşine ca 
vorba //agaszn. 

D. Pogor : — Plătesce 200 de lei, că Ja. 
" gaszu, cu s, este vorbă franceză. 

Prăvăliaşul : Dacă e. frances Jagasin cu 
s, va fi românesce Magază. . - 

Alt prăvăliaş scrie /agadin. 
Al treilea se mulțămesce a şterge z şi 

lasă Magas:. | 
Al patrulea o nimeresce mai bine scriind 

Magazie. 
lar al cincilea /J/agaziz. E 
Rămâne acum ca Academia să aleagă vor- 

ba, care'i place. ' 
sf 

„DD. Pogor: — A Dumneata, jupân Ițic, 
eşti, «Cordonter de Dames> ? poftim plătesce 
200 lej.
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Un biet Găzdier, carele încă spinzură pro- 
sopul cu bibiluri la uşa prăvăliei, după moda 
veche, şi care spală capetele Sâmbetele la 
omenirea din mahalale, la gurluiul ibricului 
atârnat de podele, este ameninţat să plătească 
taxa de 200 lei pe an, pentru că vrând să'şi 
modernizeze prăvălia şi-a pus deasupra uşei, 
pe lângă ştergar, şi o tăbliță cu inscripţiunea: 
«Salon de barbier». 
— Dar bine, Domnule Pogor, sa/on este 

astă-di vorbă românească. 
D. Pogor: — Aşa, dar darbier este fran- 

țuzească. 

Ovanes bărbierul scăpă de taxa de 200 lei, 
graţie deşteptăciunei fiului s&ă, student în clasa 
VII liceală. Acesta puse semnul scurtimei 
() pe primul din vorba cu pricina, şi faz- 
bier francez, deveni făzrbier românesc. 

% 

“ Doamna Matilda Rosenblum îşi face intra- 
rea c'un plăcut foșnet de rochiă de mătase 
şi încă şi mai plăcuţi 20 de anişori, în can- 
celaria Domnului Primar. 

— Dar bine, Domnule biier, iu nu plitesc 
200 lei pintră tablă-a mea, unde scrii: /z4- 
gerie, că nu e vorbă franţuzească. ..
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Consiliul comunal ajunse, la desbatere, cer- 
cetând paragraful ochilor neguţitoresei şi având 
în vedere plăcutul foşnet al rochiei de mă- 
tase, să. se convingă, că /zngerie este curat 
vorbă românească că vorba vine de la verbul 
a /inge... cine vrea să aibă dingerie, trebue 
să scie /7nge mâna celor puternici. 

Nici o vorbă nu păţi mai mare ruşine ca 
vorba Magastn. 
__D. Pogor: — Plătesce 200 de lei, că Va- 

gasiu, cu s, este vorbă franceză. 
Prăvăhiaşul : Dacă e. frances A agastn cu 

s, va fi românesce /Magază. 
Alt prăvăliaş scrie Mapadin. 
Al treilea se mulțămesce a şterge z şi 

lasă /Magas:. 
Al patrulea o nimeresce mai bine scriind 

Magazie. 
lar al cincilea //agazzz. 
Rămâne acum ca Academia să aleagă vor- 

ba, care'i place. 
%* 

__D. Pogor: — A Dumneata, jupân lic, 
eşti, «Cordonter de Dames: ? poftim plătesce 

200 lei.



506 LEGEA MAXKIMULUE ŞI LIMBA ROMÂNEASCĂ LA IASI 

Yupân Ilie: lu? Ai vei! 200 tulări! 
Un pişicher de scriitor din Primărie, pentru 

3 lei scăpă pe jupân lţic de 200 4m/ări. 
După sfatul lui, nighiţitorul pune zugravul 
să-i modifice firma astfel ; 

Cordonzeră de Dame (fără s). | 
D. Pogor 'n'avu ce dice, de oare-ce z scurt 

a r&mas la Academie ca o probă de latini- 
tate a limbei române. 

: 

Cu aceeaşi metodă Penszonnat de Demoz- 
selles a devenit pe românesce: Penszounafil 
de Demoazele. 
Au q Saisons s'a tradus, ca şi la Bucu- 

resci: La 4 Sezoane. 

De ce să te miri că C/aussous a devenit 

Şoşoane, Confiserie = confiterie, 'Degât de 

ius = Depoi de vin, Marchande de modes 
— Marşandă de mode. 
“Mare încurcătură la Primărie : particula le- 

gătoare & este: franțuzească? ori româ- 
nească ? Nusem, & Grimbaum pe ce limbă 
este? 

Până astă-di Primăria n'a hotărit de poate 
rămânea pe table: monocle, binocle, pince- 

nez etc,



LEGEA MAXIMULUL ŞI LIMBA ROMÂNBASCĂ LA TAşi 507 

ME rog, dentist ori dintist? Zagiszer, /a- 
fifer, tapetirer, ori tapetar? 

Un ajutor de Primar se mulțămesce, să 
se pună 77 scurt la vorba Zapzsszerzi, 

De cât, s'a hotărit la Primărie că Phay- 
macze e franțuzesc. Lupta în contra lui / este 
Omerică : la toate ho/e/u7z/e zugravii ai avut 
de lucru, ai şters pe /, care astă-di sub co- 
loarea dată de bidinea se iţiesce ca la Sf. 
Sofia din Constantinopole sânţii creştini bidi- 
nuiţi în onoarea lui Mahomet. | 

Lupta este mare şi încă neterminată în 
privinţa firmelor de « Res/auranţ>. Se svo- 
nesce, că de câte ori un comisar mănâncă 
întrun fResfaurant nu are nevoie să plătea- 
scă numai să promiţă, că va convinge Pri- 
măria de romanitatea firmei, la din contră 
Restauraul e strein, trebuind să plătească 
200 lei.
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Era in 1866. | 
R&sboiul între Prusia, Italia şi Austria urma 

înverşunat. Austria perdea pe toată dioa spe- 
ranţa de a învinge. Nu mai era vorbă dea 
înainta cu armatele în contra Prusiei, ci de 
a ţine defensiva, de a apăra Viena. 

Pe acea vreme ei m& întorceam cu multă 
greutate, prin Austria, din o câlătorie în 
Spania. Ajuns la Oradia-Mare, îmi dic: 

— De oare-ce familia mea petrece veara 
la Tarcăă, în munţii Moldovei, de ce să nu 
tai direct prin Transilvania până la Bicaz, 
în loc.să înconjur inutil, pe Dunăre, toată 

ţeara Românească până la Galaţi, şi de acolo 
s'o iai în sus în spre Peatra-Neamţ!? Şi-a- 
poi nutream o vie dorinţă, aceea de a cu- 
noasce, fie şi în treacăt, nordul Transilvaniei 
şi Maramureșul. 

Gândit şi făcut. Aflaii un cărâuş român
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cu o nădişancă descoperită şi 2 cat şărgi. 
“Cărăuşul se învoi pe nu mai sciă câţi fiorini, 
să me€ ducă la Bicaz, în câte-va dile. Nuera 
încă pe atunci cale ferată printr'acele părți. 
Nu 'mi-e scopul de a vă povesti peripeţiile 
călătoriei, nici de a vă face descrierea poe- 
ticelor locuri, prin care trecuiă. 

Era într'o Sâmbătă seara. Sosim pe zarea 
unui deal, în valea căruia se resfăţaii câte-va 
sate iţiindu-'şi casele prin numeroase livedi. 
Soarele apuind poleia crucile bisericilor din 
sate şi virfurile pomilor. Cărăuşul Stan Bă- 

“nică opresce caii, prea bucuroşi de aceasta, 
cum erai obosiţi de o di întreagă, şi descinde 
de pe capră, ca să pună piedică la roată, pe 
când eu stam în tăcere, uimit, în faţa minu- 
natei privelişti. 

Domnule, dice Bănică, întrerumpând tă. 
cerea şi scoţendu.mă din visuire. | 

— Ce poftesci, Domnule? 
— Că migie (mâne) "i sânta Dumiăecă ; 

să merem la sat, colo în vale, să stăm pe 
noapte ; om pleca migăe, după sânta Băsearică. 

— Bine frate Bănică, să zzzrezz. Du-m& la un 
hotel, la un han mE€ corectaiă ei, amintin- 
du'mi că vorba de hotel putea să nu fie în. 
țeleasă de cărăuş, a
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— No, că merem la părinchele Popa, că'i 
om de omegiiie. | 

Primii să m& ducă la «Părinchele» Popa. 
Caii pleacă. Nadișanca scârţie sub pedecă, 

iar ei cu ochii ţintă la feericul tablou din 
vale, nu sunt deşteptat din visuire, de cât 
când începe a izbi audul mei lătratul tot 
mai apropiat al cânilor din sat. Eram acum 
într'unul din rarele sate românesci din mij- 
locul Secuimei. Treceam printr'o stradă des- 
tul de curată, țărmurită de ambele părţi cu 
coperişuri înalte după moda saşilor. Puţurile 
cu cumpăna 'naltă, având câte un pom doi 
lângă ea, tăiau linia, dealtmintrelea destul de 
monotonă a caselor. Inscripţii, şterse în parte 
-de timp, se puteai încă vedea pe pereţii de 
la stradă a unora din case: era numele pro- 
prietarului înscris sub o cruce mai mult seat 
mai puţin bine zugrăvită. 

La zgomotul clopotului de la caii lui Bă.. 
nică ieșiaă din case, să vadă cine trece, co- 

„pii cu faţa rumenă, fete şi neveste în cos- 
tumuri variate. Se 

Ajunserăm la Biserică, la casa Parohului, 
care abia se vedea în mijlocul livedei de pomi 
roditori, cu frundişul pleoştit de greutatea 
fructelor părguite, Când nadişanca ajunse în
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dreptul scărei cerdacului, care se întindea 
dealungul casei sprijinit de colonade de 
lemn cu capitele sculptate, care îşi lăsai 
umbra asupra păreţilor albi ca zăpada, vădui 
în târnaţ cu furca la brâi, o femee tînără, îmbră- 
cată după moda Răşinărenelor, cu fote negre. 

Când vădu nadişca oprită la scară, ea se ridi- 
că de pe scaunu-i de lemn şi înaintă spre mine. 

— Bucuroşi la oaspeţi, Doamnă preoteasă? 
întrebaiui ei. 

— Bucuroşi, cu ce-o da Dumnedei, răs- 
punse femeea cu un graiii dulce şi bine-voitor. 
"— Că nici nu vă supărăm cu nimica, că 

“ avem de toate la trăsură ; numai adăpost de 
noapte... . 

Părinchele Popa, cum îi dicea Bănică al 
mei, nu era a casă; dar până ce cărăușul 
duse bagagele în tindă, iată sosi şi parohul. 
Era un mândru j june, deabia eşit din seminarit 
şi preoţit numai de vro -2 ani. Chip de o 
regularitate de trăsături romane, destul de 
bronzat la faţă, ca să nu semene cu un sear- 
băd coconaş de salon. In reverenda lui nea- 
gră, bine prinsă pe talie, cu pletele creţe 
atârnând pe umeri, mi se părea unul din acei 
Arhangheli zugrăviți pe dverele Tâmplelor, 

Când am vedut pe frumosul popă, am în-
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țeles de ce frumoasă era preoteasa. Că de... 
în treapta, la care popa aparţine, căsătoria nu 
se intemeează pe foaia de zestre, care de ordi- 
nar înlocuesce frumuseţele şi virtuțile prin bani. 
— Domnul din Țeară? dise Părintele, cât 

intrai în casă şi m€ vădu. 
Mărturisesc că n'am înţeles întrebarea. 
— Din România, r&spunseiiă. E 
— No, că aşa dicem noi: din Țeară... 
De astă dată nu numai că înţeleseiă, dar 

îmi simţii inima înduioşată, înţelegend cum 
pentru bietul ardelean România este « Țeara» 
sa iubită. | 

Deodată Părintele Graur (că aşa se numea) 
închide uşa rămasă deschisă, se uită îngrijat 
la fereastră în dreapta şi în stânga, şi pe 
când ei eram intrigat de aceste mişcări, el 
se apropie de mine, îmi apucă mâna, şi cu 
glas mai mult şoptit, îmi dice: 

— Aşa să mi te trăiască sfântuleţul de 
Dumnedei spune'mi: dz feciorii lui Vodă 
într acoa P 

— Feciorii lui Vodă? Dar.... Părinte, 
Vodă al nostru este tînăr, neinsurat. Poate 
vrei să vorbesci de feciorii lui Vodă Cuza, 
dar nu mai e Densul Domn, şi-apoi şi feciorii 
lui n'ar fi putut veni pe-aice, că sunt micuţi.
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— No, că scim noi că Domnitorul este 
Măria sa Carol I; doară nu întreb eii de fe- 
ciorii lui Vodă, ci de căzaze, Aşa rogu-te, 
spune'mi nu vin cătanele românesci într'acoace? 

In tot Ardealul, încă din anul 1863, se lă- 
ţise scirea că România, profitând de situațiunea 
grea în care avea să intre Austria în resboiti 
cu Prusia: şi Italia înțeleasă cu Napoleon III, 
avea să intre în Ardeal. Când Austria era 
reu bătută, inteligența ardeleană, nesciind gre- 
şelele făcute de Cuza-Vodă, — greşeli cari 
superaseră pe Napoleon al III — şi necuno- 
scând situaţia grea în primele luni ale Domniei 
lui Carol I, când Ţeara era ameninţată la 
Dunăre de turci, se întreba cu mirare cum 
de nu trece oastea românească peste munţi... 

Adevărul este, că în Ardeal nu rEmăsese 
picior de soldat Austriac, toţi fiind duşi să 
complecteze şirurile ştirbite ale armatei bă- 
tute de Prusaci! Câte-va regimente românesci 
crai deajuns atunci, ca să se fi deslegat ce- 
stiunea, pe care astă-di Ungurii cată so des- 
lege, legând cu lanţuri în temniță pe condu- 
cătorii Naţiunei române de acolo. 

A doua di mersei evlavios la biserică, unde 
oficia găzduitorul mei. Biserica, zidită de Petru 
Rareş, într'una din cele 10 expediţiuni ale 

77685. ÎÎ. — Zegende Române. 33
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sale în Ardeal, era plină de lume ţărănească. 
Băgaiii de seamă, că ţăranii se uitau r&u la 
mine în tot timpul slujbei. Când Părintele 
Graur, sfârşind leturghia, începu a împărţi ana- 
fora, îl întrebaiu încet : 

— Da bine, Părinte, ce se uită Românii 
aşa r&u la mine ? 

lar dragul de Preot, uitând de locul unde 
se afla, dice cu glas mare: 

— Oameni buni, că Domnul nu'i feanzfer 
(funcţionar), ci vine din Ţeară! 

Ca prin farmec se rupse ghiaţa; Romșnii 
me împresurară în mijlocul Bisericei, care de 
care să'mi dică bună gioa, să me stringă de 
mână, să'mi manifeste simpatii! . . 

— M'ai întrebat, Părinte, deacă uz feczorz? 
Îui Vodă "'utraroace, diseiă emoţionat, din 
mijlocul bisericei. Iacă feciorii lui Vodă, dragă 
părinte, şi-i arăt pe țeranii, cari mE impresurati, 

Țeranii nu înţeleseră, iar preotul răspunse: 
— Aşa e, domnule, când o vrea Dumne- 

noi toţi vom fi feciorii lui Vodă. 
Țeranii credură, că s'a sfârşit slujba şi când 

m& audiră dicend: 
— Amin!. 
— Amin!.. exclamară şi ei,
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