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NOTIŢĂ BIOGRAFICĂ 
: 

pa 

Alecu Donici-Russu (Russo) s'a născut, pro-: 
babil, în Basarabia, întrun sat de pe ţărmul 
Bicului, pe la 1817. “Trece împreună cu pă- 
rinţii săi pe la 1828 în Moldova, studiază în 
Elveţia, petrece cîtva. timp la țară, pentru a 
cărei viaţă are o nemărginită dragoste. E 
cîtva timp magistrat la Piatra. Exilat odată 
din pricina ideilor sale liberale, de către Mihaiu 
Sturdza Vodă, la mînăstirea Soveja (1846), 

„el ia parte la, încercarea de revoluţie din 1848 
şi e nevoit să părăsească 'Țara. 1n 3 .Maiu 

"1848 avi prilejul să fie de față la memora- 
“bila adunare revoluţionară de pe cîmpul Bla- 
: jului, iar la, întoarcerea sa din ţările A pusului, 
avii neplăcerea dea cunoaşteşi închisorile ungu- - 
reşti. Reîntors în Moldova, el se oeripă cu 
advoeatura. Prieten de aproape cu Alecsandri 
şi Bălcescu şi, însulleţit de acelaş. liberalism 
şi naționalism ea şi: dînşii, el se arată din 
vreme un iubitor conştient şi entusiast—mai 
entusiast şi mai conştient decit toți—de limba, 
şi literatura. românească poporană, şi de. în- 
treapa viaţă istorică, dar mai cu seamă tradi- 
țională, a. poporului român. Deși seriind din 
vreme, însă în franţuzeşte (de pe la 1840),
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el nu ia parte în mod activ la mișearea lite - 
rară decît pe la 1855, cînd publică în „Ro-= 
mânia literară“ condusă de :Aleesandri, Cu- 

» getările, Amintirile şi Cintarea României, şi 
duce, şi: anume în Cugetările sale, în mod 
clar, temeinice şi cu inimă, lupta în contra 
curentului latinist, pe care Alecsandri. căuta 
numai să-l ia în bătaie de joe;. De o consti- 
tiție slabă, el moare în 1899. 

NOTIŢĂ CRITICĂ 

D.. Petru Haneș, care, prin studiile sale 
în seminarul de Istoria literaturii române al 
d-lui Ovid Densusianu, 'a izbutit mai anii 

„trecuţi să pună, într'o nouă şi, în genere, ve- 
zidică lumină, figura simpatică şi interesantă 
a aproape uitatului scriitor Alecu Russo,— 
a luat grija de a, colaţiona cu cea mai mare 
atenţiure, şi ţinînd seama şi de manuscrisul 
francez original, adimirabilele traduceri după, 
două scrieri ale acestui distins literat: Piatra 
Corbului si Soveja făcute de Alesandri şi 
Odobescu. -: - “ | 

În publicarea de faţă însă nu s'a ţinut în 
seamă cîteva forme provineial-moldoveneşti 
(„sarae“, „ră“, „gios“, „răpide“) primite de D.
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Haneș, de oarece ele nu sînt îndestulătoare spre 
a da limbii culoarea moldovenească intenţio- 
nată, însă fără succes, de Odobescu în traduce- 
rea sa, dar s'au'lăsat (neevitîndu-se decît forma, 
(„fruntare“ pentru „fruntarie“) acelea cin tra- - 
ducerea, lui Alecsandri, care, “fiind Moldovean, 

"a întrebuințat în lucrarea sa limba-i firească. 
- Valoarea! acestor 'serieri, aşa cum le publi- 
căm, stă mai întii în frumusețea traduceri- 
lor, în care, în afară de un franţuzism — două, 
(ca d. ex.:, De mult era decînd doream să cunose 
şi eu caii de poștă...“), găsim un adevărat 
model de limbă românească, cum şi trebuia 
să ne aşteptăm dela scriitori ca Odobescu şi 
Alecsandri; și, în al doilea_rînd,—şi.mai.cu...__ . 
seamă 7 în jondul acestor scrieri care, în 
mare parie, este cu totul deosebit de al: celor- 
lalte lucrări mai cunoscute ale lui Russo. Piatra 
Corbului şi Soveja au amîndouă caracteri- 
stica că sînt un fel de memorii, în care 
scriitorul, pe lingă lucruri văzute, auzite şi 
păţite; relatează legende şi istorii în legătură, 
fie cu viaţa trecută a poporului nostru, fie cu 
starea societăţii moldovenești de pe acea vreme. 
Cu deosebire interesantă însă este „Soveja“ 
care, pe lîngă că prezintă în mod mai lim pede 
caracteristica, de mai sus, mai este şi o oglindă, 
fidelă a, unei stări sufleteşti complexe, pe care 
no putem găsi, cu atita intensitate şi limpe- 
zime, în mai nici 0 altă scriere a lui Russo.
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Scriitorul, notînd unele din cele. mai neplă- 
- „eute momente ale vieţii sale,. are . puterea, 

aproape necontenit, să se pună de-asupra. lor şi, 
mai mult vesel' decit trist, să rîdă de sine 
Şi mai cu seamă de ceilalţi oameni şi. cu 
eosebire de reprezentații administraţiei, cari 
văd. în arestarea lui o grozav de mare 
afacere de. stat. Este starea sufletească umo- 
ristică, pe. care ne-6 dă Creangă povestind 
păţăniile lui din copilărie, cu deosebirea însă 
că, pe. cînd Creangă e umoristie faţă ae ne- 
plăceri de mult trecute, Russo e umoristie. 
chiar în mijlocul neplărerii. Povestirea arestării 
şi a călătoriei lui, pe o vreme de iarnă 'slo-: 
toasă în căruța, de poştă, dela Iaşi la Soveja, 
trecînd prin: Focşani, este încîntătoare toemai 
prin acest umor, eare dă în acelaş timp do-: 
vada unei extraordinare tării sufleteşti. Cine, 
pe lingă gustarea, acestei distinse calităţi lite- 
rare, mai vrea :să-şi de seama de atmosfera 
socială din. ţară, şi eu deosebire din sferele 
administrative sub Mihai Vodă Sturdza, de 
viaţa de .pe acea vreme.pe drumuri lungi 
cu poșta, ori la sindrofiile provinciale. şi Ia 
închisorile mînăstireşti, va găsi în Soveja o 
admirabilă lectură. 

Li
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Publicăm în acest număr al „Bibliotecii 
Româneşti“. două opere, -de cari sînt legate 

numele a trei mari seriitori români: Alexandru 

Russo, Vasile” Alecsandri şi Alexandru Odo- 

bescu. „Piatra Corbului“ şi „Soveja“. au fost 

serise în fianțuzeşte de Al. Russo și. traduse 

".în româneşte, cea dintîi de. Alecsandri, cea 

de a doua de Odobescu. Lui Russo îi plăcea, în 

cei dintăi ani ai activităţii sale să serie în fran- 

țuzeşte, ca unul ce-și făcuse de mic copil 

aproape" cultura în această limbă. Să nu ne. 

închipuim însă că nu ştia să serie și în ru- 
mâneşte. Cînd scria anume ca să publice, re- 

curgea, fireşte -la limba sa natală, cum a făcut 

cu opere ca „Critica Criticii“ (1846), „Holera“ . 

(1853) ete.(Cînd însă înregistra pur şi simplu 

impresii — şi pentru Russo a înregistra im- 
presii este echivalent cu a serie pagini de o 
poezie. vară — recurgea în mod firese la limba 

franceză pe care o vorbise în copilărie. „Piatra 
Corbului“ şi „Soveja“ sînt impresii de ale 
lui Russo şi n'au fost scrise: anume pentru



Vu. , 

publicitate. În această privință, Russo ţine de cazurile rare ale liter: 
rile încari oamenii de m 

aturii noastre, cazu- 
are talent refuză să serie şi pentru public. Dar acest procedeu al' lui Russo n'a. fost împărtășit de prietenul său Alecsandri şi de admira 

Acesta din. urmă scoate în 1861 una din. 

torul său Odobescu. 

cele mai valoroase .reviste literare ale noastre, „Revista Română, şi se adresează între: alţii şi lui, Alecsandri, ca să-i dea sprijin. Alee- sandri îi trimete atunci o parte din inedi- tele rămase după moartea lui Russo, unele româneşti, altele franceze. Dintre cele fran- ceze erau și „Piatra Corbului“ și „Soveja. Odobeseu a tradus atunci 
şi a publicat-o. în revista sa.. Cea dintii a fost publicată în franţu 

pe aceasta din urmă 

zeşte de ziarul La voia de la Roumanie (1862), ce apărea în București. Peste cîtăva vr eme însă, Alecsandri o traduce în româneşte Şi o publică în Foaia Societăţii. din Bucovina (1868) şi în Convor- biri Literare (1873). 
j 

7 - A . oo. 
/ sg “În ce, imprejurări a compus. Russo aceste două scrieri ? Cea mai 

Muriri se găsesc în ele. îns 
mare. parte din lă- 
ele. Să mai adăugăm totuşiceva. Russo era, dintre striitorii timpului, cel mai îndrăgostit după poezia populară, după legendele şi credinţele populare. Această dragoste ; peste, măsură, de mare .a:căutât so 

N 

.
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comunice și prietenilor săi; pentru unii din 
ei a şi izbutit. Cu aceştia plecă din Piatra-N., 

- unde fusese numit judecător şi vizită locali- 
tăţile judeţului Neamţu, în deosebi pe acelea 
unde puteau culege literatură populară. În-- 
truna din aceste 'plimbări, a cules Russo le- 
senda „Piatra Corbului“. | 

„Soveja“ cuprinde peripeţiile închiderii lui 
la schitul Sorveja din "Putna și traiul său 
in cele două luni, cît a stat acolo. Russo 
scrisese o piesă de, teatru, Provincialul lu 
Teatru “Naţional, care s'a, şi 'reprezentat la 

"25 Fevruarie 1846. Piesa, sa pierdut; nu' 
cunoaștem din ea decit două versuri, citate . 
de Alecsandri: 

Din Focşani la Dorohoi, 
'Para-i plină de ciocvi 

rostite probabil în piesă de unul din perso- 
nagii, în cea mai mare parte haiduci. Ur- 
mărilele acestui fapt au fostidouă: exilarea 
lui Russo și... . „Soveja“, una din cele mai 
izbutite bucăţi literare româneşti. 

Petre V.:Haneş | 
24/1X/V08. 9 i . 

.
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PIATRA. CORBULUI!) 

Vizitînd valea Bicazului, care dă în valea: 
Bistriţei, caii noştri se înşirau pe cărări înguste 

şi pietroase, conduşi fiind de un călăuz mun- 

tean. Acesta era tipul - Românului din  Car- 
paţi, tînăr, vesel, sprinten,: dibaciu, lipsit de 
învățătură, însă înzestrat cu bunul „simţ al 

strămoşilor noştri. El îşi. purta calul în joe 

și ne povestea în graiul său poetie tieaţa lui 

de copil al munţilor, vînătoarele sale la urşi 

şi chiar îndrăgirile. inimii lui, spunîndu-ne 

totodată numele. piseurilor şi admirînd ca noi 

1) „Piatra corbului“ este o legendă culeasă la Bicaz 

de A. Russo şi scrisă în franţuzeşte. Originalul francez 

să găseşte în Alexandru Russo, Scrieri (ediţ. Academiei 

Romiîne), Bue. 1908, pas. 301—307.. Traducerea româ- | 
nească, făcută, de Aleesandri, se găseşte în Foia So- 
cictății pentru literatură $ cultura română în Buco- 
vind, Cernăuţi, 1868 (anul IV pag. 141 — 144). Ea a 

fost republicată în Conr. Lit., aşi, VI (1873), No. 12 
(Martie), pag. 442.— Legenda a fost'şi versificată de V. 
Bumbae și tot în Foaia Soe., IV, pag. 211. “
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măreţele aşezături tîncoase, care ne încun 

jurau ca un amfiteatru uriaș, 

Strîmtoarea în care-curge pîriul Bicazului 
este una din cele mai frumoase din Carpaţi; 

natura parcă, a voit a aduna la un loc tot 
„ce-a putut crea. mai! "grațios, mai „pitorese şi 
mai grozav. 
Tablou magie şi demn de penelul. iui Sal- 

"vator Rosa!), soarele asfinţind într'un ocean 

de lumină înfocată; ; cîţiva plăieşi trecînd printre 

copaci; cîțiva vulturi 'sburînd roată împre- 
jurul virfului Ceahlăului, şi jos lîngă ;0 "naltă 
stincă caii noştri adăpîndu- se în apa limpede 
a Bicazului! 

— Priviţi, „ne , zise călăuzul nostru, acea 
“pădure, neagră ce se întinde în dreapta şi în 

stînga, colo în zare spre Ceahlău.: 
Ea este linia hotarului Moldovei, şi în ea 

“facein ades vînat la căprioare, la urşi. . .. ba 
chiar şi la Unguri citeodată, 

—. La Unguri! ' 
N 

— Da. Plăieşii noștri, din timpurile. vechi. 
şi pînă în timpurile de azi au - preschimbat 
  

9 Pictor italian, L015-_icsa,
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„slonţuri cu catanele nemțeşti.. . Iei !.. mulţi 

brazi ascund la rădăcina lor trupuri omenești, 

și printre răsunetele spărioase "ce ies noaptea 

din codri, trebuie să fie şi glasurile celor uciși. 

— Bine, dar pentru ce acele ucideri ?. 

— Pentru ce ?.. pentru un cuvînt, pentru 

o căprioată care -trec2 hotarul, pentru ura 

contra Seeuilor:ce ne pradă ptimântul pe ne- 

simţite. . . 

Această expresie energică-a prădării pă- 

mântului ne făci. să gîndim cu mîhnire la: 

nepăsarea. guvernului, care permite "vecinilor 

d6 a strămuta necontenit linia de fruntarie a 

țării în. paguba noastră. Unul din noi însă, 

mai mult admirător de podoabele naturii 

decit de. faptele oamenilor, întrebă pe călăuzul 

nostri cum se numea stînca dreaptă. ca un. 

zid lingă care ne aflam. . 

_— Piatra. Corbului, 'răspunse el... 

— Are vreo legendă? 

'— Ce să aibă, Domnule? - | 

—: Are vreo istorie, vreo basnă, vreo. . 

— A! înţeleg; are ca toate stîncile cite le 

vedeţi.
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— Spune-o... spune... ziserăm eu toţii, 

'apropiind eaii noştri de al lui. 
Românul îşi. elătinâ pletele, ţinti ochii săi 

, vultureşti pe vîrful stîncii şi povesti: 

„Stinea asta încununată cu plopi şi mes- 

teacăni, precum o vedeţi, a fost martur unei 

întîmplări foarte jalnice, de care” se pome- 
neşte la, noi din neam în neam. Ci-că pe timpul. 

strămoșilor, un strein pribegind dela dealul 

„Corbului, despre Borsec, a venit să se așeze 

la Bicaz. El îşi dură o căsuţă mai de o parte, 
pentrucă pe aicea pe la noi fiecare cătun e 

locuit de un sing ur neam, şi străinii nu sînt 

primiţi în sînul lui. 
„Pribeagul avea o fată, căreia Bistriţenii 

îi daseră numele de Corbiţa, întru aducerea 

“aminte a dealului unde ca se născuse... Ce: 

fată! ce bujor de copilă!.. Ci-că era sprin- 
tenă ca a căprioară! Ci-că guriţa ei era un 4 
fagur de miere! Ci-că ochii ei străluciau ca 

focurile ce le aprind ciobanii noâptea în în- 
tunerecul codrilor! . 

d 

„Mulţi flăcăi umblau să-i vîneze dragostea ; 
mulţi cîntau doine în pilda ei, dar din toţi 
numai unul, un plăieș cu pletele lungi şi cu
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chipul de Făt-frumos avi norocul să cadă. 

"drag Corbiţei. Părinţii lor se primiră a se 

TI
IF
TE
 

încuseri şi îi logodiră după obiceiu. 

„Pe atuneia, spun bătrinii că se făceau 
adese năvăliri de Tătari în: ţară,, şi că în 

urma, lor răimînea, numai cenuşă şi sînge. Pă- 

gînii dracului: ci-că mîneau carne de cal și 
beau lapte de iapă! 

„Într'o zi, o ceată, de 'Tătari, pătrunzind în 
munţi, ajunseră pînă în valea Bicazului, pră- , 

dînd, ucigînd tot ce era în calea lor. Tatăl 
Corbiţei şi logodnicul ci căzură morţi lingă 
copila, pe câre ei voiau s'0 apere, căci Lătarii 
auziseră de frumuseţea ei şi aveau de gind 

s'o ducă poelon Hanului dela Buceag.. 

„Corbiţa, însă scăpă ca apa printre degetele 
lor şi o apucâ la fugă spre munte, urmărită 
de 'Lătari ca o ciută hăituită de lupi. Biata . 

fată alerga pe după copaci, pe după stinci, 

și din cînd în cînd se oprea puţin. ca să se 
mai răsufle, dar n'avea vreme să înghită 

măcar o duşeă de aer, căci Tătarii îi căleau 

pe urmă. 

„Corbiţa înspăimîntată, nebună” de groază. 
şi de durere -îndreptă- spre stinca asta i 

0 BIBLIOTECA P 
- Caitrald i > “ 2 
Vatversilar , , 

A BUT e 
Pai 
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ajunse în curind pe marginea ei. Aici ea se 

opri o clipă şi cătă în urmă. Tătarii se apro- 
piau cu fuga. 

„Atunci ea căzi în genuchi şi se rugă lui 
Dumuezeu să-i vie în ajutor... 'zadarnică 
rugăminte!.. Mina unui Tătar se întinse s'o 
apuce, însă ea, ridicindu-se drept în picioare, 
cu părul despletit în vînt, cu ochii aprinşi, | 
cu faţa albă ca un crin. zise: „Atunci s'ajun- 
geţi voi, eînd îţi pune mîna pe Corbiţa!“ şi 
deodată ea, se aruncâ, în prăpastie. 'Trupul 
ei se cufandâ în apa Bicazului, sdrobindu-se . 

- de bolovani, iar 'Tătarii rămaseră încremeniţi 
şi fură ucişi, chiar pe muchia stîncei,. de o 
ceată de plăieşi care alergaseră în ajutorul 
Corbiţei. 
„De atunci: locul acesta se numeşte Stînca 

Corbului. 
„În zilele de sărbători, pe cînd fragii sînt 

copţi, fetele de prin cătunele învecinate se 
adună pe piscul stîncei şi cîntă doina Corbiţei ; 
iar “în nopţile luminoase ale primăverii păs- 
torii zăresc adesea o umbră. albă clătindu-se: 
e virful stîncii, şi apoi lunecînd dea- lungul | 

1 pînă în apa Bicâzului. 
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Călăuzul tăcut lăsîndu-ne sub o impresie 
adincă; şi nu ştiu cum se întîmplâ căci în 

noaptea aceea somnul nostru legănat deynietul 

valurilor Bistriţei, fu tot odată şi frămîntat 
de visuri neplăcute. Părea că o stîncă mare 

ne apăsa pieptul, în vreme ce o ceată de 
Tătari ne amenințau serişnind din dinți, și 

o copilă gingașă întindea minile spre noi. 

, .
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SOVEJA!) 

4 Hartie. — lată-nă dar pus laenchisoară” 

şi singur. Temnicerul meu a pornit azi la 

Iaşi... Am rămas dar singur. .. adică seeves- 

trat înt'o viezuină fără orizont, unde soarele 

abia. pătrunde în silă printre nişte brazi 

stirciţi. .. Vîntul şueră toată ziua; omătul 

acoperă cu un giulgiu întristat coastele aprige 

“ale munţilor; oamenii umblă aci acoperiți 

cu nişte vestminte sălbatice de piei de oaie; 

ar putea crede cineva că mă aflu în Siberia” 

şi cu atit mai multîn Siberia, cu-ett sint aici_ 
pe temeiul unei legi_eare_nu are ființă =. 
Dar, ce să zie! nici partea mea nu e toemai 

de lepădat, căci iată-mă, eu puţină cheltuială 

presehimbat în jertfă politică;..... suferind lip- 
7 

  

1) Originalul francez se găseşte în Alexandru Russo, 

scrieri (ediţiunea Academiei române), Buc., 1908 paz, 

2:0—301. — Traducerea românească de Al. Odobescu 

se găseşte în Revista Româna, 1863, pag. 426—452.
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t 

suri, bîntuit de exil şi de arbitrar, cine mă 
va putea oare opri de'a mă declara un om: 

maze prigonit?.... De n'ar fi pilda cam pri- 
mejdioasă, eu n'aş ave ea alta decit a ride de 
aceste împrejurări + „+ şi dacă nu mi-ar lipsi 

ay emana a Ir 

_sătile, de n aş fi pus la” popreală,_« dacă aş 

iar A. aşa de urit Şi aş mai putea să văd 

cîteodată "vreo figură cunoscută, apoi, , zău, 

nu, știu, de n'aş “fi aici tot aşa bine ea și în 

laşi... 
"Ne avind ce să fac, îmi frămînt capul: cu 

gînduri de tot felul; printre toate aceste cu- 

o ara 

“îvea cu i mine, "straie şi rute, însfîrşit dacă nu. 

- getări, roşu, verzi şi împestriţate,. punctul : 

meu de plecare, călătoria, şi sosirea, mea aici, 
mi se ivese ca niște visuri; spre a le răsipi 
şi a putea dormi, trag la tutun, nu ca un 
ture, ci ea patru... căci negreşit, în starea 

de exilat, omul are drept de a-şi cheltui pu- 

terile în fumuri. Cind însă nici fumul, nici! 

ciubucul nu pot să-mi mai aline urîtul, atunci 

cat pe fereastră şi ochii mei se aţintese pe o 
bisericuță umilită, care de două sute de ani 
de cînd e înălţată, a. văzut multe, şi care şi 
eri şi azi a stat faţă la cîte o înmormîntare,: ..
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eri un unchieş... azi un copil!... Vieaţa 
şi bătrineţele,... nădejdea, și desgustul!.. . 
unuia-i zimbea viitorul, cum zie poeţii, celălalt 

trecuse prin toate nevoile,... şi ce nevoi!... 

ale săracului. Sărmani trufaşi ce sîntem! noi . 

credem că vom trăi în: veei,... închipui 
„planuri nemărginite, .. . credem că vom face” 

sgomot p: lume;... şi apoi o lopată de 

pămînt acopere tot ce am fost şi s'a mîntuit...! 

Niciodată n'am putut să-mi desluşese lămurit. 
aceste” două, cuvinte: moarte și nemicire. 

Poate că vecinătatea acestei vechi biseri- 

cuţe şi acele două înmormîntări au răspîndit 

0 aşa mare linişte în cugetările mele,... nici 

o mîhnire, nici un răenet de miînie, nici 'o 
tinguire mau trecut încă prin buzele mele. 

Temnicerul meu a plecat. chiar acuma; el era 

-9 mingiiere mare pentru mine; îmi povestea 

. 

mereu la basme în felul Ialimalei, şi fiecare 
din povestirile sale, adunate în mult încer- 
cata sa vieaţă, coprindea acsiome din morala : 
orientalilor. În ziua, dintîi cînd ne-am văzut, 

el, trăgînd din ciubuc, îmi zise în chip de 
mingiiere: „Nu te "mîhni; toate acestea vor 
„trece, supărarea nu este de nici un folos;..
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„la astfel de împrejurări, trebuiesă faci ce'i 

„face ca, să te uite lumea;... cînd cu Zavera, 

„un tur: bănuit cum că, avusese amestee cu 

„răsvrătitorii, fusese surghiunit pe ţărmurii 

„Asiei mici. Trei ani se petrecură şi bietul 

„ture tot aşteăpta să-i vie ştire că sa mazi- 

„lit. Vizirul, duşmanul lui; dar, — cu totul 

„împotriva obiceiului Sultanilor, — Vizirul “ 
„sta pe loe în slujba lui și turcul se prăpă-, 

„dea cu firea. În sfirşit, rudele acestuia, prin! 

„deosebite uneltiri, ajunseră pînă la Vizirul 
„şi-i dară o jalbă rugîndu-l să-l ierte pe o- 
„sînditul, şi să-i dea drumula se 'napoia, a- 

„casă. — Mahomet să trăiaseă!. zise Vizirul, 

„ce? n'a, mai murit cîinele acela? Îndată să 

„meargă să-i taie capul. La Turci, unde-i vorba, 

„acolo-i și fapta... Peste trei zile. însă, Vizi- 

„rul fu mazilit şi altul veni în locul său. — 

„Ei? spune-mi acuma, rogu-te, nu e „nai bine 

„să-şi caute omul singur mîngiierea?...% 

Nam de fel ce face; să mă .primblu, nu - 

pot, căci prea e vremea rea... singurele-mi 

„petreceri sînt de a. trage tutun, de a, “mînca, 
mult şi-mai cu seamă de a dormi; dar vai!: 

„i s6 urăşte omului şi cu somnul.- Mă bucur 
. N . -
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cam putut fura un petic de hîrtie de la a- 

acest om de treabă care mă păzeşte aici şi 

Cam găsit şi o peană pe care, îmi lipseşte 

însă un briceag, spre a o mai subţia; cu dîn- 

sele-mi petrec vremea puind negru pe alb: 

Deşi nu mi-ar lipsi subiecte de destriere, 
voiu spune însă înprejurarea care m'a adus 

aci. Nu ştiu ce pornire înpinge înveci pe om 

către păsul său;... oare este aceasta spre a-şi 

aduce sie-și mîngtieri?— Nu-mi vine a, crede... 
Fi-va, dar spre a-şi atrage! luarea aminte a 

celorlalţi şi a-i îndemna să te bage 'n seamă, 
să-ți prindă mila suu .să te laude?... pare c'aş 

“crede aceasta mai bine, mai ales cîni- mă 

gîndesc la dramul de. zădărnicie şi de trufie 

ce zace "n fundul inimii. or'cărui om, şi mai 

cu seamă a, oamenilor carii, spre rău sau bine, 

sînt căzuţi la, boala condeiului... De. aceea nu 

pot crede că cei de seama mea, au seris vreo 

dată întîmplările lor fără de un interes cu 
totul personal. Nu voiu însă să aduc pilde po- 

litice,... de “vreme ce ar fi: de ris â amesteca 

politica, într'otreabăca aceasta; apoi cinev oieşte 

însă să, cunoască prieinile, împrejurările și 

urmările unor asemene (treburi), n'are decit a 
—
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citi cele ce s'au petrecut cu Mirabeau şi vor 
cunoaşte dintr'acelea toate părerile „inele în 
asemene materie. - 

S'apue dar: lucrurile ce mă privesc pe mine 
dela căpătiiul lor: ăi 

La 25 ale lunii lui Fevruarie sa , jucat 
pentru întiia oară: Provincialul dela Teatrul 
„Naţional. Sala era plină, .... aplaudări din 
toate părţile; numai autorul nu aplauda,... 
mai întîi de modestie, apoi fiindcă nu era, 
mulţumit nici de bucată, nici mai ales de 
actori, cari cei mai mulţi nu-şi cunoşteau 
rolurile, şi. însfirșit nici de cenzură care şter- 
sese aproape a treia parte din bucată, 

Subiectul, dacă voiţi să-l ştiţi, era numai 
„0 scenă de haiduci moldoveni, cu îmbrăcă- 
„mintea şi graiul lor, cu cîntice de ale lor, 
care la sfîrşit se ucideau toţi; autorul voia 
să facă o epigramă în contra dramelor ce au 
copleşit scena, dar epigrama avea însăşi să 

se schimbe: în dramă adevărată, precum veți 
vedea, nu pentru spectatori, ci pentru. eroi şi 
antor.. Aceasta, va fi, ered, întiia, oară cînd 
acei actori se vor fi identificat aşa de bine 
cu eroii ce' înfăţişau. -
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26 Pevruarie.. — Primese dimineaţa vizita 

directorului teatrului ;.. .- mai întîi mă felicită 

asupra succeselor dobindite în seara aju- 
nului; ... îi răspund că el nu pricepe nimiea 

din ale teatrului și că viitoarea mea bucată 

nu va fi de sigur jucată în prăvălia lui de 
pehlivani 1). Zicînd acestea, îmi dau. pe git 

cafeaua, iar d-l Director cu poruncă dela 
Ministru către dînsul, mă roagă să-l împru= 

mul cu bucată. Nu văd nici o greutate în- 

traceasta; știu că bucata e cenzurată, ştiu 
iarăși că actorii au lăsat pe din afară ju- 
mătate din ceeace a. rămas neşters de cen- 

zură; ştiu în sfirşit că legea e dreaptă şi că 

acolo unde se află 6 “cenzură, impusă sau 

primită, numai poate fi răspundere pentru 

„autor. Dau dar. bucata şi ies din casă fără 

a mai gîndi la aceasta. | 
La 111/2 ceasuri mă întore ca să mă culc; 

afiu că d-l Aga m'ar fi căutat şi că mă pof- 

teşte a trece pe'la d-lui. Petrecusem seara 

vorbind despre poezie şi literatură, precum 
rare ori se petreceîn frumoasele adunări ale 

1) scamatori, aerobaţi.-
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frumoasei noastre eapitate, şi dau peste o 

invitaţie dela „Aga; contrastul era ciudat;.. 

dar fie!... Intru “în trăsură și mă duc la, 

d-l Aga, deşi nu ştiam să fi avut vreo da- 

raveră cu pristavii Agiei... Nu-l găsesc însă | 
acasă, ... dar crezînd că poate să fie ziua 
d-lui Aga, las slujitorului un bilet de vizită, 

zieîndu-mi că poate să prinză bine, şi mă 

întore acasă... Vreo cîţiva prieteni mă aş- 

- „teptau cu o partidă de şah. Abia incepusem 
partida, cînd deodată intră pe uşă Aga... 

slujbaşilor statului se cade a li şe face oare- 

care cinstiri;.... sluga aduce ciubuce, dul-. 

ceţi; ... eu jucam mereu înainte; nu se'n- 

timplă nici şa, nici: mat; partida se sfirşi 

printr'un craiu despuiat. Ne seulăm; Aga mă 

ia de mînă și mă pofteşte a merge cu dîn- 

sul pînă la ministru, spre a da oarecari des- 

Imşiri. Em nu cunosc pe Ministru; dar de 

vreme ce voiește a fi luminat, eu fi sînt la 
porunci; de aceea îndată îmi iau pălăria, 
mănuşile şi biciuşea. Toată adunarea lua 

aminte la noi;. curiozitatea sta zugrăvită pe 

toate obrazele, iar eu, plecînd, poruncese în 

gura mare să pună masa pentru cină. Eram
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vesel ca o eioeirlie: — „Russo, 'îmi zise un 

prieten, apucîndu-mă de mîneca hainii, fii 

cuminte fără d'a te 'njosi; fii ţeapăn, şi nu 

zvăpăiat. Ştii că extremităţile se. lovese în 

cap; nu trebuie omul să fie nici înfumurat, 
nici slugarnic“. — „Lasă-te pe mine, îi răs- 

pund; ştiu eu seama; dacă va fi vorba despre 
bucata, mea, eu nu ies din această dilemă: 

ori este cenzură, ori nu este!“ „A suiu cu 
"Aga în trăsura lui, şi mă pune la dreapta, 

drăguţul! Nu-mi aduc aminte vorbele fără 

şir ce 'am schimbat cu “Aga; eram departe, 
foarte departe de ce mi se pregătea şi mai 

ales de locul de unde aveam a serie acestea; 

nu ştiu să-l fi zărit vreodată pe vreo harti 
geografică. 

Sosim la d. Ministru; tindele "erau pline 

de slujitori, de gens-d'armi (oameni ce sint 

astfel numiţi fiindcă “n'au umblat serios cu 

„vreo armă în mînă), de comisari şi de alte 

feluri de infracţiuni ale stăpînirii, însărcinaţi 
cu paza 'orînduielii publice. "Toate âceste nu 

mă, deşteptară de fel asupra enigmei mele... 
„Intru... Sub lumina îndoioasă a unei lampe, 
zăresc împrejurul unei mese doi miniştri şi-un
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director; mai mulţi sluşbași şi directorul tea- 
trului stau în picioare, iar în mînile ministru- 
lui recunosc o broşură. Mă înaintez salutând 
pînă la masă și următoarea întrevorbire se în- 
cepe între mine şi ministru: 
„— Domnule, domnia-ta vrei să răsvrăteşti 

ţara? 

— Eu, domnule Ministru? zău, nu vă în-: LIN > . 
ţeleg? 
„— Domniacta ai seris o Ducată, care atacă 

orînduiala publică şi întocmirea, ţării. Va să 
zică, domnia-voastră, domnilor, nu voiţi să vă 
astimpăraţi şi să trăiţi fâră de a turbura o- 
rînduiala! - ! 

— Mă iartă, Domnule Ministru, noi toţi 
dorim să fie dreptate şi bună orînduială . . . 
“Dar nu prea cunose pricina pentru care m'aţi 
chemat aci; oare spre a da ceva lămuriri 
despre bueata mea, sau spre-a mă 'mvinovăţi? 

— Domnia-ta eşti pîrît de a fi poruneit,! 
sub a domniei-tale răspundere, actorilor, să 

“rostâască unele cuvinte şterse din bucati de 
către cenzură 

Director ul teatrului. — Vezi, Domi nule Russo, 
ce ne-ai. făcut? e
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Eu. — Şi cine mă pirăște? = a 

Jlinistrul: — Actorii. | | 

— Ia să vedem. 

— Grefier, citeşte. | 

Aci, un păcătos scoate un terfelog de hir- 

tie care coprindea mărturisirea actorilor; în- 

tinsele sta scris că- eu, sub a mea răspun-. 

dere, i-aş. fi îndemnat a rosti unele ' pasajii; - 

dar că ei, temîndu-se de urmări, le-ar fi tă- 

cut, (Ba bine că nu! ei uitase jumătate bu- 

cata). Eu răspund la acestea că acea hîrtie 

mo pot lua în seamă, fiindcă mai întîi e 

stoarsă dela ei prin îngrozire, apoi fiindcă . 

coprinsul ei de sine-şi se desfiinţează, şi în 

„sfîrşit fiindeă nimie dintrînsa nu mă priveşte 

pe mine. 
— Dacă D-l Ministru pofeşte, îi pot dovedi 

că cenzura n'a știut ce face, şi că toate cele 

şterse de dinsa se află mai pe larg desfăşu- .. 

rate în cursul bucății... şi spre dovadă în- 

- toreeam foile broșurii. E 

— Ori şi cum, domnia-ta nu trebuia să 

alegi asemenea subiect; . . . el aduce tulburare 

mai ales în astfel de vremi. 

"— Aceasta nu maie treaba mea, d-le Mi- 

17503 ” , 3
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nistru, ci a cenzurii. Dacă ea nu este în stare | 
"a cunoaşte ceeace se iartă şi ceeace nu, apoi 
eu sînt de vină? a 

— Măria Sa e supărat. . 
— Îmi pare rău, dar nu e vina mea. Orie 

censură, Ori. nu e. Dacă censorul e un neghiob 
care nu-și ştie meseria, spînzuraţi-l ca, să fie 
de pildă ... Eu socoteam, D-le Ministru, că 
mv'aţi. chemat aci spre a sta şi eu faţă cînd. 
veţi sudui pe direcţia teatrului care nu răs- 
punde la încrederea, publicului şi pune în joc 
bucăţile, fără, ea actorii să le știe bine pe 
de rost și fără, de a îngriji buna lor execu- 
tare. Dar de vreme ce este vorba de bucata 

mea, apoi tac căci.nu am nimica de spus 
asupră-i, 

  
Ministrul care ea foarte aspru la începu- 

tul. intrevorbirii se alinase mut în urmă. După 
acestea el îndoi broşura, o. puse în buzunar, 
şi ieşi cu celalt ministru zicînd: 
— Nar trebui. domnia-voastră, domnilor, 

să vă ţineţi 'de asemenea secături. 
Ciuda însă mă înnăbuşise și, spre a o potoli, 

cerui un ciubuc; ne inai deteră și duleeţi 
pe d'asupra. Răminînd singur cu Aga, cu 

. 

,
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directorul Ministeriului şi cu Leon adjutantul, 

aceştia” mă cam înştiinţară despre ceea ce mă 

aştepta. Nu mai ţin minte glumele ce făcurăm 

înpreună: eu rideam mai tare —şi aveam 

pentru ce —, iar ceilalţi din cînd în cînd 

stau de mă jeliau. Îmi mai .rămînea 0 nă- 

dejde... . Miniştrii se dusese la' Vodă ca să 

ceree a. ?nlătura, pacostea după capul meu 

Pe la două ecasuri ei se întoarseră plouaţi, 

parcar. fi căzut păcatul pe dinşii ... Nu 

ştiu dacă aceasta venea din inimă rea, unde 

mă, porneam sub o osîndă politică, ... sau din 

căință pentru că săvîrşiau O faptă nelegiuită - 

(dar aceasta n'o prea cred 1)... Vodă voia cu 

or! ce preţ să facă cu mine 0 pildă, chiar dacă 

în urmă s'ar îndura a mă recunoaşte de ne- 

vinovat. Trebuia să mă pornească . « "unde? ... 

zău, eu nici gindeam! Porunea pentru exila- 

rea mea era gata de după prînz. - hîstiile - 

toate stau pregătite .. . căruțele erau în curte. 

În minutul plecării, oamenii stăpînirii se gîn- 

diră că aș putea să deger de frig pe drum... 

şi stăpînirea, voiește îndreptarea, şi nu pieirea 

vinovatului. Cerui să măntore pentru cinei 

minute acast; dar nu-mi învoiră; şi domnia
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lor și eu eram în drepturile noastre, eu de 
a cere, dumnealor de a-mi'refuza ... În scurt, 
"Aga îmi puse pe umăr blana sa; ministuul 
îmi dete o căciulă, galoşi, un ciubue şi tutun, 
şi fiecare. din cei de acolo îmi -deteră. ceva, 
bani. Voi înapoi banii la întoarcerea mea 
sau alt cîndva, iar darurile ininisteriale le pă- 
strez, căci un ministru nu dă în' toate zilele. 
Auzit-aţi pînă acum un ecsilat să plece la 
locul osîndei sale cu o căciulă pusă în capu-i 
de: mînă de Ministru?.. La urmă, după. ce 
se şfirşiră îmbrăţișările în dreapta şi'n stinga. 
după cese liniştiră încredințările de slujbă, măr- 
turisirile. de- mîhnire şi mîngiierile date şi pri- 
mite înpreună eu stringeri de miini cu grămada, 
ieşind din acea odaie în care cu două ceasuri 
mai înainte intrasem slobod sau ca, şi slobod, 
ieşii prizonier. şi prizonier de stat. Frumoasă 
pradă zăul!.. şi eu naș făli cu dinsa. Dar 
cu aceste nu se mîntuise năpastiile mele. În 
tindă, 'Domnii actori, gata ca şi mine. a în- 
treprinde un drum de seară, mă salutari cu 
un concert de cobituri. o 

— lată, Domnul Russo, ce păţim din pri- 
cina Domniei tale.
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În minutul acela afurisii censura şi mă as- 

vîrlii în căruță; surugiul scoase un răenet 

săilbătec, care în acea prilejire mi se pără o: 

cobe rea; enii se porniră cu iuţeală şi, abia, 

deosebii un glas ce-mi strica: „Nu uita blana 

me... la Foeşani“!.. Plecam în loc de 

exil... să-mi fie calea uşoară!.. 

Aci se sfirşese faptele şi încep impresiile. 

Noi coborim pareul pe trăpşor: am cu mine 

un cazac, părtaş la căruță, şi picioarele noastre 

se ceartă pe finul!) ce ni s'a aşternut spre a fi 

mai pe moale. În urma noastră merge altă - 

căruţă purtînd încă o fraeţie a puterii armate. - 

Dui cazaci călări sub comanda unui comisar 

de suburbie?) merg pe de alături: - . Noaptea 

e întunecoasă; cade o:bură de ploaie;-tîrgul. 

e liniştit; felinarile lipsesc, căci eforia pusese 

temeiu pe făgăduinţele de calendar ale lunii; 

tropotul cailor şi plesnetul bicelor au un ră- 

sunet, jalnic, e o noapte numai bună pentru 

fapte rele. pentru comploturi de romane?), 

  

__ 1) Odobeseu 4 pus „pe un mănunchiu de fin“ Rec. - 

Rom., III, 432). 

2) Od. peuartal“. (Ret. Rom. III, 432). 

3) Od. „romanţ“ (idem).
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pentru mari lovituri!), de stat. Eu însă salut 
cu duioşie în dreapta şi în stînga bietele case: 
din uliţa mare, care dorm somnul drepţilor 
fâră de a şti ce se petrece pe uliţă. Sosese 
le barieră; un om în cămașă, ridică ivte cum- 
păna; surugiii înjură, comisarul ne urează 
călătorie bună... Încă un pas... cumpăna 
se lasă îndărătul nostru, . . comisarul dă zor 
calului său, ea Sajungă mai curind.la culcuș. 
EI era singurul fir, care mă mai lega de 
societate. D'acum "nainte eu nu mai sînt un: 
„om... €i un lucru care va trece din mînă în 
mină, pe la supraveghetori 2), la teniniceri, la, 
cazaci .. .. la: prefecţi ..! 

Aceste cugetari nu-mi veniră pe dată; nu 
mă gindeam aproape la nimic); atît numai 
îmi aduce aminte că simţeam o mare bucurie 

da mă duce din Iaşi. Pe cit caii sporeau la, 
drum, ideile îmi veniră. eu: &rămada, de toate 

  

9 Qd. „măsuri“ (idem). 
2 Oa. „privishetori“:( Per. Rom., JI, 433), 
3 Od. „nu mă puteam gîndi la nimic“ (Bo. Bou. 

II, 433).



Soveja . 

felurile şi de toate feţele. Trecînd pe la Socola, 

deşi era, întuneric, zării Petit sâjour?) şi mă 

închinaiu cu smerenie puindu-mi nădejdea in 

dreptatea oamenilor, a legilor şi a autorită- 

ilor. Mi-adusei aminte că cu vreo citeva, zile 

mai "nainte mă primbasem de vreo două ori 

pe acolo, şi fără de .voie îmi făcui eruce. Cit - 

ţin. acea seară pînă la întîia poştă, numai o 

o dată îmi veni în gînd. o glumă; una e cam. 

puţin în împrejurări aşa de glumeţe. Fra cam 

ruginitiă, în adevăr, dar tot o vă voiu spune; 

cu atit mai ales că lucrurile ruginite sint 

totd'auna bune; dovadă Romanii şi Grecii, 

cari sînt foarte vechi şi ruginiţi, exilau; mo- 

dernii. exilează și dinşii! Aşa dar îmi dete şi 

mie prin gind a glumi cu nevinovăție asupra 

călătoriilor pe socoteala statului, şi mai adăugii 

cu aceeaşi nevinovăție că neapărat Ministeriul 

doreşte să afle părerea. mea asupra gradului 

de temperatură în nopţile: lui Fevruarie prin 

Moldova. 

PI 

4) Od. „zării palatul numit Petit Sfjour“ Rev. Rom. 

LII, 433).



40 - Al. Russo 

Ajunscu totul muiat!) la cea dintii poștă, 
abia dobîndii prin rugăminte, prin ameninţări, 
prin sprijinul Cazacilor, şi mai, vârtos prin 
ajutorul unei jumătăţi de galben, patru coți 
de pînză de.eflţi cu un pumn de paie tocate 
într'înşii purtînd numele amăgitor de pernă. 
Trăsurile ce stăpînirea dă pentru slujba exi- 
laţilor ar cere neapărat nişte oase de fier: 
meșterii sau caretaşii cari le pregătese2) n'au 

- prins încă de veste că sînt pe lume arcuri 5). 
D'aei pînă la Vaslui nu mai ştiu nimic; 

am cam dormit, dacă se poate numi somn 
acea necontenită, sdruncinare care te asvirlă 
la un stînjen de pe locul tău... Cind scosei 

„gluga din cap la Vaslui, era ziua mare. 
27 Pevruarie. Pînă să pună caii mă dau 

jns la poştă, unde găsesc un fel de căpitănaş 
de poştă, căseînd şi frecindu-se la, ochi. Voiâ*) 
să, capete ştiri, şi preţuindu-mă după cojocul 

  

1) Od.: „Sosind sdrobit şi muiat“ (Rev. Rom., III, 
433), - 

2) Od.: „meşterii care le pregătesc cu atîta meșteșug“ 
(idem, UI, 433). | - 

3) Od.: „areuri şi leagăne“ (idem, II. 433). 
4) Od.: „voia, nemernicul“ (idem, III, 433).
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de drum — precum fac acești oameni — în- 

cepu â mă cerceta cu oarecare dispreţ.” Eu 

îi răspund că sint surd; el- dă din cap şi. 

urmează a se îmbrăca mormăind. ” 

Prebuie să ştiţi că omul nu este în stare a 

merge cinci poşte pe nerăsufiate, avînd şi-o 

osîndă politică pe capu-i, faţă de a simţi 

trebuinţă d'a te drege la inimă; de aceea ne 

şi oprim într'o ulicioară, la HanSa Berg turcii, 

unde ni se dau cafele tureeşti foarte: bune, 

duleeţi şi rachiu, totul pe 60 de parale. Acolo . 

găsii şi doi turci trăgînd din. ciubuce cu o: 

adîncă seriozitate . . . o 

De mult era de cînd doream să încerc şi 

eu caii de poştă despre care atita, s'a vorbit. 

Cu prilejul acesta mă încredinţai că caii sint 

buni şi că surugiii nu şi-au furat buna, lor 

reputaţie. “Totdeauna am gîndit şi am spus 

că, surugiii noștri merită a avea o istorie a 

lor, şi eu tras nădejde că “a veni ziua cînd 

se va serie Piziologia surugiului, precum s'a 

sexis aceea a unui marenumăr de clipuri mai 

puţin interesante şi mult mai. interesate. “ 

Mi-a dat în gînd să-i pun pe scenă... Cite 

N a)
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or mai zice ei despre persoanele ce au purtat! 1). 

Dar lecţia mi-a fost spre învăţătură; de acum 

înainte urăsc teatrul; calea lui e plină de 
spini, şi chiar de nu duce la glorie, apoi de 

sigur duce în ecsil!: , | 

Alergasem vreo şapte ceasuri în goana 

mare, cînd, trecînd pe lîngă o trăsură, cunos= 

cui obrazul unul prieten; într'o elipă ne fă- 
curăm semne şi stăturăm. E de prisos a-i 

spune numele; e bălain, rău seris .]a stăpânire, 

şi poartă adese căciula, ţureănească. 
— Unde mergi, fu întrebarea sa. 
— În ecsil, fu răspunsul meu. N 
— Ce spui? | A 

— Priveşte la tovarăşii de drum. 
— Unde? ! . ia 

-— Dincolo de Dunăre. 

„— Pentruce? 

A
,
 

— Reacţie a întîm plărilor dela 25 lanuarie. 
— Bine, tu nu erai amestecat în ele. 

— Ce face aceasta Vă pedepseşte pe voi 
în mine. . 

— Alt ceva. 

1) Od. „au purtat cu olacul“ (fer. Ron, III, 434).
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__ Mai întii aceasta ar fi deajuns. Apoi 

se fac arestaţii în toate părţile şi pe tot mi 

putul. Astă noapte toţi caii de poştă au fost 

puşi pe cercetări. Ea 

— Mat “sînt şi alţi eesilați? 

— Doisprezece .. - 

— Nu şuguiești? , 

— Aş'vrea să pot. Călătorie bună! Dar, 

stai! tu unde mergi? | 

—— Mă, duceam la Birlad; dar âcum am 

schimbat părereae Mă întore la Iași. 

— 'Ţin'te bine... au să te pună la gros 

— Cale bună! 

— Aşijderea,! 
a 

— Să trăiască întîm plările dela 25 şi 

reacţia! 
„o 

— Formele sau păzit? Judecata a fost 

lungă? 
- 

— Cât să mă ure în trăsură... Dar ce 

gindeşti tus iubitule?! Ne | 

Mă pornii pe ris; la exelamaţia radicalului 

meu; mînile noastre se MÂŞCAAL în aer ca 

niște telegrafe, pe cînd surugiul cu. un chiot 

mă sbură în poştă. | 

Priviliştea locului ce st bat e tristă, stearpă 

y
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și pustiită; sînt tot cîmpii întunecate de. eri- 
„Yăţ şi semănate je ici Şi colea cu delulete-şi 
movile, cari nu schimbă, înt”un nimie uni- 
formitatea, "locului. D'a-lungul drumului nu 

“e casă, niei sat; la dreapta şi la “stînga se 
zăresc în depărtare cîteva colibe, ruşinoase— 
Sar crede—d'a se arăta. Timpul e întunecat, 
şi de frig bag nasul în blană și strie suru- 
giilor a goni şi mai tare... La Birlad întir- 
ziem un ceas: un sfert ca să cumpăr pîne, 
să'nghiţ un păhăruş de rachiu, împreună cu 
excorta mea, şi trei sferturi la poștă, spre a 
da căpitanului vremea, de a-şi face tabietul 
după masă şi a-şi trage ciubucul. Ce să-i 
faci! omului îi place a trăi bine!.. Pină la 
Tecuci vremea se schimbă, cînd spre vînt, 

“cfad.spre ploaie; pulberea şi glodul se luptă 
pe rînd asupră-mi. N'am nimic de spus de-. 
spre aceste două tîrguri; mi se părură aşa 
murdare, aşa despuiate, încît ni plătese nici 
vorba. Să facem însă O deosebire: la 'Tecuei 
se găsese covrigi minunaţi. 

D'aci pînă la Foeşani ploaia pică fără în= 
cetare; la cea din urmă poştă era: noapte. adincă; numai ştiam unde mă aflu, 'nici ca



„Soveja | 45 

fel de ţară străbatem. Cind ajunsei la Dom- 

nul Ispravnie, nu-mi sta prin putinţă a mă 

cobori din trăsură; glodul ce se strânsese pe 

mine mă oprea da mă mişea; nu puteam să 

înțeleg, ce este în căruţă; a trebuit să aducă 

o lumînare ca, să mă descurce şi opt braţe ca 

să mă desnămolească. Domnul Ispravnie _ci- 

tește poruncile; escorta mea mă dă pe miînile 

d-sale, şi primeşte o adeverinţă ca şi cînd aş 

fi fost un colet de mărfuri. Mă spăl pe obraz 

"de glod şi. de pulbere, şi fiind abia 81/2 cea- - 

'suri, mă due să mănchin cu plecăciune la 

" Domnul Ispravnic şi la toată sindrofia ; erau 

vreo şuse-şapte inși; cărora le plătese buna 

lor primire prin citeva ştiri nouă, cari tree 

din gură în gură, şi apoi. mă duc să mă 

cule întrun pat de -minune. În gesil totul 

nu e :de lepădat, şi niciodată: un pat bun 

şi un pahar de ceaiu mau mai.muli preţ. 

„28 Pevruarie. Abia la zece ceasuri m'am 

trezit; uşa se deschide, şi văz intrînd un cap . 

de Cazac; mă. recunose că sînt.al lui. Vă- 

zind că nu mai dam nici un semn, s'au fost 

temut ea nu cumva să fi-luat-o la fugă 

noaptea. Mă îmbrace în grabă, şi ieşind  în- 

. 
, 
!
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tilnesc pe 'contraceiul poştelor pe care nu lip- 
sese a-l felicita pentru buna stare a oteupu- 
ui 1) său; în sfirşit, mă pregătesc a mă porni 

la Soteja, unde este soarta mea da merge; 

„ce-i mai de trebuință sînt albiturile; cumpăr. 
dar, groaznice de scump, opt cămeşe — pentru 

un ecsilat—de ajuns,—două duzine de călţuni— 

e cam mult—şi tutun—e de prisos! şi, cît mai 
rămîne din ziua aceea, stau de mă odihnese 

şi dorm. Se aprind lumînările; sindrofia se! 
adună; nu voiu descrie acea, sindrofie, căci e 

tot ceea, pe care o întilnim: în toate tîrgu- 
rile noastre de prin ţinute, ba încă chiar _ 
şin. Iaşi.: P'aici se vorbeşte mai mult pe 

| munteneşte. 

Se deschide uşa, şi intră un boer bătrin, 

care pare a fi un patriarh al loeului;... e 
îmbrăcat moldovenește, şi'eu stau -de-l pri- 

vesc cu curiozitate, s sau ca, pe o curiozitate. 

Nu ştiu pentruce, de cire ori întilnese? zeite 
unul din acei sălbateci cari au păstrat: ve- 

chile straie, mi se pare că în felul lor ei ju- 

„decă foarte: sănătos şi au în sineşi un -ce pi- 

1) Serviciului administraţiei.
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torese; iar cînd vorbesc, graiul lor, şi de n'ar 

fi plăcut, e plin de originalitate. Azi numai 

ei au rămas cari să vorbăască pe moldore- 

nie. Văzînd pe acesta, mă aşteptam ca să - 

înceapă a povesti, şi nu mă înșelau.- 

În tot ţinutul nu se vorbeşte de alta decit 

de un întreit omor, săvîrşit, în împrejurări 

groaznice, de către şapte inşi dintrun sat prin 

căre am să tree vine. Acei oameni s'au prins, 

“şi d-l Ispravnie ne arată armele ce s'au găsit 

la dînşii: un cuţit tare tăios, cu ascuţișul de 

două palme lung, o păreche de pistoale răle 

şi un frumos iatagan cu mănunchiul de argint 

săpat, care negreşit că este de furat. Crima 

„sluji de temă, şi fiecare înşirâ numele tilha- 

rilor pe cari i-a ciinoseut; Voicu, Petreanu, 

şi alţii reînviase, şi mai mult de cincizeci de 

ori auzii reviind în vorbă numele Olleanului. - 

Țara de jos a Moldovei e înteţită de tilhari, 

sau că loenitorii ei au păstrat aceasta ca un 

rămas din vechia lor vitejie şi din obiceile 

de jaf ale răsboaielor din trecut, sau că le-a 

dat pronia. 0 aplecare firească aşa. de neno- 

rovită; dar sînt sate: întregi, ba şi ocoale,
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care se bucură de o reputaţie foarte îndoiel- 

nică, fără ca aceasta, să le fie spre ponos. 

"Veni şi rîndul unehieşului d'a povesti; po- 
vestea lui e cam lungă, dar am ţinut-o minte, 

osebit numai de gesticulaţia lui, de cîteva în- 

jurături şi de acel pitoresc al limbii, căci era 
„şi glumeţ bătrinul. Am uitat numele tilha- 
rilor, numirea satelor şi locurilor, dar preseriu 
aci istoria cu. nădejde că se vor găsi şi acelea 
dacă nu voiu putea însumi a le pune cu vremea 

la locul lor: ” 
ee La 183 ... ceata aceea străbiitea ţinutul 

Putnii în toate: părţile. Era vara şi mare 

lipsă de păpuşoiu în ţara de jos; căile erau 
cutrierate de neguțători şi de cară ce mer- 

geau să ia merinde în ţara, de sus... Într'o 
_zi, ceatade eare e vorba, întilneşte pe drum, 

pe lingă Agiud, doi Turei, îi calcă, îi jefuieşte 

întrun minut, şi încalecă apoi, luînd d'a-lungul 

malurile Siretului în jos: D'asupra Mărăşe- 

ştilor întîlneşte vreo şaizeci de care moldo- 

veneşti şi munteneşti, ce se duceau să cum- 
pere popuşoiu; pe dată ce tilharii vostiră un . 

cuvint şi. arătară pistoalele, toţi căruțașii o 

rupseră la”fugă, care 'ncotro putu, unii puin-
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du-se cu burta la pămînt, alţii ascunzindu-se 

prin mărăcini, alţii alergînd “cit îi ţinură pi- 

cioarele; hoţii: traseră pistoalele mai mult în 

vînt, nimeni nu fu atins; dar numai spaima .. 

Fi adunară vreo şapte mii de lei, cari tot 

sînt ceva pentru nişte tilhari şi cari sînt 

foarte mult pentru nişte ţărani: Nemulţumin- 

du-se însă pe atita, ei, tot în zioa aceea, cir- 

mese în spre munţi şi apucă drumul d'a: 

dreptul prin cîmpie; ... aveau cai buni hoţii !.. 

Pe la apusul -soarelui intă-i că sosese la un 

sat1); pe cîmpie nu daseră peste alteineva decit 

peste un biet răzeş ce-și treiera griul. Hoţul 

milă nare! Unul din ei luă binişul din spi- 

narea românului şi-l puse pe al lui; apoi in- 
. 

trară în sat. 

„Tocmai în ziua aceea, pentru păcatele mele, 

venisem şi eu de prin ţară, într'o căruță cu 

un cal, şi trăsesem la, hanul din sat ca să 

noptez acolo cu vreo patruzeci de care ce-şi 

făceau conacul. Ştiam că locurile acelea sînt 

PI o 

1) In ms. e un nume propriu (ms. 311 f. 69., verso); . 

am menţinut redacțiunea Îi Odobescu (Rev. hom., 

III, 437). 

13503 ă | 4
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cutrierate zi şi noapte de hoţi, şi mă fe- 
ream de vreo pacoste... Vremea era cam 

tulburată; tuna cam înfundat şi începuse a 

pica, stropituri late de ploaie. Nu era cu pu- 

tinţă să mă adăpostese în cîrciumă, de mulţi 
ce erau într'însa... Mă înfăşuraiu şi eu în- 
tr'o ipingea, vechie de aba, mă stircii în că- 

ruţă, şi cîreiumarul îmi 'asvirli d'asupra 6 
rogojină.. Doar că apucasem să mă cule, ră- 
suflind. abit-abiă, şi simţii „că se ridică ro- 

gojina; o mină îmi' dete ipingeaua, în lături, 

şi mă pomenii faţă în faţă eu căpitanul cetei 

de hoţi... Numai cit avusei vreme să asvirl 
la dracu. punga mea cu vreo două sute de 
usluci ; îndată, mă şi scol și intru în ctrei'mă” 
în urma căpitanului... Era tare întunerie;..: 
hoţul chiană pe cîrciumar şi-i poruncește 
s'arlucă luminarea. | 

„N'am lumînare, răspunde vînzătorul de vin!) 
dar dei „astepta puţin, m'oiu duce să iau dela 
mine. 

Auzii răsunînd o palmă; unul “din hoţi 
scoase O legătură cu lumînări, şi, scăpărină cu 

1) Od. „drendariul“ (Dev. Rom., III, 438).
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amnarul, aprinse două. Una mi-o deteră mie 

în mînă, poruneindu-mi s'o ţiu. Mă făcuseră 

'sfeşnie tilharii!. Drept să spun că îghemoni- 
conul meu de boer se cam slăbise; dar oprii 

" parâponul pe seama mea. Pe cealaltă lumi- 
nare, o lipiră de sobă... Nu iu minte să fi 

văzut vreodată în vieaţa mea chipuri aşa 

mîndre; ai fi jurat că nu-s tîlhari. Ş'apoi ce ă 

arme, ce straie la dînşii! numai firuri şi să- - 

pături de aur, înprumutate de pe la călători... 

Eu, biet, stam în mijlocul casei, numai cu 
cămaşa şi -antiriul pe mine, şi cu cismele 'n 

picioare; şalul dela briu se desfăşurase în val- 

virtej dela "'nceput... Şase hoţi ieşiră afară;.. . 
apoi îndată începură a intra în odaie ţăranii, 

tovarășii mei: de conac şi de” pagubă, cite 

unu-unu; toţi şezură pe laviţa dela părei.. 

fără să eîrenească; după dinşii veniră şi hoţii, 

care începură a cerceta pe fiecare şi a scor- 

moni 'prin buzunare şi prin chimire. Despre 

parte-mi, cu mare foe şi grijă. cătam la, toate 

cite se petreceau. Pe dată ce vreunul era 

jăfait gata, mi ţi-l asvirliau pe un crivat 

- mare ce era între sobă şi părete, de ajunsese 

acolo să stea grămădiţi ca niște saci de făină. 

N
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Cînd mîntuiră această posnă, doi dintre. til- 
hari luară pistoalele în mînă şi ieşiră afară 
de strajă. Ceilalţi şase chiemară din nou pe 

„cîrei'mar şi-i porunciră s'aducă din pivniţă vin 
_şi o putinică de iere moi, care trebuie să se afle 

acolo... Diavolii cunoşteau bine locurile, căci 
în adevăr icrele erau aduse pentru privighe- 

tor!). Cirei'marul aduse o mescioară, rotundă, 

cu trei picioare, vin, pîne şi ierele cerute. Că- 

pitanul se răzimă de o crăpătură ce era în 
părete şi slujea, drept fereastră, și ceilalţi şe- 

-zură  înprejurul mesei; îmi făcură semn să 

nvapropii,.ea să le fac lumină, şi se puseră pe 

o mîncare ţeapănă şi foarte adese stropită, la 
măsea ... Înţelegeţi, Domnia-voastră, că Dum- 
nezeu n'a făcut pe boeri ca să stea în pi- 

cioare pe cînd mănîncă mojicii; de aceea, în- 

cepusem eu a mă cam stenahorisi, cînd deo- 
dată S'auzi un sgomot mare despre sat. Prin-" 
sese de veste că la circimă au căleat hoţii şi 
veneau oamenii armaţi cu furci şi cu bite, | 

făcînd larmă mare... Tilharii însă nu se clin- 

1) Cuvîntul acesta este și la Russo tot în rom: âneşte - 

(Ale: 317, £. 31).
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tiră,... sgomotul creştea mereu; dar doi înşi, 

strigînd mai tare, ziceau în gura mare: „Măi. 

_ oamenilor, cătaţi-vă de treabă !. Mergeţi pe la 

casele voastre: care aveţi neveste, cu muierile 

voastre; care n'aveţi, cu ale celorlalţi!. ..“ 

Apoi răsunară două pistoale slobozite tot o 

dată în vînt, şi bărbaţi, femei; copii, toţi tă- 

cură... Hoţii din odaie îşi căutan de bere. şi 

de mîncare; peste puţin însă, alte strigăte se 

auziră, împreună cu împuşcături. Fugarii 

luâse înt'ajutor mai multă lume și veneau 

de această ' dată cu o larmă groaznică. Stre- 

jile strigară: „Ieşiţi“ La aceste cuvinte, căpi- 

tanul sări peste masă cu âşa multă furie, în 

cît mă trînti pe jos. Pînă să napuca mă 

așeza, bine pe picioare, toţi dase năvală afară 

şi sta pe prispă dinaintea uşii. Huietul se 

făcuse aşa de mare în cît socotii că toată cîr- 

ci'ma era cuprinsă de gloată: șasesprezece fo- 

curi răsunară de 'rînd şise făcu iarăşi tăcere. 

De astădată tilharii se “napoiară în odaie, îşi 

"umplură armele şi se puseră iarăşi la masă ... 

__»— La spune, boerule, întrerupse aci unul 

„din ascultători, te aud povestind multe Şi. mă-
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runte; dar despre buşelile ce vei fi căpătat şi 
domnia-ta i în vălmăşag nu pomenești de fel... 
“— Să mă jerţi, domnia-ta; eu n'am căpătat 

“niniie, Drept vă “spun că m 'a prins şi pe mine 
mirarea, cînd m'am văzut scăpat teafăr printre 
picături. Dar tilharii erau veseli și foaite 
mulțumiți de prada, zilei; nu lea inai stătut 
să, se lege de mine... După o jumătate de 
ceas, ei 'încălecară ca să iasă din sat; "dar 
tocmai la capul satiilui erai 0 cîrci” mă în bordeiu 
ce-o: ţinea un Musca] anume Ivan „.. doi turci 
se odihneau ăcolo, ... auzind înpuşcăturile, ei 
socotiră — “păgînii — că este . vreo nuntă în 
vecini, măcar că era în postul” Stn-Potrulii ; 
„spuseră lui Ivan să meargă să vază ce e p'a- 
fară şi iar se culeari. La o fugă de cal „dela 
sat, vân se întâlni cu hoţii. | - 

— Să-ţi fie noaptea bună, bădiţă, zise inu] | 
lui: Tvab, dar cine eşti tu? A 
_ “Ivan” cirei "ar ul. .. „mă due î în sat să văd 
ce-i p'acolo ... 
= Dar pe la! tine ce veste, badă Tvanes” 
„= Ce să fie? nimic, Ia doi, Turci, au mas 

la mine la” adăpost. 1 =: A 
m Făctendărăt deasă! îi 
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“ Dilharii deteră. “Biniteni | cailor, “lasină pe 
Ivan s să-și urmeze calea sau să, se, întoarcă, după 
pl: ac. La vîrci “mă pomenită, ei, descălicară, Și 
traseră, cu „urechia; nu. S'auzea alt sgomot 
dee At „bătaia unei mori. ce! era mai “departe - 
de o asvirlitură de puşcă; la moară, lucea, o 
zare 'de lumină; altmintrelea, peste tot, era 
tăcere şi o noapte. mîndră, „din luna lui Iunie. 

| Hoţii S'apropiară, . des bordei, şi văzină ușa 
deschisă, se îndemna unii, pe, „alţii să, intre 
mai întii, căci se temeau de vr'o cursă, dar 
In, ei cumnatul căpitanului, cel. ei cu. biriişul 

cu. toţii. “Ardea în Iăuntru un fel de candelă 
ce d! abia Tumina;, pe: pat. "dormeau duşi: a- 
mîndoi turcii, cu armele lingă, dînşii: unul . 
bătrîn şi „celălalt tinăr, ca. de yreo 19 — 20 
de anişori. . Hoţul . cu binişul luă mai . întii 
armele, apoi ridicînd. de urechi. pe. tureul cel 
tînăr, îl dete pe. mîna, unui. tovarăș de ai „Ski, 
care. îl treci „altuia, şi astfel „bietul băiat pînă . 
să napuce. a se trezi bine din. somn, se po- 
meni mort fără d a scoate, un strigăt :). Turcul 

  

z 

1) Od. „fără da zice nici sânt Uteo. Rom. Il, 1,40),
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cel bătriîn, deși dormea, ca un ture, dar Ion 

nu nemeri tot aşa de bine cu dinsul; era, mai 

țeapăn, mai voinic “turcul, şi şiret; căci, sim- 

țind unde vor să aducă treaba, el se lăsă 

greu de pică pe jos şi amăgi întrastfel pe 

ucigași. Nu ştiu dacă vam spus că, osebit 

de pistoalele şi de cuţitele ce tilharii purtau. 

la briu, apoi mai aveau şi cite unele legate 

cu găitan de fir şi aninate de git, ca să le 

fie pentru scăparea din urmă... Pe cind sta 

“de se lupta Ion cu turcul, acesta, răsturnat 

pe jos, dete cu mina peste pistolul - hoţului, 

care se legăna de situl lui, şi apucindu-l fără 

veste, îl slobozi în pâîntecele tilharului. . . 

„Lovitura fu. ţeapănă, căci glonţul străbă- 

tind pe Ion, se înfipse întrun tovarăș d'ai 

„ui. lon şovăi şi căză jos... tilharii se pă- 

trunseră de” groază şi tureul se furişă şi fugi 

afară... Lon se văieta înfăşurat în binişul lui... 

„Cumnateloane, îi strigâ căpitanul, stăpîneşte-ţi 
firea... las” că te-om răsbuna!* Precum zise, 

aşa şi făcti; tureul speri iat, neștiind încotro 

sapuce, dase fuga spre focul e se vedea la: 

moară; dar în raza luminii, hoţii dau cu puştile 

Și cu pistoalele într'insul ca la semn... Ameţit
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de frică şi cătînd tot la moară,. turcul căză : 

în scocul morii şi roata îl ridicâ sdrobit şi 

sîngerat.. Acum cel puţin se eredea el seăi pat, - 

dar oamenii dela moară, deşteptîndu-se din . 

somn de atita huiet,. ori că-au socotit că-i 

vreo stafie, ori că au crezut că-i vreun hoţ, 

se repeziră cu ciomegele pe dinsul şi-l uci- 

seră de tot... Peste un ceas muri şi lon... 
Ceata îşi urmâ drumul înainte; cînd se re- 

vărsă de ziuă, ea,treci hotarul muntenesc, 

unde muri de oboseală şi de pierdere de singe 

celălalt hoţ.ce:se rănise... Căpitanul şi to- 

varășii lui plătiră moartea acelor doi soţi, 

ucigind un biet om nevinovat, şi se duseră în 

cale lungă pină dincolo de Craiova... Nu 

ştiu ce se mai făcu căpitanul şi ceata, lui... 

dar era voinic om căpitanul şi înimmos tare!“ 

Istoria fusese cam lungă, mai ales că şi 

mie mi-au scăpat-din minte multe din amă- 
muntele ei. Unsprezece ceasuri sunase și mai 

toţi ascultătorii se apropiaseră de ușă, cu şăpeile 

şi cu căciulile în mîni (la Focşani pălăriile 

se obișnuese numai Dumineca şi zilele de săr- 

bătoare). Povestitorul luă şapea în mînă, dar 
pe pragul uşii el sfirși într "astfel istoria:
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— „Să vă mai spui însă că „eu, rămiîind 
“singuri bei trebuie” să! ştiţi! că toți țăranii 
fugiseră unul! după altul — ină pusei 'pe gîn- 
duri, aprinsei un foc: biare-mare, întirisei” un. 
covor dinainte“i 'şi mă lingii. Eram acunia 
singur,- stăpin şi chiriaş al casei, de Yrerie 'ce 

„chiar şi. cîrei'marul”' fugise: Mă uitam Cum 
ardea focul şi stam” 'de "mă gindezim ; can 
peste o jumătate de : "ceas, intră an biet „pă- 
cătos de neamţ şi se aptopiă de foe; îşi scoase 
sei; îi mulțămii. Ai i 

— Ce veste, Domnule” Neamţule 2” 
n— Pînă să nu intru în sat m "am întâlnite cu 

o ceată de oameni călări, cari mi-au cerut pipa. 

  

, Ma speta „— Ei, şi-ai dat-o? , : 
— Ba nu, n'am vrut şi m an ponienit cu - ia 

douii gîrbace pe obraz... 
— Mulţumeşte lui Dumnezeu Gai scăpat 

cu "atita. Aceia, erau hoți; acuma ieşiră d'aci 
"din cîrci“mă, unde au jătuit o sumedenie" de 
de oameni. . Da 

»— Ah! mein Gou, strigă Neamţul şi fără 
s'asculte ce-i. mai spuneam, şi-a luat geanta, 
şi băţul şi. Sa pornit Neamţul ca 0 săgeată. 
„Mic -am petrecut restul nopţii foarte liniştit.



Soveja - 59 

La aceste cuvinte bătrînul zise „bună seara“ 
şi ieşi, ” 
— Vorb bă de pomană la moşneagul, acesta, 

îmi zise “Îspravhicul, după ce ieşi bătrînul boer, 
Aşa” are el obiceiu să tot spună la. secături. 
Nu eram cu totul „de părerea domnului 

Isprav nic, . .: . dar starea, mea de, osîndit po- 
litie nu mă ierta să am păreri deoșebite, Dădui 

“ dar din cap cu un zîmbet de învoire, şi, cu 
capul plin ca o baniţă de aceste povestiri, 
mă dusei să mă cule.., . ' 
Seara de azi Și “patul, de eri vor răminea ca 
ainintii plăcute. 

J 1 Martie. — —E ziua plecării... “Viincăra” ) | 
în pripă. Ispravnieul ! mai - dă ceva porunci şi 
ne pornim însoţiţi de „patru cazaci, ... În 
dreapta, + Și n stînga norodul cu căciula în 
mînă se“ "nchină” la „noi. . cînd zic noi... în- 
ţeleg pe Isprasi nic” şi nici. pe dînsul, ci pe ca- 
zacii noştri, Sau mai bine tot sgomotul ce 
facem. Disdedimineaţii vremea, e frumoasă, ! 
dâr cam ger!.. trage un vînt reece?)... Eu 

  

3) La Oa. „dejunăm“ (Per. Bom; III, 441), 
1) La Odo. e adăugat: „de usturăi “(Ber. Rom; 

III, 349),
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mulțumese în mine d-lui Catargiu pentru 

blana sa, şi Ispravnicul mulţumeşte ursului 

în care e 'mvelit... eu dinsul el coprinde imai 

toată, trăsura... Eu mă stîreese întrun col- 

țişor, fără Wa erieni.... Crivăţul suflă aspru 

din partea munţilor, ale căror culmi se văd 

albind de omăt... Drumul ne duce prin nişte 

cîmpii ce par pustii; nici un copac, nici 0, 

casă; iei şi colea nişte piriiaşe, ce le trecem 

fără pod, nişte sătuţe sărăcăcioase; pretutin- 

deni o privelişte de pustietate şi un ce jal- 

nic... Poate că starea 'mea îmi arată toate 

într” asttel. P'alocurea în cîmpie, mai ales 

lîngă vaduri, se zăresc nişte cîrei'me .tică- 

loase, de-o înfăţişare îndoielnică, din ale căror 

„ciardace, în dalbele zile ale verii ochiese til- 

hiurii pe călători şi rîd, pitiţi la minbră, de 

oamenii stăpînirii... căci aici e ţara tilha- 

„rilor, şerpuită de pirae, scăldată de Putna şi 

de Siret, aşa, de mult lăudate în cîntecele bă- 

trinești!; adăpostită sub plaiurile cu potiei 

„ascunse şi eu colnici nerăsbătute, în dreapta 

') Expresiunea traduce pe originalul DBallades (Ars. 

Sf 76).
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sînt poalele munţilor eare meing ţara Viancii, 

acea vatră de oameni îndrăsneţi, cu obiceiuri 

patriarhale. păstrate dela străbuni, cari de * 

veacuri au păzit ţara de Unguri, şi neatir= : 

nareă lor. de boierii pămînteni... Dineoac - 

pe coasta aceea, stearpă azi, miine, la vară, 

se vor înălța mii de vițe, mîndria ţării şi 'n- 

- belşugarea, locului, căci locul se chiamă Odo- 

beşsti 1). Vinul” bun; muntele?) vecinătatea 

ambeior hotare, muntenese şi unguresc; blin- 

deţea şi starea uinilită 2) a ţăranului, avuţiile 

pămîntului, toate adunate la un loc au făcut 

ca cîmpia, Putnii să fie cuibul vestit al ho- 

ţilor. Toţi tilharii cei mari s'au cutrierat pe 

aci... aci au voinieit Voicu şi tovarășii-lui... “ 
N . - 

d'abi& un sfert de ceas d'aici e locul unde , 

sa dat prins după o zi de luptă erincenă; 

' 

1) La Odob.: „căci aci se chiamă că sunt Odobeţtii“ 

(Bec. Rom. III, 449); în ms.: „car cela s'appelle Odo- 

besti“ (f. 76, verso). ia , , 

2 La Odob.: „Vinul bun dela podsorie*“ (Rev. Rom. 

III, 442); în ms.: „Le bon vin la montagne...“ (idem). 

3) Ambele expresiuni traduc pe?aV'hum[eur)] (fs. 217, 

f. 16, verso). a : 
1 

7
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alături cu mine stă chiar acela care povăţuia 1) 
pe biruitorii lui. Pe dată ce vezi malurile 

: Siretului, ţărmurii Putnii, înfățișarea eîmpiei 
„şi a muntelui, te pătrunzi lesne despre miș- 

carea, ce ele. dau acestor: locuitori, în veci 

pribegi şi, risipiţi, „. înfăţişarea cîrei'milor îţi 
spune de sineşi tot ce s'a petrecut în ele şi 

ce hre să se mai petreacă; parcă se şi aud 
chiotele beţiei; înjurăturile tîlharilor, risul 
lor grosolan şi văietările bieţilor împilaţi. . . 

Şapoi, spre a, desăvirşi priveliștea, în la- 
turile drumului mare, pe aproape de sate, se . 
vede înălţindu-se din “ţărină fumul unor co- 
libe, care şi acele sînt eirei'me de altă fire... 
Printre locuitorii locului Sau. amestecat o 
mulțime de Sirbi, de Bulgari cu feţe moho- 
rite, cari nu se ştie de unde vin şi nu se 
ştie cum îi chiamă... Iati-mă: sosit, după ce. 
am trecut Putna, la un sat slut și jigărit ce-i | 
zice Girlile, şi unde s'a petrecut mai dăunăzi 
un groaznice măcel. Pana se scîrbeşte a, “po- 
Vesti asemenea uricioas6 cruzimi; casa păti- 
PNI 

î) Cuvîntul trebue luat în înţelesul arhaic, traducînd 
"pe originalul „dirigeait“ (043. 311, f. 77).
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maşului e spartă şi bortită... Un sîrb cu 
nevasta, eu moșul şi cu un -copil al său au 

fost măcelăriți... făptuitorii sînt la isprăv- 
nicie și tăgăduiese... Să trecem înainte!.. 
Vîntul tot suflă tare... noi trecem Şuşiţa, un 

pîriu a căruia obiîrşie e depărtată ca un ceas 
de locul ce-mi este hotărit... Cat'la elea să-i 

„prinz cunoştinţa, şi după apele-i.repezi şi tul- 

burate, după prundişul din matea lui, nu-mi 
lasă, îndoială că e fecior de munte... Atît de 

mult cat la dînsul încît nici bag în seamă | 

cam părăsit cîmpia şi că ne oprim.la gura 

unei văi prin care Şuşiţa iese în dreptul Pan- 
ciului... Apoi iar luăm Şuşiţa în sus, pe o 
cale ce s'ar numi mai bine chiar patul pi- 
rîului... Alături unul cu altul vin satele Var- 
nița, Verdea! ), sate răzășeşti. .. P'aci-s lo- 

cuitori mulţi... Apa prin care umblăm sapă 
muntele după placu-i, răsleţindu-se şi îngus- 

  

1) La, Odob. „Varnita şi Verzii“ (Pe. Rom. III, 
443); ms. dă: „WWarniza, Verdi“ şi încă un cuvînt in- 

descifrabil (£. 80); am îndreptat numele satului „al 
doilea după Afarele dicţionar geografie al Rominiei, 
Buc. 1898-—1902,)
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tîndu-se; despicind văi răsfățate şi răstrin- 

gîndu-se deodată în maluri... Din nenorocire, 

pe cer plutese nori posomoriţi; viscolul ne * 

vine de pe culmea munţilor, şi în dreptul Ră- 

coasâi, omătul pică cu fulgi îndesaţi; noaptea . 

- se apropie; zăpada întunecă cerul; trăsura 

abia se mişcă; vîntul răstoarnă pe surugiu. 

Copacii se acoper cu alb. Şuşiţa mugeşte cu 
jale... adevărată zi de exil... Ispravnicul în- 

jură, iar eu scot capul afară din trăsură şi 

rid văzînd cum pică omătul şi cum se zu- 

grăvese pe cer creștetele munţilor; răsuflu- 

aerul şi mă grăbesc a mă împrieteni cu l0- 
-curile ce mă vor găzdui. Era, noaptea adîncă, 
„cînd ajunserim la, eîmpii, unde se 'mcep ade- 
“văraţii. munţi... Vremea era tot rea... ar fi 

„fost cu primejdie a înainta... şi moldovă- 
naşul meu de Ispravnie navea pentru ce a-şi 

primejdui pielea. .. Stim acolo de cinăm, şi 

Ispravnicul -trimite de ştire egumenului mă- 

năstirii, care e depărtată de un ceas; iar eu 

îmi încep exilul, dormind pe un pat: fără 

pernă, fără, saltea, fără oghial1)... Mi seneep 
zilele mele de încercare, şi cu toate aceste 

5 Plapumă.
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am dormit pănă sa făcut a. doua zi ziuă 

mare şi luminoasă. o 

2 Martie. — Eyumenul soseşte călare.... 

.Priveşte-l şi 'ntreabă-l de viaţă!... EL vine în o- 

„daie cu o pipă pemţească în gură şi ne.dă ziua 

bună şuguind... La urmă vin formalităţile: 

Ispravnicul mă dă 1) lui, precum mă primise. 

dela escorta mea din Iaşi... sub luare de.a- 

deverinţă. Acum nu mă inai poate pierde, şi 

dacă 's'o *ntîmpla una ca, aceasta, avem ce-mai 

reclama. Se citeşte ofisul domnesc care zice: „Să 

se închidă Alecu Russo, ca un xăsvrătitor 1 

oxînduielii publice. din ţara sa; să, se privit. 

gheze. zi şi. noapte de către doi jandarmi des-, 

toinici şi nemitarnici; să se ţie la cea mai: 

aspră opreală, fără a i se da de scris sau a 

primi el scrisori, şi a 'se aşeza pe hrană de 

fasole şi pe canon de rugăetnai, spre a-şi veni 

la pocăință şi lo, ispăzenia păcatelor“. . . ae, 

Mă uit cu jind la d. Ispravnie care se 

"toarce ucasă la d-lui şi, împreună cu noul 

meu temnicer, apue calea închisoarei. Şi calea 

  

„A La Odob: ptrădă*“ (Dev. Rom. III, 413); m.s. dă 

„remet* (£. 80 vs0.). . . 

17503 
%
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şi vremea, merg tot stricindu-se din ce în: ce 
„mai mult... .: sîntem în zilele Babelor, adică 
nouă zile d'a-rîndul are să fie şi “frumos și. 
urit, are să plouă, să ningă și să bată vîntul, 

:şi din cînd în cînd soarele se va arăta 1) cu 
razele sale... sosim pe omăt... în preajmă-mi 
văd numai brazi. şi stînci ... locul îmi 
pare trist... 2) Îndată dar mă şi due de mă 

"eule... seara la cină mă trezese ... dar nu- 
maidecit adorm din nou fără de a căta în- 
prejur. . 

3 Martie. — Vremea e pe schimbare. De 
şi e vînt şi: omăt, mă strecor p'afară ... pri- 
veliştea nu e veselitoare; satul stă în fundul 
unei văi scobite de apa Suşita... casele nu 
se văd, dar fumul din ogiacuri stă chezaş 
pentru ele... schitul deşi mai înălţat decît 
satul, stă rezimat de nişte munţi, cari cu pă- 
duri, cari despiiaţi... unii parcă sînt bol- 
navi... N'am nici o carte şi mi-e tare urât! 
Temnicerul meu se porneşte mîine... cat pe 

  

') La Odob. e adăogat cuvindul „rinjind“ (Bow. Rom. INI, 444). 
” 

2) La Odob. jîntristitore (ibidem).
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fereastra, odăii mele... şi văd chiliile mînăs- 
tirii şi biserica . . . se face o îngropăciune. Totul 
aci e trist, 

„Nu ştiu de ce sînt tot posomorit. În zadar 
îmi tot: povesteşte părintele la istorii; mi-i 

“urît şi de dinsele. Mi-i urit chiar de a serie... 
Altă dată vă voiu povesti istoriile Părintelui 

şi obrazele vizitatorilor mei. 
5 Martie. — Mă aflu cu totul singur.... 

de urît spun- să-mi aducă din biserică o carte 
pe 'care în zadar o răsfoiese, fără de a putea 
citi un moment pe dînsa... Trag tutun şi 

mănîne de patru ori pe zi... Îmi spun că 

sînt două ceasuri turceşti şi'eu am şi mîricat 

de seară... Mă culc... dar de dormit nu-i 
nădejde; în zadar cat de un ceas a îmblinzi 

pe Morfeu... Aud sgomot... ină scol; un 
trimis dela Focşani îmi aduce rufe și straie... 
;mă pun iarăşi în pat ca să citesc... 

6 Jlartie. — Şi să nu cred în semne!... 

aseară pînă să nu vie trimisul dela Focşani, 

feştila lumînării de seu trosni şi eu ziceam 
în mine: „O să vie cineva; de n'ar fi hoţii!: 
ştiu “ar păţi-o, sărmanii; un biet eesilat! ce 
mai pomană!...“ Dar n'am vreme să seriu...
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citesc, căci mi-au venit şase broşuri şi Theo- 

phile Gantier „„. sînt bogat! 
7 Martie. — Timpul e întunecat, dar gata 

pe schiuibare. ... Jes în pridvor... Aerul e pri- 
măvăratee şi se aude cîntînd în pădure... Cat 
la munţii ai căror brazi i-am şi numărat, şi 

visez a cîmpie... Mă'ntore în odaie şi mă pun 

la fereastră... Jată biserica: schitul şi biserica 

sînt zidite de Matei Vodă Basarab!)... Au 

spoit acum din nou vechia, biserică... e sim- 

plă, de.un stil ce nu-i poţi zice nici întrun 
fel... Este şi o pisanie?) veche de cînd cu 

„clădirea... dar e slavonească,.. Din slavoneşte 

ştiu numai două vorbe ruseşti şi alte două 

leşeşti, şi acelea sînt pentru trebuinţele mele 

particulare, de aceea nu mă pot îndeletnici 

cu citirea pisaniei... 

Un slujitor al schitului. sosi acum dela 

Caşău, patru ceasuri de-aci... zice că sînt acolo 

trei boeri puşi sub paza satului; douăzeci de 

săteni” îi păzese pe rînd, strejuind cîte doi, 

î) Originalul dă aici „le Prinee Bassarabe“, probabil 

ca la tipărire să se compleeteze (J/ns. 311, f. 83 verso). 

2) În orisinal „inseription“ (idem). 
+
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zi şi noapte, la ușa lor. Prieepui îndată cine 

“are să fie. Aceasta dovedeşte că Ispravnicul 

de Bacău, pe care-l cunoaştem toți, a luat lu- 

crurile serios şi că a dat acelor boeri 0 în- 

semnătate pe care ei, sărmanii, de. sigur n'o 

merită. 

Această poveste. mi-a adus aminte pozna 

din săptămîna trecută, pe care 0 şi nitaseni, 

şi acum stau de mă gîndesc la, două lucruri. 

mai întîi, la cursa întinsă de d-nii Miniştri, 

în care d. Aga ma tras cu aşi multă di- 

băcie.....; a, fost o'adevărată comedie pe pă- 

mete.... Păcat însă că a cam dat de gol ma- 

rafetul comedianţilor !).... Se zice că oamenii 

răi sînt bănuitori.... apoi Zău;. nu-s om rău, 

căci n'am bănuit nimie.... Apoi iar mă gîn- 

„dese la, puterea domnilor actori sau ârtişti, şi 

nu mă pot domiri cum nişte oameni cari de 

atitea ori au rostit atîtea frumoase maxime 

şi învățături, presărate prin rame, comedii. 

tragedii şi vodeviluri, nau mai multă inimă şi 

ÎI 

1 Originalul, („C'est un vrai tour de -polichinelle... 

dommage que la ficelle ne soit pas mieux eachte“ 

(muz. 817, £. 8%). ” 

!



m _ Al. Russo 

n'au înţeles că li se cuvenea a fi cît mai 
_ mîndri, căci ori şi cum tot li s'ar fi întîmplat 

ceeace au păţit, şi că, cu sau fără hîrtia ce au 
iscălit aşa de mîrsăveşte, ei tot erau să fie 
exilați. Sărmani nepricepuţi, care n'au înţeles 
că în toată această istorie numai eu eram pe 
deasupra, ca fuiorul Wopii, şi că n'am fost 

„biet, decît prilejul spre a li se răsplăti pen- 
tru trebile de mai "nainte; în sfirşit, că dacă 
n'aş fi ieşit eu la iveală, sar fi găsit vreun 
alt pretext oarecare. Stăpînirea voia cu tot. 

“ dinadinsul a se Juca ; cu dînşii 'ascunsele. 
(Pricepeţi cuvîntul cum vă, va tăia capul!). 
Înţelepciunea turcească, după cum îmi spunea 
mai deunăzi temnicerul meu, zice așa: „Stăpi- 

„nirea soneşte iepurile cu carul cu boi şi-l 
prinde...“ Parabolă orientală, !,.. Paznicul meu cel mare, adică, Ispravnicul din Focşani, nu. 
mă uită... chiar âcum îmi trimise tutun; şi 
cîteva rînduri prea, drăgăstoase. 

8 Jartie. — Vremea, e minunată. Baba a întinerit... ea ne zimbeşte; dar tot i se cam vede ştirbenia . . . Adineauri stetei faţă la prîn- zul slujitorilor mănăstirii şi al lucrătorilor, 
afară la aer... Am mîntuit cărţile ce mi-au
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venit dela Iaşi;. era un voluni în şase bro- 
şuri al JMagazinului istoric: pentru Dacia, ti- 

părit în "Ţara Muntenească ... Nam ce spune 
despre publicaţie , şi despre scopul ei... e 

“frumos, e mare, e folositor. E multă sim- 

patie în cronica lui Constantin Căpitanul, multe 

muşcături împotriva Moldovenilor; dar e eftin 

la vorbă şi tare ostenitor; nu plăteşte cît 
Miron şi alţii. Am citit foarte mult osebitele 

bucăţi datorite redactorilor. şi m'am unit cu 

părerile lor, cu privirile lor istorice; dar această 

citire a lăsat în mine o întipărire rea. ..iat-o: 

patruzeci ani n'are să mai fie limbă româ- 
nească ; vom avea, românească italienizată, fran- 

țuzită şi nimic mai mult... De mult ce voiese 

a curăţi limba, a o îmbogăţi şi a o apropia 

de izvorul ei, sa format o altă limbă pe care 
țara n'o înţelege și nu o va înţelege în veci... 
Pricep ca Francezii să-şi fi alcătuit o limbă 

din latineasca stricată 1). şi din idiomele ga- 
lice, germanice, celtice şi altele; dar n'aș pri- 

cepe ca, cineva să se apuce a striea2) acum 

2) Originalul : „du patois latin“ (Mns. 311, £ s5, verso), 

2 » : „patoiser* (ibidem).
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- limba, franceză. De e vorba, să primim ziceri 

şi temeri cari să înlocuiască pe cele ce ne 

lipsese, sau cari sînt de baştină slavonă, atunci 

luaţi cel puţin rădăcinele latine şi daţi-le o 

înfăţişare românească. . . 

Răsfoinad pe 'Theophile Gautier, am dat peste 
faţa 75, ediţia din Bruxelles, unde zice: pun 

couvent est un monde, ete...“ Dau iertăciune. 

lui “Gautier, căci nu cunoaşte Soveja... şi 
mai ales fiindcă nu ştie ce va să zică a fila - 

Soveja fără de voia ţi. „i În Franţa se exi- 
lează numai dinastiile şi miniştrii . . : Cînd eşti 

exilat, chiar raiul ţi-ar părea iad ... mai şedea 

înti'însul, sub zăvor, nici trei zile... Toemai 

despre aceasta, părintele Acati îmi povesti 

pînă să nu plece, următoarea, istorie: - 

„În oarecare ţară, al cărui nume istoria 
nu-l spune, trăia un om bogat, care ca toţi 

bogaţii murea de urit. Intr'o zi, sătul de huiet, 

de politică, de elevetiri,. de petreceri şi de 

adunări, el hotări să-şi schimbe traiul, şi în- 

dată se şi închise în casă, fără ca să mai 
pună piciorul afară, fără ca să pofteâscă pe 

“nimeni la masă la dinsul, fără ca să mai 
„vadă vreun om pe lume. Schimbarea păr 

-
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“tuturor ciudată; toți în toate părţile nu vor- 

Diau decît de aceasta, şi oraşul fiind mic şi 

lumea. dintr'însul mult-vorbitoare, ştirea ajunse 

pînă la urechile Domnului, Craiului, Impă- 

ratului, Sultanului, sau cum îi va fi zicînd. 

fericitului muritor, care mustruluia acea fru- 

moasă ţară. Istoria îi pără și lui cirdată, şi 

spre a se 'neredinţa însuşi mai bine, trimise 

către ipochimenul nostrui) un adjutant al 

săn, poftindu-l să vie să prînzească, cu Inăl- 

țimea sa. E însă răspunse că roagă pe Măria | 

sa să-l ierte, fiindcă nu-i stă prin putință a 

ieşi din casă afară. A doua poftire, a treia 

“poftire, şi același răspuns . . - Învederat se 

simţea că stăruința Lui era îndărătnică, mai 

ales că şi ţinea acum de trei săptămîni. E 

înst, cunoscut 'că dacă supuşii au uneori stă- 

ruinţă, apoi şi domnitorii au voinţă, şi — ce 

este mai 'mult—au putinţă. de a-și îndeplini 

voinţele. Aşa şi Prinţul despre care vorbim, 

supărat peste măsură de aşa nesupunere, îşi 

aşterni într'o zi voinţa întrun luminat ofis, 

prin care poruncea să se pună la popreală - 

  

1) Originalul: -„ă notre original“ (Ms 211, î. 86, verso).
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omul care nu "primisg cinstea de a ospăta cu 
Măria Sa, şi să-l ţină, închis în casă, neier- 
tindu-i cîtuşi de puţin a ieşi afară. Un mi- 
nistru, un agă, sau un adjutant —nu ne spune 
lămurit care din toţi — fu însărcinat să-i 
facă cunoseut luminata poruncă şi să-l ţină 
sub pază. Dar, îndată ce citi ofisul, boierul 
nostru: îşi trînti căciula în cap şi cu mînile 
în şolduri, începi să strige: „Ce va să zică le 

“pla; acum am să ies... nu voiu să stau acasă : 
„cu dea-sila ... Ce am stricat eu, rogu-te?.,. 
placă, voiu să mă primblu în ciuda tuturor... 
„Măria Sa Împăratul n'are drept să osîndească, 
nașa de sineşi, fără judecată... Ce! adică legi noi 
„nu mai avem în țară?..“ Şi ieşi să se primble“. 

Las la chibzuirea fiecăruia, morala ce isvo- 
răște dintr'aceasta, | 

9 Martie. — Sînt bolnav. Către seară pri- 
mese o mulţime de vizite, adică, pe sub-ofiţer, 
pe un .vameş ciung printr'o întîmplare, şi trei 
cocoane: una e o mătuşă groasă, ce se crede 
încă, tînără, şi face nazuri; are în creştet un 
pieptene, deşi e cu părul sburlit; poartă rochie 
neagră, care a fost de mătase, și un șal, iar 
negru. Cealaltă e munteancă; nu-i slută, dar
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e. sulimenită şi înzorzonată, ŞI tirăşte după 
sine o manteluţă ce pare a fi fost. de drap-. 
de-dame. A treia, îmbrăcată en straie jumă- 

_ tate vechi şi jumătate nouă, înfăţişează curat 
chipul acelei frumoase şi puternice denumiri 
româneşti ce aseamănă pe femeia slută cu 
ciuma... Ele vorbese mult despre locurile 
de pe aci... se pling că nu pot găsi slugi. 
Se vede că oamenii locului nu vor să slujească. 
pe ciocoi; iată cuvîntul pentru care aceștia, 
îi numesc proşti; eu dimpotrivă îi cred, pentru 

aceea, oameni sdraveni. D'aci în sus se 'ncepe 
a se găsi săminţă de adevăraţi români, pre! 
cît au mai rămas în poporul moldovenesc. 
10 Martie. — Azi am făcut chef şi veselie!.. 
Aşa se şi cuvenea, azi e Duminecă... în ziua - 
Domnului toată fii iinţa cată să se veselească... 
chiar şi exilaţii. , 

Dimineaţa am ieșit în cerdac, ca să pri- 

vese. .. timpul era frumos şi ascultam cu 
plăcere cintarea cucoşului, colo în sat. De- 

„odată, aproape de mine, aud plinsete Şi văie- 
tări, şi zăresc la picioarele mele, într'o ogradă 

care este totdeodată loe de păşune. al cailor, 
” livede de pruni şi cimitir, vreo douăsprezece 

i
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miuieri stînd în picioare pe nişte morminte şi 

bocindu-se cu foc. Aşa e obiceiul la ţară; 

vreo zece-cinsprezece zile după moartea băr- 

batului, copilului sau vreunei rude, muierile 

vin pe toată ziua şi la or 'ce vreme să plingă ” 

pe mormînt... Această scenă, întrun loe aşa 

de 'cimpenese, mi-a părut cu totul ciudată Şi 

sălhbatecă ... Am intrat în odaie ca să nu 

mai aud văietări, şi mi-am adus aminte deo 

descriere cam în felul acesta, în Cel din urmă 

AMohican de. Cooper. 

“Am petrecut dimineaţa ascultînd cîntecele 

olteneşti ale lăutarilor din sat.... i-am în- 

cercat pe toţi. cu luare aminte. Mine au să 

vie să-mi povestească toate mai cu amănuntul. 

Iată programul concertului. Variaţii pe fluer, 

mprovizate de un concertant al locului. E 

un mindru voinic din acel soiu de oameni ce 

se numese mocani, adică oameni dela munte 

"şi carii par a face oarecare deosebire între 

neamul. lor şi al oamenilor dela cîmp. Graiul 

-lui ee nu e moldovenesc nu-i nici muntenese, 

ci e apăsat şi se aduce ea al Ardelenilor. El 

cintă tot felul de cîntece, şi moldovenești, şi 

mocănești, şi ardelenieşti, şi, în sfirşit; ştie a 0 
x
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întoarceși pe struna acelei poeme aşa de simple 

'şi nevinovate, aşa de dulce și plină de dar şi 

duioşie, ce' se chiamă doina!... Iată şi po- 

vestea, ei pe scurt: . Aa 

„Era odată un cioban, care albise păscind 

oile la munte şi en mult chin şi nevoie îşi 

agonisise vreo douăzeci de oiţe şi tot pe atitea 

capre, pe care le păştea, zi şi noapte, pă- 

zindu-le- eu acea: îngrijire ce poartă, biet, - 

creştinul bunului căpătat cu sudoarea, frunţii 

sale. El le mîna în livezile cele mai mănoase, 

„le adăpa la izvoarele cele mai limpezi, şi, pe 

cînd turma păştea şi se adăpa, el eînta cu 

fluerulf. (Aci mocanul se opreşte din povestire 

şi cîntă din fluer un cîntec cu viers alene şi 

prelungit; apoi iar începe). — „Într'o zi, măre, 

obosit de umblet şi de nevoi, ciobanul mi se 

culeă sub un copaciu şi adoarme de somn. 

adîne şi doarme dus, încît nici că bagă "n 

seamă cînd turma lui, păseînd iarbă pe iei 

pe colea, se pribegeşte în rîpe depărtate. "Trece 

pe acolea, un creştin şi văzînd pe cioban că 

doarme singur şi sforăie la soare, îl trezeşte 

din somn... Mai întii el cată să-şi vază 

turma; apoi pune mina pe fluer, şi, plin de



= 

„18 - Al. Russ 

jale, cîntă: un "cîntec de dor ardeleneset. (Ad 
povestitorul” cîntă, iarăşi). — „După aceea, se 
scoală, ciobanul și, privind în toate părţile ca 

"să-şi zărească oiţele, el zice aşa în sine-și: 
„Bun e Dumnezeu!. „. el mi le-a dăruit,el o 
„să mi le ? napoiascăi, ori o să-mi dee altele la 
ploe!“ Şi apoi iar s'apucă de cîntat, umblînd 
cam” obosit pe cărări pustii“. (Mocânul cîntă 
iarăşi, şi ridea voinicul povestindu-mi acestea). 
„Deodată, se pare că-şi zărește pe un munte 
oile şi caprele, şi dă zor să le ajungă, cin- 
tind din fuer un cîntecde danţ; iac'aşa“ (aci 
cîntă vesel povestitorul meu). „Dar de geaba, 
căei era numai o nălucă; nu fusese nici oi, 
nici capre, ci numai stîncile de piatră cari 

valbiau și. roşiau la soare... Acum iar se tîn- 
„guieşte şi iar cîntă cu dor“ (aşa face şi Mo- 
canul), „pînă cînd soșeste pe muchea, unui 
munte şi de acolo, într'o rîpă depărtată, ză- 
reşte oile păscînd. Atunci ciobanul cîntă vesel 
din fluer şi se pune pe danţ“, ” E 

Povestitorul nu juca, dar p'aci, p'aci, căci 
degetele-i se'ncordau pe fluer cu inţeali şi: 
coatele lui se săltau după mişcarea repede şi 
sărită a cîntecului.
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Finalul programei. Vătaful părintelui Acati 

intră în odaie, ţiind în mînă, o piatră ce se 
cunoaşte a, fi marmură neagră. ... pare a fi 

frîntă dintr'o lespede. Îl întreb dacă mi-a 
adus-o ca s'o mănîne de prînz, iar el îmi răs- 
punde rizînd: — „Ba nul Dar această piatră 

are şi ea o istorie a ei“ — „Ce spui, frate! 
zic eu, dacă e aşa, aprinde-mi un ciubuc. şi 

pînă atunci eu să mă așez pe 'sofa ca să-ţi 
ascult istoria“. Iat-o şi. pe aceasta: 

„Era, odată, nu ţin minte cînd, un om de-i 

zicea Bucur“ (vezi întiia broșură a Magazi 

„nului Istorie pentru Dacia, faţa 32) „ŞI el era 

craiu peste plaiu şi peste cîmpie; el își alese 
adăpost pe muntele de colea, care pe atunci: 

era acoperit cu păduri şi despre care v'am 
spus mai deunăzi că pare a fi bolnavr...:: 
Acest munte e astăzi hotarul între Soveja ii 
o altă mînăstire ce-i zice Vizantea. Spre mai 
multă, înlesnire, el îşi făcuse umbrar din doi 

copaci apropiaţi cari ieşiau din aceeaşi tul- 

pină,—cum zice Romînul ca doi fraţi dintr'o 
mumă;—d'acolo el pîndea ziua pe călători şi 

noaptea acolo se odihnea... Peste sute de ani 
după aceea, cind copacii ajunseră. de se pu- 

Li



20 | Al. Russo 

"treziră şi căzură, nişte ciobani găsiră într'o 

zi la rădăcina lui un iatagan minunat, dar: 

cam ştirbit pe alocurea: lataganul-se făcti.. 

nevăzut; .... dar de atunci oamenii tot de- 

teră bănuială de vreo comoară... Sînt acum 

vreo doisprezece ani, stăpînirea aflând despre 

vorba ce mergea, în partea locului, sculă toate 

satele megieşe şi, după spusa vorbei vechi, 

începură, a cerceta, fară nici un spor. Ba încă, 

au şi mutat matea, unui pîriu, zicînd că este 

-o poartă ascunsă sub apă, şi altele multe 

“de-alde acestea. “Trei luni 'a-rîndul an muncit 

oamenii p'aci de geaba, şi abia atunci se lăsară... 

„Dar lăcomia de comoară e mare... Acum 

_un an, nişte locuitori d'aci începură iarăşi a 

săpa, intwaltă parte şi deteră, «peste o lespede 

mare de piatră; ... ei înfipseră, între piatră 

şi pămîntul de desupt, nişte taraci, şi vrură 

so ridice; dar din nenorocire, pămîntul se 

înfundâ; o bucăţică din piatră se rupse şi 

lespedea căză iar la Joc... Călugării dela Vi- 

_zantea,. aflînd de iscodirile ce se făceau pe 

pămîntul lor, se împotriviră şi acum stau toti 

la îndoială dacă această bucată de piatră ce 

sa adus d'acolo e frîntă dintr'o lespede care
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acoperi a haznaua, sau dintr-o stîneii fară nici 
un preţ...2% - 
“11 Martie. — "Toată noaptea a bătut un 

vînt groaznic; drept mingiiere îmi spun că 
nu-e nimie pe lingă sval-vîrtejul- ce se obiş- . 
nuieşte pe aci. Nu mă trezisem bine. cînd un . 

9 

alt lăutar veni să mă cinstească în pat cu 
un nou concert de fluer. Intrarea se pliteşte 
cu un zwanţig!). 

Ziua se petrece tare încet, dar pînă 'n sfrșit 
se petrece. 

.: . . . . .. . . . . . . . . . e . 

"22 Martie. — Bg foarte dimineaţă, am fost 
în biserică, să aseult slujba. Biserica e mică, 

goală, şi prefăcută mai în totul din nou .. din 
vechia clădire au rămas numai lespezile de pe jos 

şi pisania de care âm vorbit... Înnăuntru 

am, găsit numai pe slujitorii biserici şi pe o 
babă. 

Am luat din "biserică două volume; le-am 

răsfoit fără de a le citi. lată ce: sînt: unul 

e o caite pe care o recomand ca monument- 

de artă și de naivitate; ai zice că e scrisă şi 
——— . 
1) Sfanţ. 

17503 e Se ATI
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tipărită” prin veacul de mijloe, pe cînd se 
jucau pe scenă misterele!) : 

Orania omSasi uraST Ain anSirrpS, “MITpS 

KApE îpierţie Rapeae IIpe.Cun CE REA, , RSHOANȚIE 
CTApea cSaerSASi en$- ui AS auueia. moare 

- TRONSAMICI „MIA perrTapea Că, Sen «piine N 10 

ipirSpi RS apnTâpea acp. 

RAAMCRUNTA A 4 pSceacira „Ma cdnurra 

meonacripe HeaavnSa uni TiirngiTh RS. Daarocas- 
Benia upe o căinumrSaSi dlirponsair aa Gs- 

venii uri aa dloaaorii nipre ip Bemamin, Ilpiu 

SCRPAIA IE ESRIOCSASI APNLMANA IT UN CTApe, 

AA CiPINTEASp Motacri 2 HeaavuSaSi ui GmSasi, 

zip AomeTiau. „Iu că cpnuTra monacripe HeamunSa. 

1833, -AE CXIMONAySA leaia 'rinorpadsa. 

Nu mie cu putinţă a extrage?) aci cîte 
ceva din acea carte şi mai ales a descrie figurile; 
de curioase ce sînt trebuie să le vază omul. 

Pe scoarţa din. niuntru se află numele stă- 
pînului cărţii şi la sfirşit stă următoarea 
însemnare: „Cm die miSr Km Aa. 1840 Tenap 
25.45. Sauna wi “rSuară, 

  

5 Odob „tainele sau misteruri.* UR ev. 1omn., - III, 451). 
2 Odob. „a trage“ (Boo. Rom., III, 451). 

*
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- Primii serisori dela Iaşi. Știri rele... După 
“amiazi m'am aşezat în cerdac ca să-mi sorb 

cafeaua.. : era vreme frumoasă. . . "În curte 

un stol de porumbiţe, albe 'ca zăpada, se 
giugiuliau' și se jucau: 'găinile 'sgiriau pă- 
mîntul; cocoşii se băteau, lucrătorii lucrau cu 

stăruință. La doi paşi, în biserică, e slujbă; 

vreo cîteva fete din sat intră în biserică şi 

eu ascult ciîntarea bisericească, ce se cintă 
acolo, de sînt acum două sute de ani... Auziţi, 
eu conspiratorul, cu ce mă îndeleinicese!.. 
Cînd Basarab așeză cea dintii piatră la clă-. 
direa; sa, oare bănuia el că într'o zi unul din 

strănepoții. săi va eesila aci pe unul din stră- 

nepoți: supuşilor săi?.. IE ceva jalnie în -mo-" 

notonia, cîntării bisericeşti; ai zice O veşnică 
plingere, o durere adincă ce nu mai are “putere 

de a scoate un strigăt tare. 

. . . . . . . . . . e o... . .. . .:. 
4. Bi 

1 Apr ilie!) — Vremea e rece; sar crede că. 
revine iarna înapoi. Cătră seară „vin doi, 
oameni dela Caşin cu vestea că închişii de . 

acolo au fost sloboziţi; îndată au şi sburat. 

  

ti Ms. dă din greşală,, „Aer Fevrier“ (filu 162, verso). 

şa
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Trebuie să m'aştept şi eu la ceva, asemeni, 
după cele coprinse în cea din urmă, scrisoare 
a, Ispravnicului din Focşani, care mi-a dat de 
ştire că va veni în curînd să mă vazăl) 

Pină să-mi vie 'voia.de a fugi de aici, eu 
răsfoiese Vieţile Sfinţilor. Iată titlul cărţii?), 

" Bipiakoapoaion caş <MHRBUATOApE KADE Ape 
-MITpS e azanie) Aa oare ASainiuias upecre 
A, Ii Ad upaxuiut Aaa uri aa cziuuii uri 
NSAUUĂ ARSA, «AH'TpS ausera Kin “Piumgiră ui 
AiopTierT Mal ASaviniar «MU AlMBA PSavheackh 
*MITBS <pn'TmiSa anS aa usi A ASanezeS Mha= 
uaţii Acaturi up aSavinarSaSi uni NTRAMATS-.. 
AST Asau neere$, Iw honeranrinS Imoaai 
ÎoeBoa,. | . 

Apoi vine binecuvîntarea, mitropolitului şi 
leatul dela, 1732, la, Bucureşti, | 

În capul psecuvîntării se-află versuri în 
lauda Domnului: | 

Crispi neatriui acsnpa eTeaui UPEASALUId- 

  

5) Întreg pasazgiul acesta în ms oste sters 
:) La. Odob., +2 Aprile, — Pină la una ea aceasta, 

adică pină să-mi vie. voia dea fugi de aici, cu res- 
foieseu vieața, sînților“ (Per. Rom. III, 451).



Soveja 85. - 

TSASI. canari TSaSI mi haareureritSaST Acau 

Iu Înserarriui Does: . - 

Grpaunin sut Măpie mar nau ue CAS 
(ApnTAT, 

Al apeasi Roneranrius KpempiuiSASi «NA hpară, 
O kpSut Ac CTE 1ipe uepă puii, 
SeSupa- EPRAMANINAOP Apă HekipSiTe, | 
hS cacke „npexiSp cKpich “N ALMBA pAMAEItEAcR'n, 
Ilpe "reui ugoTritniui cui Rn emn-i pipSiacun, 
SIRSata uri KOBBSA pH MECETE £ dphTară 
A catunsasi «MIK TpăuăcTh A4TB. 
AMRUASI ASI wi uSTepe KS RALEA nau, 
Iapa eh CTINBHEĂCE'E, Ri AB Bin BSun.: 

Armele Țării Româneşti: sînt coprinse între 

versuri şi titlul inchinării. Precuvîntarea, care 
începe iarăşi cu titluri și laude în cinstea, 

Domnului Ungro-Vlahiei, pomeneşte de Seneca, 
şi de alţi filosofi. Pe scoarță se citeşte urmă- 
toarea naivitate: „AUEeT: RIPIARCApOAIGII ECTE A 

cp. am. Gonena mi uiue cn nă icniri cn-o Spe 

em die BAccTEMAT ui abopicir E reni. 1510. 

Map, «pu 15)* ii 

4 Aprilie!) — Mă, trezeşte un triniis cu stiri 

) La Odob vine; 3 Aprilie.—Nimie.. - nu-mi e bine 

(Per. Rom. - II], 452) dar în original sunt şterse, de 

abia se mai recunose. (62 162) cati i 
oa. ge 

e pe



| 86 | i Al. Russo 

Liberarea: îmi vine călare în persoana privi- 
ghetorului şi a doi cazaci. Am lăsat plecarea 
pe mîne. ! 

Am: făcut vizita-mi din urmă la biserică; 

e plină de: lume căci sîntem în săptămîna 

mare; biserica e săracă, despuiată; citeva 

lumînărele: abia o luminează; dar. cei ce sint 

într'însa sînt cu credinţă adevărată. 

Aşa dar pe mînettotnu mi- a fost așa, tare 
urit. - 

- (Manuscriptul 31 din Bi- 
blioteca: Academiei Române, 

=>. ele a și 162—64). 
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