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Plaiul şi comuna Wovacii 

Trecând cine-va măreţele maluri ale Oltețului, 
da merge la 'Tîrgu-Jiului, nu pote rămânea nemiş- 
cat de câte i se represintă dinaintea ochilor, Şa nu 
se simţi aprins de entusiasmă, întâlnind pretutindeni 
armele eroilor Mircea, Michai Bravul şi Matei Basa- 

„abil... Se lasă aci spre drâpta monastirea Polovra- 
ciă, renumită peutru posiţiunea ei, dinaintea a doi 
munţi scarpoși, cu peştera cea însemnată: Polovra- 

„cii—; de unde Olteţul ese spre a merge să adape câm- 
piile Olteniei, cu pădurile seculare ale Ciuturdei, sati 
ale monastirei Căluiul, fundată de Clucepul Radu 
Buzescu, şi de frate-sei Spătarul Preda, jlustri căpi- 
tani cari ai însoţit pe Michai în campania din 'Tran- 
silvania!.. Olteţul dar curge din gura a doi munţi a 
cărora înfățișare e gigantescă; formedă albia sa 
p între dealuri şi câmpii acoperite cu păduri, trece p'a— 
lăturea cu multe orășele și comune ; 'salută de departe 
Brâncovenii: locul nasceri lui Matei Aga devenit 
Domni, și merge a 'şi amesteca apele sale cu a le 
Oltului, mai sus ce-va de Caracal. 

Mai departe de acesta vine Jiiul, isvorend din ui-
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sce stânci de peste hotarul ţerei; duce cursul să co- 
tind prin Carpaţi, formedă poiăni frumâse şi casca- 

de pitoresci, trece pe lângă schitul Lainicilor, încon- 

giură cu multe graţii uă pante a orașului Tîrgu-Ji- 
iului, revărsându-se împregiurul a mai multe insulete 

verdinde cu anini şi cu uă plăcută 6rbă de păşune; 
el oglindesce în undele sale cristaline dealuri și tîr- 

guri renumite; lasă pe șesul fermurilor sale uă fe- 

ricită fertilitate holdelor şi grădinelor; se duce ca cum 

a” uita la uă mică distanță pe Craiova, unde atinge 

antica monastire Bucovăţul, care şi e jumătate sur- 

pată de valurile sale, şi merge a se arunca în Du- 

năre, la Pechetă, în dreptul Rachovei. 

De la Polovraci dar, mai 'nainte da ajunge vi- 

sitatorul la tîrguleţul al căruia aspectii semănă cu nu- 

mele care "1 pâită: Piţicu, — ţiind merei ochii pe 

tîmba munților care se redică şi se legă ca un lanţii, 

saii ca un părete de feri, înălțând vîrfuri pănă la 

nuoră, şi înveliți mai tot-d'auna de ccţă; cu nisce 

văi profunde şi rîpâse, acoperiţi cu imense păduri 

de făgetă și de bradi, şi abea întrerupți ici, colo de 

cursul xîurilor, precum : (ăalbenul şi Gilortul; privind - 

despre Cernădia şi Baia-de-fer, comune care sunt cu 

totul aşedate la picidrele munţiloră, se vede de uă-dată 

p'între culminile cele stâncâse de munți, la acea înăl- 

ţime admirabile, nisce căsuțe construite din bâme de 

molifti, atât de mititele părendu-se diu depărtare, pre- 

cum a fi nisce jucării de copii, în cât abia le pste 

distinge ochiul pe d'usupra rîpeler de la Baia, de 

unde curge rîuleţul Galbenul. Acolo dar pe acea
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înălțime unde se vădu căsuţele, este renumitul și ad- 

mirabilul munte Mușătoiul, situat la uă culme înde- 

stul de mărcţă. dar earăși îndestul de aprâpe, pentru 

ca visitatorul să potă, de pe înălțimea lui, contâm- 

pla câmpiile festile şi pompâsele plaiuri din Gorji. 
Puţin mai "nainte de comuna Cernădia, și de tot în 

faca Piţicului, se redică uă comună însemnată, numi- 

tă Novaeii. Acâsta prin populaţia ei numerâsă, şi 

aspectul ce şi "1 represintă la piciorul unui munte 

rîposui, se pare ca cum ar fi centrul plaiului cu ast 

nume. 

D'asupra sa se desfășură, cu uă formă mai mult 

de cât colosală, plaiul care se termină la înălţime 

cu vîrful unui munte numit Cornișul, cel ce se pare 

a fi cu totul vîrît în ceri; Mai sus de acolo, şi mai 
înlăuntru Carpaţilor, este dărit de depante un vîrfă 
de uă formă conică; și care, întoemâi ca uă deitate 

carpatină, acoperită de câţă şi de ncoa eternă lângă 

dînsul, dispută, în înălţime, cu Parengul, care: vine 

în faca sa, şa le căruia stânci şi vîrfuri sunt vEdu- 

te din Tîrgu-Jiiului; cel ce cu-tot' dreptul cuvînt 

s'ar' dice a fi. patriarchul munţilor acestui distrieti. 
Locuitorii din Novaci, uă mare parte se numescii 

Ungureni, sai Mocani, Ei diferă 6re :cum în. costu- 

me. şi obiceiuri de restul populaţii. | 

Femeia Ungurencăpârtă pe capă un fel de tur- 

bani albii umflat mai-mult de: uă parte: și de ceelaltă 
turtit, se l6gă pe: sub bărbie, peste acesta, .earăşi 
cu uă legătură albă, care îi. arată capul: de uă mă- 
rime desproporţionată. Restul îmbrăcăminte sale e
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cojocul, peptarul tot asemeni din pei de die, tota, rirar! si opineile, încălțată fiind precum sunt băr- Di il este cu uă căciulă ca cum ar” pune pe Pa aa tir întesă, cu Iîna lăţosă pe din afară, și sot asemeni, precum arătarămă despre femei, cu eo- jocă, îneinşi cu un chimiră de pele, latii, peste mi- dlocii, cămaşa lăsată afară penă d'asupra genunchiu- lui, cu picidrele înfășurate cu obiele albe grâse de 
lînă în opincă. 

Este dre care analogie între portul acestor 6- meni cu caracterul lor ceva cam selbateci şi astu- țiosă. Fă sunt dedaţi lă păstoritul ojlor Şal vitelor Și la comereiul de lînă şi de brânzeturi. Ei mai rar se încuseredă cu restul populaţii ; şi cu tote că Şi uni și alți sunt Români, relația ce o a între dînși e numai cât privesce afacerile de comerciă. 
Costumul Românilor din disele comune, constă: femeia avănd pe cap uă măramă albă țesută de ină, Sail cânipă, pe la căpătiîie vărgată cu burangică ; o portă aședată d'asupra unui conciă țuguiatii în vîrf, cât se pote mai bine pusă, ca căpătiile să remâie pe spate; un cojocelă lucrat de la tîrgul Cărbunescilor, sai de 'Tirgu-Jiiului, cu flori colorate de mătase pe la mărgini; cu uă catrință, sai uă fustă tuvoltă roșie, sai civită, care se înfoiaqă împregiuru-i ; Şi cu piciorul desculți, spălat în undele Gilortului, saiă cu nisce pantofi cu ciorapi groși; şi cu furca în brîă 

înfiptă, ea merge pe poiana verde, prin livedile de pruni, torcănd caerul de lînă albă, spre a face so- 
țului și copiilor îmbrăcăminte ; saii duc&nd pe creşte-
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tul capului vadra plină cu apă, aședată pe un co- 
lacă format dintr'un şervetii, viind de la isvori spre 
casă. Astfel ea apare plină de graţii şi sveltă, şi nu 
lasă nici uă ocasiune d'a se arăta bărbată în menagiul 
casei şi la lucru câmpului, prăşind porumbul alăturea 
cu bărbatul ei, sai cultivând cânipa și inul, în grădina 
de lângă casă. 

Bărbatul, — numit de femeiă omul ei, portă vă că- 
ciulă mititică în creștetul capului, şi mai adese ori pu- 
să cam pe uă parte, cămaşa cu mânici largi, cusută cu 
altiţe, și cu gulerul fârte îngustă, cidrecă de uă dimie 
albă ce îi portă pre jos caduţi, lăsându-i desvălite tote 
părţile mai jos de midlocii, în cât se pare că-i ar sta 
să cadă în tot momentul, şi avănd uă curea îngustă pe 
d'asupra brînişorului ; cu un cojocel de die scurticel la 
peptă, încins fiind numai cu un brîuleţă, sai cu un 
chimiraşii, și încălţat sai cu opinci, saii cu nisce cisme 
grâse. El are în espresiunea chipului sei multă vig6- 
re, şi ochi lui sunt înflăcăraţi. Cea mai mare parte din 
locuitori sunt vînători şi facă comerciul cu scânduri Şi 
cu peseuitul păstrăvilor. Ei sunt bravi şi robustă, în- 
fruntă la, ori ce moment mortea, sunt prea cutedătoră, 
forte aprinşi, şi una din plăcerile lor este' când pâte a 
da peptii cu ursul, fiind armat numai de un toporași, 
sai de uă măciucă seâsă dintr'uă rădăcină de tufaniă. 

Vede cineva în comuna Novaci, ce este formată 
din două linii principale de locuințe, trăind aci la un 
loc Ungurenii și Românii ; dintre care cei d'ântii se bu- 
cură de reputaţia de averi însemnate din speculile ce 
le faci cu păstoritul vitelor, ear cei Mal doilea, se mân-
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dresci că la 1848 fură ei cei d'ântti cari respunseră la 
apelul ce le făcuse renumitul Magherul, în tabăra de la 
Caracal şi la Troian, lângă Rămnică. 

Pe lângă acele posiţiuni romantice, acolo este va-— 
dul de trecătdrea vitelor și a oilor în munţi precum şi 

în Transilvania, ducănd pe nisce drumuleţe şi pe po- 
teci în susul plaiului muntosii. Se arată uă sumă de lu- 
eruri importante pe cursul apei Gilortului, care curge 
prin midlocul astei comune, precum mori, jâgăre de 
tăiată scânduri și tot felul de lucruri, Dar ceea ce e mai 
principale, vera găsesee cineva, tot felul de fisionomii 
şi fel de fel de costume, în care s'amestecă Şi chiar mo- 
da francesă, a atâtor peregrini de prin orașe: femei și 
bărbaţi cari visitedă munţii; și unii debili suferindi, 
cari rămână câte-va dile la piciorul plaiului, pănă să, 
se gătescă de suire, spre a merge să petrecă luna lui 
lulie și jumătatea lui Augustă, pe acel frumosi munte 
Muşătoiul, a le căruia locuinţe se v&dă, de pe drumul 
dintre Polovraci şi tîrguleţul Piţică, care e aprâpe una 
cu Novacii. 

Pe acest munte, doi bărbaţi însemnați, unul ge- 
neralul “Tel și altul Maiorul Pleşoianul, cei dântii ca- 
ri luară parte activă: (unul cu batalionul ce co- 
manda, ca Maioriă, şi cela-l-alt cu râta ce coman-= 
da, ea căpitan,) în mișcarea și redicarea, stindardului 
revoluțiunei în 1848, la, punctulă Islaz, şelt; venind 
şi petrecând ei în acest munte, sunt acum vre uă 
dece ani, făeâă încă pe păstori a vorbi adese ori 
de dînşii, şi "i provoca, între istoriile cu care se o- 
cupi ei şedând pe lângă focă, a nara împregiurări şi
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fapte din acel ani; aflându-se chiar dintre dînşi u- 
nii cari aă servit în cadrele ostirei, saii între g16- 
tele neregulate de panduri. Revoluţiunea fiind tot- 
d'auna făcută de popul și pentru populă, ca faptă 
a sa, transmitem dar naraţiunea ei istorică, în midlocul 
popului păstori și plugari, în sînul Carpaţilor. . A- 
cesta dete nascere ideei care conţine istoricul ce 
va urma. ”



  

Muniele Mușăloiul. 

Uă, serbătore însoţită de sunete de bucurie um- 
ple valea și tot plaiul, la ântiia suire a păstorilor cu 
vitele, cam pe la Înălţare, din comuna Novacii. Ce 
mişcare se vede? ce chiote se rădică din tote păr- 
țile? Oamenii şi vitele, oile şi copii, cu toți parcă. 
sărbătoresc diua acesta, și pănă chiar şi câini, cus- 
todi ai turmelor, daii semnalul, prin lătrătura lor, 

“ Păstorii sunt înturuați cu oile de la marginea, 
Dunării, saiă de la bălți. Femeile și copii îi întâm- 
pină cu multă plăcere, pentru că mai revădii pe fra- 
ţii lor sănătoși și vitişârele de care se despărţiră de 
pe la jumătatea lui Septembre, anul trecut, când se 
scoborîră și plecară spre bălți. Fumul începe a se a- 
răta de la tulpina vre unui copaciii cădut de vijelii, 
unde copii păstorilor aprind focuri ca să se încăl- 
descă. Costele şi spinarea, dealurilor sunt acoperite; 
caii şi asinii mergii înainte, ca uă avangardă cu clo- 
pote la got. Câini tot-d'auna pe lângă păstori, nu 
lipsescit d'a, “şi face datoria-le, şi se gudulescă pe lân- 
gă un băiţelii ce'l vede cu codru în mâini
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În midlocul a sute și mii de mânzate, mai mulți 
samari încăreaţi cu găleți și cu cazane, în care se 
mulgă oile şi se închiagă laptele la stâni, formedă 
un fel de centru, unde baciul, ca un general, dă or- 

dine acestor, trupe, și păstoreii, cu fluerul și cu ca- 
valul la gură, mână oile ce mergi păscăndă bă 

„îmcă fragetă, după luatul zăpedilor. 

lernile aici sunt gerâse şi viscoldse. — Ninge 

formând mari troieni. Primăvera cadă ploi continue, 

şi mai de multe oră cu spicii de zăpadă. Vinturile 

sunt iuți şi aspre; nopţile sunt frigurâse; diua tim- 

pul variadă pre desi, aci s'arată sârele strălucind, și 
aci de ună dată un nuoră negurosă învelesce atmos- 
fera. . 

Dar îndată ce luna lui Cereșarii a espirată şi 
intră a lui Cuptoră, timpul se restabilesce. Uă plă- 
cută, căldură se simte diua; călstorulă pote gusta, 
plăcerea repausului la umbra molifţilor. 

Păstorii cântând doine amorose, vădii turma for- 
„mându-se îu grape mari, făcând oile adăposti una 
alteia, ear mieii, deosebiți de mamele loră, sări cu 
sburdălnicie pre colnice și prin vălcele. 

În August timpul este restabilit de tot; putemiă 
acestă lună a o numi vera munţilor. — 

Ce este însă acea caravană de numeroşi băr- 
baţi şi femei vestmintaţi cu costume de fantasie 
care ducă cu dînşi uă suită numerosă, mergăndă 
toţi. călări pe nisce cai mici deprinşi pe petră şi suie 
stâncele cele mai scarpâse și plaiurile cele vepedi? 
În fruntea acestei întiuse trupe se vede Ungurenuliă 

,
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stând ghemuită pe cală, cu uă sarică: lăţâsă, pe de 
desubt încojocit, şi cu căciula cea straordinare de ma 
re, şi cu părul ce-va sburlit ee îi desproporţionedă 
capul; mergănd încet şi cu tactă, duce după el, mai 
mulţi: eai încărcaţi cu tot felulă de bagage şi saci 
plini cu merinde, de pe la tîrguri, 

Visitatorii cei numeroşi, cari se dispună de a 
rămânea cel mult pentru lulie şi jumătatea lui Au- 
gust în sînul munţilor, vină ântîiă la Novaci, şi d'a- 
colo, închiriind cai d'ai Ungurenilor, călări şi mu- 
niţiaţi cu de tâte cele de lipsă, începe a sui, cu chi- 
pul sus dis, plaiul și munţii unul după altul, pănă la 
acel locii unde voriia se restabili pe lângă stâni. Uă 
mare parte din ei a-şi case închiriate pe Muşătoiul. 

Tot urcând mai multe ore, în fatigă şi merei 
asudând, trecănd în sus stâncile de nisce forme cu- 
ri6se, pe lângă care drumul se formedă în zigza- 
“guri, şi oprindu-se adese ori sub crăcile cele enor- 
me a le unui sțejară -bătrână, călătorii pună ochii 
pe un piscă, sait virfă în formă conică, și ar” dice 
că acolo se termină călătoria lor; fiind că mai sus de 

-acolo e numai cerul cu care par'că e împreunat a- 
cel pisc de munte; dar ei când aii ajunsi acolo 
vădă un altul și mai sus, şi mai înaltă, şi cât sar 
sui de mult mereă se repetă vederei lor, acele cul- 
mini, care de care și mai depărtate şi mai anevoiâse 
de suitu. . 

Ei sunt tăbăriţi la Florile-Albe: un locă des- 
chis, a căruia posiţiune se asemănă pr6 mult cu nu- 
mele ce'i portă. Parengul se pare de aci aşa de a-
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prâpe, ca cum ar'putea cine-va a întinde mâna spre 
al ajunge. , 

„Pe uă poiană plăcută aci stati înșirate câte-va 
case construite de bârne: acestea sunt casarmele gră- 

nicerilor când se retrage cordonul tâmna şi primă- 
vâra, şi se face numerătârea, oilor, a le păstoriloră 

Ardeleni. 
Un aeră curat se simte aci. Vîntul mișcă cu pu- 

tere rămuile copacilori din văile care mărginescă 
Florile-Albe. Mai în susă, spre drâpta, este Cerbul 
şi Cornișul, nisce vîrfuri de munți, pe după care dru- 
mul merge în linie curbă, ocolind pe cel din urmă, 
precum ar” ocoli cineva uă cetate fortificată. Din dis- 
tancă în distancă se găsescă fontâni cu uă apă esce- 
lintă.  Erba ce o calcă păstorii cu vitele lori este 
m6le și alunicâsă, ca cum ar” fi unsă, ear coloritul cel 
verde și semănat de flori, care se vede pe acest tapetă, 
este cu totul încântătoră. 

Mai 'nainte spre stînga, se lungesce uă vale pă- 
durâsă de făgetă cu un aspectă forte selbatecu, care 
corespunde cu sînul muntelui celui mai înaltă. P'a- 
colo fiind calea urşilor, când se scobâră ei tâmna prin 
plaiă, un Român numit Oprea Ursul, șa aședat lo- 
cuința toemai în calea lor. EI e cunoscut ca cel mai 
renumit vînătoră de urși, precum în Africa francesă 
era luliă Jerard ucidătorul de lei. 

Peile ce el adună, a le urșilor uciși, se urcă la 
un însemnat numără. 

Precum 'Pudor Vladimirescu, essersânduși 6stea 
cea de panduri, una, din cercările ce el făcea vînătorilor
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cei mai distinși, era d'a lua ei cu glonţul un oii pus 
pe creștetul capului vre unui oşteaniă, fără. a'l atinge 
cât de puţin, tot asemeni. și Oprea este sigur de fie ce 
glonță eșit dintr'uă pușculiţă ce o are, cu ţeava şi 0- 
ţelele legate cu vre un curmeiă de aţă, sai de teii; 

căci altminteri periculul nu se pote descrie cât pâte 
fi de mare, în faga fearei îverșunate cu care el se luptă, 
daca, nu va fi bine lovită. 

Oprea ochesce și dă focii când ursul este şese 
paşi lângă el. 

De multe ori întâlnesce cineva pe Oprea eşind 
din vre una din acele văi la Florile-Albe, la Rânca, 

sait la Dalbanul, și suindu-se spre Păpușa, saă oco- 
lind pe la 'Litvele, edstele cele acoperite cu jipă şi 
cu enuperi, cu vre un copilă lângă el, ţiind puşca la 
subţidre-i, mergănd încet şi puţin cam gîrbovit. 

Ajunşi visitatori noştri sub Comișul-Mare și sub 
p6lele renumitei măguri a Păpuşei, lângă care se dă- 

resce zăcend n6ua etermă, acolo este aprâpe terminul 
călătoriei ce şai propus a face. Se deschide acolo 
uă vale profundă numită bărci. Acâstă vale este a 

coperită de bradi înalţi și ici colea cu câte un sorbi, 

acel arbore cu fructele ca uă glădărie de mărgâne; și 

în fundul ei curgEnd un rîuleţi limpede ca cristalul, 
Șa le căruia âpe se înmulțescă prin isvârele ce 
curgă de prin maluri, lăsând uă dulce murmură pre- 

tutindeni, ear cascadele ce se formedă arucându-se a- 

ceste ape peste petele şi peste buștenii arborilor că- 
duţi de vijelii, scotă uă mugire de care resună stân- 
cile și-pădurea. 

|
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Nu găsesce cineva alte drumuri de a pătrunde 
_„în aceste adîncimi umbrâse, de.cât nisce potecuţe 

de picioră, și pe unde calul cel deprinsă cu aseme- 
nea locui, abia pâte umbla, călcând cu copita şi spri- 
jininduse pe cea mai mică petricică, şi de multe ori 
stă ca cum ar rămânea spândurat în aeră. Câte un 
arbore smuls de puterea erivăţului, cu rădăcinile drept 

| în sus, și de uă lungime și grosime estremă, în 
cât pote coprinde uă parte din fundul văii, serve- 

sce de punte, peste apele rîuleţului, şi pe care oile 
şi 6menii în bună voe poti trece. 

Vede cineva din marginea bărcului, dincolo în 
partea opusă, juriștea (pădurea cea doborită de ura- 
Poani) ai căruia arburi uscați, semănă cu catartele 
unei flote înşiruite pe marginea mărei.- 

“N Mai înedce sunt stânile şi casele de locuit. — 
Acolo este romanticul și pitoreseul munte Muşătoiul, 
unde mergă şi se instală visitatori nostri, şi unde 
petrecuseră, sus dișii militari din patru-deci şi opt... 

Muşătoiul are forma unui amfiteatru: uă, pantă 
care uşurel se scobâră pănă în pădurea, cea de molifţi, 
sai cetină, care asemeni se numesce tot bărcă. 

Pe acest costişii încărcat cu atâtea lucruri ce le 
descriserămii, în timpul cel îndulcit de căldurile ve- 
rii, se adună la un locii păstorii şi visitatorii, trăind 
prin locuinţele lor, şi împreună petrecând cu toţi. 
Câinii apără turmele de feara deprădătore ce vine 
în adîncul nopţii; oile pasciă prin bărcă şi pe dea- 
lui; vaci, boi şi cai 'staă îngrupaţi pe poiăni; co- 
pii şi câinii se joci pe la stâne; păstorii facii a re- 
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suna văile de cântecul tilincelor şi al fluerului, şi vi- 

sitatorii asemeni se preumblă în 'tâte părţile bănd 

zerul şi trăind frugali. Nu lipsesce însă şi aci aceea 

ce se face în capitală şi prin oraşe, adică a se face 

mică intrigi, a vorbi -politică, a juca cărţi șa se 

despuia unii pe alţii în stosi. 

Lîngă femeia săteanului se preumblă dama cea 

cochetă; şi limba francesă, limba universală a sa- 

lSnelor, se aude și aici. Politică de tâte locurile și 

de tâte dilele, cu câte un diară în mână, (cei mai 

mulţi învestiţi cu câte un cojoci lungi și redemân- 

du-se, ca păstorii, pe câte un ciomagi) unii mul- 

ţiămiţi şi alţi nemulţiămiţi de starea lucrurilor, pună 

țâra la cale, sai predică vijeliea ce are a se isca 

între deputaţi, îu sesiunile unei viitâre camere, şelt... 

Astfel este viaţa în timpul verii pe muntele Mu- 

șătoiul! — acestea sunt forile găsite şi culese în câm- 

pii şi munţii patriei nâstre!.... 

Am dis în căsuţele acestea și în cercurile visi- 

tatorilor, se petrecii galanterii, spirit cheltuit de vor- 

pe şi câte şi mai câte; la stâne însă se aude cân- 

tarea fluerului, a vre unui păstorel care șede din- 

naintea, focului unde baciul, sa femeile, curăță gă- 

leţile în care se aduce laptele și îl închiagă. 

Boiării, ea să dicemi așa, petrecă în felul cum 

sunt 'deprinși; păstorii se bucură de un traiă sim- 

plu, de repaosii după lucru, și se adăpostescăă la stâ- 

ne, de asprimile timpului. 

Dar ceea ce le dă mai mult de vorbă, şi ceea, 

ce “i preocupă adeseori, e câte uă istoridră amor6- 
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să a vre-unei fete frumâse cu vre ui flăcăă june, 
pe care -ea îl iubesce. 

Acâsia nu lipsesce pretutindeni Și între tâte cla- 
sele. a 

Însă să ne oprimă la stână, să observămi a- 
cele amoruri inocente ale junilor, pe care uă mo-: 
ralitate tradițională și religi6să ține în ordine. 

Ei privesc acâsta cu uă sântă datorie, şi de- 
care credi că nu se potă abate, fără a remânea ne- 
pedepsiţi. .- 

Fă vorbescă între dinşi, Şoptind unul altuia, şi 
descoperind prin căutătura ochilor, pasiunile de care 
sunt  înflăcăraţi. 

Unii juni sunt geloși că de peste munţi, de peste 
hotaru, a venit un june Poiănară; de la satul Poiana 
june instruită care cerea lua în căsătorie pe Maria cea 
deșteptă şi prea, frumosă;: Maria, unica fiică şi ne- 
potă a lui Pâtra, ce e asemeni înavuţită în oi Şi în 
cai ea și junele Poiănaru care o cere. 

Maria nu s'a putut pronunţa îut:"acesta mai na- 
inte de a veni tutăl ci ce trăesce retras, ca un si- 
hastru, la monastirea Laiuieilor. | | 

Ea a r&mas mică fără mamă, și fratele mamei 
ei, Petru, a crescut-o la casa sa şi a adoptat-o de 
fiica sa, ne-av&nd el alţi fi. . 

Tata Marii a tost-unul dintre: pompierii scăpaţi 
răniţi în lupta din Dealul-Spiri, la: 1848. E! se hu- 
mea Constantin. 

Nefericit omul că șa perdut soția pe care a iu- 
bit-o ca viaţa, însurat îndată în -urma acelui, eveni- . 

%* 
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mentă, a fost încredinţat pe copilul lui, cumnatului 

seii, și el s'a retras la monastire, spre a găsi acolo 

consolarea durerei sale. | 

“Fiind că părinți pompierului erai originari de 

la 'Tîrgu-Jiului, de aceea și el în urmă, a venit ca 

să locuiască tot în acele părți.. 

Maria, fiica sa, tot-d'auna, recunoscăndu'l de tată, 

voia ca numai atunci să se decidă căsătoria ei, cu 

sus disul june de Ia Poiana, când tătâne-săi se va 

afla de fagă; fiind că diceaă cu credinţă junii și bătrâ- 

nii: că bine-cuvîntarea părinţilor întăresce casele fiilor. 

Acest june 'Transilvan, viind din comuna Poiana, 

locul nasceri sale, d'a plăti la Novaci, în numele tătâ- 

ne-săii, arenda pentru munţii Largele, care munţi sunt 

toemai la hotarul erei, — proprietarului de la care el 

îiținea ; aci el vede pe juna Maria, nepâtă a unui dintre 

locuitori cei mai avuţi cum diserămi. din plaiul aces- 

ta, şi începu a proiecta d'ao cere în căsătorie. El cău- 

tă mai ântîi d'a complace tinerei Românce care era de 

19 ani, care pe lîngă uă talie mlădidsă și sveltă, ochii 

căprui şi amoroși, avea meritul că scie a citi ş'a serie, 

prima calitate a unei femei menagere. 

Junele Poiănariă, născut şi trăit întrun stată unde 

instrucţia publică e de ântîia datorie aguvernului, sciu 

a preţui aceste merite ce doria prea mult a le găsi în 

Românea frum6să, consârtea sa. 

EI era bine instruit; trecuse clasele gimnasiale la 

Sibiii, absolvise bacalaureatul: într'un coiegiă din Vi- 

ena și în urmă se apucase de meseria părintelui sei, 

adică comerciul cu vitele.
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Viind dar la Novaci, şi de şi arătându-se sub co- 
jocelul de die cel înfrumusețat cu mătăsuri în tot felul 
de flori; brună, robustă, frumosi cu ochii mari, cu 
mustaţa mititică abia însemnându-se pe buse-i; sub 
căciula cea de hârşie şi învestmîntat curat românesce, 
cu îmbrăcăminţi albe de lînă, frumos fasonate și cu 
înflorituri de găitanii negru p'împregiuru-le; un bărbată 
dotat cu sciinţe, era cu neputinţă ca cunoscinţa sa să 
nu fie căutată de toţi cei ce se afla acolo; și tot uă dată 
a fi priimită cu multă bucurie propunerea ce el făcuse 
locuitorului sus dis, d'ai acorda mâna nepotei sale ca- 
re "i-a cerut-o în căsătorie. 

Vorbind despre politica ţerei sale în raport cu 
imperiul Austrii, el dicea: că împeratului i s'a arătat 
semne rele cu mârtea fratelui sei Massimilian la Mec- 
sicii și altele, din diua când a, aderat Ungurilor la tâte 
pretenţiunile loră. . . 

Eată ce seria junele Ardelean unui colegi al sei 
de gimnasiă, şi care acum se află la Brăila, ocupân- 
duse în comereiă. 

EI îi descrise mai întîi proiectul sei de căsătorie 
cu fiiea unui braviă pompieriă, ce a fost crescută la un- 
chiul ei cel ce o şi dota. 

Lăudă prea, mult. calităţile junei sale împeţite, de 
virtuţi, graţie, tinereţe și ce e mai presus uă bună me- 

„Bageră. Estragemiă din acestă corespondenţă, partea ce 
ne interes€dă, în care el făcea mensiuni despre mun- 
tele Muşătoiul, de care ne vomă ocupa. 

Eată ce coprindea letera sa: | 
„Viind la Novaci pentru afaceri, am găsit acolo
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multe familii ce pleca cu mari pregătiri, d'a merge să 

petrâcă luna lui Iulie în munţi. După ce făcuiă -cuno- 

scinţă cu dînsele, ca cu nisce Români 6meni buni, îmi 

diseră să "i însoţescă. 

„Mi-a trebuit atâta numai, şi eu faseită gata. mai 

cu sâmă că unchiul Marii este unul din arendaşi mun- 

ţilor. 

„Câtă fericire simțiiii ca să mă aflu lângă Maria! 

„Plecarămi dur ca uă caravană de agii când 

mergu la Ierusalim. 

s Urearămii pe la Florile Albe, drept în. sus de 

la Novacă, şi merserămi mai mult de uă jumătate di 

călări. | | 

„Calea îmi era prea bine cunoscută, căcă pa- 

colo este și trecătârea spre Ardealit. 

-„Muntele în care ne oprirămu se numesce Mu- 

şătoiul : este un loci prea frumosii, acoperit cu pă- 

duri de cetină și cu nisce înălțimi f6rte rădicate de 

pâtră, cu isvâre reci, şi cu rîuleţe prin fundul văilor. 

„„La acea înălțime de câte-va sute pieidre din faca 

mării, el se află închis între alţi munţi pitorescă cu pă- 

dură şi cu ștâne: despre stânga este Comișul Mare, spre 

drâpta Cornișul-Micu. Culmea sa e de formă ovală, a- 

vănd din loci în loci câte-va momâă de petră. În centrul 

costișului sei verde de uă erbă minunată, cu flori și 

cu fagi, se găsescii aședate în rând casele şi stâ- 

mele locale. Dinaiute-i molifţi formeadă un aspecti 

prea plăcut, şi cum sunt ei aședaţi, semănă cu un tem- 

plu. Pe dWasupra pădurei, departe prin gura rîpelor 

despre -Baia-de feri, se vede plaiul cu liveqi și ară-
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ti a lecomunelor, cât și drumul cel mare al ţării, 
care duce către 'Tîrgu-Jiului. Spre drepta se vede 
mai cu semă munţii cei scarpoșşi și forte înalţi, pe 
lîngă care curge Olteţul. 

„În timpul verei, pe toţi acesti munţi se află ne- 

numărate turme a le ciobanilor nostri. 
„România este mănâsă pretutindenea, în munţi 

ca și în câmpie. Providența a bine cuvîntat acest 
pămentă. 

ln Muşătoiul se află peste uă mie. cinci sute de 
oi la patru stâne care sunt aşedate p'în deosebite 
puncturi. 

sHranaaciecea obicinuită a populului Român: 
lapte, brînză, mămăligă şi bemi apă de prin isvore. 

„În munte este mai tot-d'auna frigu, și cei mai 
mulţi petreci în midlocul verei cu focul la sobă. 

„Casele, făcute înadins pentru visitatori din tim- 
pul verei, sunt construite mititeluțe din copaci în- 
tregi de bradi, și pe la încheiătura bârnelor se află 
îndopate eu mușchii, și învălitârea loră este de șiță. 

„Pe dinaintea caselor sunt, bradi mari cărora mai 
de multe ori, şera, le dămii focii, care înfăcișadă uă 
prea frumosă privire de iluminaţiune. 

„„Bradi bătrâni de un secul şi mai mult sunt ju- 
căriea, „omului, arQăndu-i. 

„Îndată ce se simte ce-va mai mult frigă, fa- 
cemă foci mare din copaci întregi, și noi toți, bo- 
iări şi săteni, ne grămădimă p'împregiuru-ă, 'spuind 
la basne şi istorii, . 

„Obiceiul da se aduna visitatorii vera în Mu- 

*
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şătoiul, — unii căutându-și sănătatea, alţi simplu şi 
curat pentru petrecere, s'a luat de câţi-va ani de când 
veniră (sunt dece ani aprâpe) doi bărbaţi renumiți 
ai revoluţiunei de la patru-deci şi optă, cei ce şe- 
dură într'uă stână. 

„Tot din acel timpă un proprietară de pe Gilortă 
veni, fiind că sănătatea sa fusese atacată; el îufipse 
întîi aici parul de a-și construi easă, care apoi la 
mai imitat și alţii. 

»Muşătoiul acum â ajuns curat un belciă ;—fel de 
fel de 6meni de tâte clasele și de tâte etăţile se gă- 
sescii vera reuniți acolo. 

„Cât despre folosul ce "] află cineva şedănd aici 
pe munţi, când ţâra acesta va fi organisată Şi cul- 
tivată, avănd căi de comunicaţiune, și va, garanta că- 
lătoriei tâte înlesnirile, și midlâce visitatorului des- 
pre cele necesare ale vieţii, ca în Germania Şi n 
tote statele civilisate, nici c'ar mai avea nevoe Ro- 
mânii d'a merge să se ruine prin alte staturi, chel- 
tnind pe la băile d'acolo. 

„Astfel se petrece vera în munte, şi mai ales 
la Muşătoiul și la 'Titvele, care sunt învecinaţi unu 
de altul, şi care ş'aă câștigat un renume prin posi- 
ţiunea lor locale și avantagele peisagelor, privite de 
pe înălțimile lor. 

„Ş'afară d'acâsta să nu uitămă că munţii aă 
fost locul de apărare pentru Români în timpi cei mai 
grei. — În munți aă trăit și s'aă luptat strămoşi nos- 
tri. — Muntele a fost vatra libertăţii românilor; nu- 
mai in munţi elementul Român a găsit refugiu în 
Li
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timpi invasiunilor barbarilor. —La anul 1848, Liberta- 
"tea proclamată cu atâta solemnitate de naţiune, ar” fi 
trebuit din munţi să întindă aripile ei puternice peste 
toți Românii, și inemicii să tremure de presința ei. — 
Să învăţăm dar a cunâsce Ş'a iubi aceste locuri-— Ter- 
mopilele Românilor sub Radu Negru, sub Mircea și 
sub Michai Bravul. 

„La munte dar vomă împărtăși cu fraţi nostri 
simțirea, păsurile şi bucuriile nâstre! În munţi pă- 
rinţi nostri ş'aă aşedat altarul lor de închinăciune, 
şi istoria patrii acolo s'a fost conserva, — Din munţi! 
din munţi vomă bueina libertatea compatrioţilor nos- 
tri, şi vomă face a r&suna viitorul, de care să căutămă 
să ne facemi demni de a ne bucura de dînsul!



III 
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i MARIA 

Trei dile trecuseră după s&rbătsrea Sântu Ilie, 

20 Lulie, şi mulţi Ungureni se întorceai de la tîrgulă 

de la Polovraci: renumit tîrgă unde se desfacă mari 

cantități de lînuri și altele. | 

În acea di ploa cu torente mari. De dimincță, 

se iviseră nisce nuotră fârte negri despre munţi Lo- 

trului, care în cur&nd se pretăcură în cătățimi spăi- 

mântătâre de apă.  Bărcul urla că s'uudia uă jumă- 

tate postă în depărtare. Apele veniaă turburi tărând în 

cursul lor copacii desrădăcinaţi şi bolovani mari de petră. 

Atmosfera era așa de întunecată, în câtă toţi mun- 

ţii din pregiură se făcuseră, neveduţi ; şi numai fulgerul, 

de uă frumuseţe admirabilă, desfăcea întunericul, lu- 
minând din când în când firmamentul, prin nisce tră— 
sături de foci, care mergeaii şerpuind pe orisonte; și 
după care apoi tunetul, isbindîn stânciși în codri, fă- 
cea a înfiora tâtă suflarea prin nemărginita sa detunare. 

După încetarea plâiei, două pe-cer-arcuri (cur- 

cubeuri) lega munţii din faca Muşătoiului, prin lumi- 

nile sale colorate de cel mai viă colorit, ca un fenomen
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trimis de Dumnedeă Gmenilor de a se eumdsce suprema 
lui putere. 

Ivirea  eureubeului pe munţi e deuă nedescri- 
să frumuseţe şi admiraţiune, la care ochii muritoru- 
lui rămână uimiţi. 

La stâna despre laturea, stângă, în care aă pe- 
trecut mai "nainte bărbaţii sus menţionaţi, se grămă- 
diră uă grupă de bărbaţi şi femei pe pragul ușei 
da privi acel măreță fenomen; ear un bătrână, di- - 
căndu-i ast-fel pentru că, capul săi era mai de tot 
albit, şa căruia presenţă fusese aici așteptată, le 
esplica arătându-le cu degetuli ce însemna acesta, 
după credinţa populului. 

Ei intrară în lăuntru, şi se aşedară care pe pa- 
turi ce se afla pe lîngă pereţi. stânei, din nisce blăni 
gr6se, care lîngă foci, puinduse pe nisce scăunele 
mici formate din trunchiuri de bradă. despintecate ŞI 
puse în jos cu crăeile, şi care pe câte un sacii cu 
făină, să asculte cu mare plăcere istoria revoluţiunii, 
în care numitul, cel ce le nara actstă istorie, luase 
parte, de la, început şi penă la suprimarea ei. 

Visita cu, care i a fost onorat acei 6meni, dece 
ani îudăr&t, provocase păstorilor plăcerea d'a între- 
ba, într'una pe pompieruli aci între dînșii, de tote 
cum merseră și ce s'a petrecut atunci. 

EI privind mere, pe uşa stânei ce era des- 
chisă,  culdrele cele vii Și măreţe, ca şi acele ale 
patriei, sai ale stindardelor din acel anii, dicea: — 
Intocmai ea aceste fece era stâguli ce noi îl apă- 
ramă! — Întoemai ea acestea fîlfîia d'asupra nostră 

.
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când ne băturămiă în Dealul-Spiri unde eă fuseiă 
de morte rănit, şi numai ca prin minune scăpaii de 
nu fuseiii strivit şi călcat de rotele tunurilor păgâ- 
nilor care ne asaltase și ne copleşise cu numărul lor 
peste măsură nepotrivit cu al nostru. — 'Tot aşa de 
frumosă și strălucind, ca curcubeul acesta pe ceru, 
era stîgul sub care amii jurat de a ţine cu credinţă 
până la uă picătură de sânge! — "ot aşa filftia pe 
didarile mitropolii din Bucuresci și din 'Vîrgovisce, 
în diua când biată mamă-mea, ah! Dumnedeiă să “i 
odichnâscă sufletul și fii ţărâna ușdră! muri, lovită, 
de glonță, tot în Dealul-Spiri, în faca casarmei, unde 
se măcelăreai Crestinii cu 'Pureii!... 'Votașa de fru- 
mosi și strălucitoră fusese stegul care filfiia pe mo- 
nastirea lui Michai-Vodă, care îndată se preschimbă 
într”unul negru, precum este nuorul care întunecă 
muntele, când aduseră pe răniţi acolo, dintre care 
unii muriai în agonie și suferință; acolo mă puse- 
ră şi pe mine între ei spre căutare. — 'Tot aşa de 
frumosi și strălucitoră era stâgul ce filfiia pe mo- 

“ mastirea de la “Troian de lîngă Rămnicii, unde ţâra 
întregă trimisese pe fii ei, ca să spele rușinea, ce i se 
adusese prin călcarea străină pe pământurile ei. A- 
colo, după puţine dile de zăcere în spitalul militară 

- din Michai-Vodă, din care plecaiu în urmă, veniă 
credănd că de sigur ne vomii bate, că de sigur vomă 
fi învingători, și de sigur voiă resbuna mârtea ma- 
mei mele șa fraţilor!... Dar o durere! făcură străini 
ce făcură, că noi ne am risipit fără a da uă puscă 
măcar !.. Tot aşa de strălucitor şi măreţă, precum este
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curcubeul .care'l vedeţi, filftia steguli Românescă, 
cândă făcură Ungurii mare greşla, de trimiseră, pe 
Hatvani, cu oștirea în munți Abrudului, de a coprinde 
pe munteni prin înşelăciune.  Hatvani a plătit prea, 
scump acestă cutesare. Peste dece mii juni, Adrea, &stei 
Maghiare, 'și găsi acolo mormântarea, şi generalul ei 
fugi scăpând cu câţi-va 6meni numai. Ast-feliă este 
şi va fi tot-d'auna și căderea unor populi din neînţe- 
legerea, şi setea, lori de conchistă, . . 

Am fost acolo, am luat parte şi în acea bătălie!,, 
Aci lonel Poiănarul, ce şeduse lîngă Maria şi me-— 

rei o privise prin uă căutătură dulce de ochiă, şi 
cu un surîs prea tînără, ascultând tot uă-dată cu mult 
interesă la cele ce spunea tata împeţitei sale, se repedi 
ca un nebun în braţele bătrânului acoperindu'| cu să- 
rutăzi şi strigând din tâtă puterea: Dumnedei să fie 
cu noi!.. Şi junele începu a plânge, pentru că la A- 
brud a cădut un frate al s&ă mai mare ce fusese sub 
ascultarea lui Iancu șa lui Assente. 

Bătrânii și junii ședănd împregiurul focului, as- 
culta cu mare interes la, cele ce veteranul le spunea. 

Câte-va femei însă după ce se săturaseră d'a auţi 
un cimpoeriă care-cânta la stâna învecinată mai sus, se 
retraseră în chelarul (un fel de căsuță unde pun lu- 
cruri spre păstrare Mocanii) cel de lîngă stâna în care 
erai bărbaţii strânşi, adică chiar acela unde şeduse, 
cu câţi-va ani înderăt, Maiorul şi căpitanul dinain- 
tea revoluţiuni. 

Femeile, Rosalia şi Marica, făcea sfată cu fe- 
meia lui Pătru că ce fel să se facă nunta Marii cu
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Ionel, adică după obiceiul locuitorilor Gorjeni, sai 
după cel ungurenesciă : mir6sa când va merge la bise- 
rică să fie purtată în cară ornat cu ramare de bradi 
și cu flori, tras de nisce boi aleși, însovonită şi îu- 
sogită de colăceri şi tinere fecidre, după obiceiul Ro- 
mânilor, saii călare pe un cală albă ca noa mun- 
ților, cu mirele și cu nănași lor lîugă dîuși, și nun- 
taşii purtând bradi şi dând din pistâle făc&nd viva- 

“turi cu uă ploscă mare plină cu viu, precum se obici- 
nuesce la ungureni ? Wie-care îşi da câteuă părere, şi în 
cele.din urmă rămase să întrebe despre acâsta Şi pe moșii. 
popa cel bătrână de la monăstirea din Cernădia ; că di- 
cea Marica că tata Marii era din locuitori Români, de şi 
a ţinut în casnicie pe sora lui Pătru; dar Rosalia 
ținea una că Maria va lua pe Poiănarul lonel, care 
este ntoșăi ungureană, şi cată să-i fie și nunta pre- 
cum îi este bărbatul ce ] ia. 

Ploea stând în timpul acesta, tote 'și reluară cur- 
sul lor. Srele eşind de sub unoră încăldia cu uă 
deosebită putere munţii, şi bărcul cu bradi, ale că- 
“ora vă&riuri se d'auriau la radele bine făcătâre ale 
luminei , resuna de mugirea, vitelor ce se adăpostiseră, 
în timpul vijeliei şi al pl6iei, sub ramurele cetinelor. : 

Maria, frumâsă ca uă flore crescută între munţi, 
cu un ochii scînteind de bucurie, după ce îmbră- 
țişase pe tata al ci, și de mulţiămire că a venit și 
la vedut sănătos, mersese să culegă un mănuncehiiă 
de merișori înflorit, care cresee între enuperi, cu vi- 
orele care înflorescă aci târdiă şi cu mieșunele sel- 
batece ce se. găsescă prin bărcă.
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Fecidra preocupată ast-fel, nu înceta d'a forma 
în inima ei cele mai frumâse ilusiuni, cele mai dulci 
visuri ce e permis unei fiice de etatea cei, Şi mai 
ales în ajunul căsătorii sale. 

Tînără şi “frumâsă, cu unpără îmbuclat ce ă 
cădea legănându-se pe umeri, şi pe care "da me- 
seu la spate cu uă mână albă ca cașul, Şi privea, 
mere catriuţa cea vărgată și cusută cu arniciu; mer= 
gănd încet şi cugetând. 

„Ea se părea a fi uă soră a ifetei de împărat, 
care este adorată de păstori în muntele Ciachlăul, 
sai ca un genii al munţilor sub forma unei fe- 
cidre. | 

“Tot seninul ce înfăcişa lumina unui ceri lim- 
pedit de nuori reflecta, ochi ei mari şi curaţi. Şi ast- 
fel precum cresce un bradă tînării d'asupra stâncei 
de petră şi se l6gănă de un ușoru vînt, ast-fel se 
arăta ea suavă și sveltă legănându-și talia când mer- 
gea. Acea .ecţă care se ridică de prin văi când ră- 
sare sorele după plâie, înfățișa sprîneâna ei, re 
cum seri6să când încreţia fruntea, arătând că ea es- 
te fiica unui ostași Română, de un sânge pur și de 
uă natură forte; ca a militarului neatinsi de viciă. 

„Ea câte uă dată se părea tristă. Se asemăna ca 
turturela ce cântă prin vălcele. Sufletul ei era des- 
cris în fisionomia sa interesantă, şi nu avea alte 
cugetări ascunse în inima-i de cât acelea care se 
vedeau zugrăvite în facia-i. Astfel era fiica lui Cons- 
tantin, de care vorbirăm mai sus. 

Ea între altele avea multă simţire pentru ne 
1
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fericiţi. Ea vEduse, la Rânca, pe uă tînără ca de 
două deci ani, femeia unui neguţiătoră din Tîrgu- 
Jiului, suferindă de peptii, ce venise pentru cură 
de zeri. Fusese așa de debilă și aşa 'de deli- 
cată, acea femeiă, în cât tînăra româncă prinsese 
simpatie și interes de dînsa. 

“Maria, admirase trăsăturile cele delicate ale junei 
femei care cu tote aceste tușea și lepăda sânge.  Ger- 
menile morţii progresase prea tare pentru acea, fiinţă 
de orași ; şi ca cum mârtea ar” căuta, triumfu-i, o făcea 
frumâsă, de a fi compătimită şi iubită de cei cari o ve- 
deaă. 

Acdstă tînără femeie ne mai putănd lupta cu via- 
ță, în nisce dile de durere şi de tortură, a încetat d'a 
mai trăi. 

Maria, se ocupase d'ai găţi cele orânduite omu- : 
lui în asemenea casii şi ca pe uă femeie tînără şi in- 
fortunată, mârtă, o împodobi precum uă mamă îm- 
bracă pe fie-sa când o seste ântîi în lume. P&nă a 
veni de la orașă soţul şi rudele celei veposate, ea fu- 
„sese îngrijită de Maria.  Aci se vedea două contrasturi, 
două naturi: mortea, şi viaţa !.. Amândouă ele june, 
se asemănau ca două surori ce plângea una perderea, 
celei lalte.  Nefericita tînără era blondă și părul ei se 

„asemăna cu aurul. Faca ei semănaca cum ar'fi de 
ceară; ochi ei stinși şi adormiţi eraă îngheţaţi ca şi 
tot corpul ei, și respiraţia ei de când murise era înţe- 
lenită nefăcându-i a'i sălta peptul. Maria îi împle- 
tise cosiţile ei cele ca și d'aurite, o învelise într'uă 
pânză nucă şi o acoperise numai cu flori. — Oh!
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Dumnedeule! Dumnedeule ! pe mama mea tot ast-fel 
vor fi împodobit-o, care muri tînără, dise Maria plân- 
Send, tînără și frumâsă, dapă cum 'mi spun alţii, cocă 
ei, r'am cunoscut-o. "Tata rămase singură, care x 
iubit-o mult, căci îndată după mârtea ei s'a şi dus.la 
monastire... Ast-fel pe când Maria se preumbla sin- 
gură pe sub bradi d'a culege flori, pentru ale adu- 
ce la taică-sei, îi svîeni tâmplele de suvenirile mamei 
sale, aducându-și aminte de tînăra nefericită de la Rîn- 
ca, femeia neguţiătorului din 'Tîrgu-Jinlui. Purtând 
în mână-i acel frumos buchet de merișoră selbatecă 
înflorit, de viorele şi micşunele, Şi petrecendu--se în 
mintea ei acele tablouri, la care ea fusese spectatore, 
mergea încet suindu-se pe costișă, spre stână. 

Iulia, uă jună damă, toemai se găsia în. pragul 
casei proprietarului de la Gilort, ţiiud un roman în 
mână-ă. | a 

Ea vădând pe juna româncuţă ;fârte preocupată 
de simplele dar nemărginite în: avuţie bucurii ale na- 
tarei, că venia din dumbravă neturburată, purtând 
florile atât de iubite de uă inimă inocentă ca a ei, 
se credea prea atinsă că în sedla cochetăriei şa po 
mantismului, nu învățase a se face mai fericită de cât 
astă ţărăncuţă, Nică costumul ei fantastică, şi care 
îl schimba în tâte dilele, o făcea mai frumâsă Și mai 
plăcută, de cât aceea întrun portă simplu; nici tote 
apele, pomadele și alifiile cu care. "Și ungea neînce- 
tat obrasul, nu îi dase acea, seninătate a fecei spă- 
late cu apă curată din isvori, și nici vălul care nu 
1 arunca de pe ochi, spre a feri facia de lumină
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sorelui şi de adierea ventului, nu o făcea mai fra- 
getă și mai strălucitore, de câta Româncei ce umblă 
mai mult eu picidrele desculțe şi cu facia deschisă, 
Și lăsată în voia naturei. Şi fără vre uă altă armă, 
a cochetăriei, de cât puri amorul ei, ea se mărită 
după acela jeare "1 iubesce; când cealaltă, căutând 
tot-d'a-una la nisce consideraţiuni de avere Și altele, 
s'a fost măritat fără plăcerea ei, după un bărbatce 
nu "l-a iubit și de care fusese nevoită a se despăr- 
ţi; Și în cele din urmă tindând la uă viaţă liberă şi 
independintă, s'a vădut de ună dată dejucată, orbită, 
amăgită, şi ea cum "și perduse mintea iubind pe un 
6re cine, și cu care se făcuse de vorbă în tâtă societa- 
tea, prin câte uăfestă care a fost păţit-o, cu un jucă- 
toră de cărți! . . Iulii "i venia, cu tâte 'romanţele 
ce le citise şi cu tâtă instrucţia şi educaţia ce o 
avusese, a se duce d'a se proșterne la picidrele fe- 
meii simple, de la care să înveţe cum trebue să se 
facă fericită în viaţă . 

La ușa stânei unde Maria voia să intre, Nico- 
lae ciobanul o întâmpină cu două găleți pline cu cel 

“mai dulce și unturosă lapte de oi, și pe: urma lui 
mai viind şi alţi asemeni, de la tîrla cea aşedată din 
jos dinaintea bărcului. Acesta era semnul abondanţei 
la care Maria urma a se gândi, luând pe lonel în 
căsnicie: omi liberă, laboriosă și inteligentă. . . In- 
trând ea în lăuntru cu cuget d'a face bucurie tătâne-seii 
și peţitorului ei, cu florile ce le-a fost cules pentru dîn- 
și, găsi pe bătrînul stând în picidre, cel ce narând, în- 
tinsese mâna dreptă pe capul cel blondă al unui băiă-
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țelă, care asemeni sta în picidre lângă foci, şi cu vest- 
mîntul sei largi de sihastru ca uă mantă ducale, sub 
care băiăţelul era acoperit, şi cu acea fisionomie impo-— 
santă, vorbind rară şi bine înțeles, semăna ca un pa- 
triarchi dând bine cuvîntare unui fiă al seu ; acestea, e-— 
rai vorbele lui: 

— Omenii din patru-decă şi optă nu mai sunt 
pentru diua de adi!.. Ei ad aruncat semânţa, ai bătut 
semnalul desceptării; ei şa făcut datoria, și apoi 
moră ca nisce 6meni!... Alţii se vor redica după ei: 
Alţii la rândul lor vor veni să 'și facă datoria pentru 
patrie cu sinceritate, Şi aşa mai încolo. - 

Bătrânii mergiă înapoi; patimile % coprindă ,. su- fletul lor este vestedită; ei caută mai mult spre pă- mânti gârbovi cum sunt, Și cu sângele amorțit în ei! Fată viitorul!.. arătând pe copilu, vedeţi'?.. Băiăţe- 
lul acesta când se va face mare, daca va avea par- 
ie să înveţe și să scie, să crâscă să se împuternic&scă, și să fie luminată, el să se ridice cu nuoile generaţii ; cu un suflet june, cu instrucţie, cu lumină , iubitor de dreptate, crescut spre a fi mare şi folositori, va culege ceia ce bătrânii aă semânat!... Copilul dar este vii torul! pregătiţi-l pe el!... creșteți-l! educaţi-l, învăţa- 
ţi-l a cunâsce binele, deprindeţi-l în essemple frumâse, 
deprindeţi-l a sei șa iubi patria! deprindeţi-l a iubi 
pe Dumnedeă șa respecta legile!... El este viitorul, 
este progresul, înflorirea, viaţa şi virtutea !... Bătrâ- 
nul este trecutul, căderea, pasiunile, mârtea !.. Pe co-— pil dar formaţi-l, redicaţi-l, spre a forma şi a redica el într'uă qi patria n6stră!... Scoli dar întocmiţi - 

Ei
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pretudindeni, în tâte unghiurile țărei, spre a instrui 
pe copilă. Eată mântuirea !... Eată libertatea şi feri- 
cirea nâstră!... Toţi sătenii aplaudară scoțând un 
sunet de afirmare şi de bucurie în cât saugi pănă 
la estremitatea locuinţelor unde şedea proprietarul 
de pe Gilort, cel ce şi el alergă audind acea larmă 
și se amestecă între dînşi. | 

'Perminând Constantin, redică mâna, d'asupra bă- 
iăţelului trăgendu-se un pasi îndereti, și după uă 
pausă se gătia a şedea și a re'mncepe continuarea is- 
torii revoluţiunei, la care se adaose doiauditori mai 
mult proprietarul sus disă și Oprea Ursul care ve- 
nise cu băiăţelul seă. 

Maria apropiindu-se de uă parte şi junele lo- 
nel de alta, acele flori ce i se aduseră, semânaă cu 
uă cunună pentru meritele sale militare din. trecută, 
ear vorbele ei ca un imuni, saă ca uă musică ce îi 
deștepta dulci suvenire. 

EI vădend pe fiica sa alăturea atât de strălucin- 
dă prin un zîmbetă graţiosă și plină de afecţiune fi- 

„lială, o îmbrăţișă şi o bine cuvîntă, precum și pe 
Ionel. 

| Spectaclu aci era sublimă de păstori, „plugari, 
vînători și proprietari. — Spectatorii stând pîn pre- 
giurul sei, toţi cu capetele descoperite și cu 6re care 
veneraţiune, privind pe tată şi pe fiică îmbrățișaţi, 
lăudară amorul acesta paternă, admirând o rară fru- 
museţe în midlocul acestor munţi. Constantin însă 

„ bătrânul plânse, repetând de câte-va ori numele soţii 
sale ce o perduse: O! Sora! Sora! tu ai fi fost de
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mare lipsă în așa momentii pentru fiicata!.. EI repetă şi 
pe acela al mamei salle, care a cădut în acea di de 
durere de 13 Septembre. | 

Toţi îl rugară de a spune ce s'a întâmplat ma- 
mei sale pe care el o plângea. 

EI a răspuns: puţin, și vă voii spune! 
Însă întoreânduse către junele ce îi venia în stân- 

ga şi fiica sa cu ghirlanta de flori în drâpta, și strân- 
gându-i pe amândoi în braţele sale, după ce aces- 
tia X sărutară mâinile și “1 surâdcă plini de amore 
şi de respectă, el dise earăși, plângând ca un copil: 

Maria! Maria! tu semeni cu mama ta Sora... Oh! 
și mama mea!.. adăogă el suspinând. 

Și cu aceste vorbe mişcând pe spectatori care 
din- ce în ce se grămădiau prin sosirea ciobanilor de 
la târlă, se audi ca uă eco; precum când vEduseră 
frumosul acela fenomeniă între cer şi 'ntre pământ. — 
curcubeul; saă ca cum ar” fi repetat împreună cu vo- 
cea aceluia: Patria! România!. .. dicând cu toți: 

— Maria! Maria, fiica pompierului de la anul 1848.



IV. 

Patriea reclamă concursul nostru. 

Ca martură oculari al acestui evenementi, nu 
vomii lipsi, descriind viaţa unui pompieră, d'a arăta 
Şi Gre-care amănunte, în interesul istoriei. asupra re- 
voluţiunei acelui ană ce făcuse, ca; întună singură su- 
flare, să fie înţelegere de la marginea oceanului pănă 
dincolo de malurile Nistrului, între popolii: ceară pu- 
seseră, capetele cele încoronate precum și corânele 
lor, ca nisce bile pe palmă. 

Mai mult saă mai puţin, cu alte vorbe aceste e- 
rail espresiunile celuia care nara între păstori —po- 
pulului.. . 

„România asemeni a răspuns la vocea universală. 
Vomi vorbi dar mai ântâi de România. — Să în- 

cepem cu cel d'ântâi Domn Român și să terminăniă 
cu cel din urmă ales din sînul ei, 

După revoluţiunea lui Vladimirescu fu numit la 
tronul ţerei Grigore Ghica care și atrăsese amorea 
publică, prin actele lui de dreptate. EI a domnit până 
la 1828 când se declară resbelă între Rusia, şi 'Lur-
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cia, și România fiind teatrul ocupaţiunei străine, Dom- 

nitornl ei nu mai putea foncţiona.” 

„__ Regulamentul organică, lege fundamentală a or- 

ganisaţiunei ţerei, elaborat de Români cari cunosecă 

lipsele şi nevoile ţerei; şi ţiindu-se s6mă de obice- 

iurile pământenilor, se complectă acâstă șartă după 

cele sus arătate, care fu promulgată de-odată cu sui- 

vea la tronă a lui Alessandru Ghica, după încetarea 

ostilităţii între ambele puteri rivale. Domnirea lui 

A. Ghica, în timpi de coptă ani, fu numită uă eră 
de abondanţă, de organisaţiune și reforme pentru ţera 
întregă. În Moldova asemeni, surora României, se de- 
te aceleși legi, sub domnirea lui Michai Sturdia. 

Scoli şi tot, felul de instituţiuni ce doresce a avea, 

uă naţiune însetată d'a se redica la rangul celor ci- 
vilisate, se organisă sub acesti domnitori, şi ţera, 
atât în partea, de dincolo de Milcovi, cât şi dineâce, 
nu era lipsită de dre care înflorire. 

Însă pe lîngă reforme bine făcătâre și cultura 
ce prindea rădăcină într'uă ţâră vergină ca acâsta» 
nu puţin se strecură și veninul viciurilor statelor cu 
care ea se legase în contactu. — Regulamentul or- 
ganiciă lingușea '6re cum pe uă clasă a societăţii, şi 

acesta într'adins, — care se părea redicânduse ca într'uă 

pădure nisce copaci mai mari ce înădușe desvolta- 

rea celor mici .,. 

Din nisce titlură de uă recompensă naţională pen- 
tru serviciile statului, acestă clasă, ajutată de privi- 

lege acordate fârte tare de Regulamenti, formase uă, 
Gre-care aristocrație, prin care se ațițase gelosia»
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sai se dete pretestiă unora d'a se plânge în contra 
altora . . . Pe lângă acâsta şi sclavia, urme triste 
de barbarismă şi de durere era încă ca uă rugină, 
sai uă cangrenă susținută prin lege, şi care neapă- 
rat căta să fie stersă de la un populă ce începuse a 
se cultiva. Despre sclavia, sai robii Țigani, umani- 
tatea striga; lanţurile ei cătaă a fi rupte, fiind uă ru- 
Şine şi uă, calamitaţe pentru România, a mai essista, 
un ast-fel de regimi. | 

Și lupta pantitelor asemeni era uă: consecuenţă 
numai a legei care despărția societatea în două. Dar 
ce este mai mult și mai durerosii lupta acâsta da, 
pretestă consulilor puterei protectriţe, care se numi 
asttel după încheierea păcii cu puterea Suzerană 
din resbelul ce avuseseră, a se amesteca în tote a- 
facerile din lăuntru. Îngerința consulară ajunsese uă, 
altă opresiune; România şi Domnitorul. ei adese. ori 
erai umiliţi. — Nici uă reformă de îmbunătăţiri nu 
se mai putea face fără a fi supusă forfecărei sai 
asprei censure a acelor consuli. 

Adăogămii încă şi dor ina de a domni care găr- 
găunea p'în capetele celor mai mulţi... ac€sta aduse 
stingere şi dete locă unei și mai mari desmoralisără, 
deselor mișcări Şi turburără .. . 

Alessandru Ghica fu detronat pentru că a înă- 
bușit revolta ursită la Brăila de străini, şi cu acesta 
a desplăcut unei puteri. — Nemulţiămiţii însă, sau 
cei ce “i invidia locul, pregătiseră tărâmul acesta. 

Ghica însă fu adorat de Români la abdicarea
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sa. pentru că de la dînsul dateadă multe lucruri . bu- 
ne în statii şi pentru căelse arătase mare patrioti . . . 

- Michai, Sturdia însă mai domni şi după căderea 

aceluia. 

El pârtă și astădi blamul, pentru că în timpul 
domnii lui a lăsat să fie Moldova inundată de Israi- 

li... ” 

Bibescu fu ales prin votit general în locul lui 

Ghica. Bărbat dotat cu mari talente, promise în dis- 

cursul care 1] ţinu la suirea sa pe trouii, că va face 
adevărata fericire a patriei; însă şi el, constrâns pote 

de împregiurările de atunci, însuflat de a face mai 

mult voinţa străinului, comise marea şi neertata 

greșală d'a suprima instrucţia publică, puind -uă tac- 

să, (mai ales în 'Ţera Românescă care avea Şi maă 

mult nevoe de cultură). pentru elevii ce voiaii a ur- 

ma cursuri superidre de sciinţe.  Acâsta tindea şi 

măi mult la despărţirea în clase a societăţii: la 6re-— 

care fumu de aristoeraţie. 

Trecând întrun rând pe la Brăila şi visitând 
acolo scolile, el răspunse -unui june student care îi 

ţinuse un frumos discurs: Cine sunt părinţii tei? — 
Săteni, Măria ta. — Să înveţi, îi dise Vodă, cât îţi 
trebue ca să te întorni la cârmele plugului. . - 

Evenementul -eare sgudui europa întregă în acel 
ani, aduse şi lui Bibescu uă acecşi sârtă c'a lui Ghica. 
Şi el a domnit numai ştse ani. Dat6dă în cursul 
domniei sale, între altele, instituţiunea sedlei militare 

de cadeți și instituțiunea pompierilor. | 

Anul însă când el cădu, veni precum vine u-
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sau se dete pretesti unora d'a se e plâuge în contra 
altora . . . Pe lângă acâsta şi sclavia, urme triste 
de barbari smă și de durere era încă ca uă, rugină, 
sai uă cangrenă susținută prin lege, şi care neapă- 
rat căta să fie strsă de la un populă ce începuse a 
se cultiva. Despre sclavia, sai robii Ţigani, umani- 
tatea striga; lanţurile ei cătaă a fi rupte, fiind uă ru- 
şine şi uă, calamitaţe pentru România, a mai essista, 
un ast-fel de regimă. 

Și lupta partitelor asemeni .era uă; conşecuenţă 
numai a legei care despărţia societatea în două. Dar 
ce este mai mult şi mai durerosă lupta acesta da 
pretestă consulilor puterei protectrițe, care se numi 
asttel după încheierea păcii cu puterea Suzerană 
din resbelul ce avuseseră, a se ainesteca în tote a- 
facerile din lăuntxu. Îngerinţa consulară ajunsese uă, 
altă opresiune; România şi Domnitorul. ei adese ori 
erau umiliţi. — Nici uă reformă de îmbunătăţiri nu 
se mai putea face fără a fi supusă forfecărei saii 
asprei censure a acelor consuli. 

Adăogămiă încă, și dorinţa de a domni care găr- 
găunea p'în capetele celor mat mulţi... acesta aduse 
stingere şi dete locă unei şi mai mari desmoralisără, 
deselor mișcări și turburări . . . 

Alessandru Ghica fu detronat pentru că a înă- 
buşit revolta ursită la Brăila de străini, şi cu acesta 
a 'desplăcut unei puteri. — Nemulţiămiţii însă, sau 
cei ce “i invidia locul, pregătiseră tărâmul acesta. 

Ghica însă fu adorat de Români la abdicarea
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sa, pentru că de la dînsul dateadă multe lucruri bu- 

ne în stati şi pentru că else arătase mare patrioti . . . 

- Michai, Sturdia însă mai domni și după căderea 

aceluia. 
EI pârtă şi astădi blamul, pentru că în timpul 

domnii lui a lăsat să fie Moldova inundată de Israi- 

li... ” 

Bibescu fu ales prin voti general în locul lui 

Ghica. Bărbat dotat cu mari talente, promise în dis- 

cursul care 7] ţinu la suirea sa pe tron, că va face 

adevărata fericire a patriei; însă şi el, constrâns pote 

de împregiurările de atunci, însuflat de a face mai 

mult voinţa străinului, comise marea și neertata 

greşală d'a suprima instrucţia publică, puind uă tac- 

să, (mai ales în Ţâra Românâscă care avea şi mai 

mult nevoe de cultură).pentru elevii ce voiaă a ur- 

ma cursuri superidre de sciinţe.  Accsta tindea Și 

măi mult la despărţirea în clase a societății: la 6re- 

care fumi de aristocrație. | | 

Trecând întrun rând pe la Brăila și visitând 

acolo scolile, el răspunse -unui june studeut care îi 

finuse un frumos discurs: Cine sunt părinţii tei 2 — 

Săteni, Măria ta. — Să înveţi, îi dise Vodă, cât îţi 
trebue ca să te întomi la câmele plugului. . - 

Evenementul -care sgudui europa întregă în acel 

ană, aduse şi lui Bibescu uă aceeşi sârtă c'a lui Ghica. 

Şi el a domnit numai șese ani. Dat6dă în cursul 

domniei sale, între altele, instituţiunea se6lei militare 

de cadeți şi instituțiunea pompierilor. | 

„Anul însă când el cădu, veni precum vine u-
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raganul pe munţii Vâlcanului, ce restâriă, și spulbe- 
ră tot ce "i ese înainte. T4tă societatea dar fu sgu- 
duită și prefăcută; și legi şi 6meni și regime fură 
preschimbate și distruse, ne mai lăsând aprâpe nici 
uă urmă din cele ce a fost. Şi daca Statul va pro- 
spera sai nu în viitor, prin nuoile legi, prin nuoile in- 
stituţiuni ce și le va crea, suntem datori numai Şi 
numai acelii revoluţiuni, saă acelor 6meni cari se 
puseră în capul ei; căci ar fi fost de datoria ace- 
lor notabili și privilegiați, a se pune dânși în frun- 
tea progresului naţiunei, — și chiar Domnitorulă: 
precum se pune păstorul în fruntea turmei spre a o 
garanta şa o apăra; ear nu a o abandona ȘI a 0 
delăsa ca pe uă navă, fără cârmă și fără pilotă, 
în voia vînturilor ș'a valurilor, spre a o purta că- 
tre stânci ., . , 

Să vorbimă cum promiserămă, de: evenementul 
anului acesta, precum se vorbia între păstorii din 
Mușătoiul, la: stâna unde Constatin pompierul nara 
dinaintea focului, și era ascultat cu uă mare aten- 

“ţiune de toți. 

Ne vomi face dar organul săi d'a lumina is- 
toria,. | 

Patru-deci și opt fu precedat de alte evenemente, 
precum ântâi incendiul Bucurescilor prin focul cel mare 
din 47, puțin în urmă veniră locuste. așa de nume- 
r6se, încât acoperiră Capitala, ca. nisce nuoiă, pen- 
tru care populul dise că e semnă de venirea Rușilor; 
și al treilea revoluţinnea ce s'a predis earăși de po- 
pulii, prin vedereaunui cometă mare ce s'a arătat pe
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cer, la finele lui Ianuarie, tocmai în timpă ce în 
Italia se făcea miscări în contra dominaţii austriace, 
și când puţine dile după acesta regele Ludovie Filip 
fu detronat în Paris, proclamânduse Francia în Re- 
publică. 

Rusia rămase numai singură ne atinsă de acestă 
suflare ce mergea progresând ca schînteia electrică 
din stat în stat, pănă şi în România. | 

Fiind dar ameninţată de populi sub dominarea 
sa, Rusia căuta săi intimidede eșind peste graniţă, 
da opri torentul revoluționari care se apropiese la 
hotarele ci . .. . 

La finele lui Marte al acestui anu, se arăta un 
agent rusu la curtea lui Bibescu, consiliindu-l să ccră 
ajutor de armată rusă pentru a menţine liniscea în 
statal României. Tot cam pe acel timpă se arăta şi 
un comisar din partea 'Purciei. Misiunea acestor agenţi 
politici nu o putemii judeca de cât după cum vă&- 
durămă cursul lucrurilor . . . 

Bibescu, răspundându-i cu politeţe generalului 
rusă, se gândi şi se opri d'ă face ceea ce el dicea. 

Un comitet secretii și fusese organisată în Bucuresci, 
care vorbea de reforme, cel ce avu legătură cu mai 
mulți bărbaţi din Paris... La. Iaşi asemeni țincu şe- 
dinţe mai mulţi bărbaţi organisaţi în comitetiă. 

Omeni însă cam de multe culori, și pâte de di- 
ferite credinţe politice fuseseră inițiați. 

General consulu rusă din Bucuresci era visitat 
de uni din acei membri cari reportaiu cele ce se fă- -
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dicarea stindardului revuluţiunei la 9 Iunie la Islaz 
şi 11 Iunie în Bucuresci. 

Unii dintre bărbaţi cari moşteni serviciile patriei 
de înflorire naţionale, ca un drept al familii lor, fu 
cei patru frați Colesci, dintre care cel mai june, toc- 
mai venise din străinătate şi umbla din casă în casă, 
din familie în familie, spre a propaga ideea cea nucă, 
cea mare şi importantantă pentru salutul României. ui 

Ş'acei militară însemnați, despre care menţionarămă |, 
în capital precedent, servind ca oficeri unul în re 
gimentul (polcă numit p'atunci) No. I, şi celă-lalt în 
al II-lea, fară imițiaţi, şi din preună cu compăniile 
ce comandai ei, unul la Giugiu și altul la Islaz, — 
prin sergenţi (unter-oficeri) lor însuflati, luară par- 
te activă la pregătirea mișcărei. “Pot întrun timpă 
și la Zimnicea, punctă la marginea Dunării, unde se 
afla postat un escadronii de cavalerie lănceri, pen- 
tru înlesnire de furagiă pentru cai, comandantele lor 
fiind iniţiat şi el prin înţelegere cu un bărbat 
de littere din Bucuresci, se uni cu sus dişi oficeri; şi 

„dintr'acsta uă parte a armatei fusese pregătită de 
rădicarea stindardului revoluţiunei. Scdla militară, 
în care studia numai fi de privilegiați, fu şi dînsa 
inițiată, ca uă pepiuieră a ideilor progresiste. .. Pe 
lângă acestia, mai mulţi funcţionari şi tot ce se nu- 
mia inteliginţa română erată iniţiaţi și asteptau diua 
destinată! - 

Pe acel timpă, de diua serbătorei Buna-Vestire, 
mai mulți inşi merseseră de visită la casa Golescilor. 

EX tocmai se mutaseră în iavna accea din casa
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cea de veră de la Capul-Podului-de-pământ, numită 
Belvedere , şi ocupaii apartamentele de sus ale casei 
Clinceanu, de lângă Cismeoa Roşie. 

Doi dintre ei se aflaă în camera despre stra- 
dă; Nicolae sta cu mâna pe un condeiii de a serie lui 
Pleşoianu cel ce se afla cu compania la Islaz, ear 
Stefan privea pe ferestre în stradă, să 'vedă pe Radu 

„Şi pe Alecuţă viind din Oraşu. 
Ea cu dânși două domniș6re, nepâte din sora lor, 

„Care tocmai eşiră din apartamentul unde se afla D-ua 
+ Zinca, mama acestora, şi luară aci loci pe uă ca- 
:. mapea, eonvorbind când cu unul, când cu altul. 

Dinaintea unei mese rotundă bine lustruită de 
nucii, care era aședată în midlocul camerei, şi unde 
Nicolae seriea, sta în picidre un militară june, în- 
vestit în uniforma pompierilor. cu un spenţer civit, 
cu gulerul şi cu bănţile la mâneci de postavii roşu, 
Şi cu paspalerul pe la cusătura pantalonilor în lungă 
d'asemenea. El avea pe capii uă cască de alamă, 
peste al căreia creșteti s'aridica, ca uă omidă, uă ţe- 
setură lîn6să roşie, ce ci o numescă pisicuţă. La 
gotă purta uă cravată de postavii negru ce ei o nu- 
mesciăi podgalţă.. La peptă era închiăiată eu bumbi 
galbeni frecaţi şi strălucind ca aurul. În picidre purta 
cisme de pele adusă din Rusia, numită tovală, 
Junele acesta bine periatiă, peptănată şi netediti, 
sta ca uă statue nemişcată, în faga colonelului sei; 

La capul scării jos, se găsia un Ungureanii din 
Gorji, așa dupre cum am mai descris portul aces- 
tora. El venise a solicita, de la Colonelul Golescu,
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ertarea pentru un frate al lui, care căduse în delictii 

de propagantistă: crimă pentru un ostaşii. l'ratele a- 

cestuia era felt-febelă (sergent-majoriă) care aparţinea . 

din regimentul lui Enghel, şi care fusese dat judecății 

spre a'şi lua penalitatea. | 

Pompierul sus disă, stând dinnaintea mesei unde 

seriea Nicolae Golescu, aştepta să ia acea, scrisre 

a o da în mâna lui Stefan Ungureanul, de jos. 

Două minnte în urmă veni D. IL. Heliade, băr- 

pat renumit în cultura literelor române, pe care ambi 

fraţi Golescii îl priimiră îmbrăţişându-l cu cordialitate. 

Domnişorele înaintară făcând reverinţe marelui 

bărbatii, cel ce le întinse mâna și le adresă polite- 

ţele sale. 

Golescii- şi Heliade se salutară, prin nisce gra- 

tulări ce e în usul ţerei, de dile de serbători. 

Își luară cu toţi loci pe scaune şi Heliade ședu 

pe sofaoa cea mare luesâsă, începând ași sete mă- 

nușile din mâni. 

Pompierul luând scrisârea, salută şi eşi. 

Heliade, de uă etate cu Golescul cel mare, şi a 

căruia afecţiune pentru familia sa o conserva încă 

de la Golesci, unde Dinicul Golescu, tata al acestora, 

fundase seâla cea renumită, în timpul lui Grigorie 

Ghica Vodă, și în care se preda sciinţele în limba 
patriei, şi unde ca să dicemi adevărul, era vatra din 

care lumina şi înflorirea căta să se împartă pretutin- 

deni în tâtă țera; Heliade şi Dinicu se iubiseră prea 

mult și prin urmare căta să fie tot asemeni şi cu fii 

acestuia.
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Ambii fraţi căuta cu ochi mari în ai literato= 
rl.ă; fisionomia acestuia esprimând îndestul focul 
de care era dominată. 

După ce frați Golesci îl întrebară ce nuoi, 
modul cu care se începi conversațiile mai ales în 
timpi evenimentali., Heliade le respinse rară și ener- 
gică în vorbă, gânditori şi mai udese ori suridân!, 
și având un aer măreţiă, prin care impunea celor 
care "1 asculta: | | 

— Masi lucruri, domnilor, dise Heliade, se petreci 
în afară și în întrul ţerei! -— Aţi audit și D-vâstră 
că generalul Rusii, venit acum pentru chestiunea eve- 
nimentelor petrecute de curând în Europa, cere de la 
Vodă, să i se dea în cel mai scurtă timpă uă îu- 
scriere de câte producte se află în Principatul nostru; 
acesta a. cerut-o şi de la Michai Sturdia în Mol- 
dova. | | | 

Stefan, suridând, întârse căutătura la frate-sci 
Nicolae cel ce asculta seriosă Și cu multă atenţiune 
la cele ce dicea Heliade. 

Pentru ce acesta, domnule Heliade? întrebă u- 
nul din cei duoi fraţi Golesci. 

— Pentru, că, adaose literatovul, Ungurii ai neso- 
cotit pe "Țarul Muscalilor, în discursurile ce ţinură 
în dieta de la Pesta; şi el voesce să trecă p'aici ar- 
matele sale, spre a merge ca săi pedepsescă. — 

— Aşa! . „dise înmirat Golescul Nicolae, cur 
Sar putea una ca asta? ... Rusia nu va face uă ase- 
menea greșală! .. Europa, domnul mei! Francia ce 
va dice?., . 4
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— Veţi vedea! veţi vedea!.. replică Heliade 

ca ochii înflăcăraţi. 

Aci se făcu uă pausă de câte-va secunde, în 
care timpi ei lăsară ochii în josă ca cum ar fi preo- 

cupați de ceva, ear Nicolae, făcând vre uă căţi-va 

pași preumblânduse încet, dise: ciudat omi! cum îi 

vine să cr6qă ast-fel de lucruri?.. Rușii să trecă; 
p'aică, ca să mergă să pedepsâscă pe Unguri!.. 

— lată, domni mei, nuvela care trebue să ne 

preocupe. lată unde ne găsimu!. . ” 
Aci fură întrerupţi de nisce visite care veni peu- 

tru D-na. Zinca. | | 

Ambii frați luară de braţă pe Heliade învitân- 

du-l să trecă într'uă cameră laterală, spre a putea 

vorbi mai în liniște. 

| Alessandru tocmai venise din oraşi şi intrase 

mai "'naiute- în camera cea laterală. 

El vedând pe Heliade înpreună cu fraţi săi, 

scâse uă esclamaţie de. bucurie: A! Domnul mei! 

a! Domnul mei! o. 5 
Alessandru mai june, cu uă fisionomie plăcută, 

chipul smeadă, obrasii rotundi, ochii făcându-i tot- 

d'auna mititei din causa vederei scurte, cu un bar- 

bișon și mustaţa mică, părând înălticeli fiind că a- 

vea talia subţire ca de femeiă, vocea-i armonidsă şi 

tot-d'auua vorbind încet; — însă vorbea puţin ro- 

mânesce fiind că "şi făcuse educaţia multă timpă în 

Francia și n Elveţia; el asemeni, ca și fraţii săi, 
îmbrăţișă pe Heliade care semăna între dânşii, în a-
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cest momentă, ca părintele celor trei fraţi Romani din, 
antichitate. ” | 

„Heliade şedu şi fraţi Golesei se puseră lângă, 
“dânsul. , 

Nicolache “ întinse un ciubuciă cu țeva de ei- 
reșă și cu emomtoa de ambră. | 

„Heliade luă ciubucul eu politeţe, și fumând re- 
mcepu conversaţia, în chipul următori. | 

Golescii "1 ascultară cu Gre-care devotamenti, 
și cu cea mai mare atenţiune. Heliade dicea,: 

— Rușii nu potă intra în Principate fără a a- 
vea. un motivă. Şi ca să trâcă Rușii, vor face să, 
intre mai ântâi 'Tureji. Ei dar caută motivul; voriă. 
negreșit al avea; caută a se face vre uă turburare 
aici; ei ai agenți îndestui, aă îndestui 6meni cu care 
se servesc. Lucrarea este mult înaintată; „complo- 
tul ferbe și aici şi ?n Moldova; ei aşteptă numai 
diua. și care şi acâsta va fi numită din cabinetul lui 
Neselrode.— Francia, Germania. și cele-lalte state se 
găsescii încureate prin torentul revoluționari; pănă. 
ele să se deştepte, Ruşii şi sunt peste hotară năbu-, 
şind şi sugrumând populii revoltați. Căci Rusia nu: 
pote suferi tocularul aprins al revolutiunei lângă ho- 
tâvele ei; căci se pâte teme de Poloni şi altele. A- 
poi "Ţarul! e prea mândru ca să potă suferi Europa 
nesocotindu-l . . . 

Vedeţi dar în ce stare ne găsimiă noi? Sunt dar 
organisate comploturi d'a destrona pe Vodă Bibescu 
și a aduce uă perturbare în tot, Statul. .. În Moldova 
v'a isbutit d'a face acesta... Omeni plătiți şi agenţi
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Sunt puşi anume cari, Incr€dă da aduce auarchie 

semănând prădarea şi masacrul între cetăţeni . . . U- 

nora le promite unele, altura altele şi ci caută a în- 

curea pe toţi, ai arma cu ura, și cu răsbunarea, 

ai aduce în tumultul discordiei şi ai aţîţa p&nă la 

vărsare de sânge... Viaţa, ondrea, averea nu vor 

mai fi garantate, și atunci de la sine însuși populul 

va dori şi vu cere intervenirea Ruşilor. 

Ce facemă atunci noi? Unde ne găsimi într'uă 
asemenea stare de lucruri? — Vodă este ameninţat 

ca şi Statul şi ca tâtă națiunea... Bibescu le cu- 
nâsce aceste tote, dar nu scie ce cale să ia spre a 

putea înlătura periculul şi ași menţine tronul. Ruşii 
de uă parte, anarchiă de alta şi societăţile secrete 

sunt nisce ivemici teribilă ai ţerei nostre! . . 

Eşiţi numai prin lume, trageţi bine cu urechea, 

vedeţi ce se face şi ce se vorbesce, şi veţi cunosce 

că vulcanul este aprâpe da irumpe, craterul fumă... 

După mine nu e de cât un singur midlocă, nu 

„e de cât uă singură ușă pe unde cată să eșimi: a- 
ceea d'a dejuca complotul agenţilor, şi dinti'uă re- 
belie ursită de denși, să facemiă uă revoluţie naţio- 

nale, aceea ce făcu şi 'Pudor Vladimirescu la 821, 

adică a ne manifesta în contra protectoratului care 

ni le face tote acestea, şi socotesci că și Vodă va 

fi cu noi. Ce diceţi, domni mei? dumnea-vâstră, fii bo- 

jărului Dinicu Golescu, a căruia memorie o vene- 

redă prea mult; acela care a lucrat, a luptat şi s'a 

sacrificat pentru prosperitatea naţionale, nu consimţiţi 

şi D-vâstră cu mine?.. Fii şi cu D-vostră vonmitefi la
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un locii aceea ce era Heliade, şi cugetul şi dorinţa 
părintelui D-vostră. Să strîngemu dar aceste mâni 

frățeşci şi să mergemii de a lupta!. . Îmi periculedii 
uite capul, ca şi D-vostră, îmi sacrificii familia ŞI 
copii, dar voii merge înainte cu curagiii. Tocmai 
pentru acesta am şi lucrat ceva, vedeţi. 

Şi Heliade sedse uă chântie din posunarul dela 
peptă al vestmîntului, ce o dete lui Nicolache să 
o citâscă, 

Acâsta, era uă proclamațiune. 
— lată însă motul ce am pus pe acestă pro- 

clamaţiune. 
Și împreună fraţii Golesei, atinși de vorbele pă- 

rintelui literaturei românilor, atinşi de vorbele sale 
care le rechema memoria și scopul părintelui lor, ci- 
tiră și recitiră aceste articole, în fruntea cărora fi- 
gura motul: 

„Urăscii tirania, mi e frică de anarehieltt 
Ei înţeleseră cugetarea, cea înaltă a unui genii şi 

îmbrăţișară din nuoii pe Heliade, ear Alecuţă cel cu 
uă inimă de Apostolă începuse a lăcrima. 

Toemai pentru asta și noi căutamă ca să ne 
întelnim să vorbimiă, dise Alecuţă cu vocea sa, plă- 
pândă. | 

Nicolae eşi un moment ca să ia de pe masă 
uă altă chârtie în care se găsiaii stipulate cerinţele 
comitetelor de la Moldova, spre a le confrunta cu 
cele din proclamația scrisă de Heliade, 

Din uşa camerei laterale, unde fuseseră mai 'n- 
ainte, dete cu ochii de un Mocan stând cu mânile
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și cu căciula la peptii, care îndată cum îl vădu se 

și proşternu la pământă. ” 
Acesta, era Ungureanul ce venise să se râge în 

„chestiunea frăţini-seii, şi care pănă aci așteptase josu. 
— Prea milostive domnule! începu omul a dice 

cu un viersi durerosi, am venit la D-ta că te:sciii 

că esti bun şi îndurătoră, scapă pe frate-mei care 

se vă osîndi la ocnă, sai va fi împuşcat, după -le- 
gea ostășescă, pentru că de, a greșiti ! 

— Am seris eii pentru frate-teă, nu'ţi a dat seri- 

s6rea pompierul care a fost mai adineaori aică? 

— Iată-o, prea milostive domnule, o am la mi- 

ne, şi Dumnedei să vă ţie sănătoși, dise omul ară- 

tând serisârea ce o priimise de la pompieri, dar unde 

să mă due cu dânsa? cui o s'o daii?.. 
— Să o' dai, la Islaz, în mâna căpitanului Pleșo- 

ianu, Și fii pe pace... 

— Prea bine, bogda-proste! adaose Stefan Ungu- 
reanul, că mă scii D-ta am fost şi eă. odată slujbașă 

militari, şi d'aceea alergi acu la domnia-vostră... 
— Bine, bine, dise Nicolae ocupat cu căutarea 

chârtiei , acum lasă-m& și te du. 

Ungureanul se redică şi se îutârse să plece, dar 

Golescu, ca cum îi venise în minte ceva importantă, 

îl chiămă înapoi întorcendu-l aprâpe de la scară. 

— Din ce loc eşti creştine? îl întrebă el. 
—. Sunt tocmai din Novaci lângă Baia-de-fer, 

răspunse omul cu aerul sei umilit din naintea unui 

boiări mare. 
- Golescu scia că în Gorji partitul contrariu re-
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voluţiunei naţionale avea rădăcină grâse și era sus- 

ținută prin cârmuitorul de 'TîrgueJiului, un Ruset. 
— Al! a! dise Nicolae, ca cum șar fi adus a- 

minte vre unu lucru uitat, eştă de la Gorji? 
— Da, boiărule, să trăescă! 

— Vedeţi dar. continuă Golescu, daca vor veni 

la voi 6meni care voescii să vă amăgiască cv vorbe 

spuindu-vă multe şi îndemnându-vă la răscâlă. şedeţi 

linistiţi, nu faceți neorândueli, nu ascultați de uni ca 

aceia... | 

Va, veni diua însă, când vă vomii chiăma noi ca 
să fimii cu ţera întrâgă și cu dreptatea, ce o dorimi 

toți... Voi cată să cunâsceţi pe cei care vă voesce 

binele şi care suntii Români adevăraţi.. Spune aceste: 
şi la fraţii tei şi la prieteni şi la cunoscuţi, că drep- 

tatea va învia, pentru voi și pentru întrega ţâră. Te 

du âcum și nu uita cele ce am dis. 

Stefan Ungureanul, uimit de cele ce audi, nu sci- 

ea cum să mulțiămescă mai bine şi să plece pen- 

tru a duce scrisârea cea solicitată de la Nicolae Go- 

lescu, prin pompierul Constantin, cel ce se înturna- 

se la postul seii la poliţie. 

Fraţii Golesci rămâind cu Heliade, îi descoperi că 
se și află instituită ună comitet :naţionale, ai căruia 

membri era:uă sumă de bărbaţi sciuţi, civilă şi militari 

precum: Roseti, Brătianu, Lon Ghica, Bălcescu, 'Tel, 
Cesar Boliac, Scarlat Creţulescu, Voinescu, Teologu și 

alţi mulţi de prin districte și al cărora_scopi era, în- 

țelegând fie care în felul seii, binele și “prosperitatea 
României. — Ei adăogară că ait adunat din oferte date
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pe altarul patriei, de lu particulari avuţi, un fondi de 
6.000 galbeni pentru cumperătârea de arme şi alte 
cheltueli. Heliade priimi prea mulţiămiti d'a intra în 
conspirație cu Golescii şi cu cei-lalţi ; şi acestia ase- 
menea prea mulțumiți d'a avea eu dânși pe Heliade 
cel ce a lucraţ pentru reformă încă de la 1831, şi 
căre avea un mare resuneti în inteliginţa ţerei, lu- 
mea cea nug&.., _ 

Nicolae aduse programul Moldovei pe care 1 în- 
fățişă lui Heliade. 

Heliade dise: Nu cum-va şi Bibescu, ca unul ce 
este Român, ar' consimţi ca, să fie cu nuoi? 

Stefan respunse: am mers eă Ja Bibescu să ca 
uti a '] iniţia, | 

— Ce a dis Bibescu? întrebă Heliade cu impa- 
ciență. . 

— TI a respuns, dise fi ratele cel mare Golescu, 
ca, să aşteptămi un timp mai avantagiosă, când Ru- 
sia va fi încureată în vre un resbel... 

— Nu! nu! respunseră împreună Golescii, pre- 
- şedintele republicei din Francia a promis ajutor. tutu- 
lor populilor ce vor a se emancipa de jugul străină. 
Patria reclamă concursul nostru!.. Să lucrămă! Să 
Iucrămă dar, acum este timpul!.. 

Repetându-se aceste vorbe de către fratele de Ia 
monastirea Lainicilor între popolul adunat pe munte, 
făcură a răsuna, Muşătoiul de strigările de entusiasmă 
a le acestor păstori, plugari, vînători, peseari, pro- 
prietari , pădtrază şi penă şi arendaşi, şi care este 
adevăratul populii română ; cari mai mult saă maj pu-
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țin luaseră parte în mişcarea naţionale, unii ca os- 
tași, alţii ca volontari, pompieri, grăniceri; și cu un 
cuvânt toţi aduseseră serviciul lor, privind revolu- 
țiunea ca uă' faptă a lor, şi despre care asculta vor- 
binduse cu lacrimile în ochi: 

— Da. da, strigară- din lăuntrul și din afara 
stânei acesti 6meni, cu toţii vomă pnne umărul ca să 
ajutămi iubita nostră ţeră; dar însă să nu fimi în- 
şelați, să nu fimă despuiaţi de fraţii nostri ca cei de 
eră d'alaltaeri, care tot mereii ne făgădui tot felul de 
îmbunătăţiri şi fericiri şi în cele după urmă ne l&sa- 
ră în sapă de lemnii şi cu lacrimile pe ochi... Noi 
dămă voioși și banul nostru și viaţa nostră numai 
pentru binele ţerei și fericirea poporului românescă, . . 
Și ei vorbind și strigând ast-fel făceaii un sunet că 
aprâpe nu se mai înţelegeaii unul cu altul. 

— Lăceţi, tăceţi 6meni buni, dise Oprea Ursul ce- 
lov-lalţi 6speţi şi munteni, să ascultămă istoria înainte 
care ne interescdă pe toţi.



Petrecerea publicului sub Cotroceni. 

Primăvera acelui anu promitea fertilitatea și 

abondanţa în ţeră. 

La finele lui Ianuarie Dîmboviţa inondase uă 

parte a capitalei și locuitorii suferiseră de umiditatea 
jernei; ei aștepta cu uă nespusă bucurie plăce- 

rile primăverei, ca să veqă arborii înflorind şi a res- 

pira aerul cel căldurosă. Însă pe lângă aceste 'delicii, 
atât de mult dorite, veni negrul craterii al: epidemiei 

care îngheţa inimile . . . Omenii invoca cu căldură 

„depărtarea de la dânșii a acestui re, prin desele pro- 

cesiuni eare se făceaii scoțând pe strade pe St. Du- 

mitre, ale cărui relicue se află depuse în biserica, 

metropoliei și care este patronul Sânt al Bucurescilor. 

Cholera începuse a secera cu furie, din care causă 

unii, cei avuţi, și începuseră a se gondi de plecare 

în străinătate, însă îi oprea evenimentele politice. 

Cei mai săraci, nepăsători de fugă sau de plecarea 

boiărescă , mergeau de se închinau Sântului, invo- 

când scăparea şi ajutorul seu, și după aceia da ui- 

tării cu uă carafă de vin din nainte, în vre uă gră-
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dină pe la mărgini, Spaima despre morte şi cele-lalte 

supărără. 

"Unul dinti”aceste locuri, frecuentâte de popori, 
pentru frumuseţile posiţiunei ce are şi pentru minu- 

nata apă care curge din cismeoa făcută de Constantin 
Brâncoveanul, este acela de sub monastirea Cotroceniă. 

Uă numerâsă întrunire de popor, se găsia mai 

în tâte dilele, pe după amiadi, preumblânduse pe subt 

umbra nucilor crescuţi în vale, saii sedând pe col- 
nicile dealului, de unde capitala, întrâgă este privită 

ca mtr'uă panoramă. 

Aici se află uă ruină de un palati din niediul 

eviă, postată în facia dealului mânăstirei, și sub a- 

cesta, la uă parte în stînga este cismâoa care, din 

gura unui leii de pâtră. face a curge apa, jar în dr6p- 
ta se află un bordeiă cu câţi-va salcâmi pe dinainte. 

În ast bordeiă era uă mică cârciumă având un um- 

brară și cu câte-va laviţe de ședut. 

Vre uă câţi-va militară sta grămădiţi la uă mes- 

cisră, unde chir Florea, cârciumarul locul, le adu- 

cea de bănt. Pe una din laviţe şedea uă femeiă, 

trecută de 40 ani, care fusese de constituțiune tare; 

şi de și nu frumâsă, însă având un chipă prea inte- 

resantă, cu nisce ochi mari negri și cu sprîncenile 

gr6se îmbinate, cu ună statură de midloci şi cu ta- 

lia camii grâsă. Ea purta la capă uă legătură de 

barișă cafeniu, uă rochie de lînă vărgată şi cu uă 
boecea pe umere în formă de șală. 

Puțin mai de lături, pe €rba cea verde, și ici 

colea cu cimbru selbateci şi cu ismă înflorită, sta;
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uă mică grupă — un june în uniformă de pompieri, 
cu uă jună ţărăncuţă lângă dânsul, care, după cu- 
răţenia obrazilor ei, părul ei cel împletit în două 
code lăsate pe spate şi terminate prin cordele roşii de 
culdrea trandafirilor ce ea” purta la capi, şi vest- 
mântul ei străin de al poporului capitalei, se vedea 
că era Olteancă; vedea cine-va întreusa portul fe- 
meii de peste Oltă, despre munţi. 

Pompierul ținea strâns între mânile lui nă mână 
a femeei, şi vorbindui mereii, o măsura cu căutături 
dulci , pe când dânsa asculta lăsând ochii spre 
pămentiă și din când în când îi respundea ; gura ei 
arătând nisce dinţi cu strungăreaţă, albi ca mărgă- 
ritarul, și busele având culdrea bujorului. 

Ei însă se păreaii ca cum îşi luai diua bună 
unul de la altul, și d'aceea, parcă 6re-care semne de 
tristeţe se amesteca în căntăturile ochiului junei fe- 
mei, căpruiă şi strălucind de uă radă de farmecă. 
EI însă, vorbindu-i, părea că voesce a o reasigura, 
despre viitori şi amorul seă. 
„Acestă grupă ar fi dat artistului pictori unul 
din subiectele cele: mai romantice, de a face un ta- 
bloă în care aceste două pers6ne, însuflețind valea 
încântătâre din pregiurul loră, să îuspire cele mai 
frumâse simţimente, mișcând și trăgând atenţiunea, fie- 
cărui privitor. 

Densa, prin aceliă surîsă melaucolică, semăna ca 
cum ar fi dis: viitorul stă în mâna lui Dumne- 
deă!.. şi Waceia își ținea căutătura spre pămentă, 
fiind cufundată în cugetări.
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Femeia care şedea pe laviță dinaintea bordeiu- 
lui, era mama junelui pompieri care se afla absor- 
bit în amorâsa conversaţie cu juna ţărăncuţă. 

— Leică felt-febelesă, dise unul din militarii ce 
înconjurase mescidra d'alături, numit Ghiţa, Iorga, şi 
care era atunci la musica ștabului, femeei ce sta, pe 
laviţă, câţi ani are Constantin? 

— “Tocmai două-deci de ani deplin, şi merge 
pe al şesele an de când a intrat în slujba 6stei. 

— Da nu sciă eu! că era numai un copil când. 
merserămi la Rusciucii cu Vodă Ghica, de priimirămă 
pe Sultanul care a murit, și toemai atunci te mări 
taseși de luași în căsătorie pe felt-tebelul. 

— Aşa! respunse Nica, cumaradul lui Iorga, bu- 
nătate de buclucaşi fel-tfebelul nostru, care Pa stră- 
mutat acum, prin înțelegerea căpitanului Pleşoianu 
cu un nu sciă care altă căpitan de la poleul lui 
Engel. | 

— Eaca, dise felt-febelul din căpătiiul mesei, mă 
adun şi eă cu d'alde voi, şi daca bea ceva mai 
mult, apoi de!.. 

— Măi! beaţi vinul, iar nu şi minţile! adăogă 
orga musicantul, nu vorbi de prisosă! 
_— EL a avut pante cu poleovnicul Golescu, la 

care a alergat fratele sei Stefan, care a venit într'a- 
dins de peste Oltă ca să'1 scape, dise de colo orga 
musicantul. ” 

— Şi Costantin s'a dus împreună cu cumnatul 
Stetan la polcovnicu Golescu, săi dea uă serisâre
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către căpitanu Pleşoianu de la Islaz, adăogă Catinca 
felt-febeleasa. | 

— Cemi pasă! acum mă aflu colea cu voi în 
Bueuresci.... | 

— Dar şi aicia, prorupse Nica, făcuși buclucii 

tu şi cu unter-oficerul lancu, cu nisce vorbe, cu 

care aţi dat de belea pe Căpitanu 'Teologu, care 
acum este închis. 

— Ce spuneţi voi? Cun! puseră pe căpitanul la a- 
resti? întrebă Iorga curiosi. 

Și pentru ce? şi pentru ce arestată? Stri- 
gară înti'una cei ce beaii la masă, dar:cine la a- 
restat? | | 

—. Ira arestat. poleovnicu Odobescu, din po- 
runca lui Vodă. 

— Și de ce, măre? ca ce o fi?.. întrebară 
încă uă-dată acesti militari, noi am audit că căpita- 
nul voia să'și dea dimisia din slujbă ? 

— Voi parcă nu sunteţi pe lume, replică felt- 
febelul cu aerul sei fiegmatică, parcă nu sciți de 
ce mă didese și pe mine în judecată... lacă să mul- 
țiămescii Sântului că am scăpat cu atâta, că m'a 
schimbat într'alt polei. | 

— Aşa! aşa! nu sciți că s'a respândit vorba 
că este să se facă revoluţie? v'aţi audit voi? dise cam 
pripit și cu ochii ca cum îi era închiși, Ghiţă musi- 
cantul. o. 

— Da, da, am audit de revoluţie!.. r&spunseră, 
de uă dată cei- lalţi. 

Nica însă ca cum se temea să nu fie audiţi de
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eine-va de prin pregiur, şi tocmai dând cu ochii de 

nisce nuoi visitatori cari se aședase la spatele lor și 

“cari cerură de b&ut de la Florea. adăogă către ca- 

maradi sei, să tăcemă măi! că ne pune și pe noila 

umbră, pentru vorbe d'al de astea... Uite! o săne 

audă ăi străini cari veniră şi se puseră lângă noi! 

Dar felt-febelul. ea să schimbe vorba, arătă cu 

mâna spre un 'Lurcu care şedea mai la uă parte pe 

erbă, cu picidrele încrucișate, învestită cu portul seii 

orientală, "cu uă legătură turban din un taclită pe 

capi, cam ciupit de vărsată la obrasă și cu chipul pre- 
lungi, cn uă mică barbă şi cu mustăţi lungi, —el 

fuma dintr'un ciubucă scurtă care "] ţinea cu uă mână, 

și cu ceelaltă petrecea pe degete bâbele unor mătănii 

mirosind a rosă; tă, dise acela. Turcu ăsta este de 

pricină ; despre el avemu noi vorbă!.. 

Visitatori cei nuoi veniţi era unu pictori numit 

Iscovescu, şi un altul care încă d'atunci călca a ministru, 

adică aspira la uă asemenea funcţiune. Ei veniseră să 

facă propagandă. — Se amestecară îndată p'între 6- 
meni și mai ales 'şi făcură de vorbă cu soldaţii sus 

diși ca săi sondede și săi catichisede; şi mai pe 
urmă cel mai junne, cel care "şi da d'atunci aeră 
nici mai mult nici mai puţin de câta ministru, scâse 
din posunaru-i uă chârtie. conţinând 9 articule, sti- 
pulate de comitetul revoluţiunarii și care apoi fuseră, 
rebutate, priiminduse programul cel cu 21 articole. 

Acesta dar dete chârtia cu cele 9-asticole ca să le 
cgpiede un profesorii de la sedla de musica vocale, 
care atunci era în monăstirea Cotrocenii, și pentru care
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ei se puseră la uă parte cu un craionă şi cu un por- 
totoliu în mână. Dar Iscovescu pictorul, după ce vor- 
bi mult cu militarii, îl vădurămi plecând de la a- 
cestia, să mârgă a se arunca, la picidrele unei fru- 
m6se vienese modistă din magasinul lui Marcovici 
din Podu Mogoșcei, care tocmai venise la cism6oa 
Brâncoveanului, și cu care apoi pictorul și propagan- 
tistul celă-lalt se perdură p'între mulţime. 

Nica, după ce plecară propagantisti sus iși, cari 
le vorbise uă sumă de lucruri, se adresă lu felt-febelă: 
măi! dar ăștia ce fel de 6meni vor fi, că prea le toca 
gura? nu cumva?.. . 

— Ce ai voit să dici mai adiniâri când arătai 
cu mâna la Purcu de colea? întrerupe lorga pe Nica 
și adresânduse către felt-febeliă. 

Felt-febelul care era cam ameţit şi aprâpe că 
nu scia ce mai vorbesce, respunse: M& aude neva- 
stă, şi ea nu voesce să die ce-va reii de Ali-baba. 

Ast-tel era. numit 'Purcul desp:e cure menţio- 
narămui mai sus. Acesta era un fel de comeretaură 
de cai pentra armata turcă, pe la târgul Slobozia ŞI 
altele, și se afa cu șederea când p'atară, când în 
Bucuresci, înti'uă cameră la hanul Manuc, de unde 
venise să respire aerul cel curat, ca toţi cei de aci. 

— Dar ce daravere aveţi voi cu Turcul? . . Mie 
"mă sunt urâţi 'Purcii. 

— Și mie tot asemeni, afară numai de Ali, res- 
punșe pompierul de lângă juna temeiă, 

— Catinea de colo, audind pe bărbatu-i şi pe 
fiul ei vorbind despre Ali, respunse celor din pregiu-
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ru-i: Ali-baba este un vech'ă cunoscut în casa n6- 
stră, încă de când trăia r&posatul bărbatul meă dântii, 
tata lui Constantin. EI a purtat pe Constantin în 
braţe când era în faşă. Ali nu e aşa? dise ea Tur- 
culni cel ce rădică ochii în sus audind pe Catinca 
vorbindu-i. 

Ali, fără a lăsa ciubucelul seii din mâni, și 
care cât a stat de conversaţie militarii cu cei duoi 
visitatori ce plecară, nu "şi a fost Inat ochii de la 
pompierul cel cufundat în întrevorbiri amorâse en 
juna femeiă; el răspunse la vorbele Catinchi, scoțând 
un lung ohtat: 

— Alachă! când dăruesce omului qile și sănătate, 
multe ajunge să, vâdă și multe petrece; așa şi ei, 
vorbi Musulmanul cu vorbe rari şi cam împedicat, 
cocă nu scia bine limba ţării; aşa şi eii am trăit s'a 
jung ca să vădii pe Constantin băiată al mei voi- 
nici ascheri; Alachă! să ţie pe Constantin, băiati 
ali mei, sănătosi! repetă el rădicând ochii la ceriă,. 
Și apoi “i întorse şi i opri pe junele militară. 

Uă re care murmură, aţiţată mai mult din cu- 
riositate, se simţi p'îutre cei de facă, care nu înţele- 
geai de unde şi cum Musulmanul acesta să aibă a- 
cea afecţiune pentru mama pompierului şi pentru 
june. Ei întrebară pe felt-febelul a le spune cine 
este 'Lurcul acesta. | 

— Să vă spue nevasta, răspunse felt-tebelul ea- 
re începuse a nu aparţine mai mult de pe pământă, 
avându-și creerii îngreuiaţi de fumul băuturilor spir= 
tâse și ochii cam împăenginați. .. . 

5
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Ali-baba fu chiămaţ de Catinca felt-febeltsa mai 

aprpe de cercul celor de lângă dânsa, și el ascultă 

ca un copil inocentă. El se aședă din nuoii pe pă- 

mântă şi'şi umplu ciubucul, şi Catinca dicându-i : 

“ți aducă tu aminte, Ali, de acea nâpte când bărba- 
tul mei te aduse în casă îngheţat de frig , morti 

de f6me şi de fiică, când aveam ei pe Constantin 

în braţe ? spune tu. ac6sta. 

Ali-baba suspină din adâncul inimei, și începu a 

vorbi rail şi abia putând a face-să fie înţelesu de 

cei care'l asculta. | | 

Alachiă! a voit, dise el, ca să trăescu încă 

doue-deci de ani, pentru că sunt doue-deci de ani 

de atunci!... 

— Noi ne aflami şedând pe Podulii-Beilicului, 

adăogă Catinca. unde era nisce case derămate după 

focă, cu uă pivniţă mare despre faca podului, a- 

prâpe de biserica Slobodia. 

— Da, aşa este! răspunse Turcul, preocupân- 

„du-și mintea de nisce suvenire ce căuta încet, încet 

a și le rechiăma. 

— Spune Ali! vino mai aprâpe de noi şi spu- 

ne, diseră militarii cei binişor chetuiţi. 

—„Padișachul a făcuţ bătaie cu împăratul Mos- 

eovilor, continuă Ali, după ce'şi re'mputernici me- 

mosia prin câte-va momente de cugetare ; tote ce- 

tăţile erai întărite pe marginea Dunării şi în Bal- 
can : Vidin, Rusciuc, Silistra, Şumia, Isacce, Jbraila, 

Vama şi altele fură teatrul sângerosului resbeli. 
„„Padişachul, ah! Padişaehul fusese silit, cu puțin



MeSA TOIUL 6 

mai "nainte, de a sfărâmat cu chiar mânele sale, 
puterea cea mare care o avusese în Laniceri, Ă 

„La Stambul, pe câmpul Etmeidan, Lanicerii se 
strânseseră, furioși protestând în contra lui nizam- 
cedit, adică miliția cea nucă, organisată cu baionetă, 
la pușcă și cu patrontaşă, ce Padişachul Mahmut, 
prin înţelegere cu Şeic-el-islam, şi ajutat de ere- 
dinciosul săi Husein-aga, Mohamet-paşa, de corpul 
topciilor, (artileristi) de miliția cea nuoă abia for- 
mată atunci, cât şi de mai mulţi cetăţeni din Stam- 
bul, armaţi ca să apere casele şi familiile lor; Pa- 
dișachul încongiură pe Tan'cerii revoltați, și paind tu- 
nurile într'Enşi, nu dete pardon la nici unul; pentru 
ca să se curme uă-dată tirania şi jafurile ce făcea 
acei 6meni nedisciplinați. Întmplarea acesta a lăsat 
uisce adenci rane în forcele imperiului... 

„Doi ani mai pe urmă fuse declaraţia de res- 
belii, și Moscovii trecură Prutul și Dunărea, încon- 
giurară şi luară Ibraila ; învinseră Silistra Și Şumla, 
şi în cele după urmă risipiră tabiile şi zidul cetății 
de la Giurgiu, bătură Rusciucul și merseră p&nă a- 
prope de Stambul, la Andrianopole.... 
„_.— Mare putere este puterea muscălscă!... dise 

de colea Ghiţă Iorga care mai începuse să adormă 
ascultând la Ali. 

— D'apoi vedi-bine este creștin, şi învinge cu 
Sânta Cruce! replică felt-febelul care era mai înti'a- 
cea stare ca și lorga; și noi dar ținemii tot de Ruși, 
că sunt Creștini ea noi, şi noi suntem ea și denşi,.. 
suntemă dintr'ai lor...
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Suntii Creştini, dar periculoși pentru noi l.. 

suudi de uă-dată la spatele lor uă voce străină ce 

veni să se amestece eurăşi în convorbirea acestora. 

Astă voce era a lui Iscovescu care eşise ca din pă- 

mânti, şi veni de se aşedă earăşi la spatele milita- 

rilor.— Noi acum avemi simpatii eu Sublima Pârtă, 

al căreia ajutorii, după tractatele ce avem încheiate 

din vechime cu densa, între Domnitori şi Sultarii, 

îl ceremii spre a ne scăpa de protecţia U Crestinilor 

tiran; şi apoi Europa acum, Europa va face totul !... 

Europa, 6meni buni, este rădicată!... 

Pictorul Iscovescu se aprindea din ce în ce mai 

mult, slab cum era, 6cheșiă cu uă mică barbetă şi 

învestit în blusă de pînză, făcând propagandă aces- 

tora. aducânduii a crede că Turcii vor fi cu noi la 

ori ce împregiurare... 

După uă pausă de câte-va minute „ Şi în care 

Nica, fiind ce-va mai trează, i se păru că văduse 

pe căpitan Costache de la agie (poliţie) scoborând 

despre Cotroceni, cu vre uă dece dorobanţi după el, 

îi cam perise pofta d'a asculta la istorii; însă Ali 

dupe cererea, celor lalţi, continuă : 

„Ostea dar cea nuoă nu era de ajuns Padișa- 

chului, de a se lupta. 

Pot Musulmanul eru dator să se înarmede dea 

merge la băţaie cu Moscorvii. 

„Tata al meii împreună cu trei fii ne-am lup- 

tat pe zidurile de la Rusciucii; ear fratele tatălui 
nostru s'a luptat la Ibraila sub comanda lui Soliman 

pașa lîngă Ciubucciu-0Oglu și Mustafa-Aga pănă ce
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fură silţi a capitula, pentru că Ruşii pătrunseseră, 
în Dobrogea și coprinseseră Macinul; ear Ibraila, 
după ce a respins vitezesce atacurile trupelor mos- 

cove, comandate de însuși Ducele Michail, afostne- 

voită să capituleze, cu condiţie ca t6tă garnisona ci 

să pâtă trece cu armele la Șilistra, ca să urmede a- 

colo lupta. O sumă de morţi şi prisoneri căduse- 

ră de amândouă părţile... De! Alach a voit aşa!... 

„„Cădând Ibraila fusese un semniă rei pentru ar- 

mia Padişachului ; căci împreună cu dânsa, împreu- 

nă cu Macinul, cădu şi Isaceia şi Hîrsova, ear des- 

pre Marea-Negră, Varna era bătută cu furie, de 

flotă și trupe comandate de generalul Paschievici. 

„Padișachul numise mare vizir pe Reşid-Mech- 

met-Paşa. Acesta în adevăr a arătat uă mare ac- 

tivitate în timpul operaţiunilor, de la uă margine pă- 

nă la alta a imperiului. El organisă fârte repede pe 

recruţii cei nuoi, se strânse trupe din Asia; el de- 

prinse pe tinerii musulmani cu tactţiea, hotăriţi de a 

lupta și a, muri în numele Padişachului. Şumla fu îm- 

puternicită cu trupe noi; Silistra asemeni se ținea 

bine; Rusciucul era ca şi mâna drâptă pentru Silistra, 

da opri prin vitedia şi statomica voinţă a garni- 

sonei sale, pe Ruşi, da nu merge așa iute peste 

Cog6-Balean ca să încongiure Şumla. 

În adevără Ruşii, cu tâtă slăbiciunea Padişachu- 

lui în urma, țăierii lanicerilor, şi cu uă armată nucă 

şi nedeprinsă încă cu mirosul prafului de puşcă, în- 

tempinară împrotiviri mari și aflară pedici necredute, 

din partea unor cetățeni musulmani, ca să pâtă is-
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buti a trece Balcanii. — Sumă nenumeărată de Mos-— 

covi nu se mai întârseră în ţera lor,—își aflară mor- 

mâîntul acolo... - 

Afară de acesta molima ciumei care pustiise sa- 

tele și orașele, murind pe tâte dilele cu sutele şi cu 

iniile în tâte părțile, nenorocirile, fâmetea, sângele 
vărsat, spaima și mormântul pentru toți, ah! Alach 
era mâniosă pe norodul seii și voia prin: acesta ca 

să ne pedepsescă... 

Bre! baiăţi, adăoga Ali scoțând uă lungă oh- 

tare, Dumnedei să ferâscă să vedeţi voi ce a vădut 
ochii mei! oh!... 

„Într'una de dile tată-meii se bolnăvi grei şi 

cei-l-alţi fraţi ai mei se însărcinară cu căutarea lui 

în midlocul acestor lupte sângerâse. [i aprins de 
datoria sântă către ţeră și către părintele meii, am 

urmat pe confraţi mei de arme, a îmbrânci asaltul 

dușmanului care venise ca nisce câini turbaţi asu- 

pra cetăţii nâstre. 

„După uă luptă crâncenă, uă orta întregă cădu 

prinsă în mânile adversarului. 
„„Cozacii ne a fost încongiurat de tote părţile şi 

nu mai era chipă de a scăpa. 

„Ei trecură Dunărea n6ptea cu prisonerii fă- 

cuți, şi pe când inima mea era sfâșiată de durere 

că lăsam pe tatălu meii în agonie, mE văduiii de 
uă-dată închis într'uă închisdre la Giurgiu şi strejuit 

de Moscovi. | 
| „Cinci-spre-dece dile am fost acolo închis şi pe 
nimeni pu vedeam ca şă cercetedă de tata al mei.
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„În a șese-spre-decea di; ne-a pornit spre Bu- 

curesci, robi; desbrăcaţi, jefuiţi, murind. de foame ȘI 

într'uă stare de plâns. Se 
— V'a adus în Bucuresci? întrebară de odată 

orgă şi cu felt-febelu, eei ce începuseră a se mai 
tredi ascultând la Ali cele ce el spunea, și unde v'u 
adus când aţi intrat în Bucuresci ? pe Podul-Beili- 
cului aţi fost intrat, că p'acolo vine drumul. despre 
Giurgiu ? rs: 

— E am scăpat ; m'am făcut nevădut p “între 
mulţimea 6menilor ce se strânsese ca să ne vedg... 

— Aiseăpat? și unde? și cum?... într ebară d'uă- 
dată ei ee ascultai plini de curiositate. 

— ME gândeam la părintele mei ; vedeam pe 
Alachă mustrându-mă ;— mă uitajă în tote părţile şi 
mulțimea duşmanilor ce mă duceaii ca robu lor, se 
făcuse “ca cum era nimici dinainte-mi ; scârbu ce 

aveam despre uă asemenea sârte , jâlea şi durereu 

că eram depărtăt de tată-meii aprope la mârtea sa; 
lacrimile ce vedeam curgând pe obrazul contraţilot 

mei robi ca si mine, mă făcu cu să'mi dorescă mai 

bine -mârtea... M'am aruncat înti'uă grâpă între rui- 

nele unor case surpate după focă care o văduiii de 

marginea podului pe unde mergeam. Cu uă clipă 

am făcut acesta şi nimeni nu-mi luă sema. Acolo 
am rămas fără simţire şi mai mult morti. — Mam 

deșteptat într'uă pivniţă ca şi în închis6rea în care: 
fusesem aruncat la Giurgiu... Uă di și nă n6pte am 
rămas acolo flămând și tremurând, fără să sciă un-
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de me€ aflu, şi fără să găsescă uni chipă, sai fără 
a cuteza sa caut un midlocă ca să esă. 

„„Uă nâpte şi o di trecu, şia doua di dimin€- 
ță a intrat din îutemplare un om acolo care m'a gă- 
sit plângând și îngenuchiat de a'mi face rugăciune 
lui Alachu.—Acestui omii i se făcu îndurare de mi- 
ne după ce: îi spuseii cum m'am aruncat acolo. El 
eşi fără să'mi dică ceva, şi, mai pe urmă veni de-mi 
aduse pâne și apă. Am credut vădendu'l că ace- 
sta era proorocul Mahomet care mă visita !... 'Poc- 
mai nptea mă se6se din acea închisâre și mă du- 
se în casa lui, mă arătă femeei sale care era lăhu- 
ză, cu un copil în braţe. Am credut că acesta este 
mama mea, sora mea |... Acel omiă w'a spus nimu- 
lui nimici despre mine; ma luat, m'a hrănit, m'a 
încăldit, mi-a făcut tot binele putineios, şi numai 
când pacea. fu declarată am plecat de la el.—— Acel 
omiă însă a murit precuii a murit şi tată-meă, dar 

soția lui, precum mama mea, precum sora mea, pe 

„care 0 respectezii cât și pe copilul ei, iat-o, este 

“aci, și copilul ei este de facă! Copilul s'a făcut omiă; 

ei am îmbătrânit petrecând multe “necazuri. şi însuşi 
penă astădi cum mă aflu tot în tr€bă pentru ţera 
mea și pentru Padişuchiă, ear cât pentru mama mea 
și sora mea, acestă femeia, repetă Ali cu ochi mu- 
iați în lacrime, Dumnedeii să "i dea bine ci și lui 
Constantin fiului ei.— Căci un udevărat: Musulman, 
un adevărat Musulman nu uită nici. uă-dată uă bine- 
facere, ouă cine va fi acela de la care o priimesce! 

„Și când va fi timpul este gata chiar și cu pre-
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ciul sângelui său să arate recunoseinţă, căci Aluchă vrea 
aşa... 

Ali terminând lăsă capul în jos după ce se uită 
la Constantin cel ce nici că'l vedea în momentele 
acelea. 

Ghiţă lorga se uiță la felt-febelul si-i făcu semniă 
din frunte prin care arăta mirarea sa pentru ast Mu- 
sulman, și dise : săracul !... 

Nica însă care mereii ţinuse ochi spre cărarea 
care ducea de la monastire spre cismea , cunoscu 
îndată că s'a fost înșelat numai pe jumătate, ca în 
loc de Căpitan Costache, ce i se păruse că vinea 
cu dorobanţii, era căpitan Gheorghe., un ajutor al 
seii, tot-așa de temut ca şi cel d'ântii. 

Căpitan Gheorge, omi ce-va plăviţi, cu nasul 
câmiă și cu ochi mititei albastri, fu întâmpinat; din- 
aintea cismelei , de vre-uă doi din spionii Poliţiei 
care mereii se preumblaseră p'între adunătura 6me- 
nilor şi “trăgeau cu urechea cine ce vorbea. Aci că 
dau raportă însemnând pe cutare şi pe cutare, pe 

care îi și arătau agentului poliţienesciă. 
Nica de când cu cele petrecute p'în casarmă, 

şi. cele ce i se întemplase felt-febelului, semăna cu 
acela, care, pentru că s'a îript în, ciorbă, suflă şi în 
jaurtăă, 

— Să mergemi! dise camaradilor sei:. noi nu 
stăma bine aici !..: 

Catinca - asemeni făcu cunoscut lui Constantin 
că ce întârdie, şi că este timpul a merge la datoria 
sa, la servicii, -
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"Constantin uitând că trece timpul pentru că e- 
ra lângă sora lui Pătru, căriia îi promisese a o lua 
de soţie pe curând, nu se mai îndura a pleca ş'a o 
lăsa, singură ; sai ar fi voit ca dilele să trecă ca 
minuturile și mai iute, să împlinescă parola sa da- 
tă astei fecidre, care după două dile voia să plece 

cu fratele ei și cu fratele felt- -febelului, Stefan Un- 

gurânul, la Novaci, unde apoi aştepta și pe Con- 

stantin să vie acolo, fiind că așa promisese el, luând 

congediii de la comandantele sei de pompieri. 
Ju tdte acestea el își adusese aminte că de vre 

uă lună mai în tâte nopțile venia un unter-oficeri 

de la sedla militară, care avea uă secretă înţelegere 

cu unter-oficerul Dincă Bălșan, la care parti icipa şi 
Constantin. 

Comitetul reVohiţiunară nu lipsise a iniţia şi 

sc6la militară; în planurile sale, şi până a avea și în- 

ţelegere cu mai mulţi unter-oficeri, d'a catichisa pe 

soldaţii din regimentul de garnisonă, ce să facă ei la 
diua destinată... 

Constântin se despărţi de sora lui Pătru adre- 
sândi unul altui căutături amorsse, strângendu-și 

căldurosii mânile , şi'şi împărţiaă dulei îmbrăţişări 

p&nă se depărtară spre pârta din josiă. 

În curând plecând unii după alţii, valea de sub 

Cotroceni , spre s6ră, rămase deșertată de 6meni. 
Căpitan George, după datorie, cât și căpitan Costa- 
che, împreună cu toţi agenţii și spionii poliţiei, mer- 
geaii la Aga (prefectul poliţiei) de raporta cele ce 
se petreceai şi cele ce se vorbeait de. meni în ae-
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pitală. Aga se ducea la Coconu Alecache Vilara, 
Vormnicul cel mare (Ministru de interne) de i le ra- 
porta ; şi coconul Alecache mergea d'a dreptul la 
Măria, sa Vodă să i le încunosciinţede.
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Vodă Bibescu și Ministru Vilara 

Vodă Bibescu era tare supărat, în cabinetul sei, 

la palatul de sub Mitropolie, în urma unei visite ce 
avusese de dimineaţă, și aștepta pe Marele Vornic, 

după care trimisese un adiotantă ca să'lu chiăme. 

Vodă era impacientă în așteptare. Se preumbla 

mere în apartamentul care era şi cabinetul sei de 

lucru, ale căruia ferestre cu perdele de mătăsărie, 

draperiile de catifea săpată, galeriile d'aurite şi cu 

flori numai bronsuri, respundea în grădina din dosă 

spre Dîmboviţă. 
Privea din când în când cu ochi săi mari în 

grădină ; ear fruntea sa, făcend adese-ori creţuri, de 

câte oră privea în sus, arăta în destul turburarea ȘI 

preocuparea sa. Vodă priimise uă scrisâre de la 

Craiova, de la frăţîni-seă Iancu, care îi îmmulţi su- 

părarea prin nuvelele ce i le aducea; căci, după ce 

o citi de vre uă donă ori, o aruncă pe masă, şi în- 

cepu a se preumbla d'a lungul apartamentului cu 

paşi rară, din când în când mușcându-şi busele şi 
fruntea-i făcând mari creţuri.
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Un minut încă şi Marele Vornic, Coconu A- 
lecu Vilara, intră. 

Vodă se întârse de la ferâstră şi-l privi cu o- 
chi cei mari, pe care avea obiceiii, când vorbea cni- 
va, a-i ţine fiesaţi în susii, “ 

Ministru era un bărbat miteteluţii de talie, Şi 
făcea pe Vodă, care din contra era, prea 'naltă, să'şi 
plece ochii în josiă. 

Vilara era învestmîntat cu îmbrăcăminţi lungi, 
după moda. boiărilor din timpul domnilor fanarioți, 
şi purta sub căciulă, în creștetul capului, unu fesă 
roşu, pe care îl ţinea și în casă și la Vodă, ca să 
nu r&mâie cu capul golă, cu care mere fiind de- 
prinsă, îl garanta de receală. 

Bibescu cel ce'și făcuse educaţia şi trăise mulți 
ani în Paris, şi porti şi obiceiuri şi traiul îi era 
după moda francesă. 

EI invită pe Vilara să ședă. 
Ministru, după ce salută pe Domnă, rămase cât- 

va în picidre și vorbi despre deosebite afaceri, şi 
mai ales de starea lucrurilor. 

Vodă se puse pe un fotolii şi încreţind mere 
fruntea earăși pofti pe Ministrul seă să șede, 

Capul îi era atunci un vulean de cugetări sim- 
țind grelele împregiurări care făcea nesiguranța po- 
siţiei sale, și care îl neodihnea atât de mult, 

— În câte avemii astăqi cocâne Alecule?  în- 
trebă Vodă pe Ministru. 

— Măria "La, respunse Vornicul, 7 Iunie. 
— a de citesce seriscrea care este pe masă, a=
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dăosă Bibescu Ministrului, întruă n6pte a venit cu- 
ieru] de la Craiova. Îmi serie Iancu, frate-meă. 

Vilara luă letera de pe masă şi o citi. 
— Am priimit şi eu, dise Vilara, raportul is- 

pravnicului de Doljă, "Tache Bibescu, vărul Măriei 
Tale; negreşit că de asta ve serie Coconui Iancu 
fratele Măriei "Tale, cum şi mie îmi scrise ispravni- 
culă,. 

Ce încurcături! ce încurcături !... Îmi vine 
să crăp de necazii !,.. 'Trebue încât vomă putea să ţi- 
nemi populaţia Bucurescilor în fiti şi disciplină în 
oştire.— De aceea te-am chiămat, să spui lui Odo- 
bescu că astădi merg să visitedii casarmele, și o să, 
asistă la esserciţiul pompierilor, pentru care .am or- 
donat să iasă la casarma St. George de la Malme- 

„son; pe urmă vomil eși împreună pe şosea, să ară- 
tămă populaţiei că suntemă linisciţi. Cred însă că 
Odobescu va scie și mă va aștepta.— Să dică lui Ian- 
cu Manu, Agăi, multă, îngrijire, multă privighere să 

„aibă cu agenţi sei. Însă să lase poporul liniştit să 
petrecă în cercul bunei caviințe, fără turburare, fă- 
ră escesuri; căci poporul este blănd ca, mielul, și t6- 
te intrigile, t6te conspiraţiile și gecăturile se unel- 
tescii de dinafară... Ce faceţi cu căpitanul care este 
arestat ? 

Neîncetat se luptă coconu lancu, Aga, să'l facă 
să vorbescă. El însă tace. 

— Bi bine, adăogă Bibescu, cată să alergămii la 
metâde, să căutămiă vre un chip a'l face să spue ce 
scie . . . cu tâte că acum aprâpe este pre târdiă!..
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dise Vodă dând din umeri. Ori cum dii lui Manu, 
săi facă din parte'mi cunoscut că îi confer rangul 
de maioră, va avea o graiificaţie, şi'l voiii face adi- 
otant domnescă; dâră cu acestea el va vorbi din ce- 
le ce scie... Dar felt-febelul care se corespundea cu 
unter-oficerul de la scâla militară, ce s'a făcut cu el? 

— Ca să nu se prea facă vilvă, să nu se prea în- 
tindă sgomotul în regimentele din ţeră, Spătarul (Mi- 
nistru de resbeli) a găsit cu cale a'lă lăsa liberă, 
dar la permutat, precum era să facă permutaţie la 
oficieri superiori chiar. * 

— Prea bine! prea bine! dar Heliade? dar frații 
Golesci unde se găsesciăi ei acum? 

— Aga va avea tâta îngrijirea... Dar sciți, Măria, 
Ta, ce făcură ăști nesocoti ți complotiști, puseră pe 
un ţigan să jâce ursul la p6rta general consului Co-— 
țebu, unde este tras şi îusu'şi generalul Rus: Duha- 
mel, cărui îi făcură uă satiră ce %-o cântă ţiganul 
bătându'i toba. 

— Am aflat asta, că mi s'a plâns de la Coţebu.. . 
dar era, de datoria Agăi să pue mâna pe-ţigană și 
pe cel care la adus acolo... M& cam găndescă eă 
de cine este făcută acea scadalosă satiră— ori cum, 
vede cine-va geniu într'ânsa... Vomă vedea, vomă 
vedea!.. Acum la casarmă să cunâscem în ce stare 
de disciplină și de moralitate se găsesce oștirea! A- 
colo să vedem pe Odobescu! . . Daca el n'ar fi un 
partisan al lui Ghica.. alt-fel este cu capă!.. Ba- 
nov, eu tot devotamentu! ce-mi arată îi este inferioră, 

coci laşi fi făcut pe dânsul Spătasiă... La casarmă
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acum să vedem ce e, acolo este totul !.. cocă de pe- 

ste Olti se bănuiesce că acolo sa făcut cuibul con- 
spiraţiei, la punctul Islaz... Norocire că ast punct vi- 

ne în dreptul Caracalui, unde am pe Magherul omi 

devotat... 

Vilara tăcu, ca un om ce voesce a menagea pe 
“stăpânul sei, el nu respunse nimicii la cele ce spu- 
se Vodă. 

Uă pausă de câte-va minute se făcu între Domn 
și ministru, după care cel din urmă prorupse. 

— Măria La pe. generalul Duhamel l'ai vEdut 

de curând ? întrebă Vilara Ministru. 

— Vedi aci este chestiunea .cea grea pentru mi- 
ne! generalul Duhamel, agentul împăratului Nicolae, 

trimis cu uă "altă misiune în Principatele Dunăre- 
ne,— el chiar acuma eşi din palată. EL a fost de 
dimință ca să me vedă, și tot-d'auna îmi dă să 
înţelegi că potă dispune de armate rusesci care sunt 
gata, când le voii cere, să intre, spre a menţine li- 
niştea... Dar ce eregi? cine încurageză turbururea?.., 

— Vodă Sturzia, nașul Măriei Tale, scii ce a 
făcut la Laşi?... replică Vilara. 

— Da, dar noi ăstia prin posiţiunea, nâstră ea- 
tă să privimă lucrarile de susii. Seii cine este Du- 
hamel ? scii al cui instrument şi agentă este?... 
Împăratul Nicolae al Rusiei, vedând Europa în ce 
stare se găsesce, în superbia sa cea mare, potinte 

Autocratii al tutulor Rusiilor, voind să arate tutu- 
lor că nici un minut nu se teme de mişcarea cea ge- 
nerală, caută să impue tutulor, şi chiar a da ore
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care spaimă în afară... Scoţend armatele sale peste 
graniță, crede. că îl.va ajuta la acesta, cu tâte vor= 
bele din manifeștul ce a dat Europei, la mișcarea, 
revoluţiunilor, că el va fi neutra și va sta numai cu 
arma la pepti păzind hotarele imperiului s6ă.. 

In politică vedi, unde e numai calcule, ear pro- 
miteri, simpatii şi antipatii rămân numai vorbe, de 
multe ori una se dice şi alta se face... 

Împăratul dar trimite pe agentul săă în Prinei- 
pate ca negreşit să facă, cu ori ce chip și cum va 
scie, să pâtă a trece armatele sale întrun locă ce'i 
e prea cunoscut, și de unde apoi să amenințe Eu- 
vopa... El este aliati cu Prusia, și cât pentru cele- 
lalte state.:. Francia, Emnglitera şi Austria este sigur că 
în starea acâsta de Incruri nu vor dice nimică... Cu 
tâte astea -cată ca, trecerea, trupelor în principate să 
fie justificată prin vre un motivă. | 

EI trimite aici un agenti care săi, completede o- 
pera, puţin îi pasă prin cine și cum, de unde'și pănă, 
unde va afla acel motivă... | i 

Nu isbutesce la cărtea. Domnitorului, încurageadă, 
pe aemulțiămiţi și pe capii partitelor... | 
Spre essemplu., vine la general. Mavru;. acolo 

găsesce pe. boiării nemulţiămiţi de guvernul mei, — el. 
le dice numai uă, vorbă, uă singură voibă,, și este 
îndestul ca aceia să ia acea vorbă să o tălmăciască 
şi să o restălmăciască în o mie de feluri... În altă 
parte aruncă indirect, earăși prin agenţi, „Yre ună vor=: 
bă celor adăpaţi cu ideile din Occidertiă, îi încura- 
giadă 6re cam. şi paceștia, tot indirect; apoi vine
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eară la cuate,- cum ar” semina că ar face toemelă cu 
curtea... arată acolo neasiguranţa şi anarchia, şi-ţi 
amintedă ca să ceră ajutoră străină !.... Ast-felă mergi 
lucrurile şi pas de te ia răi cu agentul 'Parului... . 

Dar -mai “nainte de tote cată să ne găndimă și 
la aceia că; suntemii Români, precât ne-am gândi la 
posiţinne!.... A cere intervenirea Rusă sar chiăma:uă 
trădare patriei; ă lăsa pesturbaţia nemulţiămiţilor a-şi 
la aventă şi a prinde rădăcină, va să dică a te u- 
cide singurii... Ce este dar de făcut în asemenea cir- 
eumstanţe critice, nimeni nu'e în stare dea ne spu- 
ne...  Sturdia în Moldova a avut însuşi pe fiul săii 
cap al armatei, dincâce însă nu e totașal... Sturdia 
d năbușit prin. ostilitate cluburile cele organisate şi 
a bătut pe fii de boiări cari luâă parte în acele elu- 
buri. Să vedemă pănă la ce pubttii a garantat prin 
acesta stabilitatea posiţiunei sale? Scii cu ce l'a a- 
meninţat Duhamel? că îi va trimite uă anchetă să 
cercetede motivul rescâlei... 

A trimis şi 'Purcia pe Talaat...: 'Pureul este slab 
Și jâcă cum îi cântă agentul Țarului... 

Noă nu ne remâne de. eât: curagiul ce ne sts- 
ține încă și câţi-va ainici ai mei şi aă patriei pe ca- 
ri comptedii... Vomiă merge acum în Dealul- -Spiri.: 

„— Măia Ta, dise Vilara cu dre-care hesitare 
dinaintea lui Vodă, mie îmi daţi voe să merg la mi- 
nisterii ca să puiii să scrie un ordin către toţi câr- 
miuitori din judeţe, e de neapărat a- se face acum ac6- 
sta; trecând timpul: apoi va fi pre târdiă... 

— Prea bine! prea bine! dise Bibescu preocupat,
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dacă; găsesei cu cale, fă acesta, fu uita însă că Ma- 
herul,: câsmuitovul “de “Romanați:, este al meă; : lui 
îi voii serie însu-mi... Vino pe urmă la cusarma St: 
George, şi Vacolo: vonitt eși amândoi pe şosea casă, 
arătămii, îiţelegi, să. arătămit publicului şi străinilor 
că linistea domnesce: în jţeră,. este liniște și garanţie 
Pentru toi: e Sat: 

Ministru Vilara salută şi plecă. : 
Bibescu îşi puse. uniforma. cea cu epolete mari 

Vaurite, îşi mă pălăria şi manta. sa cea, albă; şi di- 
se unui adiotant să tragă trăsura. a 
“Trăsura fu! îndată dinaintea scării; Vodă. se ur= 

că. : Doi adiotanţi se puseră într'nă altă trăsură,! ca, 
să umedă careta domnescă. Un oficeră de. ordonan 

ță, cu doi: soldaţi de cavalerie lănceri. îu uniformă 
ca a lăncerilor Poloni, se ţinea p'alăturea lângă. trăi 
sură: Mărici'Sale ; asemenea Şi câțiva: dorobanţi ai 
Agiei, tăceaă: :escorta, alergânil unii înainte şi alţii: în 
urmă, -abătând-la ună parte trăsuri Şi Omeni;. spre:!a! 
face: loci: d'a trece fără împedicare echipagiul carei 
luă calea; spre Michai- Vodă, şi apoi. în: Dealul-Spi=: 
ri:la casarma'de infanterie. : Tia 

“Vodă :intră pe porta casarmei. În 'enrte se afla 
statul maior compus. de 'oficeri superiori, îi! fruntea 
cărora era Poleovnicul Odobeseu şi Poleovaicul So- 
lomon, şi uă mulţime âlţi în mare ținută; 

„La apropierea Mărici Sale garda; dețe . semrialăe 
şi tâtă miliția eşise. şi. se înșirase în dau linii ari: 
cât ţinea, curtea, casarmei, și musica stabului, în căpă= 
tei, cânta marş ceremonială,
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La, intrarea Măriei Sale în curte, soldaţii presin- 
tară armele şi un ura! se audi de uă-dată din gu- 

rile tutulor, de cuse resună tot coptrinsul astui locă. 

Uă, mulţime de Gmeni se strânseră în stradă ca să 

vede acestă revistă a Măriei Sale pe oştire. 

Vodă Bibescu se dete josii, şi urmat de adio- 
tanţă și oficerime trecu pe dinaintea trupelor de două 

ori adresându-le salutarea sa și priimind, spre răs- 

puns, frenetice strigări de ura! trăiţi Măria Vâstră!.. 

Apoi Vodă voi să intre şi în casarme ca să in- 
spectede ce se afla înlăuntru lor. 

“Poleovnicul Odobescu, în calitate de Spătară, Şi 

Polcovnicul Solomon, capul regimentului III, amân-. 
doi 6meni grași, chipoși, amendoi vechi militari şi 
semănând 6re cum unul cu altul, însoţiaii pe Vodă 
pretutindeni. 

Casarma acesta era lăturată de două ronduri de 

case josă, cu. curtea la .midlocii, în formă de para- 
lelogram ; despre strada Spirei, închisă. cu nisce u- 

“luci din scânduri de bradi, cu un șanţii pe dinainte-i, 
şi cu uă pârtă mai de.uă parte, ce se deschidea în 
două laturi, Fundul casarmei se mărginesce de uă rî- 
pă care descinde pănă în grădinile caselor din ma- 
halaoa Postovari, biserica Albă. 

Vodă şi tot stabul intră în rândul din mâna 
drepta al casarmei. Aci înlăuntiu se vedea două 
rOnduri de paturi, împreunate prin nisce stîlpi şi cu 
polițe pe d'asupra, în midlocul salelor, pe care se 
afla nisce rogojini aşternute, unde se culcaii soldaţii. 

îi



MUŞATOILUL 85 
= 

Pe policidre atâmai ei armele si spenzuraii pătrân- 
taşele. 

Vodă “dupe ce trecu în mai multe săli, dise a- 
dresându-se către Polcovnicul Odobescu: Poleovnice! 

soldaţii se învălescu n6ptea cu mantalele lor? ar” tre-: 
bui să le facemi nisce plăpomi, saii pături cu care 
să se învălescă şi să-şi aşterne. e 

În ast timpi Bibescu se uită “cu. ochii sti mari 
pretutindeni în largele“ aceste sale şi: pe paturile cele 
lungi așternute cu rogojini. - | 

;— Măria 'La, respunse Odobescu,: plapome, Sail 
pături, costă mult.. - 

— Ce -Dumnedeiă! atâta costă cât ar fi leafa u- 
nui Poleovnică întrun. an!.. Şi Bibescu dieând aces- 
tea pâși înainte ca să-și urmede inspecţiunea. Odo- 
bescu îusă rămase uimit necutezână a mai dice uă 
vorbă şi aprindendu-i-se obrasii. de uă; roșaţă. es- 
traordinară. | ia 

Când fu în curte, Vodă dise să se comande sol- 
daţilor mișcare de marși și evoluţiuni. Musica cânta; 
trupele se înșiruiseră şi treceaii pe dinaintea ochilor 
sei ; lumea se grămădise în stradă ca la tîrgul Mo- 
Şilor. 

După un cartă de oră, Vodă ordonă să se for- 
mede un carei în care să figurede numai elitul sol- 
daţilor și toţi oficerii regimentului. - 

“Careul îndată fu. format. — Vodă Bibescu. cu 0- 
ficeri superiori se găsia la midlocă. 

Soldaţii Români, cea mai mare parte de 'prin
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judeţele de peste-Ultă + uveaă o. “positură. cu totul: 
marţială, ţiind armele la peptiă. 

Bibescu: se „uită li “denși:cu oehi mari, ; „carcum 
"fi voit, să: măs6ie: laiaum:loe devotamentul. ŞI cu-. 

2 ragu LO toli 
-Cu acel aer. măreț 3 şi eu nă, elpeuență,, de. care: 

era dotat de la natură, Bi beseu. Votrbi. asţ-fel solda 
ț lor: şi oficerilor sei, ti o za i 

— Soliaţi bari, şi ceedificioşi mei, oficeră!. voi 
care aţi jurat sub stâguri evedinţă Domnitor alui şi:pa-: 
tjei, vedeţi. în midloeul, vostru. pe-suveranul și părintele 
vostin care vă amintesce datoriile Și: jurământul .ce i, 
aţi depus. 'Pot-d'a-una am fostumulţiămit de: conduita 
Şi credința vâstră,;, acesta îmi.dă, „dreptul să sper .că ş 
pe viitor veți fi patrieă. şi. Domunitorului, vostru. fdeli.. 
Şi. când, în urna. unor :vorbe. răspândite, voiţorii,de: 
re patriei se vor. încerca a veui ca, nisce imemici a- 
supra nostră, voi, bravi mei, veți fi gata .a VE. .su- 
pune ordinilor mostre, de i pedepsi pe ucei turbu ă- 
tori ; voi, florea, şi brațul țerii, îi. veţi opui de a în- 

“tinde prea, departe uneltirite lor? Inemieji, patuleă şi 
domnitorului sunt inemici vostri! Juraţi. „dar. din 
nuoii devotameută Și credinţă aceluia căruia îi sun- 
teți supuși! ... - pă 

-— Ura! "Lrăescă,, „Măria Sar. fu respunpul 30l-. 
daţilor şi a mai multor. oficeri, a 

Bibescu, facând. uă pausă,, privea acele isiono- 
mii și le cercetă, „cu „deamenuntul spre. a „putea, citi 
în inimile lor. | NR ie
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Se comandă soldaţilor de a se retrage Ia locul 
lor, şi să proc6dă la un noă jurământă, 

Atunci uă grupă de oficeri înaintă.cătee Bibescu în 
deputaţiune, din partea oștirei, şi vorbind ei s'arătară 
un organ al voinţei generale. În fruntea acestora era 
căpitan Fărcășanul. 

Bibescu îi priimi șii ascultă cu plăcere. 
— Măria Vostră, diseră acestia, venimi a Vă în- 

făgişa din partea regimentului îxtregii, în care avemiă 
ondre a servi ca oficeri, devotamentul și credinţa ce o 
datorimii. Dar mai 'mainte d'a depune încă odată ju- 
rămânțul care lam mai făcut, răspundemi Măriei 

Vstre, ca în casti când străinii, inemicii Măriei Vâstre 

şi patriei nostre, vor veni din afară, atunci jurămă pe ere- 

dinţa nâstră, d'a ne face datoria pân” la uă picătură de 

sânge; ear altfel, în contra Românilor, în contra fraţi- 

lor nostri. vie ei cum vor veni, mai ales cerând ei îm- 
bunătăţiri patriei, noi nu putemi a le îi ostili. 

Vodă remase cu lovit de trăsnetu şi voi ca cât 
mai iute să retede acestă convorbire. | 

— Aşa, bravi mei! adaose Vodă, în contra străini- 
lor am dis, când ei se vor încerea să calce pămân- 
tul patriei nostre! 
„— Să trăiţi Măria Vâstră !.. răspunseră într”una o- 

ficerii. Ne dăm viaţa pentru patrie şi pentru Măria V stră ! 
Vodă, ca săscurtede discuţiunea, dise să tragă trăsura, 

se urcă și plecă tot cu acea escortă cu care a fost venit. 
La casarma de la Malmeson oficerii sai pronun- 

ţat cu totul pentru Domnitorul. * 
Esserciţiul pompierilor la care voise să asiste cu 

ministrul săi, s'a fost amânat pentru uă altă di. 

Cât a ţinut calea Podului-de-pământ,spre a merge
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la casarma St. George, într'una s'a gondit la vorbele 
oficerilor, din care înţelese limpede și eurat, că oşti- 
rea este convertită, şi că puţini 6meni rămăsese pe 
care putea să comptede. 

La casarma de la Malmeson, a doua di eraă adu- 
naţi pompierii cu machinile şi cu tot echipagiul lor, 

Îndată ce Qăriră trăsura şi escorta Domnitorului, 
începură jocurile şi mișcările machinelor de operaţi- 
uni. Pompele trase de cai și mânuite de soldați şi 
unter-oficerii loră inteligenţi, se aşedară în rond, cu 
sacalele pline cu apă lângă dânsele. Scara cea mare 
purtată pe rotile şi alte scări mai mici fură rezemate 
pe păreţii de la al doilea cati al casarmei. Fringhii 
grose și cu cârlige la căpătâi se aruncară şi se acă- 
ţară de ferele de la ferestre şi de strașină.  Pompie- 
rii la comanda oficerului lor, începură a sealada din 
tote părţile, precum la un incendii S'ar' sui ca să 
taie cursul focului, saă să dea ajutoră nenorociţilor 
copriși de flacări la catul de sus. Cum se suiaii Şi 

„cum se scoboraiă pe scări sai pe fringhii, ei aveai agi- 
litatea veveriţelor când se urcă pe copaci. | 

Pompele aruneaă uă plgie de apă pe învălitârea, 
edificiului, şi cei înarmaţi gu topâre umblaă și aler- 
ga pe înaltul acel acoperişă, cum s'ar juca nisce 
copii pe: uă poiană, 

Comanda se făcea prin fluerături, şi ei essecu- 
taii fără greșelă cele ce li se ordona, 

Unter-oficerul Dincă Bălșan, se urcase ca ful- 
gerul pe scara cea mare penă d'asupra învălitorei, 
şi d'acolo,. ca să arate uă bravură, sai să atragă mi-
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rarea spectatorilor, între care era şi Măria Sa, și 
însuși ministru Vilara, care venise îndată după Dom- 
nitorul, dete cu ochii de-un ovreiă care atunci dre- 
gea ferul Ja unele părți ale îuvălitârei; el îl luă în 
braţele sale de -atletii şi se - scobori cu el, pe acea 
scară, repede ca uă, visiune; ear ovreiulă palidă la 
facă, surprins, ameţit purtat de: braţele aceluia, într'una striga şi se svîreolea ca-un copil fricosă;, 
aceea ce provocase rîsul general, până ce fu' dat jos 
vii: neatinsă, nevătămată, 'tot pe inânile lui Bâlşan: 
Dincă a fost aplaudât de publică; şi însuși Măria, Sa 
Vodă; admiră adresa pompierului Bucuresciun, ce fel 
scote el, uă victimă din: pericolul incendiului. 

Cât: despre curagiul' şi adresa lui Bălşan era cu- 
noscut de când cu catastrofa incendiului, întârpla 
în diua de Pasci, cu un an îndărăt. | | 

lordache pompierii asemenea s'a scoborit, de la 
ună din ferestre, cu un coșii în braţe, în care era un 
manchîn înpăiat în formă de femeiă, cu care sta dat 
josă; și vedend publicul acea baborniţă înpăiată şi 
uită ca un diavolă, începuse asemenea a rîde, ca 
și de omul care. țipa în braţele lui Bălşan, 

"Mai de lături atrăgea mirarea un june pompieri 
care părea fârte tînării și bine essersat; cel ce după 
ce făcuse mai multe jocuri gimnastice, în urmă îu- 

 cepuse%ă se sui pe uă frîhghie prinsă de crucea u- 
nei ferestre, ţiinduse, cu uă 'Singură mână adică tot 
corpu-i atârnând în acră, şi voia cu uă: singură 
mână, să misce repedinduse în sus, să pâtă a se urca 
pe frînghie, pănă la catul al doilea. Acesta era prea
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mult, prea anevoe de essecutat. Dar ceia ce "| în- 
curagea, ceea -ce îi da torţe braţului și'i mişca inima, 
era ca fu vădut de jos, din. popori, de uă jună tfe- 
meiă şi care îl iubea. Mai d'uăparte Ali-buba 'Pur- 
cul, cu  ciubueul. înfipt pe . sub, vestmîutu-ă. după 
găti, şi Catinca felt-tebel'su. se uituii admirând. ce 
măestrie, ce. putere. în. braţă şi în tot corpul. arăta 
pompierul sus dis.. Uă mulțime. de . Smeni. bărbaţi şi 
temei șcâseră un țipăt „credând că el va cădea de la, 
acea înălțime. Îusuşi -comandantele. s&ă ar” fi ob- 
servat acesta, dar sciea cine e acest : pompieră, cât 
curajiă şi câtă xârtate conţinea, braţul sei. EI. merse 
înnainte, în :aplausul, și . mirarea tutulor, şi mereii cu 
ochii spre -iubita sa, părea, că îi dicea: pentru. tine 
tote acestea... „Acesta. era, Constantin cel ce cu câte- 

va dile înainte, fusese cu sora lui P&trn pe - valeai:de 
sub Cotroceni, ear în acea dimincţă mai uainte; d'a 
se. face, representaţia; la, casarmă St. George, obţi- 
nuse, de la comandantele Maior Boteanu, congedit 
de 15:dile, spre. a merge peste Oltă. | 

Jomanda pompierilor urmă înainte manoperile 
și mișcările sale, în âdmiraţiunea și aplausul publi- 
cului. care, din ce în ce se grămădia şi se înmulțiu. 

„_ „Vodă însă preocupat mai mult de cugetările şi 
mâhnirea în care se afla arancat, luă pe ministru în 
trăsură, și numai cu un adiotântii „după el, ordonă 
cucieralui să mâie spre Podu Mogoșoei, Şi a eşi u- 
fară pe şosea, Ă 

Pe drum spuse lui Vilara resultatul de la ca- 
sară, o
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Alecache Vilara, bărbatul. care -a vEdut şi a pe- 
trecut multe în viaţa luă; şi în timpul venirei lui: 
Tudor Vlâdimirescu fusese închis, 'împreuună” cu mai 
malţi: boiări, în casa lui Dinicu “Golescu 'ja Belve- 
dere, şi abea după uă” mare rugăminte -obţinu de :la: 
'Pudor, un pitacii de trecerea liberă a familiei: sale în 
'Fransilvania, făcu ca 'Pudor negreșit să" respeckede' 
pentru capacitatea sa; — el a servit pe Grigore Ghi-: 
ca, ântîiul Domn Român după: Fananioţi, cu demni 
tate. În timpul. ocupaţiei * rusescă în. Prineipatd el a. 
fost luat parte ca membru al Logofeţiei ţerei -de isus: 
preşedată nai întîi de comitele: Palin, generalul lal- 
tuchin şi după. mortea acestuia,- de înțeleptul: bărbat: 
Chiseletiă. — A elaborat la redacţia regulamentului or=- 
ganicii, reformele d'atânci. A: mers. împreună. cui Mi-. 
chai Sturdia, mai 'mainte d'a se :numi Domn Moldavi,: 
la, Sant-Petresburgă, spre a se înfățișa înpăratului; 
Nicolae şi: a solicita ajutorul sei în. causa ţerei. — 
Apoi: sub Alessandru Ghica, apoi sub Bibescu fusese - 
Logofăt al Dreptăţii atât timpă; şi în cele după .ur-. 
mă Mare Vornicii,: demnitară notabili, recunoscut de: 
capabilă şi energică, aetiviă la servicii, probru. şi 
avută; stimat: de vodă Bibescu, stimat de toți':boiă- 
rii ţerei şi care. cunoscea societatea întregă în cât 
pote şi cât nu pâte ea, în intrigă, și „altele ; ascultă 
pe Domnitoră plângânduse că numai pâte compta 
nici pe militarii s&i, ca cum Vodă nu era mai mult: 
sigur nici de viaţă, nică de troni, şi îi: respunse cu 
un surîsă re cum ironică. n 

— Măria "La wai temă, nu te astepta la niscai=
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va lucruri așa muri din partea acestor domnişori în- 
mănușaţi... „- 

Trăsura domnitorului trecuse de barieră înainte 
şi Vodă dise că voesce să: merge pănă aprope de pă- 
durea. Băntsa. : 

Însă atunci surisul cel ironică pe busele lui Vi- 
lara Ină un earacteră pre -seriosă; el se schimbă în- 
tmuă căutătură spăimântătăre a ochilor şi într'uă în- 
fiorare care îi îngheţa. inima. Schimbarea era prea 
repede, îu cât nici el însuşi nu putu prinde de: scire 
când se petecu .acâsta, : 

'Un glonţ din tufișul grădineY anunța 'descărcă- 
tura unui pistolă, și care a lovit în epoletul Mărie. 
Sale. Ac! era primejdie, aci viaţa le fusese amenin- . 
țată la amândoi. Acest mârșavi atentat, diua name- 
dia mare, îi aduse aminte vorbele de mai nainte a 
Je lui Vodă, şi el tocmaă-atunci putu a i da dreptate. 

Vre uă câţi-va patrioți, din acei ultra patrioţi, 
şi de care Dumnedeii să ne ferâscă d'a avea prea, 
„mulţi în ţera nâstră, a fost pândit în armaţi, pe vo- 
dă Bibescu, când eșise cu ministrul sei afară la șo- 
sea, și: aţintând în caretă făcu ca glonţul din întâm- 
plare să lovâscă drept în epoletul Domnitorului, stând 
alături. cum. diserămi cu ministrul Vilara. 

Ac6sta a provocat indignarea publică, și a fost 
causa a uă sumă de arestări ce făcu poliţia, în a- 
cele câte-va, dile. 

Vodă întârse trăsuru la palatii, fără a se turbura 
nici de cum.
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Vilara însă se jură că nu va mai eși cu Bibescu 
la şosea. 

După două dile uă nuvelă, şi mai teribilă de 
cât cea coprinsă în stafeta lui loan Bibescu, a ve- 
nit de la Caracăl. 

Ea anunţa, prin uă nouă stafetă, redicarea stin- 
dardului revoluţiunar la Islaz, şi că capii mișcărei 
s'aii constituit în guvern provisoriă, încunosciin- 
ţând intenţiunile ce ei aveai, şi invitând: și pe Dom- 
nitoră d'a lua parte cu dânşii. Iancu Bibescu îi seri- 
sese că a luat tâte precauţiunile, a înarmat pe oră- 
şanii Craiovei. 

Bibescu și Vilara de acesta remaseră isbiţi mai 
mult de cât atentatul de la şosea. 

Aci coconu Alecache numai dise nimici. 
Vodă după ce 'și frământă mintea îndestul, după 

„ce confruntă depeșa trimisă din Caracăl cu cea tri 
misă de fratele sei din Craiova, după. ce.o citi Şi o 
reciti de multe ori, dise: în fine vomă vedea!... 

Luă repede condeiul şi începu a scrie. El re- 
dige uă epistolă lui Magherul cârmuitorului de. Ro- 
manaţi, să dispue în numele săă de oștire, de do- 
robanţii din districte şi chiar ce volontazri panduri 
ce se vor fi adunat în. numele stă, să înăbușescă 
acea mişcare, să prindă pe revoluţiunari, şi chiar 
de ai da morţii... 

e



Pg a . 

Proclamarea constituțiunei în România 

i. . 

“- Sorele: răsărind în dioa de 9 Iunie, lumina uă 
mulţime de fapte petrecute cu solemnitate : pe un 
șesil,; în: comuna, - Islaziă, aprspe : unde Oltul:dă în 
dunăre ; care tâte .'aeestea, făcândi-uă.. măreţa săr= 
bătore, 'vă'-remânea!: memorabilă în anale. Cei mai 
curagioşi bărbaţi iși tote. capacităţile era adunate 
acolo, “spre -a':adăce:- cunună patriei, și a %- pregăti 
viitorul, în midocul--poporiluii și al oștirei care: le 
didese! ascultare... ii i e pe 

Între acestia, cum am maj dis, Heliade. care se 
bucura în 'tâtă ţera, de: reputaţia unui regenerătoră;: 
Golesci doi frați; cunoscuți prin. tradițiuni a :le fa- 
miliei sale, Cristache '[el, reputat jentru caractern 
Şi voinţa lui. de feru, Pleşoiann care ținea: de: vo- 
inţa “lui “Tel, şi: alți mai mulţi oficeri precum: Se- 
rurie, Zalică si Racotesci doi frați. “Poţi acesti u- 
vea cu dânşii pe soldaţii ce ei comanda, şi ai 
cărora sub-ofiţeri fuseseră “inițiați. Afară de mili- 
tari. popolul se aduna şi venia de prin comunele 
învecinate, cât și de mai departe, pe care influenţa,
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lui Heliade, prin profesori şi învăţători săteni, îi che- 
mase. i - Da | 

Miliția şi volontarii erai aședați în mai multe 
linii și paraţi în mare ținută, si presintând deosebi- 
tele feluri de arme cn care eruă armați, și stindarde 
tricolore naţionale. . : A e 

Preotul l6n Șapcă de la Celeiă, nă conună care 
e numai la uă oră de distanţă aprope de Islaz, tot'pe 
marginea Dunării, : sânţia solemnitatea aceasta cu Crucea şi cu Evangelia, rostind către cel a Tot-Pu- 
tente rugăciune; ca să întăriască Şi să măriască fapta 
cea națională pentu prosperitatea patriei șa naţiunei 
întregi. E RI a 

Totul era în solemnelă pregătire. totul înfru 
museţat; și bucinarea serbătorescă. a rEsunat în tote 
părţile coprinsului acesta. — Stegurile tricolore a le 
țerii fEfâiaii pe tote casele, pe edificiuri și pe tâte 
bastimentele ce se găsiaă în schela Islazului, fiind 
acoperite cu: mare pompă. 

„> Când preoţii învestmîntăţi cu felâne Şi cu odaj- 
dii ardend tămâia în „cădelniţe şi tăcliile cu uă c6- 
r6scă lumină, întonând imnuri: Dumnedeesci şi bine! 
cuvîntând sânțirea apei, cu care apoi va stropi po- 
porul și ostirea, ca cu un dară al vieţii şi al pute- 
vii, preotul Şapcă redică mânile şi ochii spre ceră 
însufleţind ruga aceasta în tâte inimile celor cari e- 
rai presinţi. ” i 

„ Salve de pusci și de tunui a le ostirei Sale. 
navelor staționate aci salutară cu ui regsunet puter-
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nici; căci botezul era pentru toţi cci ce recunoscă 
Libertatea! Învierea lui Cristă Și sfărâmareu selaviei!, 

„„ Ast-fel răsunară în câte-va rănduri armele os- 
taşiler și a le voluntarilor şi tunurile de la nave, 
proterând cu aceasta toți jurământul. de credinţă și 
priimind botezul sub stindardul revoluţiunei, în acel 
locă și. cu acea, solemnitate și cu ruga către cel Prea 
Înaltă. N 

După, ce rugăciunea, fu terminată, cei mai în- 
semnaţi bărbaţi, saă capii mișcărei, veniră în mid- 
locul. poporului și al oștenilor de a.le vorbi. 
„Se împărţiră aci proclamaţiuni pentru care a- 

lergai 6meni de tgte etăţile și de tote condiţiunile, 
priuși de setea curiosităţii a le lua. E 
„1, Heliade alăturea cu “Tel şi cu Golescu, cei ce 

se constituiseră în Guverni . Provisoriă, citi în a- 
udul tutalor proclamuţiunea aceasta esplicând. fie ce 
articol mumeroşilor spectatori — poporului şi. ostirei. 

Programa unei nnoi şarte a României conţinea 
articole de forma constituţiunelor statelor Oceiden- 

“tului, adică: responsabilitatea , ministrilor ; represen- 
taţie naţionale pe uă basă largă de alegere; gardă, 
naţionâlă; liberţatea, presei și a vorbei; emancipa- 
rea mohastirelor închinate de sub jugul celor din o- 
rienti şi a fi înturnate clerului românii; desfiinţarea 
sclaviei "Țiganilor din tâtă România prin despăgu- 
bire către proprietarii lor; desființarea rangurilor. şi a. 
privilegelor; îmbunătăţirea, sârtei ţeranilor prin a- 
bolirea clăcii şi altor împovăraări vicidse, Și înpro- 
priiudu-ă pe uă părticică de păment, tot cu despă-
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gub're către proprietară; ear capul Statului, Domui- 
torul, să fie ales pe cinci ani, din tote -elusele 'so- 
cietăţii. Și termina ast-fel: „'raţilor Români, res- 
pectaţi proprietatea şi persâuele. Intruniţi-ve Și ve: 
adunați în “mulţime; înarmaţi-vă; dară urmaţi: pe 
fraţii vostri din 'Lransilvania,. Vedeţi cum saă adu- 
nat ei cu decele de mii, fără a causa cea mai mică 
neorânduială. Nu aveţi frică, de cât fica de Dumne- 
deii, și atunci veți putea cânta fără să vă FOȘIțI : 

„Că cu noi este Dumnedei! a 
„„Dumnedeiă este cu noi fraţilor! sculaţivă. în 

„numele lui, și Angelnl dreptăţii dumnedeesci va sfă- 
râma pe tot neamicul, el va resturna pe cală şi pe 
călăreţi ; calul şi armele neamicului vor fi prefăcute 
în pulbere, cugetările lui se vor împrăștia ca fumul... 
La arme, Români! la armele mântuirei|.. | 

Sub-scrişi: Preutul Şapcă, Heliade, Tel, Stetan 
Golescu și Pleşoianu. | 

În cercul acestor bărbaţi şi în midlocul acei so- lemnităţi mai lipsia unul, u căruia reputaţie era câş-= 
tigată prin fapte lăudate țerei sale, acesta era *Ma- gherul prefectul de Romanați. 

Magherul fusese la Bucnresci, chiămat de Vodă Bibescu, și având mai multe întâlniri cu Golesei Și cu Heliade, nu rămăsese străin ȘI tocmai așu rece, cu tote :ordinile şi măgulirile care i le făcuse Bibescu, la cele ce lucraă acei Smeni. 
EI cu uă reputaţie superbă în cele cincă judeţe : de vînătoră celebru, de pandură curagiosă, de mili—" tară bravă, dotat de'la hatură cu uă rară, frumuseţe
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în chipu-i; bărbat cu maltii bună simță pentru binele 

şi fericirea patriei, cum el, tocmai €l aici să lipsescă? 

Din ceea, ce însă se scie, cu ocasiunea tirgului 

din luna lui Maiă la Caracal, în acelii an, el dedese 

un balu în casa sa, la care poftise tinerimea strânsă, 

la acel tîrgii și fel de fel de 6meni, într'adins, de a 
arăta popularitate şi a se pune în contactă cu dânşii, 

aceea ce era numai uă pregătire a tărâmului revolu- 

țiunei. El democrat, din natură și din sângele părin- 

ților sei Român, nu putea fi alt-fel de cât cum îl 
credură acei bărbaţi cari îi desvăliseră secretele lu- 

erării lor ânco mai din ernă, la Bucuresci. 

Unul dintre oficerii armatei îl prenumărase și pe 
dânsul de membru al partitului revoluţiunariă. 'Tel 
eu tote acestea, a căruia cugetare este tot aşa de forte 

ca caracterul sei, luă tot felul de precauţiuni pen- 

tru a sonda pe Magherul, când tabăra revoluţiunari- 
lor ajunsese aprâpe de Curacălă, unde el era pre- 

fectă, cum am ice ca și cum s'ar fi temut de dânsul. 

Cei-lalţi bărbaţi, precum Pleşoianu, Heliade și 
Stefan Golescu, tocmai pe el îl alesese de mediatorii 

pentru a scrie lui Bibescu de siccesul lor. 

Daca dânşii, adică guvernul Provisoriii procla- 

mat la Islaz, voind a atrage și pe Vodă Bibescu că- 
tre dânșii, cum era să fie alt-fel cu Magherul, omul 
cel cu simţii pentru patrie şi care tot Wanna sa a- 

rătat bravu în faptele și apucăturile sale? 

Ei dar fi scriseră de la Islaz îndată după pro- 

clamarea mișcărei. Îi alăturară uă epistolă şi către 

B.bescu, seriindu-i că națiunea voesce a se rege-
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neta, şi suh-semnaţii, temânduse c'a. nu acâstă mig= 
care să degenerede în anarchie, ei se puseră în 
iruntea-i spre a menţine ordinea, și daca Măria Su 
consimte, ea Român şi ca patrioti, națiunea îl pro= 
clamă de capul statului, sub legile cele nnoi. 

Tâte măsurile fură mate ca tabăra de la Islaz 
să se misce spre Caracal şi Craiova. Locotenentu- 
lui Zalic i se dete ordine d'a rădica compania sa de 
la Celei, -umde se aflase postată, şi a merge către 
sus disele capitale. Căpitanului Racotă asemeni, să 
vie cu escadronul stă de la Zimnicea. 

Tabăra mișcânduse de la Islaz, care şi priimise 
numele de: Locul Regenerării, și îuaintând 
spre Caracăl care e patru poste spre nordă, ea se 
adăogu şi se mărea din ce în ce de trupe de lo- 
enitori cari alergaă din tâte părţile cu preuţii sate- 
lor în frunte şi înarmaţi cu câse și cn tot felul 
de unelte, la apelul ce li se făcu. 

Copii și fecidrele eşiaă cu stâlpări înainte, pre- 
cum în Sion ai întimpinat pe Sălvatorul lumei ; ear 
preuţii conducând trupe de săteni sub arme ȘI um= 
briți sub stindardele ce le purta, umplea câmpiile de 
cântarea psalmistului : 

Dâmne al Puterii fii cu noi... 
Mergând dar cu tactică militară penă aprâpe de 

Caracăl, după două dile, guvernul :Provisoriă fu 
priimit cu solemnitate de popolul astui oraşii; şi 
Magherul, bravul Magheru, nu lipsi d'a veni în frun= tea, a 200 dorobanţi, de a da, cu lacrimile în ochi, în- 
brăţişave. frăţiască cu contrați sei,.şi a: recunosce,
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după cele ce îi scrisese guvernul de lu Islaz, întru 

deplin, rădicarea stindardului revoluţiunei, ca un faptii 

Sântiu. 
„Lua Oraiava se făcea 6re care încercări de o- 

posiţie. 

lancu Bibescu, cure nu încetase d'a depeşa me- 

rei lui Vodă la Bucuvesci, : întrebuinţase totă influ- 

enţa sa de frate al Domnitorului, de a înarma pe 

cetăţenii, şi cu militarii garmisonei cei comandate de 

căpitan Vlădoianu, să spargă trupa de insurgenți, 

și să nimicâscă. ori ce mișeure a lor îndreptată usu- 

pra Craiovei. 

Pe lângă el se mai unia şi proprietarii nemul- 
țiămiţi de articolul emancipării Țigunilor şi împro- 

prietărirei ţeranilor, cari, împreună cu arnăuţii și 

cu unii diu slugile lor, promiseră d'a susţine pe Bi- 
bescu Iancu, 

Populaţia Craiovei însă inteligintă: negustori, 

profesioniști, profesori şi preuţi, cei ce aveaii uăo- 
“piniune formată, citind proclamația de la Islaz care se 
r&spândise pănă și la dânşii, cunosceau cine sunt a- 
cei Gmeni, ce voiaii să facă şi pentru ce veniai, nu 

ascunseră lui Bibescu simpatia ce o avea pentru ei, 
Bibescu, cu tâte vorbele care le răspândise că 

revoluţiunarii viu pe jaf și pe ucideri, cunoseu în 

curând că el nu mai avea nici uă putere şică e de- 

sarmat. 

EI părăsi într'uă dimin€ţă capitala Olteniei, şi 
pEnă ca reveluţiunea să ajungă la porţile Cwaio- 
vei, el dimpreună cu câte-va familii sumumite aşis-
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tocraţi, și trecu granița pe la Vorciorova, de a se 
opri la Orşova, în Bunat. | 

Căpitanul Vlădoianu se trase cu militarii din 
Craiova spre 'Țînţăreni. 

Într'acesta găsimă pe Bibescu Iancu mai cu 
minte de cât un unchiă al seă Stefan, ispravnieul de 
Cermeţi la 1821, când se arătuse ostilă luă 'Ludor 
Vladimirescu şi se închise în mouastirea Motrul, cu 
arnăuţii și cu alţii, de a se bate cu acela în curs de 
8 dile. 

Populul Craiovei se orgunisă în gardă naţionale 
spre a menţine liniscea, după unul din urticuli con= 
stituțiunei, și trimise uă deputaţiune înaintea Guver= 
nului Provisoriu cel ce trecuse în sus de Carucal cu 
tabăra şi venia spre Craiova. Scarlat urmavitu, 
bărbat reputat pentru simţimentele sale patriotice, 
cel ce p'atuncă se găsia protesoră la sedlele de aci, 
fu învestit cu însărcinarea du merge să . salute pe 
guvern, în numele poporului acestui oraşi. 

A doua di, 12 lunie, Guvernul intră în Craio- 
va unde fu priimit, ca și la Caracal, cu tâtă para- 

da şi cu strigări frenetice din partea poporului: Ura! 
Trăiască România! trăiască Constituţia şi Guver- 
uul Provisoriă !.. | 

„De aci, ca printi”'uă minune, nuvela cea mare 
fu bucinată în tote districtele Olteniei, şi la vocea 
lui Magherul munţii și câmpiele îi rEspunseră ; pre- 
tecţi, sub-prefecţi și alți funcţiunuri cătură să i se 
plece. | 

Magherul fu înălţat de Guvernul Provisorii la
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gradul de general al trupelor neregulate din tâtă Ro- 
mânia, și la apelul să toţi veteranii ostași, pan- 
duri și toţi junii săteui alergaă să se îuserie sub dra- 
pelul naţiunale. 

Pastorii îşi lăsară vitele și unii dintre săteni chiar 
lucrul câmpului, de a alerga șa umplea cadrele des- 
cu se în lugărul seă. 

| În Gorji însă unde este locul nascerii sale, se 
simţia Și mai mare emuluţiune între sătări x A 

Din Cojanu, din Bengesci, din Buia şi din No- 
vaci toţi erai mișcați de un resunet şi de uă voinţă. 

Acolo ui june învestit cu unitorma, pompierului 
din Bucuresci, şi care tocinai atunci Și sosise, avâul 
cougediu de la comanda lui, cel ce căuta a se în- 
rudi cu Pătru luând pe sora sa, Sora, în căsă- 
torie, el vorbea tutulor sătenilor ca un bun propa- 
guntistii, şi punea în mișcare uă sumă de 6meni, pen- 
tru a merge spre tabăra de lu Craiova. Verilor, 
cuserilor, rudeniilor şi însuși cumnatului săi vorbi 
de acesta, și eu să le dea un essemplu, le promi- 
tea că va merge el însuși cu ei. Din mai mulţi munţi, 
şi chiar din Muşătoiul, se uniră cu trupele 'acestor 
voluntari mai mulţi ciobani de la oi; ust-fel era de 
mare entusiasmul locuitorilor şi al păstorilor, deștep- 
tat prin pompierul sus-dis. 

Acesta era Constantin, finl Catinehi felt-febe- 
lesi, cel ce și în aste momente de entusiasmă pen- 
îxu patrie, în acele părți muntose, fiul poporului ca 
și în capitală unde îl vEdurămă ; stăpânit de un a- 
mori, de un amoră care fi dieta inima sa pentru
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glorie, femeia pentru care venise el acolo era An- 

gelul care îi ordonase înainte mere! pentru ca în- 

tvuă di să'l vedem, cu uă mare bărbăţie înfruntând 

pe inemici. 

Stefan Ungureanul, vădâul acele figuri mai mult 

selbatece ale pandurilor care plecaiă de pe la casele lori, 

îşi aduse am'ute vorbele ui Nicolae Goleseu, şi le di- 

cea : mergeţi băieţi liniștiți şi fără a face desordine 

pe unde veţi trece, pentru că așa ne-a spus nucă 

un domni mare, la Bucurescă, că e bine, și vafi de 

folosă pentru noi... 

Să lăsămă un moment Guvernul Provisoriă şi 

tabăra revoluţiunei străbătând înlăuntru: Craiovei, şi 

să ne întorcemă căutăturile lu cap'tală, dea privi 
cele petrecute în ea. 

Comitetul naţiunale, însciințându-se de succesele 
din Oltenia, alergă la uă stratagemă, după ce îm- 

părţi programe ule constituţiunei prin capitală, să facă 
pe populă să s'adune la palatul lui Bibescu. 

Cei cari eraă însărcinaţi cu împărțrea programe- 

lor ce eraă tipărite în tipografia lui Heliade, şi s'a 

păstrat în cele d'ântiii dile în casa generală consului 
Britanică, Colcum, erati fraţi Moşoi. 

În diua de 11 Iunie, pe la orele 3 şi jumătate, doi 

cadeți de la şedla militară, unul nepotul Magheru- 

lui, Niţă, şi celă-lalt fiul acestuia, Ghiţă, secundați 

de sergentul Andreescu și de mai mulți juni, eşiră în 

Podu Mogoşdi în fagia caselor lui Baron Meitani ; a- 

ci se urcară pe uă scară îndoită ce ait cerut-o de 

da magasuul de mode a lui Marcovici; pe care su=
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indu-se Niţă începu a citi progaama acesta cu uă 

voce tare; -L'răsuri şi Gmeni pe jos, care cum veniaii, 
se oprită în locii ca să asculte, şi în câte-va minute 

:-mulţimea era forte numerâsă,. 

„După ce Niţă termină de citit, se adresă către 
spectatori dicendu-le că Măria Sa Vodă a subsem- 
nat programa acesta de constituţie şi. d'aceia îi în- 
demuă. să mergă cu toţii pentru ai mulțiami. 

Alţi asemeni din strada Lipscăniilor a imitat 
essemplul seă. 

În câte-va minute nuvela acesta s'a. respân- 
dit în tot oraşul, și populul alergând din tâte păr- 

“ţile, îngroșa numărul celor care mergeaă spre palat 
fără arme și făr' de nici uă pregătire de apărare, 
în casti de vre uă ostilitate. 

Populul număra vre uă câte-va sute de inși 

când apucară de intrară în curtea palatului. Garda 

de ia scară de uă-dată fu surprinsă, ca şi însuşi Mă- 
ria Sa, vădând acea mulţime de âmeni că înainteală 
cu mânile gdle, și că cei din fuute căutaă a se urea 
pe scară. 

Magherul nepotu se urcă, de din afară pe baleonii 
călcând cu pieidrele peste capetele Gmenilor, şi cu 
chipul acesta se sui susiă. | 

Vodă se afla în acele momente în grădina pa- 
latului săi repaosânduse sub umbra arborilor Şi res- 
pirând profumul plantelor, după am:adi. 

„Uă sumă de băibaţi cei ce compuneaii comi- 
tetul revoluţiunară se v&dură îndată umplând salele 
şi galeria palatului.
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Pe lângă acestia alergară şi dinte cei cari eră 
nemulțiămiţi de guvernul lui B'bescu. 

— Ce este? ce voiţi?.. întrebă Domnitorul in= 
trând pe partea din dos în pâlat, şi viind în fa 
qia. loră. 

Măria “Ta, răspunseră cei care erai aprâpe 
de dânsul, în numele populului venimă să vă ru- 
gămit să subsemnaţi şarta constituțiunei României. 

Unii de pe balcon făceaăi semne la populu să 
strige precum ei cereaă de la Vodă înlăuntru. 

Populul neînţelegând, în mare parte, nimici din 
cele ce era să se petrecă, saii cele ce era să se c6ră, 
striga fie-care cum se pricepea. 

Cei din lăuntru însă, se îndesa mereă dinaintea 
Mărici Sale, dicându-i că poporul strigă afară. 

Linguşitorii curţii grăbiră a; se arăta cu slujbă di- 

când că daca Măria Sa voesce să ordone a veni miliția 
cu să împrăscie glstele, Aceasta pote că nu ar fi 
fost cu neputinţă la începută. Până însă să alerge 
gendarmii poliţiei şi armata, populul care Ja început 
era întrun numără nu atât de însemnat, cât stă- 
tură de vorbiră cei din lăuntru palatului cu Vodă, 
agenții şi propăgantistii revoluţiunari redicară ȘI a- 
duseră cu dânșii cetele de tabaci, precupeţi şi măcelari 
care umplură curtea cea spaţi6să a palatului; ei intrară 
şi în. grădină pe din dosă, şi mai remaseră Şi pe 
strade, care din ce în ce se îumulțiaă și se adă- 
ogaii la număr, şi unii fiind chiar cu arme. 

Nicolae Golescu se ufla acolo, Roseti, Brătianu, 
nepotul şi fiul Magherului şi uă sumă alţii, cari cu
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toţii rugară pe Bibescu să subsemne şarta şi să se 
pue în fruntea naţiunei. 

Bibescu petrecu repede în minte-i tote împre- 

giurările câre “i făcea posiţia sa anevuidsă. 
În ast timp şi sosi în fuga mare un batalion de 

infanterie şi mai în urmă un escadron de lănceri care 

se înşiruiseră si luaseră posiţie la spatele populului. 

La întrebarea ce făcu lui Vodă uni din oficeri 

să ordone ostirei, ce să facă, să înc6pe a înprăştia, 

glstele ?.. Bibescu șaduse aminte răspunsul ce i-a 
fost dat oficerii la casarma din Dealul-Spiri. cât şi 

depeşa din urmă cea fost priimit-o de la Maghe- 

rul, împreună cu epistola guvemului constituit la 

Islaz; şi cugetând bine la tâte astea, privind dinu- 

intea sa acei 6meni cari insista puindu-i în faciă 

programa ca să o sub-semne, precum și acel po- 

pulă adunat în curte, inocent la tote câte se pe- 

trecea acolo, orilonă ca miliția să se întome la cu- 

sarmă. Atunci cei grămădiți în palat luară sufletă, şi 

„solicitară cu multă speranţă lui Bibescu, în numele 

populului, cele mai sus coprinse. 

Bibescu aderă. Saucţionă sub-seriind cu însuşi 

mâna sa programul coustituţiunei din 1848, pentru 

care fu aclamat de tâtă populaţiunea. 

Generalul Duhamel, martur oculară Ja cele ce 

s'a, fost petrecut în acea di în cap'tală şi la curtea lui 
Bibescu, îndată ce-a audit conduita Prineipelui în 
astă împregiurare, şi terminarea. lucrului fără vre 

nă turburare, fără conflicte și fără a se cere aju- 

tori de armată strănă. plecă necăjit luând drumul
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spre Buzeii şi Focşani, însoţt de generală consu- 

lul Coţebu, spre a merge la Galaţi. 

Manitestaţiile de bucurie acelora care asudară 

înlăuntru palatului, pănă să se vedă decisiunea lui 

Bibescu, nu se potă deserie. 

Cadetul Niţă a fost trimis de Măria Sa la arestă 

pentru călcare de disciplină, insistând prea mult și 

silindu-l peste măsură de a sub-semna programul. 

Vodă însă îl grație mai târdiă, şi populul îl 

purtă pe braţele sule prin tâte stradele, strigând cu 

frenesie ura!... trăiască Constituţia! trăiască Liberta- 

tea!,. 

„Actul ântîi al acestei mari representaţiuni, sau 

al acestei tragedii a mişcării naţiunale din Ronâ- 

nia, era început prin sub-semnarea programului; a- 

cum remânea ca actorii ei să proeciă în jocu lorii 

să ne facă a ne bucura, a rîle, a sălta, a ne întrista, 

ŞI chiar a plânge în cele din urnă; şi al căriia des- 

nodământ unu vomă trăi ca să apucăm al vedea în 

curînd. | | 
Vodă B beseun uumi un nuoi ministeră, şi Gu- 

vernul Provisoriă fu însciinţat la Craiova. 
Tote se regulară în cele dântii dile; garda na- 

țională începu a se organisa; miliția fratermisă cu 

populul; Bibescu era Domnitorul și capul Statului a- 

clamat de popul, şi aplicarea constituţiunei urma a 
se începe. . | 

Costache Roseti fu numit Prefeetă al poliţiei ca- 

pitalei, în locu lui loan Manu. „-
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Şi toţi cei arestaţi pentru causă politică fură li- 

beraţi chiar în acea di la Il lunie. 

Cât despre biciul lui Căpitan Costache fa Ie- 

pădat; ear Căpitanu George, înspăimântat de cele 

ce se petrecuse, merse cu vre uă câți-va dorobanţi 

de se ascunse în pădurea din drumul 'Tîrgoviscei. 

In numirea ministeriului de către Bibescu urmă 

gre care nemulţiămiră. — Capii revoluiţiunei voia a 

pune pe 'Tel ministru de resbel în locu lui Odobes- 

cu, şi asemenea mai vedeai re care nepotriviri şi 

în persânele celor-lalţi miniștri. 

Bibescu îşi cunoscuse 6re cum micşorată puterea-i 

de a lucra cu revoluţiunarii; saă pote cum se dice, 

că în conrespondeuţa ce a fost avut-o cu Duhamel, 

acela îi disese să se retragă, promiţându-i ai întuma 

peste puţin Domnia. daca va face voinţa împ&ratu- 

lui; sai alte împregiurări care nu se potă scie, îl 

făcură că după trei ile el abdică și pleca cu fa- 

milia în Transilvania, 

La, plecarea sa îi căduse din întâmplare porto- 

feliul în care se dice că a avut corespondenţa su 

diplomatică şi se mai dicea că era întrînsul chiar 

corespondenţa ce a fost avut-o eu Duhamel, actu de 

cea mai mare importanţă pentru istorie şi pentru 

naţiune. Acest portofolii intrând în mânile pretec- 

tului poliţiei, acesta merse și îl dete lui Bibescu drept 

semn de politeţe şi de amicie. 

Mulţi au fost în contra acestei urm a pre- 

fectului. 

ț
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Ceea ce putemii însă dice de aceasta e că Dum- 
nedei și Viitorul va judeca... 

Populul dar, acest copil uitat până aci de ve- 

chiul regim, ca un toiagă aruncat, nesocotit şi în- 

zilizit, prinse viaţă, şi numai în puţine dile matori, 

învăţă de a trăi, şi chiar vădendu-se de odată părăsit 

de capul Statului căută să "și facă singur treba, lua 

puterea în mânile lui înarmânduse - și organisându- 

se în gardă naţională, de a păzi oraşele și comunele; 

el se făcuse şi poliție şi autorităţi, ţinend ordine şi 

povăţuind pe cei cari erai abătuţi, și de la sine el 

arăta supunere la legă şi dedea ascultare autorităţilor; 

şi prin urmare în tâtă era, de la uă margine pănă 

la alta, toţi petreesii întruă manifestaţie de bucurie. 

Statul întregii era întruă serbătâre. Tâte edificiurile 

publice şi casele particulare în Capitală, în Craiova, 

în 'Fîrgoviște, în Brăila, în Focșani precum și în tote 

cele-Palte oraşe şi comune erati acoperite de stin- 

darde, şi locuitorii lor benchetuiaii în numele Consti- 

tuțiunei şi a Guvernului Provisoriu. | 

Guvernul acesta însă de la plecarea lui Bibescu 

luase uă re care preschimbare. 

Metropolitul Neofit era președinte, menubri: Ște- 

fan Golescu, Heliade, 'Lel, Magherul şi Scurti, se- 

cretari: Alecuţă Golescu, Nicu Bălcescu, Costache Ro- 

seti şi I. Brătianu. Costache Filipescu ministru la 

finance, ear colonelul Odobescu tot la reshelă. 

Nuvela plecării lui Bibescu și aceste preschim- 

bă în numirea persânelor guvernului în curând fu- 

seră aflate în tabăra dela Craiova.
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Acolo sa fost petrecut în cursul acestor puţine 

qile nisce turburări , 

Proprietarii cei nemaulțiămiţi căntaseră a surpr in- 

de pe Guvernul Provisorii până nu era încă bine 

întărit, şi care era tras la edificiul sedlelor. Uă mul- 

ţime de reacţionari cun 6meni veniţi în tunmultii: serviă 

și. sclavii lor amăgiţi, pe cari “i aduseră de a face 

aici uă restnrnare cum diserămi lucrurilor, încongiu- 

vaseră sedlu. Magherul, simțind de aceasta, eși pe uă 

ferâstră, a edificinlui din dos, alergă îndată la. cor- 

pul dorobanţilor sei, în a cărora frunte puinduse, şi 
ajutat de cei-l-alţi cari compuneau tabăra, isbuti a, 
înăbuși și a risipi pe reacţionari cari se strânseseră 
pe piața gimnasiului. 

Heliade după aceasta, pentru că se temea de 

voitori de: răi aţâţaţi de machinăriile, străine, chip- 

sui cu uni din coleghi sei, să nu consimţă la con- 

punerea acelui guvermnă numit din Bucuresci, ci să 

facă apel la districtele ţerii întregă,. fie ce oraşii 
„Sat comună să trimite nisce delegaţi; şi intăriți prin 

un lagări mare de ostași şi de populă, să înaintede 

cu toţii spre capitală, și acolo, în midlocul astei pu- 

teri, să proceadă la alegerea unei camere adevărat 

vaţiunale, care să lucrede - apoi în cele de nevoe: în 

împregiurările d'atunci, a forma legile şi chiar a a- 
lege pe Domnitoră, după cuprinderea programului, 
ca aşa să se minicească intrigile. 

Cei-l-alţi membri nu se uniră cu părerea lui 
Heliade. 

Tă tvimiseră în curând pe dorobanţi 4 şi gldtele
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pe la casele lor şi schimbă cu acesta faca populară 

a revoluţiunei. 

Espediţiunea dar 4 puterei ce vena de la Cra- 
jova spre capitală, se compunea numai din două rote 

de soldaţi, una a lui Pleşoianu și alta alui Zalic, din 

escadronul de cavalerie a lui Racotă şi un dre care 

numără de voluntari. 

Membri Guvernului căta să se afle îndată în 
capitală, de a lua cârma Statului. 

La 16 lunie dar, ei sosiră la Bucuresci, unde 

şi aci luerură îndestul de grave îi aştepta.



VIII 
,- 

Jurămentul de da 16 şi reacția de la 79 Zunie 

Acele familii care se. bucuraseră; de prerogative 
ce le dedea mai "nainte legea, speriaţi că perlă aceste 
drepturi, se îutruniaă în cluburi, se consaultaă, și a— 
șa se formase un pactă ce ajungea a fi ostilă mu- 
selor, lucru ce este prea naturale între cei ce perdă 
cu cei care câștigă. 

În societatea română acestia cum mai diserămă 
însemnând totul sub scutul legilor, şi restul popula- 
ției agricultori, meseriași și comercianţi numai ca nis- 

„ce supuşi, îi făcea a crede că ci sunt Statul. Revo- 
Juţiunea venită de uă-dată ca un trăsnetă le sfărâma, 
essistenţa. 

Pe lângă aceasta, ținând seamă de posiţiunea 
trecutului, nă re care înflorire nu putemă nega că 
țera era datâre concursului boiărilor, prin educaţia 
de care erai învestiţi din midldcele materiale care le 
aveai ci, — capacitatea și cunoseința lor de lucru 
prin rutină a fost de multe ori de mare folosi ;— ei 
ai Imptat prin manierile şi politica lor în contra 
opresiunei străine; ai ajutat la regenerare şi cultura
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literilor; au îmbrăţişat pe dascăli folosind populul din - 

luminile lorăi;— aă împărțit pâinea cu cel săraci şi ai 

dat ospitalitate celui care a venit din ţtră străină 

pentru a le solicita ajutor; — acesti 6meni dur se 

credeaii părinţi şi stâlpi ţerii, prin atâtea fapte sus- 

citate. Cu tâte acestea legea care de şi uu oprea şi 
pe alţii da se urca laun nivel cu denşii, priu capa- 

citate şi merită, era prea mult în favâre-le, şi ar fi 

putut cine-va dice că din acesta decurse gelosiu şi 
mai în urmă lupta... | 

Pe de uă parte tradiţiunile sus disc, şi pe de 

alta legea trecutului, făcea pe acei dmeni a se în- 

truni spre a se arma în contra noului regimă: prin 

urmare în contra Gmenilor revoluţiunei. 

Şi şarpele amăgitoră purtase d'asupra sa cele 
mai frumâse nuanţe când se însînui pe lângă omu 

de a] face a greşi... 

Uitase omul ordonul lui Dumnedeii, preceptele 

„Și sacrificiul Fiului Săi lisus care a priimit mâr- 
tea de a sfărâma sclavia... 

Tote tradițiunile cele frumose se denegreaiă sre- 
cum pentru acei 6meni cari nu voiaii a se deslipi 
de legea care le acorda privilegiul d'a menţine scla- 
via; când abolirea sclavagiului, adică desrobirea 
Țiganilor în România, era fapta cea mui măreaţă a 
seculului XIX. 

Țiganul de la natură inteligintă, cu tipul inte- 
resantiăi, cu alegreţe pe buse şi în fisionomia sa, cu 
ochii vii şi frumoşi, trăsături regulate pe obrasă, dinţi 
albi ca mărgăritarul, taliea sveltă şi robustă. deș- - 

ă
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teptii, ingeniosti,— ârtistă poetă, rhusicant, industii- 

osii lucrători; — el a legănăt pe: boiării în pruncia, 

sa desmerdândii-l cu cântecele lui cele mdlodidse şi 

atingătore = feiheia ţigarică asemeni servă, confi— 

dentă, copila de -casă a boiăresii, a Cocoanei,— la; 
tipi Şi la frumuseţe ca şi dama cea renumită, ea şi 

sacrificat copilăria şi juneţea, a-sfărâmat și a, înăbuşit 
câte uă dătă” înclinările inimeă,-de a se supune la a- 

legâreă cei o făcea stăpânul :după voia lui, îşi o- 
mora chiar amorul sub presiunea jugului sclaviei, și 
de inulte ori şa vădut: copilul ei: vândut altuia pe 
arginti, tot-d'aună devotată coeoanei,  cuconilor ȘI 

cueonulti” boiărului cel mare ;— iganii care. aă în- 

cântat pe săteani în durerile :sale, "l-ă inspirat cân- 

fându-i în. doine istoria strărioşilor sei, care' la a- 

jutat făurindu-i uneltile plugului “şi a. drege carul; 

Țiganul era în Ţera-Românescă. robi, sclavă, erâ 

ună unealtă, uă mobilă, purtătă și aruncată, dreptatea, 

divină era revoltată de aceasta și consciiiiță: omului 

căta a fi bătută; Țiganul căta: a fi emancipată, — 
păcatăl trecutului căta a fi: şters... Cât. despre cele 
lajte “:paragrafuri - care le “conţinea, şarta cea. nouă 

a Constituţiunei s'a cunoscut mai târdiă că nu. erai 
ri&compatibile cu datinile pământului, după care s'a 

guvernatii ţera; în vechime. Cât despre împroprietă- 
rirea săteanului, se scie că şi mai mainte, sub regu- 

lahiântii, țăranul cu! boiărul, Români şi unul şi al- 
tul, trătăă prin lege chiar, într'un:fei de dăvălmășie, 

diepturilă lori fiind reciproce pe moșie; ţăranul a- 

vâni dreptă peună din două părți; Constituţiunea
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dar nu ataca nici: decuim -proprietatea, ci din. contra, 

sa constatat, pri îiiproprietărire a : săteantlui, ::a 

sporit veniturile “propri i6tăţii, —și : adeasta,. făcenăduse 

cu despăg ubire. Cât despre abolirea ser vaginită, a-i 

dică a elăcei, nu sciiiii daca --se'găsesce vre-un omă 

cu buni simţi care să dică că nu: tiebuea ase făce:; 

Cât despre; cele-lalte articole -e > depri sos: da mai dis 
e i Da 2 , cita. : Saua 

- Prin urmâre dar șerpele :  însînuitoriă: dare. :ducea 

la perdare uă clasă a 'societăţii, nu era atâta. țhoti- 

vul prefacerei legei; ;'aceia ee o făcea d'a se aduna în 

societăți ascunse, că cum-arii conspira ca să dicem așa, 

în contra Constituţiunei, ci uă însînuire: străină, uă; 

promisiune înşelătre... Duhamel fusese. triihis cu în- 

sărcinare în România ca; sai pe lângă - Dorinitorul 

ci, sai pe: lugă boiări, sai pe lângă reformatori 

să Şi îniplinescă dcea misiune pentru care era.'fenit. 
La plecarea sa, când eclată revoluțianeu, nu uitasd 

d'a o califica acesta — tedinţă către comunism == şi 

promise boiărilor” indirectă, “prin alți agenţi 'd'aci, 

că drepturile lori vor fi restituite: îndată, ce-vor fa 

ce uă- adresă către împăratul, prin care:să ecră' in=. 

tervenire de armată, i ta 
Nenorocire și păcat... acea adresă "ce-tar măi 

târdiă o şi priimi generalul la Galaţi, în cart erati: 
subsemnâţi vre uă tiei-deci” de persone. Negrăşit a- 

easta prin aniăgire, și: mai ales. Spăriindu-i cuiul 
lucrurilor atunci, în ip a e te 

“ Oluburile - acestea se : fineaii: nt vă” casă tot 
boiărâscă din Podul: Caliţi, e e cr 

pat fe pi
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Şi acesti stâlpi ţerei, părinţi popuiaiui. mece-! 
naţii literaturei, Gmenii cei bine crescuţi, şi care a- 
vea scrise în familii faptele strălucite împlinite de 
părinţi și străbuni lor, boiării se lăsară a fi amăgiţi 
pentru că Constituţiunea, în contra căriia protestară a- 
şa de tare, nu isbea de cât ceea ce era viciosă în legi; 
când din contra, o mai repetămă, ar fi fost dea 
lor datorie, proprietară și nume celebre, d'a se pune 
ei în fruntea operei celei mari a regeneraţiunei, şi 
a scăpa pote națiunea de suflarea cea impestată a de- 
magogiilor;— şi ei cu sinceritate lucrând, împreună 
cu concursul Domnitorului, să fi condus națiunea pe 
uă cale adevărat de mărire. 

La 16 Iunie dar, la orele 10 de dimineaţă, po- 
pulul află că uă mulţime de boiări s'ai dus la Me- 
tropolitul Neofit, cel ce şedea peste drum de bise- 
rica Măgureanul,— luânduse de uă întrunire politică. 
Din acea qi vEdurămii cu mare durere națiunea des- 
părținduse. 

În fruntea notabililor se afla Bașă-boiărul, băr- 
"bat cu uă figură respectabilă pentru ani sei, cât şi 
pentru serviciile din copilărie ce adusese patriei. Se 
aflaii cu dânsul și alți mai mulţi de acestia, învestiţi 
cu vestminte de gală și purtând decoraţii pe peptu- 
rile lor. e 

Prefectul poliţiei se însciinţă despre aceasta şi 
alergă ca să preîntâmpine da nu se face niscai-va 
neorândueli din partea populului. 

În acea di se dedese ordini armatei şi cetăţe- 
nilor ca să mergă la câmpul Filaretului, de a de-
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pune toţi acolo jurământă în numele Constituţiunei 

şi Gavernului. 

Prefectul făcu aceasta cunoscut și Prea Sânţiei 
Sale ; şi adresânduse către Baş-boiărul, care se găsia 
aci cu cei-lalţi boiări strenși, acesta răspunse cu 6re 

care aer de popularitate: să nu 'mi mai diceţi cocone, 

nici boiărule, ci să 'mi diceţi moşii lordache... 
Mulțimea se răspândi din curtea metropolitului, 

&usă unii tot diceaii că boiării stau adunat de a 

complota. 

De aci Prea Sânţia Sa. cu doi diaconi, şi în- 

congiurat de mulţimea boiărilor precum şi de populi, 

merse pe jos la câmpul Filaretului, sub Metropolie, 

unde era pregătirea de solemnitate. '['ste corporaţiile 

ce represintă populaţia capitalei, cu stindardele isnafu- 

rilor, funcţionarii şi tote clasele; lume multă în care 

se vedeaii şi femei și copii; junimea tâtă îmurmată care 

atunci se organisa în gardă naţionale, — miliția câtă 

se afla în capitală, de tâte armele şi cn musicile se 
afla adunaţi aci. Prea Sânţia Sa, viind în fruntea nu- 
merosului clerii, era așteptat şi "i eș: înainte proprieta- 

rii boiări, negoţitori, arendași de prin pregiurul capi- 

talei, şi uă mulţime de ţeraui chemaţi într'adins um- 

plâud câmpul şi grădinile dintre dealurile Filaretului. 
“Poţi purtând cocarde triculore la peptii, ducând stin- 

dardele triculorate şi înfrumuseţate cu cordele şi cu 
ciucură de mătase, și pe lângă stâgurile corporațiilor 

aninduse şi aceste stindarde triculore, tot câmpul 

strălucia tricoloratii.  Funcţinnarii și starostii pre- 
cum şi membri guvernului și oficeri armatei fiind în-
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ciuși Ju eșarpe, se însemna, prin acesta toţi capii cari 

Juaseră parte la mișcare. Presa mai cu semă, căria.i se 
deschidea viitori, presa. era, represintată, prin-0. fecidră 
Vestmîntată, cu costum. romană; ar fi. „dis cine-va că 
era, însăși, Romania întrun cară triumfală. Ea, era 
dusă „Întae! un. cară eu. „un tească, alătari,.. ornată cu 
cunună pe, fruntea, <ă, și toţi Juerătorii '“Iy pographieă 
se grupa împregiuru-i, vestmântaţi. de serbătore. 

+ Parada, sait acea serbătorescă întrunire, era a- 
rangeată cu chipul următorii : În midlocul câmpului 
se.afla un cortiă şi pregătire. pentru şerviciul divin; 
Boiăriă. în. frunte- -le cu Baş-boiărul,. întoemaă | ca un 
părinte cu: fii „ii, se. afla lângă Prea. Sânţia Sa din 
preună cu uă mulţime, de preuți. În partea stângă, 
spre, grădinile. de legumi, era. înșirată stea în două 
linii forte + întiuse... În paitea dreptă și de tot sub- 
dealul cel. „Cu vii. sta. junimea armată, „organisată în 
companii de. gardă. La, intrarea, în Filaret, poiana a- 
cea laxgă. Precum şi stradele care duce spre grădini 
erai, pline: de spectatori. La capul dealurilor Și în 
“marg ginea, lacului, ștutosă se afla un chioscii, uă ru- 
ină mare de, stilă bisantin.: operă din. secului. XVIII, 
ai căruia, “pilastei, „de pâtră sculptați. ajuriăi în tot felul 
de; flori, represinta Și „rechema Românilor. memoria 
Mptropolitalui. Filaret fundatorele ei, bărbat venerat 
pentru, faptele sale patriotice și luminele susținute în 
ţeră, en, Sacrificiurile Sale, și omul cel cu gustul ar- 
teloz,; toi „asemeni ca şi  Metropolitul Antim., De. de- 
subtul: astui edifioiă curgeail isvâre cu uă. apă. esce- 
lintă, ca, şi aceia a cismelei făcută de Brâncoveunul.
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D'asupra la al doilea etagii, era uă galerie care. a- 

tuncă se afla acoperită de mulţimea 6menilor,, cari 

puteai privi solemnitatea în t6tă întinderea, ei. 

Prea Sânţia Sa Metropolitul făcu rugăciune către 

Cel. a 'Tot Putinte, precum. făcuse şi preutul Şapcă 

la Islaz, și procesiunea avu. un același tipu de stră- 

Tucire.:. Acestă rugăciune fu . salvată de focul sineţe- 

lor, atât ale: 6stei, cât şi ale ardei celei nucă or- 

ganisate, şi de artilerie. | | 

Îndată după. aceasta, chiar în faciu “Metropoli- 

tului şi -a “membrilor cari. represinta. guvernul ,. se 

pronunță marele jurămenti redicând ..6stea,. garda 

şi toţi oficeri ei, mânile. în Susă, Şi, salvele întăria, 

în audul tutulor, jurămîntul de credinţă depus legilor 

celor nuoi şi guvernului. 

“Era de lipsă însă a se proceda chiar ari, în 

câmpul acesta şi cu totă solemnitatea,. la alegerea 

capului gărdei naţionale, căruia să se. încredințede 

pacea şi ordinea. publică a. capitalei. „. Na 

Îndată se vEdu doi candidaţi aleşi. şi. proelamați 

de populă, unul: căpitani 'Leologu pe care Il lu= 

nie. îl găsise închis la poliție, căci fusese trădat de 

nisce. sergenți cărora el le desvălise -seereţul, mișcă- 
“zei, şi celă-Jalt Scarlat. Creţulescu, fost Maiori în 

oştire, cel ce a fost luat parte în comitetul naţiunale. 

-Aci sub ochii publicului s'a fost petrecut: Ga ura 

fel de joci: Uă parte. din gardă și cu populul .acla- 

ma suspe nul din acești doi, când -uă alta striga jos; 

ast-fel. că a ținut aprope uă jumătate oră aclamarea
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popului, strigând când pe 'Leologu când pe Creţu- 
lescu, sus sai josii. 

Înfine Creţulescu rămase ales cel ce se şi a- 
şedă îndată călare pe uu frumosi cală, în fruntea 
Bucurescenilor gardiști, cei ce îl aclamă mult timpă 
în resunetul strigărilor de entusiasmă. 

Creţulescu era ginerile lui Vilara şi d'aceea ne 
însuflând par'că îndestulă încredere la unii dintre vo- 
tanţi, acestia aclamaseră pe 'Leologu. 
-*"Perminâudu-se jurământul făcut în acâstă di cu 

chipul şi cu solemnitatea sus disă, plecară d'aci po- 
pulu tu armata, cu Metropolitul şi cu toţi notabilii, 
şi veniră la palatul din Podu-Mogoşdei, iar câmpu- 
lui Filaretului i sa dat numire de Câmpul Liber- 
tăţii.— 

Se respândise un huet, neîntemeiat Ensă, că 
Colonelul Odobescu voise să facă atunci uă lovire 
de Stat, prin care să schimbe facia lucrurilor, şi mai 
cu secmă persânele guvernului ce nu "i impunea prea 
multi; dar acâsta nu sa putut efectua din causă că 

„mu fusese îndestul de pregătită, și prin acesta, cum 
au fost arangeaţi în câmpul Filaretului, ar” fi peri- 
culat persâna Prea Sânţiei Sale șa boiărilor cari se 
aflaseră coprinși din faciă și din spate, de gardă și 
de populă. 

Trei dile în urmă uă catastrofă veni ca să deu 
mişcărei un caracter sângerosă. 

In acest intervală s'a urmat uă mică neîuţele- 
gere între seeretarii şi membrii guvernului. după care
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şi vedurămii pe D. C. Roseti şi |. Brătianu că își 

deteră dimisiunea de secretari. 

Causa a fost din ceea ce se dicea că, unii din 
cei juni voiaii ca revoluţiunea să imitede pasă cu 

pasă faptele revoluţiuuei din Francia, când alţii, ceă 

mai bătrâni, mai potoliţi şi cugetători serioşi, se 

opuseră arătândule că Țera Românescă nu e Fran- 
cia, şi să nu căutămi a da motive străinilor şi nea- 

micilor cari ne tacseadă cu numele de comuniști şi 

altele... De aci se născu polemice, și par! că uă 6re- 
care fracțiune sa urmat între persânele acestea. 

Este uă dicătâre veche şi prea adevărată, când 

dice unul oisa și altul ceală nu merge carul bine. — 
Cu tote aceste după juramântii se vEdu un mai 

mare avânt de entusiasmi în populi și în clase peu- 

tru revoluţiune. 

Un diară cu titlu Pruncu Român bucina în 

drepta și 'n stânga actele dilei și a le guvernului, că- 

ruia îi mai urmă şi alte diare. Pe fie ce oră circula 
pe uliţi câte uă fsie volantă de câte un nuoii or- 

dină. Vedea cine-va, numai alegreţe şi sperance în 

tâte fisionomiile şi 'n tâte inimile; toţi săltaă, se fe- 

licitaiă, și toţi se credeaă fericiţi. Poeţii cântaă seri- 

îndb-de și cântece înflăcărătore, şi mai multe clu- 

buri se deschiseseră de bărbaţi inteliginţi. 

A doua di după depunerea jurământului se vădu 
sărind pe colnicele Curtei-arse ună mulţime de mili- 
tari, aprâpe tot regimentul, fără arme şi numai cu 
stindardul revoluţiunei ce veniaă cu oficeri lor să 
salute pe gavernul lu palată. Fssemplul lor la urmat
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tâtă populaţia capitalei, şi aprâpe tote „ comunele 
şi orașele districtelor mai cu apropiere, N 
„Membri guvernului „eșiseră în, capul “scării, sau 

în balconul. despre. curtea, palatului, de priimeai a- 
ceste felicitaţii. - 

„ Pentru: soldaţi cari umpluseră spaţi iul. curtei, a- 
cesti . membri se scoboriră : în curte. Heliade cel dân- 
tă, vestmântat | în costumă de parada şi cu uă mare 
eșarpă care îi acoperea peptul, Stefan Golescu, băr- 
bat cu statura de midlociă brună și cu chipul melan- 
colicăă, asemenea vestmîntat, ca, și Heliade, cu cos- 
tumul „modei Şi cu eșarpă,. Nicolae Golescu, tipul bo- 
jărului, ŞI. militarului, Român: statura: înaltă, chipul 
prelungă,; gura „şi busele subţiri, ochi vii, „căută- 
tura. măr€ță și cu uă barbetă: francesă, vestmîntat 
ca și fratele seă; generalul 'Tel, în uniformă, mili- 
tară, bărbati cu statură de mijlocii, chi ipul smeadă, 
obrazi. rotundi Şi cu mustăţi lungi, şi căutătura o- 
chilor. a unui omiă determinat în acțiunile sale; Seuurti 
bărbată înaltă, dcheși și cu obrazi încadraţi în nisce 

” favorite mari negre. el era neguţitoră și represinta 
îutre menibri guvernului clașa, aceasta; Magherul cu 
îufăţișarea unui eroi din antichitate, înaltă, spătosă 
Şi. .cu trăsăturile fisionomii, regulate, cu "ochii mari şi 
fărte viă, cu a părul capului negri lăsat ca uă, chică 

iată, vestmântul lui de piuză, și “asemeni cu. eșarpă 
pe după gâtii, presinţa lui era îndestul ca să însufle 
respecti, elor e care îl vedea. EL avea cu sine patru 

- *
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căprari cei mai aleşi dintre dorobanţi districtului sei 

şi un albanesă armată, care-mereă umbla lângă dânsul. 

Heliade lângă - cesti-lalți colegi, inu un discursă 
patriotică soldaţilor cari : veniseră -a felicita guverr 

nul „după care urmă nenumărate. strigări :de ura și 

altele. :: i ze Ra 

Guvernul între cele- late . luerări da. pustitui 

comisiuni pentru .. redigerea legilor, cugetă de a e- 

labora şi: uă adresă da: o trimite . către puteri, pentru 

mișcarea acesta nationale și a; însărcina pe l6n Ghiea 
să mergă la U Constantinopole, cu să obţină. :cousimţi-— 

mântul Porții, pentru programul Constituţiunei ;- căci 

Românii. în. manifestarea lor, nu.se depăntai. de la 

relaţia lor cu 'Lurcia, ci din contra cereaii aceea. ce 

dicta; tractatele. stipulate din vechime. : --. 

„Aceste lucrări a trebuit. însă să;fie.. . întârdiate 

prin isbirea fatale de la 19 ale corentei.- Şi iată cum: 

Propietarii cari. se. eredură, loviți în. proprietate 

dând săteanului:uă părticică de pământ, prin .despă- 

gubire. cum arătarămil, după coprinderea programei 
Constituţiunei, ţinură elubiă în sala lui Momulu, propri- 

etate -a lui .Slătineanu,. în Podul Mogoşsiei,.. si aci 
desbaterile fură prea, .înfevbîntate.. .. . Sa 

„Fă aprinși, se duseră de se plânseră în mulţirae, 

la „capii armatei . Odobescu: și, Solomon, şi - asemeni 

trimiseră uă, deputaţiune și la-guverniă. i 
Odobepeu, nedeprinsi d'a privi cu. „oehi puri un 

să; şi care credu că va face un servieiă i publică dând 
ascultare celor carii veniseră de se plânseră, că unor
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proprietari boiări şi notabili; şi voindăa pune uă dată, 
capetu acestei revoluţiuni, ceea ce credu că ar' fi 
fost de datoria sa, ordonă lui Solomon a veni cu 
tot regimentul la palată, și el încingându-şi sabia, ple- 
că cu câți-va oficeri după el, cu intenţiune d'a su- 
prima aceste lucrări şi pe membri guvernului curat 
şi limpede a'i aresta. 

Odobescu Ensă, ca ministru de resbeli, se aflu- 
se tot-d'auna, deliberând împreună cu membri gu- 
vernului în lucrările sale. 

Solomon sosise cu oştirea, din care uă parte în- 
congiură palatul despre spate, pe strada bisericei St. 
Ionică, ear uă parte o băgă înlăuntru palatului, vi= 
ind el €nsuși în persână d'a essecuta planul. 

Membri guvernului, aflânduse strânși în sala de 
deliberaţiuni, fiind surprinși de uă-dată prin tumultul 
ce venise și declararea ce li se făcu că ei sunţ a- 
restaţi, voiră unii să se ascundă de uă cam dată în 
câte vre uă cameră a acestui vastă edificii. Alergând 
ei şi cercând în drâpta, și ?n stânga, găsiră tâte u- 
şile închise. Partea ânsă despre intrare şi era barica- 
dată de ostași cari avuseră ordină d'a nu lăsa pe ni- 
meni să iasă. Și așa ei, membri guvernului, se vă- 
dură de uă dată prinşi ca într'uă cursă și siliți d'a 
sta în acea sală lipsiţi de ori ce apărare, dinaintea 
Odobescului și a lui Solomon, capii armatei. 

Se înţelege că ușile camerilor din palat a fost 
închise într'adins: tâte precauţiunile fuseseră luate 
de cei ce pregătiseră lovirea. 

În desperarea ceu mai amară, membri guvernu- 

-
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lui. secretari şi cu tot ce se găsia în lăuutru palu- 
tului, se vădură cu chipul acesta arestaţi, ear Odo- 
bescu, aprins la faciă şi mânios ca un leă, ordonă 

lui “Fel de a descinge spada și de a merge la ca- 
sarmă între baionete.  Solomonîn fruntea soldaţilor 

essecuta, această; dar el căuta să pue mâna și pe Ma- 
gherul, vechiul sei rivală. 'Peologu, care a fost în- 

nălţat de Guverni la rangul de Maioră, şi care şi 
densul se gâsise în sală, v&dând că nu e chipă de 
scăpare, şi ca să desarmede re cum furia celui ve-. 

nit de a face lovirea, începu să strige din tâtă pu- 

terea, la care apoi îl imită şi alţii: „Odobescu la gu- 
vernă! Odobescu sus...“ Şi cu acestă strigare se 

grămădiseră toţi înpregiuru-i aşa de aprâpe şi așa 

de strâns; toți cu mânile întinse, toţi strigând, în 
cât ar fi dis cine-va că Odobescu acum era prisone- 
rul lor. 

Magherul apucând de intrase întm”'uă cameră la- 
terală, şi care da cu ferestrele spre strada St. Ionică, 
neperdând câtuşi de puţin curagiul, se baricadase în 
uşă cu armele încărcate. 

Cu tâte aceste Solomon apucase de pusese pe 
Tel între soldaţi, de al trimite la casarmă a fi a- 
restat; şi tumultul soldaţilor, urcându-se şi scoborân- 
duse pe scări, d'a essecuta ordinul căpetenii lor, era 

un ce spăimântătoru. Strigările din lăuntru de des- 

peraţie acelor surprinşi, urletul, tropăiturile şi lo- 

viturile în uşi cu paturile puscilor și altele semănau 

cu răsedla desperată a unei cetăţi în care se bate 
alarmă că este surprinsă de călearea inemicului.
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-- “E peste putință. să pstă cine-va descrie îndes- 
tul 'turburarea acestor 6meni :cari se vEdură ast-fel 
întrun minut arestați, şi: succesul -câștigat :de- uă lu- 
erate -de nai 'malt timpă, și cu: atâta luptă, anulân- 
duse, ear dânşi; căduți praila'intrigei şi .persânele lor 
de-a fi aruncaţi torturei și răsbunării: inemicilor. Aci era 

vorba nu numai de perdarea lor, dar de perderea: cau- 
Sei şi de perdarea: patriei: prin un conflict. 'care se 
putea; aprinde: Cu .tâte -astea-ei se găsiaă încă -ca 
nisce: victime:în facia. leului :inemică. | 

» Cam de frică; dar şi cam. cu seopiă cei mai mulți 
strigaii . așa cum. diserămii,- aclaimând pe Odobescu 
la guverniă și furia acestuia par-că, începuse ase potoli. 

„Un singur omii Ensă: făcu cum făcu şi isbuti să 
iasă din palat, săzind-pria uă ferestră din fundă.. des- 
pre - biserica-cu-Stejari ; acesta era Nicu. Bălcescu, 
unul din secretarii guvemului, care alergă să dea a- 
larma,. să; chiăme :populul ea să scape pe guvernă, să 
scape revoluţiunea.,. i - Da E 

Uă grupă de bărbaţi, întâlnind pe 'Lel fiind pri- 
“sonerii, îl liberară din mânile: escortei,: ear populul 
sili pe Solomon a se.refugi în strada St. Ionică.— 

Nu trecu: einci-spre-dece minute şi se audi de- 
tunând fuciliada pe strada acesta; Soldaţii, o! durere! 
împuşeăii pe. populă .şi populul: se bătea cu soldaţii. 
„-“"Uă, baricadă se redicase “iute. de trăsuri, lemne, 

petre şi fel de fel delucrari la Tespântia dintre ha-. 
nul Creţulescu. şi colțul palatului, de din u&i&tul că- 
riia. luptătorii arunca proiectile. y St i |
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| „Pe loc tâte oblânele fiagasinelor fură închise, 

în ţipetele femeilor şiă ale copiilor din întrega, capitală. 

| Populul venia ca grindina și ea ploia înarmat 
cu tot ce apucase în' mână. ' Pericolul: era, nare ăi 

putea merge fârte departe. ri 

Populuil' Shsă câștigă. lăsând în câmpăl iiptei mai 
mulţi morți şi răniți, zi 

4 

i 

Acun revoluţiunea cea  pacinică şi evângelică, 

al căriia scopii era veforme în-: ţâră şi  desrobirea 
Țiganilor selt; cum diserăm mai sus, se roşia de 
sângele populului inocentii. “Intaiga: triumfase ; 'sân- 
gele cursese pe stradele: Buetuvescilor; ȘI motivul era; 
dat ca Turcii” să; trecă Dunărea Și „Ruşii Prutul în 
Moldo-România. - : - 

Dar ce &ste şi mai dureros; din acea nefericită 
di, din acea fătală catastrofă, — s'a 'vădut: societa- 
tea Română despărțită, şi maă mult aprinsă, în două: 

tabere: una de poporă şi una de „Proprietari. sur- 

numiţi ari istocraţi... 

„Ca prin uă minune, tocmai în acea di și toe=: 
mai la orele când se băteai pe strada de lângă pa- 

lată, cele două rdte de militari de' peste Oltă, con 

duse de Paicul cel înălțat la gradu de sub-locote— 

nentă (piăporeicii) și de alți oficeri tot asemeni îuăl- 
țaţi din soldaţi, scoboraii în Bucuresci, pe lângă T0-— 

nastirea Cotroceni, de pe drumul Craiovei. 
Cu dânşii erai şi ce-va vohintară, tot armaţă, cei! 

ce, însciințaţi de comflictul de la, palată, alerga să 

ajungă mai iute în ajutorii; mai ales că ei audiseră 

cum detuna fuciliada soldaţilor. Înte ei se afla uă
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femeiă şi un june pompieri cel ce se întorcea la 

comanda sa. Acesta era Constantin și juna femeiă 

sora lui Pătru. 'Terminul congediului seii nu espirase, 
dar el venia înpreună cu Stefan Ungurenul, fratele 
felt-febelului, şi cu alți Gorjeni panduri. 

— Înainte copii! striga Paicu înterbântat de 
drum și de cele ce audia, adresânduse la soldaţii ce 

el comanda şi arătândule, de pe colina de la Cotro- 

ceni, palatul care prea bine se vedea. 

— Înainte Și cu Dumnedei!. răspunseră acei voi- 

nici cari rădicaseră stindardul la Islaz, mergemi, 

mergemi inainte pentru guvernil!... 

Sora inspirând pe Constantin prin căutătura ei 
dulce și bărbată, tot într'un timpi dicea omului ei: 
mergemi Constântine, grăbesce mai curândl... 

Femeia este tot-d'auna pentru bărbat un stimu- 

lentă la fapte curagidse. 
Constantin ascultând viersul ei, ca un haiducă 

cântecul din codru al privighetorei, audind că ea sin- 
gură îi dicea să mergă mai curând la datoria sa: 

— Voiă fi îndată la palată unde mă voiă afla 
cu fraţi mei Pompieri!... dise junele, grăbind pași pe 
sub salciile din marginea potecilor care duce mai 
curând la palatul poliţiei, în Gorgani, unde era şi ca- 
sarma comandei pompierilor. 

Puţin lipsise d'a nu se întilni, chiar în dreptul 
poliției, cu regimentul de soldaţi cei ce se retrăgeai 
cu Solomon între dânşii, spre casarmă, făcând ver- 
șunați şi desperaţi, vînătâre, împuşcând pe ori-cine 

le ar fi eșit înainte. 
e a
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. 

restaţi şi unul şi altul, cei doi capi ai armatei -. 

„.Y . a es « 
£ 

„Nică uă dată Bucurescii ma rădicat din” vastele 
lai mahalale. un mai mare numără. de 6meni, ca a- 
cei ce s'a vădut. în acea di pe strada Podului-Mo- 
goşdei, înarmaţi. Pe lângă sineţe, secure, furedie şi 
ciomege, uneltele cu care lucraseră sătenii în cele 
şese dile de lucru, după regulamentiă, la formarea 
grădinei Cismegiul, și care unelte: lopeţi de feri; 
tîrnăcâpe și tot felul de fre ce se găscă grămădite 
la casa cea mare din marginea heleşteului, i Cari- 
bolui, a contribuit la înarmarea glâtei care r&dică 
şi alte baricade, afară de cea de la colţul, palatu- 
lui, pentru a se apăra de armată, daca ar mai fi 
făcut încă uă călcare. | 

Nici urletul vijeliei din Vileană, nici detunarea 
trăsnetului în stâncele Parengului nu se potă: ase= 
mâna cu mugetul care scotea mulţimea gldtelor, în. 

sînul capitalei. Între acestia, se vedeaii și uă mulţime 
de scluvi. | 

Solomon, spăimântat de. “aceasta, în midlocul 
soldaţilor cu care venise, priimi ordine de la capul 

9
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avmatei, să se întârne înapoi la casarmă, dar aprope 

că n'avea pe unde. 
După conflictul sângerosii ce se petrecuse mai 

mult căutând să pătrundă în lăuntru palatului, ca să 

scape pe superioru-i, aceea ce era de datoria sa ca 
militară, Polcovnicul găsind mari împedicări, din par- 

tea populului, se retrase îndărăt şi se închise în casa, 

.. din strada St. lonică, pe care regimentul seă o 

strejuia. În acest intervali două sineţe ţinute de nisce 

mâni abile, și luase la cătare, din ferestrele palatu- 

lui, pe Solomon care se retrăgea între soldaţi; şi 

mai cu seamă una era șişineaua cea lungă a Alba- 

nesului lui  Magherul, forte sigură de arma sa. 
Partea militarului fu că, Heliade intrase în camera 

unde era Magherul, şi, deconcertat şi galben la faciă 

ca turta, de ceară, vădând că Albanesul dirigea că- 

tarea şișinelei drept în Solomon, se repedi de a 1 

opri. Acum Solomon, și mai ales după ordinul care 
îl priimi de la Odobescu din palată, nu căuta mai 

„mult să atace, ci căuta vre un chipi săse potăre- 

trage în siguranță la casarmă. Abea putu isbuti 

a și face locă prin strada cea dosnică de lângă ha- 
nul Zamfirescu; eși la casele domniţei Nastasia, trecu 
puntea de la poliţie, şi spre Michai Vodă, în drep- 
tul caselor Buzuianu, soldaţi sei, beţi de vărsarea, 

sângelui de populi, mai trimiseră doi pe lumea cee- 
laltă, să spue celor răposaţi mai "nainte, succesul a- 
cei dile. 

Consârtea ministrului Odobescu, uă damă res- 
pectabilă, blestemând îu inima sa, pe cei. cari adu-
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sese pe bărbatul ei întruă așa posiţie, aflând de 
cele ce se petrecu, luă disperată pe fii ei încă 

prunci, şi alergă ca să găsescă pe soţu-i, să-l râge 

d'a nu face vre-uă greşală mai mare; ca însă sosise. 

prea târdiă. Conflictul şi fusese început, se petrecuse 
lupta şi vărsarea de sânge, ear soțu-i era prins în: 

lăuntru palatului. - 

Ea merse chiar acolo, fâră ea cine-va să o su-: 

pere, saii să atace pe fiica unui vechii medicii care 
adusese în dilele sale servicii ţerei; şi vădând că 

nenorotirea turnase de ajunsă cupa amărăciunei pen= 

tru dânsa, se înturnă în sînul familiei, cu. lacrimile 

în ochi. 

Ceea, ce e de observat Ensă, în timpul conflie=: 
tului, uă femeiă 6cheșă, înaltă cu uă; eşarpă trico=! 
loră pe peptul ei şi înarmată ca cel: dântiă. laptă-" 
toră, susținea ca un bun oficeri,  curagiul populau, 
îu timpul luptei. NR 

Femeia aceasta a făcut pe mulţi bărbaţi a roşi, 
cari în locă să iasă d'a'și face datoria-le în nisae a- 
semenea momente, se ascunseseră şi eșiră mai: târ- 
diă și denşii, să se arate că aă participati la luptă | 
împreună cu populul. 

Furia glotelor -erescea precât: șuerarea glânțelor 
li se părea că o aude încă şi sângele aburia - caldă 
pe strade. Din ce în ce Bucurescenii veniaiă stri—: 
gând r&sbunare, vădând la picidrele. loră atâtea, vic 
time, pe care frigul morţii îi învineţise, şi sângele 
inunda pe sub dânşii.: Mulțimea: se împedica de acest 
oribilă spectaclu și călca peste: sângele - fraţilor ei ca:
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să mergă a "1 răsbuna. Lacrimile femeilor cari se 

îusăreinaseră d'a veghea lângă acesti martiri, se în- 

doiaă de raza făcliei ce o aprinseseră la capul lor, 

în midlocul acelei turburări și cu atâtea gemete du- 

verdse. Acei răniţi, și cari erai în mai mare nu- 

mării, se rădieai care pe uă rână, care se târaii ge- 

mând şi cerend ajutorii. Părinţii, fraţii şi rudeniile 

lor alergară la dânșii plângând şi "i redicară pe braţele 

lor, dândule ferbinte îmbrăţişare și sprijină. 

Uă damă nobilă Polonă, proprietara scdlei de 

înotat de lângă Sf. Elefterie, care a scăpat din Var- 
şovia la 1830, unde văduse “fraţii ei cădând aseme- 

nea pe strade; luând cu dânsa, ca uă sororă de ca- 

pitate, tote albeturile ce le-a fost avut, alergă înso- 

țită de câte-va alte femei, pentru a veghea pe cei 
morţi, şi a lega sanele celor vulneraţi; ea învăţa pe 

cei care trebue să înţelegă că populii se simpatis6dă 

în nenorociri. Sora lui Pătru era din numărul a- 

cestora. 

| Cel dântii care-l redicară dintre morţi era un 

arnănt străpuns de baionetă. Lângă el se aşedă un 

june maltă ca un eroii; el fusese înpușeat drept în 

frunte şi creerii i se v&rsaseră amestecați cu sânge. 

Acesta fusese un nepotă de frate cu tata lui Con- 

stantin pompierul, pentru care mama lui, Ca- 

tinca, alergă îndată de a "1 vedica într'uă căruţă 

şi a'l duce să "1 scalde la casa ei, 
Alţii erai străini ne-având pe nimeni; unii nu- 

mai nisce copii de 11—18 ani, cari sunt cei mai cu- 
răgioşi de a se espune. Ori cum un acelaşi funera-
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rii, tot atâtea lacrime, bine-cuvîntări şi îngrijiri de 

cele crescinesci se pregătiaă pentru toţi. Dar ceea ce 

ar” fi mulțiămit sufletele lor era cununa martirilor 

care le o împleti națiunea, pentru că ei ai cădut 

pentru causa libertăţii. Patria le rămânea datbre re- 
cunoscinţă, și omenirea, întregă conservă laude pen- 

+ tru essemplul și curagiul Lor DS | 
Dar mai "nainte ca mormântu să loprindă cor- 

purile acestea, sfâșiate de glonţă și de baionetă, ve= 

derea cadavrelor îuşirate pe strade, acoperite cu câte 

un petecii de pânză aci pe dată, şi ardend câte uă 
lumînărică de ceară, pe care o plântase acele femei 

la capetele lor, aţîţăii și mai mult furia popului care 

cerea de la guvernii, desarmarea soldaţilor de la ca- 

sarme, și pe Solomon. Mulțimea 6menilor chiămă pe 
Magherul ce le însufla mai multă încredere lu ase- 

menea întreprinderi, să vie cu dânşii de a asalta ca- 

sarma, și chiar dea 1 da foci, daca soldaţii nu se 

vor supune; și cu aceasta gldtele nu înceta d'a stri- 

ga: „la casarmă să mergemi, fraților! la casarmă 

să mergemi!...« 

Tocmai sosind și cele donă râte de militari cu 

Paicu, cum mai arătarămă, cel ce purta cocarda şi 

eşarpa revoluțiunară, curagiul popului crescu, având 

cu densul și baionete, care 1 va susţine. 

Comanda pompierilor se aflase tstă strânsă în 
curtea palatului, care era devotată causei populului. 
Pompierii formaseră uă linie din fagia, stradeă şi p&uă 
în fundă de trei rânduri, dinaintea popaulului; ear
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“puţini dintre denşii rămăseseră pe la Comisii, pentru 

pază de vreun incendiu. | 

Un boiări bătrână, ce uvea uă fisionomie res- 
pectahbilă cât şi uă inimă patriotică, se întîlni cu un 
'Țiganii care avea uă talie marţială, cu uă căutătură 
de ochi aprinsă, şi muschi bratului seă desvălitii se 
vedeai prea bine; el era armat de uă grindă veche, 
ast-fel ca cum ar fi fost în stare el singură a se 
lupta cu un regimentu; îl îutrebă acela: unde mergi 

Stane? 
— Merg uite la guveimiă să dai ajutorii, că pre 

Christos din Ceră! numai voiă să fii robii ca pănă 
acum, respunse sclavul cel cu ochii inondaţi în sânge 
Şi gurai scoțând blesteme pe cei care mai voiaă a 
întroduce earăși sclavia. 

Particularul acela, sosind din "naintea curtei pa- 
latului, dete cu ochii de un june pompierii din frun- 
tea linii, și fiind că - dânsul, ca omă bătrân, nu a 
fost eșit din casă, de cât după ce se terminase con- 
flictul, nu sciea cum mersese lucrurile, de şi vădu 

“eu mare spaimă spectaculul înfricoşătoră al morţi- 
lor; el se adreseadă către pompieră, ca la un sol- 
dată: — 'Poemai voi, băieţi, să faceţi aşa? să u- 
cideţă pe fraţii voştri? să vărsaţi sângele lor, nu vă 
tu păcat de Dumnedeă ?.. . dise. acela. 

— Ce vorbesci dumneata, boiărule? răspunse 
Constantin indignat de vorbele şi de morala ce io 
făcea panticularul, dumneata par'că nu vedi bine? 
m'ași afla eu aici daca a 'şi fi dintre aceia?.. nu- 
mai acum sosiiă de pe drum și alergaiă întrun su-
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fetă de 'mi luaiă flinta și 'mi încinseiă pătrentașul, 

ca să vii uici cu compania nostră. 

Particularul înţelese atunci că pompierii eraă 

cu populul şi cele două râte care numai atunci so- 

siseră de pe cale, şi plini de prafi şi obosiţi cum erai, 

se aşedaseră în diferite puncturi de puză. 

Norul de fumul silitrei şi norul pulberei ce 

o rădica glotele viind, se lăsase ca un velă negru 
între palată și mulţimea care striga făcând mare sgo- 

motil. 

Guvernul eşise ca să mulțiămescă şi să asigure 
satisfacerea popului, dar îi dicea să se liniscescă, 
să fie pacientă. Cei care nu vedeai pe guvern, 

din causa fumului și a pulberei, sub uă arşiță apă- 

sătâre a dilei, repetai strigând, că să unu "i apuce 

seara fără a prinde pe Solomon. 

Guvernul simţia uă mare greutate, după cele 

ce se petrecuse, d'a putea îmblândi furia gldtelor. 
Sclavul cel armat încât se deossibea de toţi, 

dicea că va merge el să pue casarmei foci, ca să 

nu mai cutede ostaşi şi Solomon d'a remnfiinţa ea-. 
răşi sclavia. Selavul cunoscea scopul revoluțiunei: 

Stefan Ungureanul aducându-și aminte de vorbele lui 

Golescu, că cu linişte se vor împlini tote, se împro- 
tivi cu vorba sclavului celui înfuriatu. — Nu, băiete, 

nu așa! cu linişte să mergemiu!... 

Populul dar se adună în așa mare numără în 

cât, ne mai având loci în curte, începu a se gră- 

mădi şi în lăuntru palatului. 
Atunci Magherul, însoţit de căprari sei cei i diu
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Românaţi, se scoborâ în midlocul populului de a 
conduce. Mugherul întwunia în sine tot aceleași sim- 
țimente care îuspira furia populului, armat fiind de 
spada sa orientală şi cu pistâle la cingătâre încăr- 
cate, ear căprarii purtând carabine încărcate cu glânţe 
și cu sburătună: — »Mergemiă acum unde voiţi, fra- 
ților!c dise Magherul determinat. 

„. Căţi-va cetăţeni &nsă temându-se a nu eși din 
acesta vre-uă catastrofă și mai mare, năvălind popu- 
lul la casarmă, propuseră lui Magherul că va fi în- 
destul d'u ţine în diua aceea casarma încongiurată 
pe din partea despre deală şi despre vale, şi de a 
însărcina pe Prea Sânţia Sa părintele Metropolitul - 
să meargă împreună cu câţi-va delegaţi numiţi de 
guverniă şi de populă, să consiliede pe Solomon d'a 
depune armele, şi a trimite tunurile la palată. 

Acestă părere se aprobă. 
Mulţime + gldteloră se despărţi în două colâne, 

una d'a merge să strejuiască casarma despre Cur- 
tea- Arsă și alta despre I'serica-Albă şi Dealu- Spiri, 
să nu €să cum-va soldaţii şi. Solomon n6ptea. 

“Prea Sânţia Sa merse la casarmă în diua aceea 
cât și a doua di, să dice lui Solomon :d'a se preda 
cu oștirea, promitându-i-se ertare de cele petiecute. 

Solomon temându-se, şi cu drepti cuvînt, de fu- 
ria populului, întârdie trei dile d'a răspunde la pro- 
punerile Prea Sânţiei Sale și ale delegaților. 'Trei 
dile: casarma fu înch'să de Solomon și cu tot -regi- 
mentul împregiuru-i, fortificându-se înlăuntru fără a 
lăsa pe nimeni a pătrunde din cei străinii, Şi cerend
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de la Soldaţi a depune jurământă că vor ţine pănă 
la uă picătură de sânge cu dânsul; la care &nsă uă 
mare parte dintre dânşii, luminându-se. prin nuvelele 
care le aducea -soția felt-febelului despre care am 
miai vorbit, și care avea casă tocmai peste drum de 

pârta casarmei, refusară d'a face acest jurământă. 
Trei dile dar pacea şi liniscea nu fusese resti- 

tuită, în cât timpă căsarma era închisă cu regimen- 
tul lui Solomon înlăuntru-i. Ea &nsă era încongiu- 
rată, şi bine: străjuită de pe dinafară. 

A doua di după evenementi, s'a procedat cu 
multă splendâre înmormântarea victimelor de la pa- 
lată. Mai multe card funerarii, pregăt'te cu mare 
ceremonie, ducea la îmmormentare _sicriurile acelor 
victinie, aşedaţi câte 'doi întrun cară. Numărulii ce- 
lor morţi era un-spre-dece. 

Clerul , populiă și garda însoțiaă cortegiul care 
fu trecut pe Podul-Mogoşdei pe dinaintea palatului, 
pe strada Francesă şi pe Podul Caliţi, dirigendu-se 
spre Metropolie, unde fu înmormântarea. 

Prea Sânţia, Sa Metropolitul citi ecteniile şi ser- 
viciul înmormântării. | 

Membrii guvernului şi toţi funeţiunarii însoţiră, 
acest cortegiu lângă care se vărsau lacrimile părin- 
ților, a le fraţilor şi eonsângenilor celor ce “i în- 
mormentau. 

-- Heliade, ca unul ce-vedea lucrurile: dintw'un 
punct mai "nalt de vedere, ţinu un discursii dinain- 
tea populului şi dinaintea consângenilor acelora. El 
plânse” şi îngenunchiă cerând graţiă pentru faptele
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celor culpabili: graţie lui Solomon şi Odobescu, pre- 
cum şi tutulor militarilor căduţi în rătăcire ; — gra- 

țiă lor, ca unor fraţi, de şi ai greșită. 

Heliade nu se redică de jos până ce nu audi 
pe populă, consângeni celor răposaţi şi garda: ertare 
lor, şi trecutului uitare!... 

Ceremonia se împlini după tâte formele şi garda 
salută cu trei rânduri de focuri din sineţe, la arun- 

carea pământului peste mormintele acelora. și spre 
bună memoria lor, diseră cu toţi: Dumnedeă să-i 
erte | 

A treia di Solomon ceru a se înţelege cu .gu- 
vemul. El voia a deşerta casarma cu uă condiţi- 

une, d'a i-se da voiă să se retragă. cu stea afară 

din orașă, ea d'acolo el -să plece unde va voi liberi, 

garantându-i-se p in acâstă persâna. Se înţelege, 

numai era în casarmă provisiune... 

“Urma a se termina uă-dată cu istoria casarmei, 

- “Guvernul -îi răspunse că pâte să fie sigură de 

viaţă: persâna şi viaţa sa vor fi garantate. 

Solomon &nsă tot voia să se ţină de proiectul 
sei. EI eși cu tactică pe porta: easarmei, cu armele 
încărcate, ca să pstă merge pănă afară din oraşii. 

Populul simțind acesta, voi a'lă opri. Alarma 
se :dete din nuoă în Bucuresci: lumea veni în mul- 
ţime numerâsă spre casarmă. 

Un preută cu epatrachirul după giâtă şi cu cru- 
cea în mână, se repedi asupra artilerii când eşia, şi 
încălecă pe un tună, populul .asemeni urmă essem- 
plului seu, aruncându-se între rândurile militarilor
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de a “i opri. D'atunci acelui preutii i se dise: Popa 
tună. 

Guvernul alergă d'a aduce aminte populului că 
el ertase pe Solomon d'a nu-i atinge viaţa. 

Solomon fu rădicat de guverniă; şi popalul fra- 
ternisă cu oștirea.  Acâstă fraternisare începuse încă 
din lăuntrul casarmei, prin 6re-care raporturi ce a- 
ducea, soțului ei, Catinca felt-febelesa, m mama, lui 
Constantin, ce se afla cu șederea precum mai di- 
serămă, în casă eu chirie, tocmai în facă cu porta 
casarmei, Și din când în când găsise ocasiune d'a 
intra; 

Solomon a fost dus în timpul nopţii la monas- 
tirea Cernichi, unde îl păzi câţi-va soldaţi şi câţi- 
va gardiști, în timp ce Olobescu era păzit la palat. 

<
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Deivos promite că chiar cădend Gurernul , el nu va abate 
atindar dul revoluțiunei la Comisa de Negru 

Uă căsuţă de partea cestă-laltă a malalui Dîm- 
boviţi, cam în dreptul puntei de la Poliţie, prin a 
le căreia ferestre, despre apă, avea vederea cursului 
încântătoră al albiei rîului care curge prin capitală, 
ce e lătu'at de vegetaţie și o mulțime de sălcii plan- 
tate, ca un alei pe marginea sa. În facă-i se re- 
dică edificiul poliţiei cu un turniă 'altă de lemne, 
pentru observatorii de foci, și tocmai în vîrful seă 
filfiia uă bandieră mare tricoloră.  Cine-va cată să 
cundscă Bucurescii și grădinile lui, aşedate pe lângă, 
cursul cel neregulat dar prea frumosă al Dîmboviţii» 
ca să "şi pâtă face uă idee de _posiţiunea, localităţii 
şi a perspectivei ce avea dinaintea sa căsuţa sus 
numită. În dreptul ei, pe partea, opusă a rîului, 
era uă salcie mare pletosă, sub a le căreia ramure ; 
lungite pănă la jumătatea rîului și atingând undele 
apei, sar fi putut prea bine ascunde uă grupă a- 
morâsă, cel puţin de a convorbi fără au fi v&dută 

„de cei care privescă de pe punte. sau din curţile
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vecine. În acea căsuţă şedea locotenentul Dăn escu, 

vechiii militarii care a fosti trecut de la regimentă 
la comanda pompierilor, când se înființase, din sol- 
daţii daţi de la tâte regimentele, ca. cei mai îndă= 

vătnică. Pompierii &nsă sub nisce oficieri ca Deivos, 

Zăgănescu, Dănescu și Stărostescn, şi sub sergenţi 
ca Dincă Bălșan, pe care revoluţiunea îl rădică. la 

gradul de sub-locotenentii (praporeică,) deveniră 
arma cea inteligintă și puternică a poliţiei capitalei. 

Câteşi trei dar oficeri, camaradii lui Dănescu, 

se aflau cu dânsul jucând ţintară, pe uă mescidră 
aședată la ferâstra despre gulă. 

Dănescu, în a căruia fisionomie vedea cineva 

tipul unui omă din populă, cu un echipă mai mult 

blondă, eu ochii spălăciţi albastri, statura scurtă, 

talia fără proporţie şi capul puţin pleșuvii, domolii 

la tâte apucăturile sale şi tot-d'auna vorbind rară; 

tocmai acestă fisionomie şi caracterul sei contri- 

buind la uă originalitate de care era el cunoscuti, 

şi care îl făcea a fi dorit prin societăţi şi la pe- 
treceri, unde mai cu s€mă era femei. El la ser- 

viciul sei era essacti; după acesta îi plăcea jo- 

cul şi instrumentul în care adesea ori cânta, uă 

ghitară ce o avea atîrnată în cui, între arme, pe 
un covor, alături cu portretul sei. 

Deivos era seriosi şi bun militară.  Stăros- 

tescu, mai june de cât acestia şi cu uă talie mai 

avantagicsă însoțită de uă fisionomie dulee a o- 
brazilor sei, avea aspiraţiuni d'a înainta în rangă, 

şa triumfa în amoră,.
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-Pe când câteşi trei acestia terminară “câte-va 
partite de jocă, în care timpă Saudi din când în 
când numai gura lui Dăneseu, vorbind rară și cu to- 
nul s&ă originală: bine căpitane!... aşa boiărule!... 
așa neicuţă! și altele, intră un al patrulea oficeră, 
în camera unde se afla ei, și pe care Dănescu îl 
priimi scoțând uă lungă eselamaţie: Ho! ho! ho! 
bine :ai venit căpitanel!... 

„Acesta era un vechiă oșteni, căpitan Dumi- 
tresca; un bărbat redicat din populă. 

— Ce mai noii pe la casarmă, căpitanul mei? 
întrebă Deivos pe cel noă venit. 

— Pe D-ta te permută la regimentă, răspunse 
acesta lui Deivos. 

— Ce Satana! observă de colea Deivos, ei am 
înbătrenit tot permutâudu-mă, fără să înaintedu ; de 
la poliţie la Comisia de Galben, de la Galben iar la 
poliţie și apoi la Comisia de Negru; — acum sunt 
de lipsă la regiment, nu “ni pasă! militarul n'are 
de cât să și plece capul ori unde îl va mâna căpite- aia sa; Şapoi eă de una am să vădă, bandiera a- 
ceea tricoloră, arătând cu degitul spre turnul poliţiei, 
să nu se dea cu nici un chipă josă. | 

—  Vomii vedea, rEspunde oficerul cel nuoă ve- 
nit, se dice că Ruşii aă călcat în Moidova.. 

— Pe Christos! declar în facia D-vâstră şi facă jurământii, că ori ce se va întâmpla, stindarui 
mei: de la Negru nu se va da, jos; îl voiă strejui 
cu :băiăţii, uite, ca şi ăl de lângă - acea salcie, a- 
rătând cu ochii spre salcia din facă, unde un pom-
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pierii şedea vorbind alături cu uă femeiă; îl voiă 
străjui cu armele. încărcate! 

Ved', este grei, căpitane, făspunse oficerul, 
a intrat desmoralisarea între soldaţi, nu suntem a- 
scultaţi. Soldaţii ai crescut cu Solomon bătrânul, 
numai de el sciai de frică. Odobescu are simpatii 
între. oficeri, uite, este lucru ciudat că nu se. găsesce 
nimeni dintre advocaţi de a.se face acusatorul lui; 
şi apoi te uită că nimeni nu cutâdă a lucra seriosă 
la judecata sa. pentru că el este susţinut de uă pu- 
tere mai mare... A şi declarat-o cu acea liniştită ne- 
păsare, când fu adus la interogatorii, dinaintea con- 
si constituit de oficeri, pentm a "1 judeca ; dicea 

: În considerarea vârstei mele, în considerarea ser- 
Si cilor ce am adus ţerei şi în considerare că am 
fost numit capul armatei de uă autoritate mult mai 
superidră ca D-vâstră, credii a nu fi dator şi nici 
nu me veţi constrânge d'a răspunde interogaţiilor 
D-vâstră; atât şi nimic mai mult! — 

— Ce a dis consiliul la acesta? întrebă Stă- 
rostescu impacientiă. 

— Au amuţit cu toţii închidând gura la aceste 
declaraţiuni. 

— Ei bine guvernul? întrebă Deivos cu vio- 
linţă. 

Guvernul !... adăogă oficerul, guvernul îşi 
leagă geamantanul să plece, că a audit că trecură 
Muscalii Prutul. 

Ei bine dar, ei bine noi să ne faeemă da- 
toria,! replică Stărostescu.
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—  Putemu s'o facemii; îi respunse oficerul. dar 

să v'aduceţi aminte de vorbele mele, mâne o să 

vedi pe Odobescu la putere, şi o să fimii siliți să 

mergemi a "i saluta la locuinţa sa. - 

— Comedie! comedie!... dise Deivos după ce 
stătu cât-va în gânduri. 

— Dar uite ce este:și mai greă, n'avemii mi- 
liţie, nu este disciplină. soldaţii. cât şi oficerii, scie 
ce ai apucată, uu vor să înţeleg că Pleşoianu 
este polcovnicu lor şi “Tel Spătaru loră. Aă înce- 

put a murmura în :casarmă.să cert jimblă. şi să le 
mărească porţia de came şi de rachii; se făcea 
d'al de astea sub Odobescu? . ferâscă Dumnedeă! 

Așa este, așa este, răspunse cu tonul seiă 

Dănescu, Odobescu este Disciplina incarnată. 

— Da, adaogă Deivos tot gânditor, Ruşii în 
țiră!... 

— Noi! noi! dise pripit Stărostescu, ne facemii 
&nsă- datoria... | 

Da, respunde Deivos, la un casă așa, chiar 
“trăgendu-se guvernul de la cârma Statului, eă nu 
voiă părăsi cu flăcăi mei stegul pe care am jurat 
în Câmpul Filaretului, îl voiă susține arborat, în 
midlocul curtei la Comisia de Negru... 

Audi, dise încet şi înghînat Dănescu, sol-. 
daţii nu vor să mănânce pâine!..: și cer jimblă ca 

cocânele!... mai vorii să li se adaoge băutură şi 
cerii să lise dea porţia îndoită de carme!.... Drace!.. 
Şi stloiila cine le -cer ei astea? 

“ilDeivos tvesărind, parcă ar fi voit să depăr-
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tede de la dânsul nisce neplăcute cugetări, dise: să 
lăsămiă asta acum, haide, căpitanule, să fatemă uă 
partită,. de proferanţă , ear D-ta Dânescule, să ne 
cânţi uă doină, acompaniată de chitară precum cânți 
când te râgă coeânele de la Michai-Vodă... 

Dănescu luă ghitara în mâni marmurând încă 
între dinţi cele de mai nainte; Deivos se puse a; 
juca eu oficerul venit în urmă, ear Stărostescu 
deschise ferestra de a răsufla recorea adusă de 
cursul Dîmboviţei, în mirosul: şi essalarea vegetației 
şa florilor. EI tocmai putu audi convorbirea ce 
lor aşedaţi la umbra sălciei de peste gorlă; dis-— 
tanca nefiind mare pănă la căsuţa ce o numirămii, 
lată vorbele ce le dicea femeea junelui pompieră: 
care asculta la, densa, precum asculta pe când îu- 
„vf teoria, "regulamentului ostăşescăi de la oficerii. Y 
3 Aer Tiă, iubite Constantine, acum te iubescil. 

A de cât altă dată! Parcă sunt fermecută 
de tine şi par'că sunt nebună! Mi-e frică şi de uă, 
buruiană când se lipesce de tine, ca să nn te. 
schimbi, sa să, încetedi da fi al mei. Uite, cât 
mai ai ta până vei eşi din ostire? sunt numai câ- 
te-va, luni pân” la anul noi, și atunci, iubitul mei, vei fi. 
liberată... vei atinci de sine, vei fi stapân, vei fi băr- 
batul mei, aceia ce mă rog lui Dumnedeii îu tâte dimi- 
neţile şi m tote serile! Şi enm vei voi atunci, sal 
să trăimă lângă maica. ta Și cu felt-tebelul, sau ple-. 
cămă daca tu vrei, peste Oltă, la 'Tiegu- Jiului, la 
Novaci, sai 'la, Cojan, unde scii că am: destule; 
neamuri care ne vor ajuta și ne vor iubi... 

10
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Spune-mi acum câte dile mai sunt până li St. 

Ilie când se face tîrgul cel mare la Polovraci? spune 
Constantine? Alaltă-eri avurămi St. loan, diua 
Drăgaici, cât mai este dar? 

Constantin numără pe degete câte dile mai ră- 
măsese p&n' la capul lunei și mai adăogă şi 20 dile 

din luna lui lulie. Îi spuse că la 20 Iulie cade 

St. Ilie. 

— FĂ bine, continuă Sora lui Pă&tru din No- 

vaci, ce frumosi e! ce avuţie! ce de fol6se află cine- 

va mergând la acel tîrg! acolo noi vomi aduna 

vite, vomiu avea moșie; tu cu păstoritul oilor şi al 

mânzatelor, cu prăsirea cailor și cu tot felul de 

vite, vomă fi înstăriți, vomă mergela tîrg de St. Ilie, 

să ne cumpărăm cele de lipsă pentru casa nâstră, și 
vomiă vinde cele ce ne prisosescii, pentru a face 
bani. 

Ensă avuţia cea mai mare pentru tine și pentru 
mine este iubirea nâstră! viaţa n6stră va fi numai 

-o s&rbătâre, uă viaţă plăentă, dulce, uă fericire cum 

nu va mai fi alta pe lume!.. 
— Așa este! răspunse pompierul afirmând cu 

uă căutătură a ochilor ceea ce "i dicea sora lui 
„Petru, 

Stărosteseu audind tâte aceste de la ferâstra 

unde şedea, arătă lui Dănescu grupa acelor juni iu- 

biţi, şi dise: 

— Fă!.. ce dici, Dănescule? ce fericire ca să fie 
cine-va iubit de uă femeiă precum inbesce limbuta 
aea de ţărăncuţă pe soldatul tăă!
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— Cine e? cine e? întrebă oficerul cel ce juca 

cu Deivos, audind pe Dănescu că pompierul de care 
e vorba este un bravă militară. 

— Hei! hei! cu ăsta am să păzesc eu stâgul 

la Comisia de Negru, adăogă Deivos, daca reacţia 

își va mai rădica capul în capitală. e 

Şi ei tot cu el voii merge ca să morii când: 

voii fi facă 'n facă cu inemicu în luptă. Dănescir 

dicând acestea era seriosă, și fiind că nu prea, eraiă 

deprinşi cei de fagiă d'al vedea ast-fel,: îi coprin=.; 
seseră un hohot de xâsăi. 

— Ha! ha! ha!... Dămnescu dice că va merge: 
să moră în luptă! 

— Da, da, răspunse Dănescu totă seriosii, în- 
trebaţi pe Stărostescu ce fel suntemii noi hotărîţi; 
ne vomi bate uite pănă. la unul și vomii ţine pănă 
la uă picătură de sânge, fie în contra Muscalilor fie 
în contra 'Lurcilor, nu ne pasă! - 

Și cu cât Dănescu vorbea serios cu atât cama=. 
radii lui d'aici rîdâă fiind-că Dănescu nu arăta, după 
fisionomie și după vorbele sale, acel curagiii ş'acea 

inimă d'a merge ca să mâră în bătaie cu inemicii 

patriei, 

— Şi cu Turcii? dise oficerul. Ei sunt fraţii 
noștri, după, direcţiunea ce ia la noi revoluţiunea... 

— Nu seiii e, cint-o fi, fie!.. răspunse Dă- 
nescu. Dar Ensă ochii lui parcă se înflăcăra, par” 
că un ce de 6re care ambiţiune se descepta în inima, 
lui.  Dăneseu era seriosi, mai mult de câtă seriosi,
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căci el voia a afirma din tâtă puterea că la diua 
aceia se va vedea. 

În ast timpă Ali-baba Turcul, cu ciubucelul în- 
fiptă dupE gâtă precum îi era obiceiul,  dedese pe 
la puntea de la St. Ilie din Gorgani, şi o luase .pe 
marginea Dîmboviţei, d'a eşi spre puntea de la po- 
liie, ca să mârgă la cafenâoa de la Michaluche 
Ghica în podă.. 

EI se oprise din 'naintea săleiei pe malul apei, 
fără a vedea .pe Constantin. 

Stărostescu, arăta oficerului.. pe Ali-ba ba, uite 
cu cine vomit fraternisa, uite 'Lurcul de colo!.. 

— În politică, vedi așa mergii lucrurile, adă- 
ogă Deivos, ca să nu o înghită șerpele, brâsca merge 
să s'ascundE în culcușul şoperlei. 

Jonstantin vădend pe Ali-baba aprâpe de ei: 
— Fată și Ali-baba-Tureul! dise amantei sale. 
— Vedi, dise Sora, îmi place și pe el să-l vădă 

pentru bătr&neţele sule, şi mai ales că mi-ai spusă 
„că el a legănat copilăria ta purtândute în brace şi 
era aşa de credinciosă părinţilor tei. 

Abia Sora termină aceste vorbe şi de uă-dată 
saudi un urletă redicându-se despre Dealul-Spiri, 
precum urlă Diîmboviţa în inundaţiuni. 

Ea 6nsă ţinea strâns pe Constantin la peptul ei, 
ca cum n'ar fi voit a'l lăsa să se depărtede, şi el a- | 
semeni ţiind-o cu uă mână pe după gât, semăna 
ca un părinte, sau ca un frate ce pune uă mână 
protectore peste capul surorii sale. 

Sora &usă începuse a tremura, devenind palidă
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ia facă şi par” că vorbele-i amuţiseră rămâind în- 
-gheţată audind acel urlet ce ameninţa vre-un peri- 
cul pentru Constantin. Ca cum ar fi voit al 
scăpa, ea "] strâgea mai mult la sine. 

Ali-baba cunoseend în: cele din urmă că era 
Constantin pe care el îl numia tot-d'auna fiul lui, — 
acela care se absorbise în vorbele cele dulci şi pri- 
mea ferbinți îmbrăcişăzi de la frumâsa țărăncuţă , 
ar” fi găsit cea, mai mare plăcere, dupe ce își spălă 
mânele pănă în c6te după obiceiu-i, şi 'şi făcu ru- 
găciunea de amiadi pe marginea gorlei, să rămâie 
cu dânșii câte-va momente; &nsă sgomotul care S'u- 
udia .viind ca uă vijelie înfricoșătâre; şi mai ales 
că lu 11 ale lunci, găsindu-se p'între populă ames- 
tecat, aprâpe era să fie căleat de caii cavaleriei 
care alergase la palută, şi la 19 puţin lipsise că n'a, 
priimit un glonţă; de aceea dar socotind ca un semn 
răi urletul ce audi, se grăbi a merge mai curând 
d'a se retrage în hanul Manucă. Trecând puntea, 

de la poliţie, el întâlni toţi soldaţii regimentului care 

se revoltase la casarmă şi alergaii, Ensă, nearmaţi 

turburaţă, și scoțând r&cenete pe strade, de a merge 
să ceră cu violinţă, de la guverni, fel de fel de a- 
daosură în nutrimentă şi altele; care revoltă făcu pe 

bătrenul Musulman a 'şi aduce aminte de lanicerii la 
Constantinopole, când restiunaiă căldările cu bucate, 
semnii de r&scâlă în contra chiar a Padișachului. 

Cei patru oficeri remaseră ca loviți de trăsneti 

când veni servitorul Ini Dănescu, a le spune că sai -



150 REvOLUTIUNEA ROMANA BIN 1848 

revoltati soldaţii la casarmă și că se ducă, în grupe 
neregulate și cu turburare, la guvemă. 

După cinci minute și audiră sunând alarma în 
curtea poliţiei ca pompierii să ia armele. 

Pe când cei trei oficeri își încingeaii spadele 
tăcând, cel d'al patrulea prorupse către camaradi 
sei: . . 

— Nu v'am spus eii? Când oștirea vre uă dată 
a mai cutezat da face ast-fel de neorândueli? a 
mai fost asemenea desmoralisare ?... 

Fi plecară de a merge la posturile lor. 
| Cele două râte venite de peste Oltă, care se 
aflat postate la palată, și pompierii cătaii a tufrâna, 
pe cei revoltați, cari în trecă, făceaii tot felul de 
neorândueli. — Ei umpluseră stradele strigând și blas- 
femând, de la casarmă din Deală şi pănă aprâpe la 
palatii, sforțând pe cei cari i întâia din militari, 
ca să mergă cu dânşii. 

Aprâpe şi în acea di era să se întâmple uă 
ciudată serbătâre pe stradele Bucurescilor, între sol- 

„daţi regimentului cu cei de la palat şi cu pompi- 
eri. 

Mai tot uădată &nsă cu guvernul, se însciinţase 
și populul care alergă, din tâte părțile, mâniat de a- 
cea revoltă. 

Masele de populă şi oştirea amenințând pe re- 
voltaţi, că va merge în urma lor la casarmă, să le ia 
armele, ei se spăimântară şi o rupseră d'a fuga în- 
dărătu, cu mai mare larmă, ca să vie înarmaţi. 

Guvernul şi uă deputaţiune din popul, rusă pe
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Prea Sânţia Sa părintele Metropolitul, de a merge 

la casarmă d'a promite ceea ce cerea oștirea, şi a, 

o sfătui spiritualmente, de a se linişti, să numai 

facă asemenea neorândueli. 

Acestă r&sedlă, petrecuţă ca a dorobanţilor în 

dilele lui Matei Vodă, când el ajunsese în adînci 

bătrâneţe şi cu slăbiciune, s'a repetat earăși de vre 

uă două ori, cu tâtă stăruința P. S. S. şi cu tâte pro- 

misiunile ce li se făcu soldaţilor; pentru că guver- 

nul, lipsindu-i midlâcele, nu împlinea acele promise 

de cât pentru două trei dile. 

Guvernul &nsă, paralisatii în lucrările sale prin 

nuvela ce o priimi la 21 Iunie de la Prefectul din 

Focşani Filipescu, că ai intrat Ruși în Moldova şi 

înaintedă spre Focșani, rămăsese ca lovit de trăsnet, 

Şi cea mai mare neînțelegere se petuecea .între mem- 

bri sei; nu putea dar a se ocupa seriosi da înfrâna 
pe soldaţi, cari cu cât el adera la pretenţiunea loră, 
cu atât ei cereai mai multe. 

Pentru ca să scurtămă, priimind guvermul acea 

nuvelă care "i însufia panica, de intrarea Rușilor în 

Principate, (nuvela neadevărată, căci Filipescu fu- 

sese înşelat de aghenţi sei cari luaseră de Ruşi con- 

tingentul ce Michai Sturdia îl îmbrăcase căzăcesce, 

spre a înfrâna pe oposanţi sei cari se fortificaseră 

la Bălţătesci, aprâpe de Hangu, în contra sa,) Gu- 
vernul dar se întruni la 28 sâra spre a delibera ce 

urmare să facă. 'Ţinendu-se conferinţa a rămas la pa- 

lat aprâpe uă di şi uă n6pte. 

Tot într'un timpă începu și murmură între po-
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pul, simțind că guvermul este hotărât a lăsa capitala 
în mânile inemicilor. Ă 
„-" Odobescu se afla închis la palati, şi el înţelese 
prea bine slăbiciunea unor 6meni cari în starea în 
care se găsiail, nu sciaii ce faci. EI râdea... | 

Alătmă eu camera sa se afla de sentinelă un 
soldat şi un sergentii, care semăna ai fi mui mult 
de ordonanţă. 

Oficerul care păzia în acea di pe fostul Minis- 
tru: de resbel era Pauicu, Paicu sinceră și bun mi- 
litară. El nu avea nică de cum acel aerii fragetii şi 
gentilă al oficerului de salon; căci în chipul lui, în 
pontul şi chiar după călcătura sa se cunoseea că 
era uuul dintre acei veterani cari -aă crescut din eo- 
pilărie în casarmă. Rădicat la gradul de sub-loco- 
tenentă, el mu avusese midloce d'a "şi face uă uni- 
formă nouă, ci învestit cu mondirul săi modesti., de 
postavii grosă, îi adăogase numai epoletele. Era, în- 
călțat cu nisce cisme mari și largi ca soldații, şi 
pantalonii s&i albi, de pânză de Rusia, fiindu-i -prea 

“lungi, când eraă călcaţi dindărătă de tocuri, când 
îi resfrângea de două degite în sus; — încheiat strâns 
la peptă cu bumbi galbeni, şi legat bine cu podgalţă 
la gâtu, lăsa a se vedea puţin un. guler de pânză 
grosă ca a soldaţilor de rond; în ochii sei &nsă ve- 
dea cine-va totă fermetatea a unui militară de ca- 
racterii care nu scia alta de cât: armele, patria și 
Dumnedei... EL jurase pe Constituţiune, era dar de- 
votat legilor și guvernului, ca şi populul care alerga
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tot-d'auna pentru al scăpa din fel de fel de încur- 
cături. 

Populul se grămădise afară ca să afle ce lu- 
credă guvernul în acele lungi conferinţe pentru care 
era întrunit; și Paicu stând de gardă la renumitul 
prisoneră, cu mirare priimi, târdiu n6ptea, ordine de 
la guverni, de a ridica sentinelele de la ua celui 

pe care 1 păzin. — EI se supuse. 

Populul mulțimea stând pe stradă dinaintea pa- 
latului, cu mai multă mirare vădu că de la 12 n6p- 
tea începuse a fi împrăștiat de aghenţii unei altei 
autorităţi, dicendu-i: — numai e liberă d'a ve înt'uni; 
s'a dus timpi de revoluţie; mergeţi pe la casele v6s- 
tre acum... | 

Acei cari împrășeia populul era 6meni unei po- 
liţii nouă. 

Vorbirămi mai sus de inteliginţa, de bunul 
simţi de ordinea și de entusiasmul în care se gă- 
sia popaulul, &nsă populul trebue condus, şi arta d'a 
guverna, din partea 6menilor chiămaţi pentru acesta, 
este forte grea; — se cere mare dibăcie şi multă, 
prevedere... 

Populul dar rămase ca uimit vădânduse coman- 
dat de uă % treia autoritate, care, ea un al treilea 
cerci, venea de a îl constrângea cu guvemul săi 
la midlocii, adică pe popul şi pe guvemul provi- 
sotii... | 

Mulțimea se supuse. — Câţi-va rămase lângă 
guvermu tâtă nâptea. | | 

„La trei ore despre diuă, guvermul şi soldaţii
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deşertară palatul și în gemetul popaulului, în plân- 

setele mulţimei, cât și în huiduirea celor care se bucu- 
raii de acâsta, eşi din oraşii pe strada Podului-Mogo- 
şdei, luând cu acele cete de militari, cu bagage, cu fa- 
milii și cu copii, calea, 'Tîrgoviscei, spre a se refugi 

în munţi, şi chiar în acea cale, răsnindu-se câţi-va 

unii de alţi. 

Oficerii de la casarmă, plecând guvernul cu un 

echipă. 6re cum umilitoră, veniră în grupă şi luară 

pe Odobescu de la palată, în midlocul lor, și îl du-. 

seră acasă, aclamându-l: de căpetenia 6stei, ca şi mai 

"nainte. ” 

Diua -de 28 lunie, se ivisub apăsarea cea os- 
tilă a unei mâni de feri, pre populul capitalei, pre- 

cum şi pe ţera întregă. 

Două proelumaţii, una din partea Metropolitului, 
și alta sub-semnată de doi boiări, anunţa publicului, 
uă nouă caimăcamie președată de Prea Sânţia Sa 
Metropolitul, cel ce presedase și în diua trecută, 

pEnă sera cu guvernul provisoriă, care lua cârma, 
“ţerei; și acestea fură lipite la tote răspântiile, cât 

și împărţite. 

Eată, coprinderea celei dântii: 
„Rebelii ai fagită din capitală în Hoptea de 28 

spre 29 Iunie, îndată ce ei s'a însciinţat că arma- - 
tele înaltelor curţi suzerane și protectsre e se apropia 
de mărginile ţerei nâstre. 

„Noi ne grăbimi de a anunţa astă plăcută nou- 
tate la toţi locuitorii ţerei. 

iți: sa Lot nă-dată. noi însciinţămii că în unire cu bo-
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jării ce se află în capitală, ami luat măsurile cuve- 
nite, pentru restatornicirea, liniştei publice, şi la a- 
cestă ocasie, ldcuitorii de ori ce clasă, şi de orice 
rangi sunt poftiţi a priimi, cu simțire de recunos- 
cinţă şi de iubire, pe mântuitorii ţerei.ee | 

Neofit Metropolitu. 
29 Iunie 1848. 

A doua Proclamaţie; 

CAIMACAMIA VALACIIEI, 

În urmarea, întemplărilor din 11 Innie, cunos- 
cute publicului, principele Donitoră, Gheorghe Di- 
mitrie Bibescu, prin retragerea sa în Austria, în- 
cetând de a, cârmui ţâra, noi în puterea articolului 

„al opt-spre-decelea din regulamentul organici, luând 
în mână frânele cârmuirei, aducemi, prin acâsta, 
împregiurarea de facă la cunoseința tutulor locui- 
torilor ţerei. Pot uădată însciințămă pe toți fun- 
cționarii vehi cari n'aă luat parte directă la res- 
turnarea cârmuirei legale, de a re'ncepe funcţiile ce 

li-s'aă fostă încredinţat de Domnul Stăpânitor. 
- Banul Teodor Văcărescu. 

.. Emanuil Băleanul. 
„Bucuresci 29 junie 1848. 

In fine C. Herescu, în noul guvermni, ca se= 
» > > Și . „be cretaru de Stat, adresă uă notă consulitor puterilor 

străine, coprindând următârele : 
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„„Vechea stare a lucrurilor fiind în totul resta- 

tornicită, după cum se afla mai 'nâinte de neplăcuta, 

întâmplare de la 11 lunie, ne grăbimi a vE însci- 

inţa, că uă căimăcămie s'a numit acum, și că totul 

are a, intra în starea normală. , 

Ca să scurtămă dar şi aci, şi ca să ne putemi 

face uă ideie de starea lucrurilor după aceste procla- 

maţiuni, a le noului guvernii, adăogămiă că mai ântâi 

lui Căpitană Costache se ordonă da lua eară biciul 

săă înădit cu trei - sfârcură, puindu-i plumbi pe la fie 

“care vîrfă; arestările începu în tâte părţile prin 

mahalale care făcea a se audi numai ţipete de des- 

perare; — capitala dar întregă ca și totă ţera, se 

părea ca cum sar găsi învelită cu un vălu de morte. 

Diua acâsta, diua Sânţilor Apostoli. 29 lunie, 

era sărbătorită cu lacrime și cu blesteme. 

Populul se dete afandă, ca cum remăsese ora- 

şul pustiiă; pompierii ascultai de alte căpetenii care 

le dete ordine contrarii celor penă atunci, şi armata 

priimi de capi earăşi pe vechii lor superiori, Odo- 

bescu și Solomon. - 

'Pâte drapelele şi bandierile revoluţiunei, r&di- 

cate sub guvernul provisoriii, fură date josă de pe 

edificiurile publice şi de la casele particularilor. 

Destituirea funcţionarilor numiţi-de revoluţiune 

îu capitală cât și în tâtă ţera, fu ântîia ocupaţie a 

cuimacamilor, nă-dată cu abolirea stindardelor tricu- 
L ore de pe edificiuri. | 

Eraă ordini date și se luară măsuri severe în
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privința "Țiganilor ca nu cum-va vre unul să deser- 
tede de la stăpânii loră. NI 

Cu un cuvînt legea cea veche cu tote viciu- 

vile ei fu restituită în întregimea literei; ce-va 

încă şi mai mult, răsbunarea şi ura personale. a 
Gmenilor cari făceaă mai mult de cât dicta legea. 

În acest timpă oticerul care jurase Că nu va 

asculta de uă altă autoritate de cât de aceea con- 

sânţită prin jurământul de la câmpul. Filaretului, ȘI 
că stindardul sei nu-l va da josă; acest. oficeri, 

care despreţui ordinile căimăcămiei şi a le capilor 

armatei, fu Deivos care înconjurat de un numării de 

pompieri cu armele încărcate cu glânţe, strejuia ne- 
atins şi fâlfeind falnicul seă stindardă twicolorii, la 
Comisia de Negru. 

Ori cine va veni, declară el, ca să smulgă 
stindardul acesta, va avea mai ântii să trecă peste 
cadavrele a 15 pompieri din preună cu dânsul. 

Să nu uitămii și acesa că, el îşi ţinu întru tot 
parola ce a. fost dat camaradilor sei, când fusese a- 
dunaţi la Dănescu; Constantin pompierul care se a- 
flase în acea di sub salcie, lângă goală, dimpreună 
cu femeia cea tînără, era dintre numerul sus disă. 
Ear Sora care cu cât se deprinsese a iubi mai mult 
pe Constantin, dominată de sre care t6mă d'a nu se 
întâmpla vre-un aceidentă iubitului ei, îl urma pre- 
tutindeni, și prin urmare era şi ea aci; ca cum ar” 
fi voita împărți eu dânsul bucuriile sale, întristarea, 
ȘI ori ce accidentă i sar fi întâmplat. 

Până şi Ali-baba Musulmanul care alt-fe] era,
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nătângii la trebi de politică; vădând şi el atâta în- 
tristare pe fegele &menilor, trecu cu ciubucelul săi 

şi cu uă, mică ghebă pe el, de vre uă câte-va ori, pe 

din 'naintea Comisiei de Negru, unde se găsia Constan- 

tin pe care el îl numia fiul lui; semănâd ca cum ar fi 
voit a se încredința că el este bine și se află sănătosu. 

Deivos dar, acela numai uă mână de omu, cu 

statura mică, dar cu inima mare în el, blondă şi cu 

ochii ageri; fiind cu totul determinat, în acea di nu 

Sar fi jucat, şi mar fi glumit într'uă așa împregiu- 

rare, daca chiar "i ar” fi fost venit vre nă essecuţie, 

Mai smulge stindardul străjuit de băiăţii sei devotați. 

 



„ Căimăcămia ţine numai 24 de ore, şi cade. 

Tîrgoviscea, măreţii tesaur al istoriei patriei 
Române , conţine în sine strălucirea şi fama faptelor 
celebre de libertate şi naţiunalitate, împlinite de a- 
cele: familii şi atâţi domnitori, ale cărora nume se 
găseseii scrise pe edifice monumentale, cât şi în ar- 
chivele cele mai vechi ale statului. '[îrgoviscea este 
un museii întregii de admiraţiune și de uă civili- 
saţiune trecută. 

Palaturile cele vechi reduse în ruine, şi cu bi- 
serica domnescă alături, reclamă de la națiunea în- 
tregă fama de care sai acoperit strămoşi ei înmor- 
mântaţi acolo... Găsesce, cine-va pe fie ce petră. 
pe fie ce didărie semnele acestui mare adevără, pe 
care timpul și evenementele nu cutedă a 11 sterge, 
precât grămedile acele mari se susţin de atâţi seculi, 

„legate de nisce pilastri groși, de bolțile cele acope- 
rite de muschii şi cu arcurile cele minunat întârse de 
mâna architecților şi meșterilor d'atunci. 

“Turnul acela de uă formă cilindrică, şi îndestul 
de înaltă, tot dinaintea palatului” ruinată, se as6=
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mănă cu tururile aşedate lângă mare, care spune de 

departe nuvigatorilor că suntă aprâpe de un portă; 

astiel chindia domina tot oraşul, dealurile şi câmpia 

dimpregiurul capitalei în care domni Mircea, Vladă, 

Neagoe cn fiul sei, Radu de la Afumaţi, Michai 

Bravul şi Matei Basarab, cel ce emancipă naţionali- 

tatea, prin emanciparea limbei de sub jugul străin, 

în biserică și la curte... Dar, acolo este ortal mân= 

tuirei naţiunei uiide faptele ace. tor bărbaăţi străla- 
cesciă ca uu fară pentru a lumina nava .cea mare , 

patria şi viitorul ei, conduse tot-V'auua de fii ei Români. 

Numai pe drepturile câştigate cu mintea şi cu sân- 
gele lor se buseadă drepturile naţionalităţi, dreptu- 

rile “Ţerei româniloi!.. Edificiul Metropoliei, locașul 

acela sânţit nemărginită de gustul artei şi stilă, în 

care intrai eroii de mulțiămiaă Provedinţei după lupta, 

de învingerea.asupra inemicilor, r&spândesce credinţa 

cea adevărată, şi spune populilor străini de civili- 

sațiunea română, luând în ajutoru-i stabilimentul cel de 

typographie care pe acei timpi în puţine state din E- 
uropa se găsia. Biserica Stelei cu locuinţa în care 

a petrecut Patriarchul Nifon, luminată şi înfrumuse- 
țată de preceptele  Sântulni. bărbat,-precum. şi de 
speranqa și de bucuria reîntregirei elementului Ro- 
mân, prin reînfrăţirea Româniior din ţerile surori; 

fiind că chiar numeie ce "| portă acestă sânţitii lo- 
cași, este al unuia dintre boiări Suceavei care a fost 

Inat în căsătorie. uă rudenie a Domnului din Tîrgo- 
visce... . 

Aceste edificiuri, ca și tâte cele alte arată în-
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destul virtuțile cele mari ale eroilor, şi tot nă dată, 
și pecatele de care erai ei atinși. — Luptele civile, 

gelosia. intrigile care "i sfâșia, precum şi atâtea e- 

venimente şi catastrofe ce a venit peste acesti 0- 
rași, le vede cine-va privind pe fie-caxe din aceste 
monumente... 

Aci la Stelea, din 'maintea anvonului bisericei, 
se află petrele pe mormintele acelor boiări răsculați, 
pe care Țepeşi îi a fost ucisă în diua de Pasci... 
În faca, oraşului, dincolo de rîul lalomiţa, se rădică 
spre nord, un şiră de dealuri cu vii care seamănă, 
cu monastirea cea faluică, edificată pe unul din a- 

cele piscuri, că ax" domina tot șesul Carpatin și în- 
tregă orașul, prin posiţiunea sa pitorescă. Acesta 

este Monastirea Dealului, fundată de Radul cel Mare, 

acela care a făcut legătură cu Bogdan, fiul lui Ste- 
fan cel Mare, între Râmnicul Sărat şi Focgauii, ca 

Moldovenii și Muntenii în viitor să numai redice ar- 

mele unii în contra altora... În acest Sânt locaşii 

se găsesci preţiâse relicue ale duci mari bărbaţi: 

ducă capuri, unul al lui Michai Viteazul, adus din 
Transilvania, şi celă-lalt al lui Radu cel Mare, fun- 
datorele monastirei. Ş'atară d'acestea orașul plin de 
ruine a mai multe case din vechime, numele luptă 
torilor pentru patrie, se pronunţă cu respectii de lo- 
cuitori: Văcăresci, Filipesci, Golesci., Buzesci şi -uă 

sumă altele care numai essistă. Acele familii dar 

acolo trăia; născute în căminele lor părintescă. bo- 

tezate prin bisericile sus dise, petrecând la ospeţele 
Domnitorului și ale consângenilor, danțând plini de 

1
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pucurie în horă cu fraţii şi cu surorile lur; şi când 

diua luptei era însciinţată prin sunarea cornului, ei 

cu toţii, eu toţi Românii și cu ţârra într6gă în- 

cingeaii spada d'a merge a încununa patria pe câm- 

pul luptei; ast-fel erail ei pănă la diua, nefericită, când 

cel din urmă Domn Român cădu, spre a deschide 

calea domniei fanariote... 

Cu căderea acelora cădu și faptele cele mari 

ale Românilor! 

Nisce străini de la Fanari şitot felul de. ames- 

tecătură, veniră de se însînuiră prin familiile româ- 

nesci, semănâud în sufletele şi viaţa lori corupțiu- 

nea de care erai adăpaţi ei. Slugile lor, apoi copii 

acestora, nu rămaseră mai pre jos de stăpânii mai-— 

- steri lor, în arta înjosirei şi a depravaţiunei.  Aceia 

r&splătiră cu chipul cel mai degradatorii ospitalitatea 

ce le-a fost 'dat vechea capitală a României. 

'Pâte slugile dar boiăresci, linguşitorii, mişeii, 

parasiţii, instrumente ale sclavagiului ș'ale intrigei, 

numiţi cu alte cuvinte ciocoii, se grămădiseră acolo 

ca şorecii întrunit cuibii, îndată de cum a sunat în 

ţeră, regenerarea sa, prin revoluţiune. 

Aceştia dar în 'Tîrgovisce trăsneai şi. fulgerai 

în contra guvernului Provisoriă şi a actelor sale. 

Acolo reacţiunea se părea că "și găsise un re- 

fugii de unde să pâtă să redice capul când va putea. 

Îndată ce ei aflară de retragerea guvernului 

către 'Tîrgovisce, deteră alarma prin un agentă nu- 

mit Ispas, calificând astă retragere: fugărirea tâlha- 

rilor cari ai jefuit casa vistieriei din Bucuresci; și
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ațițind prin acâsta pe locuitorii orașului, îi aduse 

în turburare făcându-i a eşi în cete armate, spre'a 

le tăia, calea, când vor trece aceia. Un subcârmui- 

toră, ca să se arate cu zeli partitului reacționarii, 

asemenea a dat tot concursul sei barbari, puind în 

rătăcire pe 'Țiganii lucrători de la fabrica de ia Dra- 

gomiresci a Băleanului, rădicânilu-i” și aducându-i 

armaţi cu ciomege, da prinde pe tâlhari, cum le 

dicea el. Şi la un locă în drumul cel mare, numit 
Viiş6ră, membrii guvernului, afară de Heliade care 

apucase pe uă altă direcţiune şi fusese urmărit toe- 

mai la Puciosa de sbiri; membri guavermului, pără- 

siți la cea dântii postă de cea mai mare parte a 

soldaţilor cu care plecaseră de la Bucuresci, acesti 

bărbaţi cu familii și cu copii: precum ai.lui Lel, 

se vădură de uă dată arestaţi, în marginea 'lîrgo- 

„viscei, de numerâse cete de dorobiaţi, Ţigani și alţii. 

Acestia, ca să încoronede mișelia, căntară dai con- 

“ strânge să se dea prinși, prin „uă sete sfâșiitâre în 

timpă de arșiţă și sub nuoră de pulbere; coprin- 

seră tâte puţurile străjuindu-le, și refusară d'a da âpă 

mai ales copiilor, care cerea, în ţipete şi în la- 

crime de desperare ale mamelor,-să bea. 

Acolo era uă tabără de inemici: dineni mulţi 

cu familii, copii, bagage şi puţini militană; şi în fa- 

ga acestora, dorobanţii cu sub-cârmuitorul, “Țiganii 

de la fabrică cum diserăm, și Ispas cu ciocoii!.... 
'Tîrgoviscea dar, acest oraşi de mărire strămo- 

șască, şi acei 6meni cărora revoluţiunea le sfărâma 

ferele sclaviei, refusaă de a da apă copiilor şi fa- 
*
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mililor sdrobite de călătorie şi însetate în urşiţa 

dilei, ale acelori bărbaţi a cărora culpă fusese nu- 

mai că s'aii rălicat pentru libertate şi cu preceptele 

evangeliei... 

— „Apă, pentru Dumnedeă, că murimiL ! striga 

femeile și copiii cei însetaţi, suferind uă aceiaşi sârtă 

"ca Agara, cu fiul ci în deșertul celardători al Asiei. 

Acei Smeni ignoranţi ascultai de ordinile unor 

ciocoi înr&utăţiţi cari le ordonase a strejui puţurile 

șa nu da apă, și ei X imita pe dânșii, vespundând 

cu injuri6se vorbe acelora care se rugaii de ei 

în aste momente. “ 

La uă asemenea insultă, adusă guvernului ve- 

voluţiunei de 6menii partitului reacţionarii, la uă a- 

semenea tortură copiilor și femeilor ce se rugau cu 

lacrimile în ochi peniru uă picătură de apă, şi care 

ţinu, aprâpe de uă di, numai Magherul, ar fi fost 

în stare d'a face să se pue capătil. 

Magherul dar indignat de acestă neomenâsă 
purtare a acelora, ordonă soţilor sei da se aşeda 

în linie de bătaie, lăsând la spatele lor familiile şi 

bagagele, și să spargă ceata opresorilor, cu armele 

în mâni. 

Cei mai mulți începură a încărea armele şi a, 

se aședa în linie de bătaie. 
Alessandra Golescu declară cu lacrimile în ochi, 

că mai bine voesce a muri, de cât a vărsa sânge 

de fraţi. - 

Se uniră şi alţii cu părerea lui Golescu, dicând
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că tocmai aceia, voescii şi ciocoii, ca să-i încrimi- 

nede de turburători. | 

Golescii dar cerură a negoţia cu capii celor 

cari "i constrângea. 

Se dice că subcârmuitorul despre care vorbi- 

rămă, a cerut de la Golescii suma de 300 galbeni 

ca să le rădice presiunea blocării, cure sumă a şi 

dat-o ei, numai şi numai ca să nu moră copii şi 

familiile de sete. 

Tată ce sa fost petrecut și în Bucuresci în diua 
de 30 lunie. 

Pe când ordinile căimăcămiei circulară prin ca- 
pitală și ajunseră a fi cunoscute în tote părţile ţerei, 

ciocoii și lingușitorii alergaă din tâte unghiurile ca 

să se facă plăcuţi stăpânilor lor. Căpitan Costache 
după ordinile ce a priimit umbla, însoţit de doro- 
banţi sei, bătând cu uă furie nespusă în drepta Și 

în stânga pe ori cine "i eşia înainte. 

Uă murmură atunci, uă voce de desperare chiămă, 

pe populii din tâte părţile de a merge în mase ca 

să ceră socoteală căimăcămiei, de faptele aci descrise, 

căriia președinte era Metropolitul. 
Nâptea oraşul se aflase ca întrun fel de acedie, 

preumblânduse patrulele pe tâte stradele în centru 
şi prin mahalale, şi arestările se urmaseră fără eru- 

ţare pe cei denuiţiaţi. Spionii, unii chiar dintre cei 

care purtaseră, cocardă mai mare la peptă cu revo- 

luţiunea , își făceau meseria, chihotând de bucurie, 

Şi în tocmai ca strigoi sorbind din sângele umană. 

De dimineaţă piaţa era baricadată de ronduri de os-
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tâși: cu. armele încărcate. Despre Podul Beilicului ei 
făcea facă spre 'Tabaci cari la,diua de 11 şi 19 
alergaseră cei dintii. În Lipscănii câţi-va, neguţi- 

tori ati fost bătuţi chiar în uşa magasinelor, de do- 
robanţi.  Comereianţii cât și populul nu puteai a 
se întruni duoi trei la un loci fără a fi împrăștiați 

şi bătuţi cu bice. Fie ce oră, fie ce minută aducea 

cu sine uă mai mare apăsare pre capitala României. 

Negreşit că funcţiunarii și agenţii căimăcămiei es- 
sageraiă, prin purtarea și caracterul lor mârșavii, es- 

secutarea ordinilor ce priimiseră. 

Ori-cum, la uă atât de repede lovitură, la un 

jugă aşa de apăsătoră, după câte-va septămâni de 

libertate, populul era să se r&sedle : craterul colcăia, 

îndată era să irunpă focul vulcanică al întregei ca- : 

pitale. 

Ac6sta s'a şi întâmplat cu perderea şi cu că- 

derea. sguduitâre a căimăcămiei șa 6meniloriă ei. 

Întae orele dece şi un-spre-dece, cete de neguţi- 
tori se mișcail agituţi în strada Lipscanilor cari fă- 
cuseră pe Căpitan Costache a fugi cu dorobanţi sei, 
Stindardul revoluţiunei tot nu fusese dat jos la Co- 

_misia de Negru! — Aceste cete începuseră a arăta 
murmura Și nemulţiămirea lor pe facă şi cu uă voce 
tare.  Oratorii eșiseră ca din pământiă. Mai ântii un 
june f6rte curagiosii, urcânduse pe uă scară care uă 
găsi dintr'uă magasină din capul stradei Şelarilor, în 
Lipscani, începu, în audul tutulor, a condamna cu 
ttă puterea, elocuenţei. sale, faptele încriminate a le 
căimăcămiei, și a deștepta amorul proprii al popu-
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o lului şi al comercianților, da namai suferi uă ase- 

menea stare de lucruri, ci cu toţii împreună să pro- 

testede şi chiar cu viaţa lor; amintind pe lângă a- 

câsta, că proclamația şi guvernul revoluţiunei garanta 

dreptul şi persona fie-căruia cetăţen neatinse, şi ca 

biciul şi terorismul cu care se înarmase căimăcămia, 

era uă insultă şi uă isbire pentru populi, mai grea 

şi de cât însuși mârtea... 

La audul acestora, 6menii părdi că se deştep- 

tai ca dintrun visă, par'că începeaii a se tredi; ei 

vedeai, se luminaă şi parcă luară putere la cuge- 

tarea şi voinţa lor. Alţii oratori făcură asemeni în 

diferite distanţe, şi mai ales pe la r&spântii. 

Tâtă piaţa Lipseanilor fu rădicată în picidre, 

şi de la dânsa, ca prin uă scînteie electrică, se > în- 

sciință întrega capitală. 

Ce] dântii stindardă abia eși dintr'uă magasină 

de Lipscănie, şi uă sumă altele începură să curgă de 

prin tâte părţile.  Acelea &nsă care veniră mai iute 

a se însoţi cu al Lipscanilor, erau ale Oborenilor, 

locuitorii din colsrea de Negru, electrisaţi de ban- 

dieva, care felfâise şi chiar în timpul grelei presiuni, 

strejuită de Deivos şi de pompierii lui. 

— Ura!... începu strigările pe tâte stradele cen- 

teului capitalei de glotele care alergau însoţite de 

copii şi de călfile meseriaşilor ce lăsară magasinurile 

şi merseră în mulţime, de a rescula piaţa: precu- 

peţii, măcelarii şi cu tabacii, a veni cu toţi în cur- 

tea, Metropolitului, unde erai adunaţi şi caimacamii. — 

Ura! ura!.. se repetaii aceste stuigări care semănail
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cu urletul ce precede cutremurarea pământului, mai 
adăogând: să trăiască Constituţia! să trăiască Liber- 
tatea |... . 

De uă-dată începură a răpăi oblânele și ușile 
prăvăliilor din piaţă, ale meseriașilor, amestecându- 
se pe lângă acâsta. și ţipetele femeilor spăriate şi u, 
le copiilor de pe pragul ușilor, nedeprinși, și înspăi- 
mântaţi de asemenea spectacole. | 

Toţi dar din tâte părţile, curgând precum curge 
Danubiul în valuri, umplură curtea Metropolitului, 
La orele donă-spre-dece nu se mai vădură doro- 
banţii poliţiei, miliția şi ori ce autoritate a boiărilor, 
pe stradele Bucurescilor. 

Metropolitul Neofit se ada într'uă stare de plâns. 
EI se găsia întse Seyla şi Caxybdia. — În timpul re- 
uniunei în câmpul Filaretului a fost jurat cun toţi 
pentru Constituţiune, în timpul căimăcămiei, care ţinu 
numai 24 ore, deslegase pe populă şi pe funcţio- 
nari de acel jurământă, şi invocase regulamentul Şi 
căimăcămia ca vă stare legală de lucruri; acum ea- 
răşi populul îl încongiură, îi impută ce a făcut, Și 
Gre cum îl constrânse dea revoca ordinile acestea 
şi a invoca earăși jurământul dântii, şi a chiăma 
guvernul la locul seii; cerând prin acestea un fel 
de dare de sâmă despre lucruri şi uă satisfacere na- 
fiunei, de neajunsurile ce a fost suferit din actele 
căimăcămiei. 

Ca delegaţi din partea populului, cei ce intrară 
în casa P. $. S.a fost vre uă doi comercianți, 
Scarlat 'Purnavitul care organisase garda în Craiova
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pe timpi. când se apropia guvermul despre Caracal, 

Florian Aron cel ce fusese numit Prefecti la.Dolji, 

loan Comăneanu şi alți juni fii de boiări și boiări 

ce nu compatisaseră cu partitul reacţionarii. Acestia 

vorbiră Metropolitului în termini cuviincioşi ; la care, 

cu târă simpatiu ce acesta ar” fi avut-o ca să dicem 

aşa, către rusofili, își plâcă capul dinnaintea naţiu- 

nei care striga în curte: — Fă dreptate Prea Sânte 

Părinte !.. 

Metropolitul se supuse voinţei populului, care 

de asemenea respectă persâna sa. 

EI se puse în trăsură împreună cu boiărul [. 

Câmpineanul, pe care, până la venirea guvernului, 

mulţimea îl aclamă de capul Statului împreună cu 

P. $. 8.; de a merge la palat, a da ordine în oon= 

tra celor dictate de căimăcănie, și a trimite îndată. - 

uă deputaţiune să mârgă să aducă pe guvern 

înapoi. 

Mulțimea populului cu numerdse stindarde ce se 

găsia în curte şi pe stiade, deshamă îndată caii tră- 

surei, și luară pe mânile lor de a purta, pănă la 

palat, careta, cu personagele sus dise,. 

Manifestaţiile de aci se făcură și mai eclatante 
de cât altă dată; dar şi mai amenințătâre la furia 

populului, indignat de cele ce se petrecuse: 
In câte-va minute casele acelora care aă luat 

parte activă la ultragiul și apăsarea, descrisă mai sus, 

fură sfarâmate cu tot ce se găsia întrînsele, lăsând . 

numai nisce ruini. Casa lui Căpitan Costache în 
Podu-de-Pământ a suferit gveii de tot; a lui Zosima,
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ce era secretarul Metropolitului, şi care redigease 
circularea ce s'a dat după fuga guvernului, de ase- 

meni a lui Emanuil Băleanul, Caâimacamul, şi a lui 
C. Herescu fură maltrătate. 

Cine ax” fi cutezat a se opune furiei celei 6rbe 

a populului? și cine ar" fi fost în stare a 71 opri de 
la, nisce escese aţiţate şi provenite din r&sbunare și 

din ură? Uă-dată incendiul furiei gldtelor aprins așa 
de tare, ar' fi mersă prea de parte, daca nu s'ar fi 

găsit Gmeni cu 6re-care influenţă, care să caute mid- 

l6ce deal potoli. Cei mai cu minte, cei mai bă- 

trâni și desbrăcaţi de pasiuni, potoleai din ce în ce 

furia glâtelor, vorbindu-le. 

Mulțimea mişcânduse în tâte direcţiunile, cu stin- 

dardul revoluţiunei în frunte, se asemăna cu acele 

haite de lupi cari în mediul iernelor caută, înver- 
Şunaţi, victime de a le sfâşia. 

Din starea de jele în care se aflase capitala, în 

decurgerea, acelor două dile, se schimbă în amenin- 

țări, în grinţare de r&sbunare şi de venin ce amă- 

rîse tâte inimile, întrun amestecii de turbare. 

La palată se făceau manifestări. Populul Stri- 

ga: să vie guvernul! trăiască guvernul 

şi Constituţial!... ear pe straie scoteaii uă mugire 

înfiorătâre cerând morte sbirilor şi ciocoilor... 

Pentru păcatele sale, Căpitan Costache se află 

în palatul poliţiei. EL nu se așteptase la uă schim- 

bare atât de repede în lucruri. 

Mulţime de fel de fel de Gmeni, între care eraă 

“amesteeati și Țigani, se strânseseră înverşunaţi sbe- 4
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rând în curtea poliţiei şi cerând pe Căpitan Cos- 
tache a 11 sfâşia. | E 

Prefectul poliţiei, care a fost numit atunci îndată, 

ajutat de câţi-va 6meni mui înţelepţi şi cu concur- 

sul a câţi-va pompieri, opri năvălirea populului d'a 

intra înlăuntru săia pe Căpitan Costache șa ter- 

mina actul grozavă; el tăcu prin diferite mancpere a 

se mulţiămi populul cu atâta, a % arăta pe sus disul la 
uua din ferestre. Aci beţia de sânge se schimbă în- 

tuă sete de batjocurire, de rîsură şi de comedie. 

Căpitanul dorobanţilor Agiei, omi mică de statură, 
sehiopii puţin de un picioră şi.cu un ochii tras în 
josă, grasă. bine legată, fârte energici în serviciul 

reclamat în nisce timpi de un guverniă despoticii, se 

afla acum tremurând şi îngheţată audind ce cerea 

glâtele pentu dânsul. EI cu tote aceste a fost silita 
se arăta la una din ferestre, după cum condiționase , 

prefectul cu populul, numai să “i scape viaţa, a se 

arăta la ferestre şi a sta câte-va minute dinaintea 

mulţimei de a "1 încărca cu injurii, cu batjocură şi 

a fi scuipat de toţi. Hohotele de risută, Huerăturile 

şi câte espresiuni. triviale, cum și vorbele și gesticu- 

laţiile ameninţătâre, adresate bietului omii care sta la 

_ferâstră umilit și ca morti, nu se peti descrie. GI6- 

tele adăogai: — Să iasă bine afară, să "| vedemul! 
că destul ne a bătut şi ne a torturat, că de unde 

nu, venimă de "1 luăm de sus. Ear omul acesta, vic= 

tima unui regimi. de guvernământă viciosă, ce el 

servise, prada acum furiei populaţiei eşia cât putea 

măi mult pe ferestră, de a fi espus celor mai sus
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descrise. Şi acâstă comedie în rîsuri, şi răcnete, în 

tocmai ca uă musică infernală, se repetă de mai 
multe ori, strigând: Căpitan Costache să se arate 
ear!...  Nefericitul, plătise prea seumpă greşala ce a 
fost comis d'a asculta, de ordinile căimăcămiei. A- 
cestă scenă abia se terminase, şi populul tot nu se du- 
cea. Prefectul a fost nevoit a ţine pe Căpitan Costache 

arestat mai multe dile, ca să lpâtă scăpa a nu 

cădea victimă, = 

“La palată se lucrară ordinile şi se subseriseră 
de membrii numiţi provisoriă., până la sosirea Gu- 

vernului, și cari erai: Părintele Metropolitul, LI. Câm- 
pineann, Creţulescu, Mincu, negoţitoru, şi I. Brătianu. 

Unii din secretari, cei ce aii fost uscunși prin eapi- 

tală, în timpul persecuţiunilor, — veniră îndată de şi 

luară postul lori, spre a espedia ordinile în ju- 
deţe. Mai multe trăsuri plătite de Statii plecară cu 
delegaţii, în fruntea cărora era ministru controlului 

Niţescu şi prefectul Florian Aron, însărcinaţi de a 

ajunge pe membri: guvernului ori unde se vor afla 
Și ai întârce înapoi. 

Acesti delegaţi fi ajunse pe unii prin munţi, pe 

alţii gata d'a trece hotarul. 

La nuvelele aduse de aceia, ei priimiră a se 

înturna înapoi, dar cei mai mulţi își trecură fami- 

liile în 'Lransilvania. 

Întarnânduse membrii guvernului pe-unde mer- 

seseră şi fuseseră persecutați, acum eraă priimiţi cu 

ondre şi cu aclamaţiuni. 

Ori pe unde ajungeaii membrii gnvermului din-
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preună cu delegaţii trimiși după dânșii, populul le 
eșia înainte cu urări. La intrare-le în capitală s'a 

petrecut cele mai mari sărbători de priimire. 

Populul dar cu acâstă ocasiune, a dat probe de 

inteligință și de bun simţi, dând şi tot-uădată uă 

lecţiune prin purtarea sa, acestor Gmeni ce luaseră 

asupră-le uă sarcină așa de grea, cât le era şi res- 

ponsabilitatea despre Sortea și viitorul lu... 

Căimăcămia se stinse de tot, şi capii armatei cei ce 

aveai pasportele în posunariă, își dideseră dimisiunea. 
Serbătorile începură cursul lor care apoi ţinură 

aprâpe două luni și jumătate. Uă săptămână întregă 

s'a, petrecut manifestaţiile popului în Bucuresci. Şi 
aceste serbători se n augurară prin depunerea la 

loci a stindardelor _triculore pe tâte edifieiurile pu- 

blice şi a le paiticularilor, aceea ce se coprinsese în 

ordinile date de guvernul numit în pripă, până la 

sosirea membrilor. Culorele stindardelpr roşii, galbene 

şi albastre, arborate din nuoiă, se priveaă cu bucurie 

de populă: ele semănai cu culdrele arcului din Cer: 

simbolul sperancei pentru omă. Danţurile şi bucuria 
în tâtă capitala semăna cu concertul măreţă al natu- 
rei după trecerea uraganului; căci aceste câte-va dile 

de despotismi şi de tiranie, semăna, în viaţa astui 

populiă, aceia ce ar fi câte-va minute de vijălie în 

atmosferă. după care apoi răsare sdrele și pasările 
începă concertele lor amorâse. Bucuria și manifes- 

taţiile era de datoria fie-cărui Român, a fie-cărui 
cetăţiană. Sei 

Oraşul Ydar strălucia de serbare, edificiurile
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erai acoperite cu stinlardele patriei; la Câmpul Li- 
bertăţii (Câmpul Filaretului) căt a se întruni mul- 
ţimea populului şi garda a relua armele. Ea &nsă a 

fost descurageată, că capul pe care la fost ales şi 

aclamat în acestă câmpii de mult își dedese dimisi- 

unea, şi D. C. Aristia, aclamat prin elecţie îl înlo- 

cuise. La retragerea acea umilită şi mai mult de cât 

umilită a membrilor guvernului, chiar și garda fusese 

lipsită, de căpetenia ei. Acum dar toţi lucraiă, toţil 
dedeai concursul lori, de a repara relele venite din 

întemplare, dintw'uă înșelăciune... 
Populul a doua di întruninduse la palat şi pre- 

tutindeni, pe strade și la Câmpul Libertăţii, spre a'și 

manifesta bucuria și a se felicita de fapta sa, se o- 

presce îumirat dinaintea Dealului locașului celui 

Sânţit, în care se găsescit depuse velicuele Sântului 

Dumitru, patronul apărător al Bucurescilor. 

Populal vede uimit că lipsesce tocmui pe cupola 
domei de la poarta Metropoliei, stindardul triculoriă, 

pe care îl dedese jos ordinul căimăcamiei. 

— Cum de nu este drapelul naţionale pe vîrful 

edificiului al Sântului locașă? întrebă populul cu 
mirare. a 

— Aici căta să fie, adăogară unii dintre 6meni, 
un stindardă și mai mare, şi mai falnică în ondrea 

-Bântului Dumitru, care ne a scăpat de choleră! 

=: Cât și de nenorocita căimăcămie, respunseră 

alţii: cu ironie suridând. 

— Ba şi fraţii noștrii sunt îmormântaţi aci, fie-le 
menoria bine. cuvîntată! prorupseră alţii de dincolo.
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Acolo dar d'asupra clopotniţei -metropoliei se cade . 

să ne urcămi vre unul din noi și să arborămi un 

stindardă al nostru, pe care să "1 plătimă noi. Cine 

se însărcineadă a se sui sus acolo? 

Mulțimea 6menilor se uita uni la alţii, şi nimeni 

parcă nu cuteda a se îusărcina cu acesta. Era prea 

înaltă turnul, şi urcarea, acolo sus forte periculâsă. 

— Daţi bani D-vâstră de cumpăraţi pânză să 

se facă steagul, și mă voii însărcina ei să mă urci 

acolo tocmai sus la cruce ca să 11 aședi. Ei sunt 

deprins din munte, că mă& urcamii în vârful bradilor 

direpţi ca lumînarea şi "nalţă de dout deci și cinci 

de stânjeni. Ochii mulţimei adunate se vpriră pe 

un Ungureaniă care vorbea. Acesta era Stefan care 
venise cu volintirii, şi în timpu cât a fost persecu- 

țiunea, se refugise în casa cumnatei sale. felt-febe- 

leasa. | 

Pe dată se împliniră, tâte. 

În adevără un stiudardă de lustrenă de lână, 
triculoră, fu adus curând din piață, în lungime ca 
de patru stânjeni. | 

— Domne ajută! ajută Sânte Dumitre! dise 

Stefan luând în braţe-i lemuul cel grosă pe care era 

înfășurată pânza tricoloră cusută, am să mă urcă 

tocmai acolo în vârf, acolo sus voii lega steagul 
acesta! | 

— Lasă pe mine că mă însărcinedă ei cu a- 

câsta! răspunse un june militară învestit cu uniforma 

de pompieri, cel ce veni mai în urmă, însoţit de uă
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femeiă jună ce se opri lângă el; eii mă urcit acolo, 

neică Stefane! 

"n — Daca este aşa amânioi să ne suimi! 

Şi amendoi apucară în braţe-le, cu uă putere 

erculeană, acel dragă de lemnă care cu pânza de pe 

el venia uă sumă de ocale. Ei pâşiră mai nuntii a 
intra, în clopotniţă, şi mulţimea se oprise aci,: cu- 

ri6să da privi pe cei doi 6meni: pe civilă și pe 

militară, ca doi fraţi ai populului, redicând bandi- 

era patriei lor, la culmea cea mai înaltă, cu multă 

grentate şi nu cu puţin perielu. 

Clopotnița de la porta Metropoliei, un edificiu 
fârte înaltă, prin posiţiunea sa locale, are ună boltă 

solidă din josă, cu porţi de stejari şi căptusite cu 

feră ; la al doilea etagiu patru ferestre mari arcuite 
şi cu cornice privescă în patru pânţi ale Bucuresci- 

lor; învelitârea rădicată, de formă ovală şi acope- 

rită cu feră albă, mergea de jos din faqia pămân- 

tului, la înălţime de cinci-decă de picidre. Spre partea 

bisericei Slobodia, eşia afară la arcul de sus al fe- 

" vestrei trei grinzi grâse, pe care se forma un fel de 
podi cu blăni de stejară pe el; straşina învelitârei era 

forte repede şi cu un sgheabi de forma elanelor- 

De la acel podă şi pănă la strașină n'ajungea un 

omă d'a atinge cu mâna. Crucea înfiptă în vîrfi, 
„tare şi legată cu patru lanţuri, ce uă susţinea în con- 

tra vântului de patru părţi, avea de desubtu-i un 

globu pe care sta ea aşedată, și împregi.ru-i doi 

Smeni ar” fi putut umbla ocolind-o. N'ar fi găsit 
cine-va estra-ordinară acâstă înălţime daca nu era 
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povârnişul dealului în dreapta și în stânga, cum şi 

spre -partea ce o numirămil a ferestrei. unde era a- 

cel podii de grindi, ce domina cu privirea tâtă valea» şi 

dealurile ca un plaiu în pregiurul oraşului. Acolo era 

singurul locă și chipii pe unde 6menii noştri, cu ze- 

lul lor cel aprinsii, cătai să se urce ca să împlânte 
stindardul acela, tocmai la, eruce în vîrful învălitorei. 

După ce că, ei căta să se suie cu multă anevo- 
inţă la acel podi, şi aceasta se făcea numai după ce 
a” fi pus piciorul pe corâna de la clopote, ca să 
pâșiască la grinda cea de la ferestră, apoi pe pod 

acolo se aşeda uă scară care să se r6deme pe în- 

vălitore, lucru ce înfățişa uă sumă de greutăţi d'a se 
împlini. | 

Acest lucru abia se făcu, şi cei doi 6meni se 
nevoia a aședa cum diserămi scara drept pe sghea- 
bul de la straşina turului, ca să se pâtă sui. 

Stefan volontarul, voi să privească de sus, mul- 
țimea Gmenilor care se uita curi6să de pe dealul 
acoperit cu teii şi cu stâlpişorii albi aliniați pe de- 
marginea aleiului, dar Constantin îi striga: nu te 
uita în jos că ameţesci, este prea înaltă aci! Vedi 
de ţine bine scara că mă urcă ei întîi cu bandiera 
până la cruce, Ei sunt învăţat cu lucrarea asta, 
Ține-te numai bine pe grindi!... 

Amândoi ei se luptaii să împlinească aceasta: 
precum nisce furnici se nevoescă a târâ cu ele un 
paiu mare cu gută. 

Constantin apucase de se suise pănă lu straşină, 
și Stefan ţinea bine de scara cea aşedată la căp& 

12
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fîiul a două grindi afară din podă, cocă alt-fel nu 
era cu putință a sta. e 

Călcătura pompierului era forte, și scara tre- 

mura sub picidrele lui. Ungureanul ținea bine ea nu 

cum-va să se întâmple să alunece și să se pericule 

amândoi ; dar el nu băgă de seamă că un căpă- 

tîii al grindii era putredită. 
Aci un ușure vântu care abea era simţit de jos, 

veni de isbi violinte, care contribuea la mișcarea, 

scării. - 
Constantin aruncă d'asupra învelitoarei drapelul 

şi căuta a pune un picioră pe strașină; pe Stefan 
îl furmica să se urce mai curând și el, ca să vie să, 

privească d'acolo întrâgă capitala, tote cartierele 

“și tote stradele, cu tote stabilimentele și cu tâte vir- 
tuţile şi cu tote defectele şi păcatele loră, în nisce 
dile de încurcături şi de lupte; dar de uă-dată uă 
voce care le striga de jos îi surprinse şi ?i făcu un 

minut a se înfiora. 

Ali-baba  Musulmanul intrase pe din dosă în 

grădina metropolitului şi se aședase, după cum îi era 
obicieiul la umbra copacilor, d'a fuma şa privi, cu 
mulţimea, urcarea stindardului ; dar interesânduse mai 

mult pentru băiatul lui, Constantin, observase că 
scara se aplecase mult întiuă pate şi din ce în ce 

se povâmea mai mult. 

Stefan pănă să ia seama că alunecase un pi- 
cioră de pe căpătiiul grindei care era putreditii şi scă- 
pase scara din mâinile lui, Constantin remăsese spân- 
durat în aeriă, palidă la facă ca mortii şi acăţat în-
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tocmai ca uă lipitâre la marginea învălitârei a înal- 

tului edificiu. | 

Ali-baba strigă din tâte puterile sfâşiinduși pep- 
tul: Constantine curagiii! băiete ţine-te bine acolo 
sus! ţine-te bine Constantine!... | 

Scara căduse şi se oprise de marginea corni- 
celor ce erai în pregiurul ferestrei; și pănă să a- 
puce Stefan d'a o aședa ear la loci, alexgară câţi- 
va din spectatori de josă. care se urcară pe scara. 
din lăuntru, cea de la clopote, pentru a da iute vre un 
ajutorii. Constantin, câte-va minute în asemenea si- 
tuaţie, căuta cu ochii a vedea lanţul care este legat, 
de basa cruce, să pâtă a'l apuca cu mâna, dar lan- 
țul lipsea despre partea aceea. Se părea că 6meni 
căimăcămiei, când abătură jos stindardul care fusese 
mai "nainte arborat, aruncaseră într'adins lanţul pe 
partea, opusă a cupolei, să nu se mai pâtă lesne sui 
cine-va acolo. 

Momentele aceste fură atât de isbitâre pentru 
militară şi pentru civilă, încâtă amândoi rămăseseră, 
deconcertaţi și spăimântaţi. Omenii strigaii, se miş- 
caii, alerga şi se văitaiă; ci erai josă, ear cei doi 
espuși prea sus. Ast-fel se întâmplă une-ori şi 

“întrun stată când se perde echilibrul guvernamân- 
tului... Dar să ne ferimă d'a face politică din situ- 
ația, a doi 6meuni cari luptaii a arbora un stindaxr 
pe care reaoa voinţă a altora îl didese josă. 

Mișcarea &nsă cea simpatică a lui Ali, care ă 
fost vădut pe Constantin făcend minuni, înte 
presintaţie de essereiţii gimnastică ca acest 

dă 

"uă re- 
&, fusese
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uă lovire de trăsnetiă pentru el, că junele era atâr- 
nat la marginea învălitârei, fără puneti de sprijină 
şi fără nici un ajutoră, de cât singure forţele bra- 
ţelor sale. Acela striga pentru a'l încuragea, pănă ce 
camararlul lui Constantin, ajutat de cei cari alergaseră, 
la dânşi, a putut să așede din nuoii seara pe care să 
pue piciorul, când altminteri ar” fi fost sdrobit, pre- 
cum s'a” sparge un geamiă, cădend de acolo. 

Pompierul, ca tot ostașul, familiarisat cu mâr- 
tea, a putut vedea chiar în acele momente neferi- 
cite, cum Angelul şi partea lui, Sora, îngenuchiată 
la uă cruce dinaintea templului, se 'ruga ferbinte 
pentru scăparea sa din perielu. 

Îmcepu a striga și el celor ce alerga pe scări. — 
Câte-va momente trecură şi scara fu reaședată de 
nisce tabaci, doi 6meni'cari s'aă fost urcati susiă 
pe podă.  Junele neperdând curagiul când a trebuit 
să "| aibă, puse, asudâud, un picior pe straşină, 
când cu celălaltă era redemat pe capul scării, şi. se 
putu ast-fel trece periclu urcânduse d'asupra turnu- 
lui, mergând cu fruntea către ceră, legănânduse în 
aeră și îmbrăţișând stindardul... Când el fuse la 
jumătatea învălitârei a cupoli întinse mâna Şi cama- 
radului săi care se urca binişoră, d'a ajunge unde 
era crucea. | 

Stindardul în curând fâlfâia falniciă Și străluei- 
toră acolo, pe care ei îl legară de cruce stând cu 
picidrele d'asupra globului ce servea de basă. 

Aci se găsiră unite la un locă Credinţa, Patria 
Şi entusiasmul fiilor ei, cari luptară pentru dânsa...
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Spectatorii, uă mare parte junime: neguţitori din 

piaţă, cei ce se aflară presinţi la acest faptă, sc6- 

seră uă esclamaţie de bucurie, şi făcură propunere 
da se strânge din contribuţiune, uă colectă, spre a 
gratitica pe. cei cari aședaseră bandiera pe clopot- 
niţa Metropoliei; dicând toţi întruna că St. Dumi- 
tru, Protectorele Sânt al capitalei, a scăpat pe pom- 
pieri. In fruntea listei colectei figuruă fraţii librari 
George şi Simion Ioanide şi cismarul Antim. 

Dar din înălţimea edificiului Metropoliei, cei doi 
Gmeni, putură vedea, ttă întinderea capitalei, şi tot 
geremonialul pregătit d'a priimi pe guvermul pro- 
visoriă ce se înturna de la 'Lîrgovisce. Ei dă- 
riaă mai departe, marginile, suburbiele, și câmpul 

Filaretului care urma a deveni un Atheneă pentru 

a învăţa, pe popul ideile seculului. Priveaii d'acolo 
ei câmpia şi cele dântii sate murginaşe; priveau 

cum sătenii corespundeaii cu cele ce se lucra în Bu- 
curescă. Ei vădură pe drumurile cele mari, care 

scobora, despre munţi şi venia despre bălți, sumă de 

cară cu bătrâni şi cu copii, viind să felicite şi să 

salute revoluţiunea şi pe guvernul ei. Cele mai a- 

propiete oraşe: precum  Ploescii, Giurgiu și 'Lîrgo- 

'viscea fură, cele dântii ce trimisesă deputaţiuni. Mun- 

ţii păreau că se apropieai şi aplecai bradi loru 
spre a saluta, împreună cu valurile Danubialui ce 

purta răsunetul din locă în loci, de diua cea din 
nuoă -răsărită pentru acei bărbaţi cari veniai a Și 

relua posturile și cursul lucrării lor. În scurt tâte 

bucuriile şi pregătirile de serbătâre le vădură ei, de
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care remaseră înmiraţi. Stând âncă acolo ei îşi de- 
teră mâna, ca cum ar fi jurat, civilu Şi militaru, în 
faca atâtor lucruri mari, în faca. capitalei și în faca 
erei întregi, de a fi împreună şi în câmpul de bă- - 
tălie, precum se ajutară și se sprijiniră unul pe al- » pLec p 
tul aci. În urmă se scoborâră încetinel pe unde s'aă 
fost ureat, ca să vie în midlocul popaulului, de a 
privi bandiera ce falnică felfâia d'asupra edificiului 

e căre îl descriserămiă, şi unde laude şi uă recom- p . 
pensă îi aștepta... 
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Armata turcă întră pe la Giurgiu. — Soleiman- Pașa și 

ZLocolenenţa Domnească. — Banchetul. — Fuad și Duhamel. 

Va cunâsce lectorul din cele ce relatarămii pănă 

aci, aceste triumfări populare nu satisfăceaă de locii 

dorinţele cabinetului de la St. Petresburgă. Elsa vădut 

în cele din urmă nevoit dea da uă lovire făcişă a- 

cestui cursă de lucruri, şi locul unde el căta să lo- 

vescă era Constantinopole; acel câmpi deschis la 

tot felul de manopere ale diplomaţiei şale intrigei. 

Poârta avea cunoscință de mișcarea din Romă- 

mia, ce voise astă ţerăa manifesta prin 'vevoluţiune ; 

mai cu sâmă că Lon. Ghica, însărcinată de guverni 

d'a obţine de la cabinetul Porții, sancţionarea legi- 

lor celor noi, el informase bine pe divani. 

Şi Sultanul era bine dispus pentru reformele a- 

cestea,, pre cât timpii Românii îi recunoscea suze- 

ranitatea.  Resid-Paşa, acel băvbati mai mult Fran- 

cesii după intenţiunile și luminile cu care era do- 

tat, făcu cunoscut Sultanului, că mișcarea din România 

mergea de acordă cu dorința ce o avea Portia da 

se emancipa de influența ce puterea Nordului inge- 

ra asupră-i. Dară Reşit căta “să fie mult pra-
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dinte în urma evenimentelor din luuie petrecute la 
Paris, şi căuta numai atâta a rupe bunele relaţiuni 
cu puterea protectâre din România, pre cât se pu- 
tea basa pe ajutoru ce i-ar fi dat Francia ȘI En 
glitera. Pe&nă atunci el ţinea în suspensie planurile 
ce ar fi avut d'a sancţiona cerinţele României, care 
de Incă nu plăceaă Rosie. EI căuta a urma cu tactă 
și a face concesie, a umbla cu politică pentru po-= 
litică. 

Acâstă din urmă putere ceru cu tot dinadinsul 
la Portă uă intervenire cu putere armată în Româ- 
nia, spre a restabili ordinea, în urma celor petre- 
cute p&nă aci, şi mai cu seamăa i se face reparaţie 
la injuriile şi atacurile ce nisce nesocotiți jurnalişti 
în revoluţiune,“i aduceau, prin desele lor loviri în co- 
lonele foilor lor publicate... Rosia ameninţă pe 'Pur- 
cia că va socoti ca uă declaraţie de resbelă daca 
nu Va fi ascultată. ” 

Porta, rădică earăși ochii spre Occidentă ca să. 
VEdă cât sunt dispuse Francia şi Emglitera d'a o a- 
juta când ar da un respunsă negativă acelei puteri 
care “i amintise, că și în timpul Sultanului Mahmud, 
resbelul petrecut, cu atâtea perderi pentru 'Lureia , 
nu fusese provocat din cât de nisce atacuri, 

Porta, înţelese că armonia nu era tocmai stabi- 
lită între puterile Occidentale, d'a face sacrificii pen- 

"tiu dânsa în asemenea casă, şi mai cu s6mă că Fran- 
cia o ducea într'uă turburare , după căderea, preşe- 
dintelui republicei Lamartine, în urma conflictului 
din Iunie; se cam gondi d'a, nu arunca mănuşa Ru- 
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siei, ce susținea cu uă ameninţare de resbelă, pre- 
tenţiunile sale. 

În contra dar a voinţei ș'a intereselor ei, 'Tur- 
cia se vădu nevoită a da la uă parte cererile Ro- 
mânilor, care nu eraii în contra sa, şi a trimite un 
corpă de armată pe longă un Comisarii al divanu- 
lui, d'a intra în România. Reșid nu lipsise din par- 
te-i da da instrucțiunile sale lui Soleiman-Paşa, 
Comisarului ce era trimis d'a cerceta causa României: 

Comandante al trupelor Otomane care trecu 
Dunărea, era Omer, cel ce pănă atunci nu era toc- 

mai cunoscut pe teatrul luptelor .eare le avea Turcia, 
Pe la finele lui Iulie dar Comisarul imperial in- 

tră pe la Giurgiu, fără a se amesteca câtu-și de pu- 
_ţin în cele din lăuntru, și aședă lagărul armatei pe 
câmpia din sus, pe marginea apei, la Slobodia. 

Secretarul lui Soleiman 'Tangher-lfendi,, veni. 
în Bucuresci, trăgând la Momolu, casa Slătineanu. 

Astă dată guvernul cerca earăși uă lovire... Pu- 

terea pe care se putea, redema era numai a popu- 

lului. | 
Manifestările acum urma să fie şi cu mai multă 

aprindere, de ochii 6spelui care venise. 
„_ Guvernul protestă de intrarea 'Purcilor şi mai 
cu seamă învinovăţia venirea acestui aghentă, cate 
călease legile ţerei nefăcând carantina ce era stabi- 
lită la marginea Dunării. 

Secretarul lui Soleiman arăta că este venit cu 
ordine şi nu pote el respunde de venirea sa, EI
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aducea uă serisâre adresată la tâtă populaţia și bo- 
_ iărilor ţerei. 

Bă nu uitămă ca uă-dată cu intrarea trupelor 
Otomane în România, circulă un manifestă al impe- 

ratorului Nicolae, ce represiută reveluţiunea română, 

ca, fapta unei minorități turburătâre, ale cărei idei 

de guvernământăi nu este de -cât curat uă imitație 

împrumutată, de la propaganda, democratică și socia- 
listă a Europei Occidentale. 

Românii dar eraă ameninţaţi de mai multe părți 
d'uă dată, | 

Ceea ce Ensă era mai perniciosă, fu cearta şi 

inemiciile din întru iscate între săteni şi proprietari, 

la care nu puţin contribuise uă comisiune ce s'a 

fost întocmit, după ce guvernul se înturnase de la 

Tîrgovisce, care fusese întrunită de mai mulţi dele- 
gaţi din amândouă aceste părți, spre a regula ches- 
tiunea proprietăţii, şi în care sa dat locă la mai 
multe dișcuţiuni nefolositore, şi mai mult la atacuri 
şi atingeri. pasionate. Multe începute de uă dată 

„nu puteai duce uşoră la resultatul dorită!.. Şi în a- 
cesta, ca în alte multe lucruri, se vădu pedantismul 
unor 6meni necapabili d'u lucra în asemenea trebi; ei 
încurcară și mai răă lucrurile, şi pe unii şi pe alţii, 
adică, puind pe ţerani d'a cere prea mult şi pe pro- 
prietari d'a da prea puţin; și uă neînțelegere com= 
plectă isvor6 din acea comisiune, care aprinse focul 
urei între Români. Și proprietarii dar erai de a- 
cordă eu manifestul imperatorului ; strigând ei în drepta
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și n “stânga că socialiștii voră a sfâşia, țera atacând 

proprietatea, şelt.. 
Atitudinea ce o luă, Comisarul divanului în Ro- 

mânia, la care alergă uă mulțime de Sus-dişi pro- 

prietari d'a se plânge, se părea 6re-cum ne 'mpăcă-: 

tre şi. amenințătâre la început cu 6menii revolu- 

ţiunei. 

Eată ce coprindea scrisârea adusă de secreta 
rul 'Langhâr-Efendi, al înaltului Comisarii diva- 
nului din Constantinopole. | 

„Un numără de individi, dându-și nume de 
Valachi, s'ă ivit fără veste în acest principată, şi 

după ce au ademenit miliția erei şi r&stumat gu- 
vernul, ei s'aă folosit de astă ocasiune pentru a im- 

pune Domnitorului, sub nume de instituţii nou, con- 

diţiuni în neputinţă d'a se împlini, în cât Domnitorul, 
nefiind în stare d'a se opune silniciei, şi vEdându-se 
într”uă posiţie pericul6să, a fost nevoit a-și părăsi 

reşedinţa. Atunci, tot acești indiviqi, folosindu-se 

de astă împregiurare atât de favorabilă în ochii lor, 

aii avut cutezanţa d'a forma uă nouă administraţiune 

nelegale subt nume de Guvernământ provisorii...e 
Acesta s'a citit întrun fel de adunare publică 

în sala de la Metropolie. 

Era lesne de înţeles, din aceste ronduri și din 
mai multe altele, că scrisrea fusese dictată de am- 

basadorele puterei sus-dise din Constantinopole, a- 

jutat de adresa ce Duhamel o a fost priimit, din 

partea proprietarilor boiări, în care subsemnaseră - 

ca Vre-uă trei-deci de individi.
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Serisdrea termina, prin a ordona Românilor, da 
pune capâti guvernămentului provisoriă, și dea 

„numi după datine, uă căimăcămie, saă alt-tel disă 
Locotenenţă, 

Aci atacul era prea tare; lupta “urma a fi fârte 
crâncenă între Guverni şi partitul opusii... 

Insă Guvernul provisoriă respingând nedreptele 
acusațiuni ale manifestului Tureo-Rusesci, nu voia 
a intra în luptă cu puterea Suzerană ; asta nu ar” fi 
fost de cât a răspunde la calculele cabinetului 'Ța- 
rului. Îndată făcu a circula pe stradele Capitalei 
decretul următorii : 

Celăţeni Români! 

„Inemicii fericirii nostre, în agonia loraă scos un 
țipătă de turbare ce a răsunat pănă la porţile Stam- 
bulului; și divanul, audindu-l, se rătăci el. însuși, şi | 
cugetă un momentii că guvermământul vostru nu ar 
represinta pe poporă. 

„Răutatea lor a mers pănă la aceea de a da. 
un înțelesăi criminală titlului de provisoriă ce aţi 
dat guvernământului ales de voi. Y. 

„Sciind că revoluţia română esf gata a face 
mari sacrificii pentru a asigura pe Înalta Porta, 
despre devotamentul şi iubirea sa pentru augustul 
Padișachă, liberatorul Orientului ; noi depunemă pu- 
terea în mânele populului, și redemându-ne pe spi- 
situl de ordine ce vă însuflețesce şi pe încrederea 
ce aţi pus în noi, vă îndemuămi a vă întruni Şi a  
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proceda fără întârdiere la alegerea unui altă gu- 
venă, care, după cererea trimisului, va lua nume 
de Locotenenţa Domnescă a, Țerei Românesci, şi va 
fi recunoscută oficiale de Înalta Portă.e 

Membri guvernului provisorai. 

25 Iulie 1848. 

Populul ce învățase acum a privi actul revolu= 
fiunei ca acti al s&ă, se întruni cu liniște pe câm- 
pul Libertăţii al Filaretului, şi alese de membri ai 
Locotenenţei pe ]. Heliade, Nicolae Golescu şi Cris- 
tache 'Lel. Comisarul Porții, din parte-i,, se grăbi 
prin uă notă oficiale, a încunosciința corpul di- 
plomatică al capitalei, cum că el recunâsce în nu- 

„mele Sultanului, Locotenenţa domnâscă de guverniă 
legali, și 1 îndemnă a intra în relaţiuni cu ea. 

Acâsta fu uă învingere şi mai mare a pepulului 
asupra partitului contrariii. 

Soleiman, bărbat distins Și cu uă statură înaltă, bine 
făcut, şi pe lângă acea atitudine elegantă de fii al 
Orientului, nu era lipsit de cunoscinţe, mai ales în ceea 
ce privea interesele imperiului 'Purcă în Europa. 

Cu tâte vorbele sale cele aspre ale ântîiului să 
manifestă, mai pe urmă, prin uă măsură de energie 
şi politeţe, 6menii partitului liberale, îl făcură d'a da, 
Și el pe facă simpatiile sale, Şi că este dispus a a- 
juta mișcarea naţiunale a acestei ţeri... Uă  comi- 
siune fiind numită pentru a aduce la Constantino-= 
pole proiectul de constituţiune, Soleiman o priimi cu
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mulţiămire în tabăra sa de la Giurgiu, şi învită pe 
toţi membrii Locotenenţii la un strălucit prânsă. 

Golescu și cu 'Pel fuseseră şi mai mainte la 
Giurgiu, acum veni şi Heliade. A 

Ei se afla la ospăţul ce "1% dat Soleiman. Mai 
multe toasturi închinară în sănătatea Sultanului. 

Soleiman rădicând un pacharu se esprimă în 
„stilă alegorică al Orientului, cu următorele vorbe: 

„Văd ună grădină frumâsă. — Între ea şi s6re, 
care a” trebui să înviu6şede florile şi arborii săi, 
nuori geloși se întrepuseseră,; grădina întârdiase de 
a răspândi în universă profumul floriloră şi bine fa- 
cerea fructelor sale. Eu închină un toastă pentru 
împrăștierea acestor nuori! Sorele, este Sultanul; 
grădina este România; eă m'ași simţi fericit de a 
“i fi grădinari, | ” 

Unul dintre membri comisiunei îi respunse tot 
în acest stilă alugorică. | 

„Ei închin un toastiă în sănătatea, grădinarului, 
Brume de la Nordă căduseră peste grădină, uă earnă 
siberiană acoperea; earba Și avborii ca cu un giulgiă 
de mârte; nu se vedea acum nici cel mai mică semnă 
de viaţă sai de vegetaţie. Un noă sâre de Orientă, 
îndoindu-și radele, topi neaoa şi gheaţa; pămentul. 
priimi bine-făcătârea lui căldură ; tâtă planta surise, 
şi se deschise la vederea grădinarului. Dară vai! 
plante parasite năbușescă în grădină; pământul are 
nevoe de căldură; el cere a fi curățită de mărăei- 
nii ce "1 înăbușescii oprindu-i rodirea. Grădinarul 
este chiămat a deosebi plantele bune de cele para-
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site şi venindse; el trebue să taie ramurile uscate 

de earna cea lungă și de vîutwile ardătâre. — Vi- 
vat grădinarului!... , 

| Şi asemenea uă mulţime de parabole fură re- 
petate în midlocul aclamaţiei conmesenilor. 

Omer făcu onsrele taberei membrilor Locote= 
nenţei... Cea mai bună înțelegere dur domnia îutre 

guvernământul românescă şi trimişi Înaltei Porţi, . 

Soleimau, însoţit de uă escortă de cavalerie, veni 

de petrecu trei dile în Bucuresci, unde fa priimit cu 

strălucire şi cu aclumaţiuni din partea populului. 
Acestea Ensă nu mulţiămiai nici de cum pe Ru- 

sia, și ea căută cu ori ce chipă, a împedica înţele- 
„getea şi armonia între Români cu Poarta, 

Adăogând earăşi isbirile-de publicitate prin ga= 
zetele din Bucuresci, în care se aducea dese ata- 
curi Rosii; nisce cluburi în care se ţineaii discur- 
suri pline cu venini în contra partitalui oposantă şi 
celei de mai sus; uă 6re care gelosie şi neînţele— 
gere. între cei cari represintaă puterea Statului, de- - 
fecte şi micșorimi omenesci; — mai multe persona- 
lităţi fuseseră desvălite ca uă monstruositate în fa- 
gia poporului; pe Heliade un îl acuza că tinde lă 
domnie purtând manta albă, şi umbiă însoţit de adio- 
tantu; apoi puţin în urmă nisce certuri se iscară din 

causa schimbărilor de funcţiunari ; — pe Moşoiu, care 
fusese prefetă al poliţiei, îl depărtă dicând că se ru- 
desce cu membrul Locoteneţei, și în locu-i se numi 
Brătianu ; tâte acestea produseră oare-care nemul- 
țiămiri şi deteră curat semne de slăbiciune. La
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"câmpul Filaretului, în tâte Duminicile și sărbăto- 
rile era, chiămat populul care venia în mase. Aci, 
de pe uă catedră aședată întrun chioscă, pe lângă 
multe lucruri folositâre, se vorbea și multe în au- 
dul publicii care nu 'și prea aveai locul, Şi con= 
tribueai' de a desmoralisa . şi a aduce mai multă 
perturbaţiă, Apoi în cele după urmă una și mai 
mare de cât tote, maltratarea originalului hRegula- 
mentului organică şi volumele în care eraă în- 
scrise numele celor boiăriţi, numite archondologie» 
cu despreță, cu batjocură şi rîsuri purtândule în- 
trun cară funebru, învălite cu postavă negru, cu 
musică; cu chiuiri și cu hohote ca uă coms die, 
sai ca uă mascaradă, oprinduse din loci în locă 
cum se face cu morţii, — şi din 'naintea consulatului 
rusesci, pănă ce le duseră, pe patul de moaste, în. 
curte metropolitului, unde le arse întruă proce- 
siune cu totul comică burleseă, şi dândule răilor 
cu blasfeme și cu anatheme; care toate aceste lu- 
cruri nu poti fi judecate de cât ca nisce copilă- 

“rii, neputând a susţine un acti ca acesta, prin 
care se atacai două puteri Rusia şi Turcia, cu 
armele în mână, și după care a trebuit să urmede 
uă sumă de miserii și persecuţiuni, fructe a le fap- 
tului de mai sus. _ 

Acâstă urmare nu ajuta întru nimică consoli= 
darea actului umani, represintat prin uă statue 
mare  aședată în facia palatului administrativă. 
Libertatea, Libertatea selavilor!.. . singură poate pen- 
tru care cei mai mulți erai cu revoluţiunea...
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Uă comisiune fusese întocmită ai căreia mem- 
bri D. Petrache Poenaru şi părintele Iosat Snago- 
veanu Împărțiaii bilete de liberarea 'Țiganilor din 
sclavie ; cari după ce priimeaă acea chârtie, veniaă 
cu grămedile în faca statuei ce ţinea sub picicrele 
ei lanţurile și catenele sfărâmate, şi mulțiămiaă lo- 
vindu-și peptul cu mânile pentr câte ai suferit ; 
aceasta adevărat a atras compătimirea și admiraţi- 
unea mulțimei, şi ar fi făcut însuşi pe stăpâni lor, 
reacţionarii chiar, a remânea cu gura închisă. 1) 
- Şi urmarea de mai sus, a batjocurirei Regulamen- 

"tului, nu era în armonie cu scopul Guvernului, care 
trimisese comisari într'adins, propagantisti în tâtă 
țeara, d'a instrui pe săteni esplicându-le articolele 
coprinse în proiectul de constituţiune şi dicându-le 
d'a se ţine tot-d'auna în ordine. 

Daca Regulamentul-organică avu rele lucruri, 
avu &nsă și bune; și pentru acesta, diseră unii | 

„din cetățeni, nu trebuea să atragemii pe capul ţe- 
rei calamitatea care a fost adus-o batjocurirea și 
arderea lui. | 

Ja judecători imparțialii putemi dice, că relele 
de care a suferit populaţia sub Regulumenti a fost 
uumai r€oa aplicare a lui și abusurile ce sai co- 
mis de funcţionari statului... Cât despre cărţile în. 
care se înscriaii rangurile boiăresci de sinele erai că- 
dute şi desfiinţate. 
INI 
1) Nu scimii &nsă de ce şi 'n acestă împregiurare se pusese uă tacsă la liberarea biletelor, a plăti fie care individă câte un sfanțichi, Și la ce 6re se întrebuință acâstă sumă de bani?... 

13
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| Așa dar nu scimiă daca prin acestă urmare nu 

ne am asemănat cu acei călători pe munţi, întrun 

timpă negurosă, cari nevădend pe unde calcă, din 

causa ccței întunecâse, de a eși la culme în susă, 

caută a trece, în impaciența de care sunt dominați; 

pe uă potecă îngustă, între stâncă şi rîpă, şi pentru 

că vaii cunoscut bine calea se pomenescii căduţi în. 

fundul prăpastiei. 

Dumnedei și viitorul va judeca acâsta... 

Populul imitând tot-d'auna pe cei care scie a 
vorbi mai multe şi ia ântîi iniţiativa la lucruri, a- 

clamă la arderea nefericitului şi pentru păcatele lui 

Regulamentul, şi după ce se termină acest auto-da- 
fe, în curtea P. $. S. se repedi pe colina Metropo- 

liei unde sfărămă cu furie, nisce table cu inscripţi- 

uni, de pe un monumentii aședat acolo în memoria 

acestui Regulamentu. 

Ei bine daca am lua-o acâsta ca un actii de 

suragii, apoi am fi voit ca acei cari ai terminat 
acest actii, să nu fie abandonaţi de ast curagiii penă 

la fine; şi era chip, precum o să vedemi înainte. 

Rusia ţinând socoteală de tot ce se făcuse şi se 

petrecuse, și mai mult înfuriată de actul cel din ur- 

mă, al arderei Regulamentului-organiciă, ca operă 

-elaborată subt influența sa şi recunoscută de dânsa 

Şi de 'Lurcia, găsi un: preteestă forte d'a cere ime- 

diat la Pântă, prin ambasadorele săi în Constanti- 

nopole, suprimarea revoluţiunei şi a Guvernului ce 

ea recunoscuse în România. 
Soleiman a fost chiămat înapoi de Divanul Por-
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ii, şi se trimise un alt comisari: Puad-Efende, pus 
ca un instrumentă subt ordinile directe ale lui Du- 
hamel. . DE 

ldra, reacţiunei începu a redica unu după altul 
capetele sale multe, lovite de revoluţiune. 

Armata turcă pe pământul României se ranforţa 
cu trupe și cu munţiuri aduse pe a Rusciuc, și 
capii ei, precum comisarul turcu şi generalul rusă 
Duhamel. cel ce era instalat în midlocul taberei de 
la Giurgiu, nu voiai a intra în nici un fel de re- 
laţiune cu Guvemul din Bucuresci. - 

Guvernul Locotenenţei domnesci se părea că 
"Și terminase cariera sa în privinţa diplomaţiei în 
afara; acum ce mai putea face era a se fortifica în 
lăuntru, a se pune în fruntea naţiunei şi, sai d'ao 
preface îut”'an mormânt, sai a o redica triumtătore. - 

Guvernul ales de naţiune — de populu, avea a se 
lupta cu doi inemici paternici: Rusia şi 'Pureia; pen- 
iru că uă-dată cu schimbarea din urmă a fasei lu- 
crurilor, armata rusă şi trecuse Prutul tn Moldova, 
şi formase două mari lagăre, unul la laşi şi altul la 
Bărlad. 

| Să nu uitămă Gusă că ori cât de anevoidsă, şi 
pericul6să era posiţiunea unde sta, Guvernul, avea şi 
mari avantage: epoca aceia, sim patiea populilor şi 
decisiunea întregei naţiuni Române, “care ar fi aler- 
gat din tâte ungiurile spre a “i da concursul 'seă 
de a'l susţine... : 

A! mult a avut a plânge Guvernul că seiut 
a se folosi. de împregiurări,. și pentru că n'a uvut
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îndestulă credinţă în forţele sale şi 'și perdu timpul 

priinciosii nefăcând xzimica, când ochii sei căta a" 

îndrepta unde era partea cea mai tare, de a lupta 

şi de a combate pe inemici; și aşa dar, sai că el a fost 

trădată de acei cari l'a consiliat, de a lepăda armele 

din mâni, sai că a fost incapabilă de fapte mari 

“pentru naţiune. | | 

Un singurii omi, de essempiu prefectul de Foc- 

'şani numit în urma lui Filipescu, Scarlat 'Vurnavitul, 

puind în faga hordelor de cazaci pe graniţă, numai 

stindarde triculore și nisce săteni, aceia nu cutesară a 

călca peste hotară pre cât stindardul revoluţiunei 

era arborat; ast-fel stindardul vevoluţiunei al acelui 

anii însufla temere și însuşi armatelor Țarului... A- 

poi 'Turnavitul a vădut viind la dânsul nenumărate 

cete de voluntari, cari desertau din aceste armate, 

cerând a se înrola lângă trupele din România, dea 

combate armatele despoţilor. Guvernul greşi că n'a 

sciut a se servi de braţele Polonilor şi a le Ruşi- 

lor democrați cari alergară vădând în acestă ţeră 

arborat stindardu-l Libertăţii, de braţele şi simpatia, 

atâtor străini cari, negăsind aici energiea epocei, tre- 

cură în Ungaria şi m “Transilvania, unde făcură ca 

Europa întregă să fie gelâsă de ilustraţia faptelor şi 

de resunetul armelor maghiare... Guvernul în ne- 
hotărîrea sa, clătinându-se, lăsă a se perde timpul, 

și infortunaţii ce alergaseră în România, după ce 
trecură de la Focșani la Buzeu, şi aci așteptând vo- 

inţa acestui Guvern, fură în cele din urmă masa-
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crâţi de soldaţii "Țarului intrânds la Lopătari, în drep- 
tul lui Vintilă Vodă, în munţii Buzăului... 

A! guvemul căta să aibă prevederi şi să fi în- 
ţeles mai bine ajutorul ce putea să "] aibă de la po= 
siţiunile locale, de la națiunea întrâgă şi de la sim- 
patiile populilor precum diserămă, într'uă epocă ca 
aceia, — epoca revoluţiunei universale!... 

Ce făcu Bucurescii, suveranul actelor şi al vo- 
inţei sale, într'uă asemenea împregiurare, după ce a- 

runcă mănușa, la două puteri prin arderea Regulamen- 

tului? Nimic... S'a destinat şi s'a redicat uă sumă de 

trei mii galbeui din casa statului cu titlul de cumpără- - 

t6re de arme. Armele nu s'au adus și banii nu se mai 

sciu de căpătfiul loră... şi din contribuţiuni din -Capi- 
tală, oferite patriei, era strâns un fondă cu care se 

dicea că să se organisede uă legiune sacră; fondul a 
dispărut pe mânile celor cari fuseseră însărcinaţi cu 

organisarea lui, şi nică un legionară măcar de poftă 

nu s'a vădut. 

Generalul membru Locotenenţei, făcu apel la ju- 

nime ca să se înrolede în ste; uă mulţime de juni 

din tâte clasele societăţii, respunseră la apelul a- 

«cesta şi intrară în cadrele armatei. 
| Bucurescii &nsă ne-având nici de cum uă posi- 
ţiune strategică, și învechită în păcatele lui, ca și 

Regulamentul pe care copii îl arseră, nu era locul 

de operaţie pentru apărarea ţerei călcată de inemică. 
Locul cel tare, locul care ar fi dat braţul de 

apărare G. vernului naţionale era muntele, precum 

o dise junele Român din Muşetoiul; şi „locul unde
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stindardul revoluţiunei, după călcarea inemicului cu 
mâna armată în întrul țerei, ar" fi putut sta arborat 

&ncă un ani, era numai munţii, munţii Vâlcei și ai 

Gorjului... Să înveţe dar ca să seie acei 6meni că- 

rora națiunea le încredințeadă- puterea, precum o în- 

credință Guvernului de la patru-deci și opt; săscie 
că faptele cele mari împlinite de Români sub Mir- 
ces Vladu, Michai și Matei Basarab, se petrecură 
sub apărarea, munţilor, o mai repetămu, 'Lermopi- 
lele Românei!... ” 

Încongiuratii numai de șepte opt sute 6meni de- 
terminaţi,, 6meni de inimă și adevăraţi patrioţi, e- 
chipaţi că arme şi ca provisiune atunci în muuţii 
Vâlcei, sai ai Gorjului, unde stindardul patriei să 
stea arborat, Guvernul ales de pepuliă ar fi guver- 
nat de acolo ţera întreagă, şi ar fi însuflat frică 
inemicilor, csi ce mar fi avut curajul d'a maltrata 
precum aă făcut, populul și tâtă România. Acolo 
ei, acei bravi Români, de s'ar fi ţinut ast-fel numai 
trei luni, Generalul Bem, acel sâre al armelor liber- 

„tăţii populilor, după ce curăţi 'Prausilvania de ar- 
mate austriace și rusesci, ş'ar fi fost dat negreşit 
mâna cu Românii din Carpaţi. Ungurii atunci ar fi 
înţeles. mai bine interesul lor, și neapărat că ci ar 
fi învăţat să preţuiască pe Români, d'a combate 
împreună, armatele "Ţarului şa le 'Pureiei, precum 
combătură odinidră sub Matias şi sub Michai... Cu 
tote că și Turcia e de credut, ş'ar fi schimbat tactul... 

După opt ani veni chestiunea resbelului de 0- 
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rient, și Europa ar fi ținut seamă de eroismul româ- 

nescu, când se închieiă tractatul din Parisă... 

Acestă mare operă o putea împlini numai un 

singură omă, un singurii bărbații, ca şi acel ce or- 
ganisase uă tabără de regimentele ostirei eu pandurii 

cei bravi, recrutâți din districtele Olteniei, pe locul 

unde marele “Traian își aședase castrele sale, lângă 

Râmnică. 

Vomi vorbi mai în urmă de lagărul de la 'Tra- 

“ian; acum să vedemii ce făcea Loeotenenţa în Bu- 

curesci...



XIII 

Zurcii la porţile Bucurescilor, nu țin nici uă relațiune eu 
Guvernul Locotenenţei. 

Guvernul Locotenenţei, în durerea, sa vădând 
schimbarea lucrurilor, prin care se ataca, drepturile 
de autonomie a erei, se asemăna cu un omiă con- 
fusă de grele împregiurări şi care este ocolit de uă 
mulţime de inemici, cu care are a se lupta, 

La palatiă şi pretutindeni unde se vedea vre u- 
nul din membrii ei, se arăta tot-d'auna îngrijeată, 
tot cugetând, și pănă că şi domiciliul nu şi "1 avea, 
stabilă; sai unii dintre dânșii dormiaă n6ptea prin 
suburbii, între populă. Având ei dese întruniri Și 

" deliberând, făceaă fel de fel de planuri, își măsura 
puterea cu împregiurările ameninţătâre, şi fără a a- 
răta câtu-și de puţin la populi tema şi descuragearea 
lor, €i cunoscură că misiunea-le era aprope să se 
întrerupă; și că daca mai făceaii ce-va era numai de 
ochi populului, care și începuse a întreba ce se va 
face cu 'Lureii intrați pe pământul 'Țerei Românesci? 
Scopul Guvernului &nsă era d'a înlătura în ori-ce 
împregiurare, oră-ce conflictă cu armata, Suzeranului. 

Se decise dar a mai face uă, încercare, a tri-
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mite ună deputaţiune la Giurgiu, care să presintede 

noului comisar, Fuad, omagele Românilor către În- 

nalta Portă,. şi a intermedia restabilirea bunelor re- 

Jaţiună între ea şi un Guvernii recunoscut de dânsa 

și aclamat de populă. 

Îndată către finele lui Augusti se şi închirie de 

poliţie, uă sumă de birji, în care porniră din capi- 

tală mai mulţi bărbaţi distinși de capacitate și me- 

vite. Acestia ajungând la: Giurgiu veniră în gră- 

madă la cartirul Comisarului, care era într'uă casă 

din naintea aleiului, la marginea Dunării, şi d'acolo 

putură vedea lagărul Musulmanilor, aședat cu nisce 

tinte ma.i, ca un câmp cu momâi verdi, ce coprin- 

dea un mare spaţii mai din sus de oraşi, la Slo- 

bodia; şi dinaintea aleiului sus dis se afla de gardă 

uă companie de pedestrași, cu armele puse în pira- 

mide. Vederea lagărului acesta însufla 6re care o0- 

râre spectatorilor daci. 
Fuad însciințânduse de deputaţiunea care a ve- 

nit., voi a face dificultăţi pentru priimirea sa; dar el 

fu silit în cele din urmă, prin insistarea acelora, d'a 

eşi în balconul casei unde şedea. Slabă și 6cheşă 

la ehipă, cu aerul cel seriosă care "1 caracterisa, 

-Fuad se asemăna după înfățișarea sa, ca uă femeiă 

mânidsă, sau ca un copil îmbufnati... 

Deputaţii îi ţinură un discursă prin care ei 6re 

cum îl flata; dar el mai mainte ca aceştia se ter- 

mine discursul, îi întrerupse dicându-le: — Mergeţi 

la casele Dovâstră că-vom veni noi acolo ca să 

vedemă; fiţi în raat! fiţi în raat!.. (linisciţi).
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Duhamel în acest timpi se afla în casă la Fuad 
privind: cu nisce ochi mari deputaţiunea acesta, şi 
atitudinea ce “Turcul ţinea în faca ei. 

Deputaţii cum diserămi, numării mare de bărbaţi 
şi tot ce capitala României avea de inteliginţe, se 
înturnată prea nemulţiămiţi de purtarea comisarului, 
ear Guvermul r&mase ca lovit de trăsnetă audind că, 
a eșit așa de răi încercarea sa cea din urmă, d'a se 
reconcilia cu comisarul Divanului. 

După câte-va, dile, la începutul ]ui Septembre, 
uă scrisâre adresată către Metropolitul, anunța miş- 
carea armatei Musulmane de la Giurgiu spre capi- 
tală, prin care se anula cu desăvârşire fapta revo- 
luţiunei; şi "1 îndatora a lua frenele guvernului ţă- 
rii, dîmpreună cu câţi-va, boiări, pănă la intrarea 
armatei. 

Aci mai mult de cât tot-d'auna acei 6meni or- 
biţi de uri personale, bătură “în palme de bucurie, 
că vedeai fapta revoluţiunei nimicită, și un guvernă, 
cât şi națiunea întrâgă, care dânsa Pa fost ales, in- 

„Sultat şi despreţuită, 
Cine &nsă a simţit atât de grei afrontul adus 

naţiunei prin acea conduită a comisarilor ce, în pu- 
terea armatei străine , veniaă să înnădușe votul ge- 
nerale? Cine? cine a fost aceia al cărora nume se 
pronunţă cu respectă de posteritate şi națiunea le 
dete cununa martirilor? fură aceia cari având numai 
uă viaţă, se deciseră a spăla afrontul cu sângele lor... 

Acestia dar simțind grei rușinea care se des- 
carcă pe naţiune şi pe ţeră, resuflaseră cu un profund 

| 
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suspin, și jurară în fundul inimei lor, d'a pedepsi 
pe păgân şi pe insultătoră. 

Tâte trupele dar, de ori ce armă; afară numai 
de un batalion de infanterie militari români, ce r&- 

mase d'a ţine garnisâna în Bucuresei, se poini la 

Romnici, în tabăra dela Traian; şi cu acesta Gu- 

vernul da a înțelege că căutase a lua măsuri pacifice 

în faca inemicilor care venita, d'a nu espune capitala: 

Acest batalion din regimentul ce avea de căpe: 
tenie pe Radu Golescu, vărul Goleseului de la gu- 

verni , era aşedat în casarmă, şi nu se ocupa de 

cât a face servicii de garmisnă la ministere, la tem- 

niţe etc. Populaţiei se disese prin agenţii poliţiei 

ca nimeni să nu iasă armat înaintea 'Turcilor. 

La poliţie Ensă pompierii făceaă nai în tâte di- 

lele esserciţii; ei manopera cu. tot felul de evolu- 

țiuni şi marșuri, cu trompete şi cu tobe, pe câmpia 
din Delul-Spiri, cea numită viea lui Hagi-Moscu ; şi 

se întumati de acolo, admirați de populaţiune, dre- 

saţi bine şi cu un pasă energică, sunând trompetele, 

cu armele lor d'a umără, şi mai adese-ori în mare 

ţinută. 

Ac6stă purtare a lor electrisa popululă, făcân- 

du-l a uita un minut descuragerea în care era el 

cădut, ca și guvernul Locotenenţei. 
Pompierii dar, cât şi miltarii din casarma din 

Dealul-Spiri, puţin erai îngrijâţi de descuragiul po- 

pulului; și par” că în adins, prin aceste eserciţii și 

preumblarea lor de la poliţie la câmpi şi înapoi,
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voiaii, având în fruntea lor nisce buni oficeri, să în- 

sufleţescă pe Bucuresceni. 
Dar ei vorbeau mult de lagărul de peste Oltă, 

ca de uă resursă puternică, spre a apăra drepturile 
unei patrii îngenunchiate. | 

Bucnrescii atunci, între temă și speranțiă, încura- 
geatii pe de uă parte de lagărul de la Râmnică şi 
„amenințat pe de alta de ărmata Musulmană cu un 
îndoit numără de mare, tot credea că '[ urcii viind, 
era de interesul lor, a nu se arăta cu totul ostili 
unei națiuni care nu se deslipea de dânșii prin re- 
voluţie, şi care ei însuși recunoscuse Guvernul Locote- 
nenţei domnesci de Guvernii legale. 

Ajungând Musulmanii la 9 Septembre la co- 
muna Sintesci unde tăbărîră, două ore departe de 
capitală, “populaţia voi a mai face &ncă uă încer- 
care, d'a intermedia bunele înțelegeri cu Guvernul; 
şi luând pe Părintele Metropolitul cu dânsa, merse 
la lagărul sus dis, la Sintesci; dar din nenorocire 
resultatul fu tot ca cel de la Giurgiu, cu puţine dile 
mai "nainte. , 

Neisbutind ș'acestă încercare şi înturnându-se 
populul cu Pr6 Sânţia Sa de acolo, uă complectă 
confusiune se vădu deserisă în fecele tutulor. 

La 11 Duminică de dimineaţă tâtă capitala fu 
redicată în pici6re, alergând sumă de 6meni, îutre 
care cei dântii erai tabacii şi măcelarii, la bariera 
Podului-Beilicului și a Podului Caliţi, spre a opri 
pe Turci da nu intra. Armata &nsă dinpreună cu 
sus dişi comisari, trase drept la Cotrăceni, a căruia
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câmpie o acoperi de tinte întrun imens lagără, ear 

în monastire se aşedă caitirul generală. 

Lumea din tâte părţile alergă ca întruă di de 

serbătâre, să vedă lagărul cel ce, după mișcările și 

semnele din lăuntru, nu se părea a veni cu ostilitate. 

La 12, luni, pănă a nu se face diuă, diorile 

fură cântate în două părţi ale armatelor, în casarma 

din Dealul-Spiri de Români, şi în lagărul de pe 

câmpia şi 'n monastirea Cotroceni, de Musulmani. 

Ei se audiai unii pe alţii, precum nisce adver- 

sari Şar da semnalul, ear diua se înfăcişa la ori- 

sonte ca cum era învălită într'uă- mantă sângerâsă. 

Marehitănii cu fel de fel de mărfuri de consu- 

maţie se aședaseră, cu nisce coverge, în faţa la- - 

gorului. 

Armata, fiind închisă de un cordon aședat des- 

pre capitală, soldaţii Turci nu comunica cu nimeni, 

afară numai cât tîrguiau cele de lipsă de la mar- 

chitani. | 
Luni tâtă diua s'a vădut intrând în capitală ne- 

numărată sumă de săteni nearmaţi, purtând numai 

stindarde, cu Crucea Mântuitorului de pe la biseri- 

cile satelor, cu preuţii şi cântând: -Domne al Pute- | 

rilor fii cu noi!.. cari mergeaii de se puneai în faca 

lagărului musulman, ca un alt cordon; aceea ce 

de 6menii cu judecată sănătâsă fură socotite de 

nisce copilării, d'a eși în faca unui neamici ca a- 

cesta, cu Crucea şi cântând psalmi, în locă de a veni 

armaţi și deciși pe luptă. 

Nâptea, între orele nouă şi dece, cetele de să-=
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teni fură turburate, prin călcarea patrulelor tur- 
cesci. — Se dete alarma în capitală. că intră 'Dur- 
ciă, și tâtă populaţia sa rădicat întiuă clipă ar- 
mânduse fie-care omă cu ce putea, pentru care Gu- 
vernul avu multă anevoiuţă, a desminţi acest sgo- 
motă răspândit 'într'adins, și a face să se liniştescă 
oraşul care se afla în perturbaţie de cei ce voiaiă 
a aţița lucrurile. 

Marţi la 13, diua se ivi tot aşa de aprinsă, câ 
cum cerul era încruntat, şi sunetul famfarei din ca- 
sarma  Dealul-Spiri, a garmnisonei române, se audi 
par” că voi a plânge libertatea patriei, care trebuea, 
să apue, uă-dată cu diua acesta, pentru mai mulţi ani. 

Aghenţii poliţiei umblaseră tâtă n6ptea a face 
să se liniştâseă populul, şi ai dice că este oprit 
da mai eşi cine-va cu arme înaintea 'Purcilor. Q- 
menii însă îndoelnici, la uă asemenea stare de lu- 
cruri şi cu inemicul la porţile oraşului, nu se prea 
putea linisci. 

În acea di-dimincţa, doi ciauşi eşiră din lagă- 
„rul musulmană. Ei se îndrepta pe stradele capi- 

talei ducend uă chârtie către Guvernii. Întâlnesciă 
în stradă pe Ali-babu de care menţionarămă, cel ce 
mergea spre casarmă, Ri se salutară ca Musulmani, Şi 
după ce schimbară între dânșii câte-va vorbe, Ali 
se despărţi de dânşii făcându-le uă salutare punând 
mâna la frunte și la gură, şi "ȘI urmă calea înainte. 
El intră la felt-febelul, a căruia casă era cum se scie 
toemai în faca casarmei. 

Găsind pe Catinca felt-febelesa stând de vorbă
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eu nurora ei, Sora, şi fârte bucurâsă ca în acea qi 

Constantin fiul că se înălţase in gradul de sergenti 

după Sub-locotenentul Dincă Balan; pentru care 

aceste două femei pregătiaii ospăț ce pompierii că- 

utaă a 11 da, în curtea poliţiei; şi de care de dimi-. 

nâţă începuseră a trage danțul cântându-le un vio- 

varii — unul dintre dânșii, și ună cimpoeră. 

Guvernul, ca guvernă Encă legale, își essersă 

dreptul sei şi recompensă pe vre uă căţi-va mili- 

tari înălțându-i în grade. Din numărul acestora era 

şi junele Coustantin precum arătarămu. 

Femeile sus dise, de bucuriea acesta, se o0- 

ocupaii a frige doi mei pentru pompieri, când Ali- 

baba întră. | 

EI le dete bună dimincţa, și Catinca mulţiămin-. 

du-i, îi spuse cu uă mare bucurie, nuvela înălțărei 

în gradii de sergentii a fiului ei. 

Ali, în contra obiceiului săă, rămase seriosi ca 

cum nu se bucură. 

Soţia felt-febelului îl întrebă, observând acea 

seriositate a Musulmanului: „„dar ce ai Ali? de ce 

eşti necăjit, spune-mi? 

Ali-baba. până a voi să se esplice mai departe, 

răspunse în scurtă Catinchi: „Femeia pri ietenului meu 

de demultă! viă să te însciințedă că astădi, chiar 

astădi, tu trebue să schimbi șederea ta din casa astă; 

ai un prieten bun pe smatritul (iconomul spitalului 

oştirei) ce șede în casele lui Ghindă, în Isvoră, mu- 

tă-te la dânsul, că te va priimi pentru puţine dile. 

Astăqi este să se întâmple uă nenorocire, și eii sunt
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îngrijeatiă şi pentru Constantin... Femeia prietenu- 

lui mei! acâsta am aflat-o de la un ciauşi care e 

orânduit de ascultare unui generală muscali din ta- 

băra Musulmanilor; el mi-a spus-o mie, şi ei 

viă să-ţi dic atâta...“ 

Catinca, se uită uimită la Musulman care termină 

aceste vorbe şi îndată plecă. 

Ea nu cuteadă să "şi arate turburarea către Sora, 

ci lăsând-o pe dânsa, să se ocupe de cele pentru 

ospăţiă, alergă iute la Poliţie, la fiul ei. 

Pompierii danțaă de se clătina pământul subt 
picidrele lor, strigând merei vivat!.. şi trecând din 
mână în mână uă carafă de “rachiă» pe care ei o tot 

deșerta şi ear o umplea dintr'un butoiașă ce unul 

dintre 'ei îl ţinea în braţe. 
Ei formaseră dou5 chori: una condusă de un 

viorară dintre dânşii, și a doua de un cimpoieră. 

Cela ce umfla cimpoiul şi anima danţul militarilor 

prin nisce tonuri “plăcute, era Stefan fratele felt- 

febelului. | | 

Catinea abia putu pătrunde prin mulţimea 
pompierilor care eraă grămădiți împregiurul chorti, 

de a găsi pe fiul ei, ca să'i facă cunoscut cele ce îi 
disese Ali. 

Constantin uu voi a hotăit cu mumă-sa nimică - 

în privința mutărei ei chiar în acele momente, pănă, 

va merge mai ântîi la comandantele serviciului loră, 

ca să 7] intrebe daca este a se îngriji ceva locui- 

torii de pe lângă casarme. 
Comandantele, Maiorul de pompieri; chiar în 

E
R
A
 

2



> MUŞATOLUL, | 209 

acea dimin6ţă intrase în spital, dicând că nu prea 
îi era bine. 

Constantin negăsind pe comandantele, lăsă la 

uă parte chestiunea de mai sus, şi se dete și el a- 

celei bucurii nebune de care erai preocupaţi ca- 
maradii lui. 

Catinca întârdiă şi ea cu ocupaţiunea sa, d'a 
merge cel puţin pănă la smatritul, cu a căriia soţie 

se afla în relaţiuni de uă strânsă amicie. 

Pompierii dar urmară petrecând şi jucând în 

„curtea poliţiei, unde se ospătau, se felicitat unul 

pe altul, se îmbrăţişau. şi închinai toastari în sănă- 

tatea Locotenenţei Domnesci, în a Libertăţii Ro- 

mânilor și în prosperitatea corpului lor. 

Oxele trecuseră de dou& după amiadi şi osp&- 
ţul acestora nu se terminase âncd. Ei mai aveai de 
băut, şi cătai. cu după masă se reucepă earăși 
danțul. 

Eată ce se întâmplase tot în acele ore în lagă5- 
vul de la Cotroceni. 

Adresa trimisă de la lagării, de diminsţă, dicta 
ca un numără câtă de mare de cetăţeni, cei mai 
notabili și cei. mai inteliginți, sunt chemaţi de co- 
„misarul Divanului, spre a delibera împreună, asupra 
guvernului și intereselor ţărei. 

Se grăbiră după acesta a merge delegaţi aleşi 
din tote clasele societăţii în lagără, al cărora nu . 
mă&ră întrecea cifra de dou& sute individi, adică uă 
deputaţiune monstră. 

| 14 
1
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Acestia merseră pe la orele Îl la lagără, â'a 
se presinta dinaintea lui Fuad, unde era şi Duhamel. 

Comisarul, priimindu-i, citi în audul tutulor un 
fel de firman, ce învinovăţia pe 6menii revoluţiunei; 

care era în acordă cu adresa trimisă de la Giurgiu, 

când se mișcase trupele de a veni spre Bucuresci. 
Preşinţi erai secretarii guvernului, precum Nicu 

Bălcescu, Costache Roset, trei din fraţii Golesci, 

Dimitrie Bolintineanu, Cesar Boliac, Nicolae Creţulescu, 
Voinescu şi alţi fii de boiăi; prefectul poliţiei 

-L. Brătianu, Dimitrie Ghica — fiulă lui Grigore 
Ghica Vodă, fiii lui Cantacosino şi bătrânul părin- 

tele lor, cu tâtă ceata boiărescă; și preuți şi negu- 
țitori şi meseriaşi și uă mulţime alți ce aă fost a- 

leși și trimiși delegaţi de a răspunde la acusarea ce 

comisarul voia, sub presiunea baionetelor turcesci, 

a impune naţiunei, după cum dicta acest firman. 
Nici uă-dată nu s'a vădut protestând Romanii 

cu „mai multă focă, de cât după cum protestară 

câți-va, bărbaţi cari, rădicară cuvântul în faca astui 
" comisari, încongiurat de putere de armată și măgulit 
de reacţionari şi de rusofili. 

Nicu Bălcescu sili pe “Turcul Fuad, prin pate- 
rea vorbirei sale, d'a asculta protestarea sa energică 
și forte dreptă, desvălindu-i t6tă istoria acestor ţări; 
citând faptele și epocele şi tractatele încheiată dape 
timpi; învinovăţind tot-uă-dată și mai puternicii 
călcarea, armatei turce pe pământul României, care 
n'avusese nici un motivi basat pe drepti, d'u inter- 
veni şa se amesteca în reorganisarea din lăuntru a
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țerei.  Invinovăţi pe 'Purcia că a abusat de drep- 

turi şi a călcat tractatele, pre cât timpi Românii 
le respecteadă; ameninţă p'acestă putere că va fi 

văspundătâre de eşitul lucrurilor, daca nu se va gândi 

îndestul când voesce a oprima pe Români, și nu 

voesce a ţine s6mă de fapta naţiunale a revoluţiunei, 

ca de uă voinţă genarale a loră. 

Bălcescu fu aplaudat de mulțimea junimei înte- 
liginte, care striga: să trăiască România şi Constitu- 

ţiunea; afară de nisce bătrâni, cei ce, aştepta în ne- 

răbdare. d'a vedea armatele acestea uăvălind înlă- 

untrul capitalei, şi în sila baionetelor, a restabili 

earăși trecutui şi privilegiul regulamentar... 

Alţi oratori r&dicară earăși cuvântul după. Băl- 

cescu, şi tot asemenicu dreptul istorică, combătu pe 

Pârtă despre conduita ei. 

Fuad asculta acestea cu uă paciență silită, as- 

cundând în inimă-i ven'nul ce-i udăoga aceste grave 

învinovățiri. 

- Duhamel stu d'uă parte și par” că după căută- 
tura ochilor şi în încreţitura sprâncenilor, vedea 

cine-va cugetarea cu care predomnea pe Musulman, 

rădicându-și ochii adese ori spre capitală, adică de 
„a termina mai curând instrucţiunile care i le-a fost 

dat. Mulțimea era agitată împregiurul săă, dar ar- | 

mata turcă îi umplea ochii... Sunetul vorbelor îi fă- 

cea, răii eredând că prin acestea energia Musulma- 

nului pote să slăbescă, şi tâtă respunderea sa, de. 

care sar fi temut, era daca nu isbutia, în machina- 

țiile sale ; cu ce preţii puţin îi păsa. EL Ensă voi ca 
%
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acestă mulţime să fie îucatenată, constrânsă, strivită, 

Şa închide gura oratorilor cu tot dreptulă istorici 
ce ei mereii îl repstai, dându-i uă ștersătură cât 

de tare; a lucra, a lucra adică, de a bate ferul pănă 

e caldă; și daceia el turba de mânie audind atâta 

vorbă şi acea întârdiere ce nu o putea suferi, 
Fuad în fine după ce ascultă îndestul pe cei 

cari vorbeau, se adresă către delegaţi cu următo- 

vele cuvinte: 

— Ca să cundscemu, Domnilor, care e voința 

naţionale aci, dumnevâstră toţi cei ce sunteţi cu Con- 

stituţiunea să vă trageţi întz”uă parte, și cei cu Re- 

gulamentul earăși într'uă parte. 

Nu găsimi îndestule espresiuni de a descri a- 
cestă mişcare a Românilor cari se găsiau în mid- 
locul armatei. Ce facă deschisă şi ce purtare în- 
drăsn6ţă pentru cei ce se aședară de partea noilor 

reforme, și ce suflet rece şi ce mişcare împleticitâre 

“pentru acei care se retraseră de partea opusă pen- 

tru Regulamentul. Acolo se represinta uă. scenă 

-fârte durerosă: fiii boiărilor se puseră lingă revo- 
laţiunea condamnată de Turci şi de Muscali, ear bă- 

trânii, părinţi lor, se aşedară de partea Regulamen- 

tului care, după cele ce se petrecuse pănă atunci, 

semăna, susținut de acei străini, ca un omă aprâpe 

morti, căruia medicii îi dă moscă. 

În acea mişcare de agitaţie, de ilaritate şi du- 

rere, între suspine, rînjire şi gemătul acestor două 

tabere de Români, dinaintea străinului opresorii ; în- 

tre lacrimile unora și surîdlerea celor“lalţi, boiărul Can- 
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tacosino fu numită eaimacamu , - şi el priimi aeâsta 

cu multă bucurie a tutulor regulamentistilor, pe când 

unul din fiii s&i, trecut în ceelaltă ceată, striga plân- 

gând şi simțind cu greutate aftrontul naţiunei săle 

căleată în picidre: „Nu priimi părinte! nu primi 1.“ 

Detunarea unui pistolă 'se audi atunci și sol- 

daţii 'Purei ocoliră îndată acestă junime, care pro- 

testa, din tâtă puterea, învinovăţind tot-d'auna con 

duita 'Purciei, protestând în numele naţiunei, pro- 

testând în numele: dreptului ei, ear boiărilor li se 

deschise calea d'a intra în Bucuresci, pe unde tre- 

buia a călca în şirde de sângele compatrioţilor... 

Jordonul lagărului fu dsfiiințat, şi armata se 

mişcă răsturnând dinaintea ei baracele marchităniilor 

cu mărfuri, călcând peste 6meni și amenințând de 

tâte părţile pe cei ce li se opunea. Cetele cele 

numerâse de săteni, veniţi cu preuţi, cu Crucile şi 

ca stindarde, restrânşi fiind întrun chipă bruscă de 

armatele care le ocoli, Crucile sburară în aeri, tă- 

iate de ferul Musulmanilor, ear stindardelv ce le ţi- 

neaii în mâni, după ce din ordine le închinară de 

trei ori pănă la pământ, fură în cele din urmă rmpte 

pe spinarea lorii. 'Prompetele sunati marșul luptei; 

soldaţii păşiaii aprinși și însetaţi de sânge. Fi um- 

pluseră câmpia de acei 6meni învestiţi cu unifo: ma 

nizamului-cedit, şi baionetele lor scînteiaăi fiorosi 

la raza sârelui de Septembre. 

Vederea lor însufla un fiori popnlului, dar &nsă 

nul descuragea. Când ajungă 'Pureii la bariera 

Dealului-Spiri, ca să intre în orașii, locuitorii le în=.
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chiseseră intrarea. — La barieră era rădicată uă 

baricadă de nisce cară cărămidăresci şi de tot fe- 
lul de lucruri. 

Un călăreță 'Lurcii se repedi înapoi la lagării, 
de a reporta generalisimului, că mulţimea popului 
stă grămădită ca un părete la barieră, şi porta. ora- 
şului este închisă cu baricade, — ce ordână să se 
facă ? 

Duhamel, acel Francesă degenerată în Rusă, 
privind cu aerul său siberian, capitala nearmată, și 
nefortificată, precum uă acuilă vede din vîrful stân- 
cei prada sa în vale, ordonă tare: — Ucideţi şi 
treceţi înlăuntru! sabie şi focă pentru cei ce vor 
să resiste!.. 

Ca uă clipă sosi ordinul acesta, şi armata turcă 
cavaleria și pedestrașii -nici că se mai uitară la cei 
care le sta dinainte. 

Cel dântti care cădu victimă furiei năvălitori-— 
lor, fu un Petre, fratele casinierului Martin, cel ce 
fu străpuns de lancea unuia dintre barbari, dinaintea, 
barierei. 

Nuvela acesta tristă se respândi ca fulgerul în 
capitală care indignă prea mult pe populă; şi a- 
cesti fii ai naţiunei se unitară în tote părţile, să vedă 
nu cum-va se arată vre uă căpitenie, dintre atâţi 
patrioţi, care să se pue în fruntea lor și să-i conducă 
d'a înfrânge furia, inemicilor. Însă toţi ei lipsea; — 
erai închişi la Cotrăceni. 

De la tote barierile precum: Podul- Beilicului , 
Podal-Cali iți, Podul-de-pământ și. Dealul- -Spiri aler-  
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gară aprinşi de ţipetul copiilor șal femeilor, acei 

Gmeni peste s6mă indignaţi, de a găsi pe Guvernul, 

să-i câră semă de puterea cu care La fost învestit, 

ce măsuri a fost luat, şi ce pregătiri a făcut pentru 

casuri ostile de felul acesta ? 

Mulțimea umpluse stradele şi piaţa pă” la pa- 

lat strigend: „Dreptate şi răsbunare pentru sângele 

care se vârsă!..“ pm fe] 

Numai Nicola Gulea! “Şi generalul “Tel r&mă- 

seseră, din membrii guvernului, cei ce așteptau des- 

tinata. lor, la palatul Administrativă. 

Gildtele încongiuraseră palatul acesta şi câţi-va 

intrară susă, trăsnind și fulgerând, pe când cei de 

afară striga nencetat: Dreptate şi răsbunare!.. 

Golescu veni înaintea populului, palid la facă 

şi privind cu emoţiune mulțimea aprinsă şi prea 

turburată. 

— Ce este copii? întrebă el pe cei ce se plân- 
seră de fapta de la bariera Spirei. 

— Suntemiă uciși şi trădaţi! venimi a cere spă- 

larea afrontului nostru, ceremi r&sbunare pentru 

barbarele urmări!.. 

— Fiţi liniștiți, le răspunse Golescul. 

— Escelenţiă, adăogă unul din populiă, care din 
ce în ce se indigena mai mult, ai și acum să fimi 

liniștiți când Turcii ne omâră şi ne pradă? 

- Acesta era Stefan Ungureanul căruia Goleseul: 
îi făcuse morala în diua de Buna-Vestire. 

— Naveţi arme, copii!.. răspunde Golescul cu 

vocea muiată, n'aveţi arme!..
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— Arme vomi lua din mânile păgânilor! N'a- 
vemi capi cine să ne povăţuescă, că arme vom a- 
vea |.... 

Golescul și Tel diseră glotelor că ei au făcut 
tote ai putută, că sămânţa aruncată va răsări într'uă 
Qi, și să aibă. sperancă îu Dumnedeă și în viitori... 

Cei indignati şi amărîţi, plecară de la palatul 
Administrativă spre a se înturna earăşi în Dealul- 
Spiri. | 

Întw”acestea 'Turcii își deschiseseră drumă şi um- 
pluseră strada cea lungă a Dealului-Spiri pănă din- 
naintea casarmei. | . 

În casarmă oștirea presinta armele, fiind alini- 
ată în midlocul curtei, și musica cântând marş qe-— 
remonială. 

Yolonelul Radul Golescul și mai mulți oficeză 
eșiseră în pârtă d'a privi intrarea Musulmanilor în 
capitală, cei ce se opriră dinaintea casarmei în stradă. 

Ca colonelă în fruntea Musulmanilor era Che- 
rim, mergând călare pe un cală roșcată, şi lângă 

“ d6usul un adiotantă, despre care se dicea, că-i era 
nepotă, tot călare pe un cală albi. Baionetele în- 
făcișai uă pădure; şi acei Gmeni acoperiţi cu fesu 
roşu pe capi și cu căntătura aspră erai povăţuiţi 
de steagul cel verde cu semi-luna pe dânsul. 

Turcul avea în căutătară” şi ?n vorbele lui ce- 
va de orgolios. Oficerii Români se păreaii Gre-cum 
curtenitori. 

Cherim dise colonelului Golescul să deșerte 
Românii casarma ca să o ocupe Turcii, .
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Radu Golescul răspunse lui Cherim, prin că- 

pitanul Caragea, cel ce cunoscea limba turcă, că 

n'a priimit vrdin de la Guvernă în privința acesta, 

şi să astepte puţin pănă va veni un ordin. 

Cherim la ast răspunsă dise: „bine, să astep- 

tămă.ee 

Colânele 'Turcesci trecură în josii de porţile 

casarniei, pănă în dreptul curtinei unde era depo- 

situl erbăriei. Eă îuspirară, de la prima vedere, 

un fel de groază locuitorilor acestei suburbii, Şi 

prin nuvela de câte s'a fost :petrecut la barieră, 

de ostilitate şi barbarismiă, familiile r&maseră înfi- 

orate privindu-i. |



XIV 

Zupia pomp erilor în Dealul-Spiru 

Daca Bucurescii nu remaseră atunci de cât uă, 
grămadă de ruine, fură datori numai că vre uă câți- 
va Gmeni lipsiaiă, cei opriți la lagără; asemeni şi 
daca protestarea cea energică a lui Bălcescu și cei- 
lalți, dinaintea, trimisului Porții, fu sprijinită bărbă- 
tesce cu armele 'n mâni, de care Europa mai târdiă 
ţinu socotela, fuserămă datori corpului de pompieri 
de la poliţie. 

Populul precum arătarămi, întoreânduse nemul- 
țiămită de răspunsu lui Nicolae Golescu, de la pa- 

„latal Administrativă, și credând că este trădatii, se 
grămădise în curtea poliţiei, strigând ne 'ncetat :că 
Turcii aă vărsat sângele fraţilor, şi că pompierii să 
alerge. 

Alarma aci sună mai forte de cât tocsinul unei ca= 
tastrofe de incendiă ca cel întâmplat cu un an îndărătiă. 

Pompierii şi eu oficerii lor, chiar părăsind os- 
pețul și danţurile unei dile de serbătâre, eşiră subt 
arme, făcând a bate tobele şi a suna trompetele de 
alarmă. Ei nu eraă învestiţi în ţinută mare, ci nu- 

CO
RA
 
A
 

-i



MUŞATOIUL 219 

mai în spențere şi în chite albe, cu șapca cea r0- 

tundă pe capi, cu curelele negre încrucișate pe 

peptii, de care era atârnată patrontașul din dăretii, 

şi cu puscile încărcate, şi mai având de fie care omit 

câte şâse-deci de patr6ne. Eă erai în numără mai 

bine de două sute, şi când oficerii lor precum 

Zăgănescu,  Dăuescu, Stăvostescu şi Dincă se 

puseră în frunte-le, ei săltară eu vioiciune, aflându- 

se âncd subt impresiunile bucuriei de la ospăţii și 

danţuri.  Comandândule căpitanu lor marşă. ei stri- 

gară cu uă voce sălbatecă, că "şi vor face datoria pen- 

tu patrie; și suflarea lor se amesteca cu aceea a 

poepulului care îi chiăma în ajutoră. 

- "Precură sărind de alegreţe peste puntea de Ia 

poliţie şi se dirigeară cu ua pasă regulată, spre 

drâpta pe strada de la Michai Vodă. 

Dănescu, de care menţionarămi în capitolul pre- 

cedentă, mergea alături cu Stărosteseu ţinând spa- 

dele lor în mâni, avântâudule după cum pâşiau. 

Cel dântîi nu avea nimici de neliniștit în figura 

sa de cât cei-lalță. 

Nisce femei cunoscute îl întrebară din casele din 

dreptul mânăstirei Michai Vodă: 

— Unde mergeţi Dănescule? Întorceţi-vă maj 

bine înapoi... diseră ele. 

— Ne ducemii să murimă pentru patrie!,.. răs= 

punse Dănescuw cu aerul stii seriosi şi cam originală, 

Femeile precum și unii din bărbaţi care nu cu- 

nosciaii pe Dănescu așa de eroi, după înfăţişarea și
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maniera lui, începură a rîle, în cât făcură și pe 
Stărostescu a zîmbi. 

— Audi, Dănescu merge ca să mâră!... conti- 
nuară acele. femei tot rîdând. 

Dănscu &nsă în acele momente nu rîdea; el era 
tot ca, şi în diua când se aflase adunat cu Deivos şi 
cu Dumitrescu. Ei își pronunţaseră d'atunci sentinţa. 
Deivos își ţinuse cuvântul pentr 28 Iunie, pentru 
13 Septembre era rondul lui Dănescu. Deivos fu- 
sese permutat la, regimentă, și se afla acum în ca- 
„sarmă, între soldaţi. 

Pompierii intrară pe pârta din jos a Curtei-arse 
unde se afla temniţile. 

La jumătatea curtei, de unde se vedea partea, 
despre casarmă și biserica cea veche neterminată, 
în tocmai cu uă ruină din mediul eviă, ei dăriră scîu- 
teind la razele sârelui baionetele Tureilor, întoemaă 
ca uă pădure. Aci. ei părură ca cum se treziseră din- 
truă beţie. Numărul cel peste măsură de mare al 
inemicului și care înaintase mai în jos de casarmă 
îi făcură un minută a fi deconcertaţi. Eă- se opriră 

“la jumătatea Curtei-arse nesciind ce să facă, să 
mârgă înainte, saă să se întârcă înapoi la poliţie. 
Înta”acestea soldaţii începură a se risipi neţinenduse 
întoemai de uă rigurâsă disciplină . Afară d'acâstă 
ei nu avuseseră un ordin speciale de la Guvernă 
pentru a merge la casarmă; dar ei ai fost mișcaţi 
de însînuirea populului care îi întîlnesce şi aci, la 

"locul unde se opriră în Curtea-arsă. 
Pe timpă ce oficerii pompierilor ţinea un mică 
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consiliă, ca întrun câmpă de luptă, venea în faca 

soldaţilor şa oficerilor uă ceată de populi care se 

despărţise de la palatul Administrativu, şi în fruntea, 

acestora era Stefan, fratele felt-febelului, care impu- 

tase Gre cum Goleseului, întrebânduel că să fie liniș- 

tiță și când 'Pureii taie și pradă?... Ceata de populă 

se adresă către pompieri, ca cum a” fi voit să “i 

înpingă la scopul lor: | 

— Ce vă opriţi? strigară acestiu, aideţi cu 

Dumnedeii înainte! Venimi și noi cu edumnâvâstră !. 

Ear Stefan dând cu ochii de Constantin să re- 

__pedi a “şi strânge cu dânsul mânile ferbinte şi a 

se îmbrăţișa dicând: 

— Amândoi amă redicat steagul pe turnul de la 

Metropolie, amândoi am jurat să ne aflămi pe câm- 

pul de bătaie, eatăme€ 's gatal... 

Şi el arătă pompierului uă carabină ce o purta 

ţinută cu nisce curele :d'a umărul, şi la şoldu-i având 

ua palaşcă încăreată de cartușe: — mergemii acum cu 

Dumnedeiă!.. dise el strângâud din nuoă mâna lui 

Constantin care lăerima: . 

— Dar Sora unde este? adaogă Stefan, pe ea 

unde ai lăsato? 

— Nu mă& mai întreba, n'am vădut-o de eri. 

— A! bun este Damnedei, Constantine, nu te 

îngriji !.. Şi ei se îmbrăţişară încă uădată şi "Să 

strânseră mânile ca nisce fraţi. 

Aci ei fură întrerupţi de bătaia tobei care suna 

strângerea soldaţilor cari se risipiseră. 

Nicolae toboşarul, pus de sub-locotenentul Dincă
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Bălșan, bătea toba de răsuna Curtea-arsă, câre isbi 
andul și înspiră re care. mirare și chiar 'Parcilor. 
'Voboşazul ţinând toba  dinainte-i şi cu flinta a- 
târmnată pe spate, bătea ca cum ar fi voita 0 sparge, 
Şi soldaţii în câte-va minute fură din nugă adunaţi, 
şi Dincă luă comanda îndreptânduse spre deal. 

Dincă era încălţat cu botfori lungi pănă din sus 
de genunchi; midlocul îi era încius de uă centură de 
pele în care avea înfipte două pistâle cu câte două 
țevi și încărcate; spada ce o avea în mână era de 
uă fabrică germană forte iată şi lungă, ca a drago- 
nilor; ochi lui înota în sânge şi figura-i înfăcişa 
ceva de sâlbatecu, când ajunse în faca inemicului de 
care se atinse îndată peptă în peptă. 

Vureii vădend pe pompieri viind cu atâta îndrăs= 
neală spre dânşi, nu sciură un minută ce să soco- 
tescă, și le deschiseră, locu p'între dânși, despărţin- 
du-se col6nele lor în două lături ale stradei. 

La apropiera loră se măsurată cu nisce ochi 
mari, își întâmpinară căutăturile şi 'Şi cântăriră fie- 
care greutatea, vădânluse facă 'n facă uni cu alţii. 

Cu tdte acestea pompierii intraseră, în strada cea 
ocupată de "Parcă, unite ei le făcură locu, ţinânduse 
şi uni și alţii în gardă şi cu mâna pe cocoșul 
armei. | - 

Pompierii înaintaseră în midlocul colânelor a- 
celora, de a merge la porţile casarmei, unde într'a- 
dins, sa pote din greşală, unii dintre ei se cam a- 
tinseră de soldaţii “Turci și se cam apostrofară, cu 
aspre căutături și ca nisce vorbe lipsite de politeţiă.
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Fruntea colânei a pompierilor mai ajunsese 
lângă pârta casarmei pîntre trupele străine, când 

e6da, era în urmă de acestia. 

Aci fu momentele cele grave pentru nisce. ad- 
versari care nu "Și declaraseră resbelă; &nsă cel mai 

forte, cel mai potinte se văduse bravată prin con- 
duita celui mai micu, precum erai 'Tarcii şi acesti 
uă mână de 6meni — pompierii... 

Dincă vestmîntată precum se scie şi înarmat 

cum diserămi, având pe sergentul Constantin lângă 

el, ajunge pănă în dreptul lui Cherim care se ocupa 

de comanda trupelor sale. Acesta vădând pe Român 
pregătit precum ar” merge în resbelă, voi să] ne- 
socotescă atingându-l, ca cum sar” juca cu dânsul, 

cu latul sabii sale pe umăru-i, 

Se vede că Satan în momentele aceste îşi freca, 
unghiile ca să se întâmple ceva. 

Dincă nu băgase de semă când avântă Cherim 

spada spre dânsul, dar Constantin de lângă el îl vEdu, 

şi degrab îndreptă vîrful baionetei spre acela. Musul- 

manul atunci bombânind se aprinse de furie și vîr- . 

ful săbii sale se atinse de baionetă, de a lovi pe 
Dincă, &nsă cu latul ei. Sergentul îi lovi calul săi 
roşeat şi cădu. | 

Aci se făcu uă comfusiune- spăimântătre. 

Adiotantal Colonelului își făcu datoria pentru 

superiorul său; aduse spada mâniosii să despintece 

pe sergentul ce descărcase arma în calul lui Cherim. 

Dincă revenind ca diatrun fel de estasu, care îi pro- 
dusese descărcătura armei, vede pe nepotu lui Cherim
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repedindu-se cu furie asupra sergentului care îl a- 
Părase ; ca fulgerul el trage pistolul, al căruia vîrfă 
îndreptându-l spre inemică de locă facea detuna aerul, 
Şi fumul îl făcuse nevădut pentru câte-va minute ; 
cu care atunci desarmase furia adiotantului și 7 tri- 
mise liniștit în braţele huriilor în Paradisul promis 
de Mahomet. 

Uă dată comflictul început într'ast-fel, mai ântii 
“Şi uni şi alţii, și Românii si Mosulmanii, remăseseră 
încremeniţi, găsinduse într'uă aşa posiţie anevoidsă 
Şi f6rte critică. 

Pe când cei dinpregiurul ' adiotantului alergară 
de al ră&dica de jos, plin de sânge. şi mortii, un al 
doilea adiotaută, din ordinile lui Cherim, comandă 
col6nei 'Turcesci ostilitatea, a pune armele la ochi 
şi a face focă; dar cum? Românii se afla la un locă 
cu Turcii. Ei fară nevoiţi a descărca, ântîiele focuri 
în susii. Fumul se pusese între dînși ca uă perdea, 
în cât nu se mai vedeaă unii cu alții, și glânţele 
din arme făcură a se audi şuerătura lor cea ascu- țită pîn aeră. Oficerii pompierilor, având pe Nicolae 
toboșarul între dânși şi vre uă doi. cornaci, coman- 
dară pompierilor risipirea; cei ce din rândurile ine- 
micilor oștili, unde se găsiaă, își deschiseră cu vâr- "ful baionetelor loci, și se aruneară în șanțul de dina- intea casarmei şi pănă în josă de curtină a deposi- tului de erhă. 

Sângele acum cnrsese de ajunsi; încăiăravea era > aprinsă; armele ploaă focuri făcând a detuna întrega, 
capitală; pompierii Români se băteaîh cu 'Lureii..e
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Românii &nsă cunoscând bine serviciul de tiraliori, 

înşela pe 'Lurci ori de câte ori îndreptaii focurile spre 

dânşii, căcă ei se culcaii șapoi se redicaii din șanță, 

făcând dW'acolo sumă de morţi şi răniţi între rsndu- 

rile Musulmanilor. | 
Dincă îşi făcuse locă cu spada în mână, din- 

preună cu vre uă câți-va tovarăși, și apucară de 

intrară pe pârta casarmei. Constantin Ensă rămase din 

întâmplare afară şi se aruncă în șanţi; &nsă el era 

lovit de spadă la umerul drepti şi sângele - începuse 
a “i inunda cămașa şi îmbrăcăminţele. 

Soldaţii din lăuntru casarmei puși în cea mai 
ciudată posiţie, nu sciaii ce atitudine să ia, şi mai ales 

că cu ruşinea lor cei mai mulţi din oficeri îi pără- 

sise, uă dată cu începerea ostilităţii. -Ei înţeleseră, 

că ostilitatea era deschisă cu frați loru pompierii, 

"şi voiră, sub comanda unor căprari, a 'şi face dato- 

ria. Şi de unde ei ptnă aci presintai armele la 

“Purci, o rupseră din contra, şi făcură câte-va des- 

cărcături de tocuri de plutâne. pe d'asupra ulucilor, 

către stradă, și urmară apoi focuri neregulate. 

| "Purcii deșteptaţi târdiă de chipul. cum eraii de- 

cimaţi de pompierii retranșaţi și de soldaţii din ca- 

sarmă, cei mascaţi de ulucile despre stradă, coman- 

dară a veni artileria, care forte iute trimise vre uă 

patru tunuiă, de a aşterne la pământă acele îngră- 

divi ale casarmei şi a mătura pe pompierii de prin 

șanț. - 

Musulmanii erai furioși, și tocmai atunci se pre- 

găteai de luptă. 
15
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În adevării donă tunuri descăreate făcu un gro- 
zavă efectă, încât sili pe pomp.eri a eși din mete- 

resii, să asaltede eu buionetele în mâni cele-lalte 

două; şi după ce ei împușeară pe tunarii, tocmai în 

momentul când ţineai fitilurile aprinse, puseră mâ- 
nile pe ele; măcelăriră în dreapta şi 'n stânga pe cei 
care li se împotrivi, şi ast-tel ei se făcură stăpâni 

și pe; artileria inemicului... 

Sgomotul ce ei îl făcură când se repediră să 

asaltede tunurile înspăimântă un minutu pe Musul- 
mană, cu tot numărul lor cel mare şi cu tâte avan- 

tagele puterei lori. 

Aci pompierii desvăliră un curagii însemnat de 
care cată a vorbi istoria, 

'Punurilă asaltate de dânșii, cădură cum diserăm 

încărcate cu nitralii în mânile lor; ei le întârse direc- 

ţiunea în partea opusă, şi Constantin, de şi rănit 

și svântat de dureri cum era, dete focii cu uă iască 

aprinsă la tigaia tunurilor, care apoi făcură uă uliţă 

întreagă de morţi și de răniţi, dinaintea lori. 

Ei se distinseră în adevără în faptul acesta, dar 

şi pe dânşii îi costă perderea a mai mulți camaradi 

şi doi oficeri care veniseră la peptă cu Musulmanii, 
luptându-se d'a se retrage earăși în șanţă, ca la uă 

bună posiţie ce ci nu voiaita o perde. O! unul din- 
tre acești oficeri era chiar Dănescu care, de şi des- 
pintecase cu spada pe adversarul s&ă, dar el fu în- 
puşcat drept în inimă şi cădu fără a sufla. 

„Aprope de pârta casarmei, celă-laltă, lovit de 
carteciuri peste toti, espira întrun chipă forte dure-
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rosii. — EI sta redemat cu spatele pe cadaverul unui 

confrate, în acele momente de agonie; şi întră 

mână ţinând âncă sabia sa roşită, cu ceelaltă se ne- 

voia a seste din sîui un -mică portretă ce "1 purta 

la sine, al femeci de care 'căta să "şi aducă aminte 

şi la morte, portretul unei fecidre — filanșata sa, 

căriia îi promisese mâna. Un glonţă în cele din 

urmă îi sparge fruntea şi el espiră pronunţând nri- 

mele : patrie și amori!.. Ast-fel cădu Stărostescu Şi 

muri, eamaradul lui Dănescu, al lui Deivos şi Du- 

mitrescu. 

Alte tunuri fură îndată aduse de Musulmani pe 

care le aședară în locul celor d'ânții ; cu acestea a- 

poi asigurad învingerea pentru denşii. 

Ulucile fură desfiinţate din faca casarmei şi pe 

pompieri îi lovia în pedişi, pe când acestia se lup- 

taă după uă manieră particulară a lor. 

Tunurile dar detunai de se audiră forte departe; 

uă negură de fumii acoperi mai toți Bucurescii, şi 

glânţele încrucișaii spaţiul lovind pe 6meni p'în casele 

loră. 

Soldaţii din casarmă erai ca şi căduţi. 

Ori şi cât ei sau luptat, cât şi pompierii, numai 

puteai a se ţine în faca unei artilerii care i lovea; 

cu focuri încrucișate, şi unei armate forte numerâse 

ce merei era premenită de nuoi forţe. 

Cele ce relatarămiă pEnă aci sunt constatate prin 

arătările mai multor marturi oculari. Locul era a- 

coperit de morţi și de răniţi, și gemetele acestora 

înfuria şi maă mult pe soldaţii aprinși de răsbunare.
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In curâni şi pompierii şi soldaţii din casarmă, 

constrenși de forţele Musulmanilor, fură nevoiţi de 

a depune armele; cei din urmă cerând, prin rădica- 

rea unei pânze albe, un deleii de a înceta ostilitatea, 

Turcii priimiră da parlamenta, dar impuseră con- 

diţiuui de tot umilitore pentru cei ce cerură armistare. 

“Tot ajutorul ce priimiseră acesti uă mână de 

soldaţi Români, în timpul luptei care a ţinut mai 

bine de uă oră, cu vă ostire de două-deci şi cinci 

de mii 6meni, a fost numai câţi-va vînători din- 
tre volontarăi dMafară şi câţi-va străini cei ce veni- 

seră armaţi cu sineţe cu două ţeve, de a susţine 

Inpta, despre partea orașului. 

Așa, dar soldaţii sleiseră tote midlocele şi tâte 
„puterile lor, întruă luptă atât de nepotrivită cu un 
inemicii puternicii, care &nsă le dete dreptul a dice 
că ei șaii făcut datoria din parte-le pentru eră. Ensă 
ei stătură în cele după urmă, ne mai fiind nici braţe, 
nică muniţiune: se afla căduţi la discreţiunea ine- 
micului. Ă | 

Un parlamentarii vine din partea militarilor din 
casarmă ţiind în vîrful baionetei un stergară albii, 
care îl găsi la îndemână felt-febelul ce ne este cuno-— 
scut, însărcinându-se chiar dânsul cu acestă misiune, 
și avend lângă dânsul an toboşară din regimentă. 

Turcii vădu pe parlamentară şi îndată încetară 
focurile artileriei, cât și al sinețelor.. 

Felt-febelul vorbi, şi un comandante Musulman 
îi dişe că soldaţii să depue armele și să stea strânşi 
la un locă în curtea casarmei.
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Până - să parlamentede  felt-febeiul, pompierul 

Dincă şi eşi împreună cu mai mulți soldaţi, cu ar- 

mele în mână, pe partea din dosi a casarmei. kă 

fură întâlniți de un convoiii turcescii, dar acesta nu 

cutedă să "i atace, cu tot numărul lor cel mică. 

Felt-febelul se înturnă de la însărcinarea sa; 

şi soldaţii casarmei, unii plângând, lepădară armele 

și se puseră desarmaţi de uă parte, cu mânile g6le 

i cu totul în discreţiunea, neamicului. 

Puxcii se aruncară ca uă grindină în curtea ca- 

sarmei, încongiurară pe militari, -desbrăcară pe morți 

și scotociră cu uă sălbătăcie în camerile casarmei tot 

ce găsiră. Cât despre pompieri puţină mai erau în viaţă. 

În stancia cancelarii se petrecu uă scenă remar- 

cabile şi sublimă pentru eroi. 

Un soldati sta nemişcat cu arma la peptă, pă- 

dind stindardu-l regimentului, pe care ceă-lalţi îl -ui- 

taseră. Numai nisce barbari putea trece cu vederea 

meritul astui soldată care își împlini cu sânţepie da-: 

toria, pentru stindardă. 

"Parcul răsplăti acâstă bravură cu uă lovitură: 

de spadă; la care nu trebue a ne îndoi că şi acel 

soldatii seiu a răspunde lovind cu baioneta mai ma 

inte d'a cădea el. | i 

După câte-va momente soldatul acesta fu târât 

în bătătură, inundat în sângele săi, şi adversarul 

să alături tot în astă stare. 

El căta să fie aruncat la un locii cu Dănescu 

şi cu Stărostescu, căduţi în luptă cum arătarămii, și 

“cu uă mulţime alţi ostași cari zăceau întruă gră- 

Ş
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mailă mare după pârta casarmei la drepta.  'Tureii 
redicaseră îndată morţii loră ca să nu fie văduţi, când 
pe Români îi lăsa întradius a fi espuşi. 

Citămii eară un faptă care caracterisă pe bar- 
bară. - 

La pâita lângă care era grămadă cadavrele mor- 
ților aruncaţi claie uni peste alţi, două rândmi de 
ascheri ţineai săbiile încrucişate, formând un arcă 
pe sub care trebuea, a trece inilitari Creștini. - După 
ce îi trecu ast=tel de trei ori, le dise comandantele 
turcă, că ei suut liberați din servicii și că să se 
ducă la casele lor. [i erai &nsă despueţi numai 
îu cămeşi; — 'Luycii le luase şi cismele din picidre. 

Nefericiţii 6meni maltrataţi și umiliţi, își luară, 
Qiua bună mulţiămind celui care le dădese libertate. 

Nu se depărtaseră ei nici la uă sută de paşi 
mergând pe strada de iângă Curtea-arsă în josi, şi 
două tunuri ce erai mascate în dosul, liniei din facă 
a infanteriei turce, fură îndată trase înainte şi li se 
dete focă, încărcate find cu curtece Şi cu mitralii, 
a cărora detunare făcu a se cutremura pământul. 
Militarii și volontarii, câţi se găsiseră mergând cu 
toţi pe stradă în josă. fură loviți în spate, m&turend 
strada întreagă projectilele eşite din tunuri. Prea, 
puţini rămaseră neatinși care putură scăpa. Cei mai 
mulţi umplură de morţi și răniţi strada unde r&ma- 
seră, espuși, cum ai fost cădută, în timpă de trei dile. 

Acesta fu ultima lovitură ce dedea uă armată 
mare unei mâni de meni pe care îi desarmă, trac= 
tând cu un asemenea oribilă chip faptu cel de arme, 

n 
e 

e a
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arătând prin conduita ei, nu uă purtare cavalerescă, 

dar conduită mâsșavă şi lipsită de ori ce meriti, — 

cu înşelăciune... - - 

Între cei greii răniţi. şi care puţin da semne de 

viaţă, pe strada sus disă, era unul care mai mult în 

agonie, secat de dureri şi tăvălit în sânge, abia 

putând a se redica întrun genunchi, când âlţi ge- 

mea şi se văitai în pregiurul lui, cărora caitecele 

le stăzâmase fluerele picidrelor; acela seâse un ge- 

metă pătrundătoră blasfemând pe barbarul inemicii ; 

şi după ce căută îndestul cu ochii către cerii, redică 

mânile în susă şi strigând: — Fraţi noştri de peste 

Oltii de la 'Lraian vor veni ca să ne răsbune! Fraţi 

nostri şi Magherul vor veni să facă dreptate 1... Dar 

acela n6mai putând vorbi de multele dureri, fu prins 

de un fel de ameţială, că cum se învîrti pămentul 

împregiura lui, și cădu fără simţire pe pământ. 

S6rele se apropia de apusă și sgomotul părea 

că cresce întindându-se din midlocul armatei de la 

Cotroceni şi pănă la casarmă, unde se petrecuse 

lupta. Pâte lectorul a 'şi închipui în ce fel de stare 

se găsia populaţia întregă, şi mai ales locuitorii din 

suburbiile învecinate, pe când furioșii Musulmani 

- umpluseră casarma şi li se concedase voe dea 

jefui. Pe tâtă casa. totă familia era atârnat palo- 

șul isbitoră, și un velă de înmormântare acoperise 

fvunţile acelora care gemeaii închiși pîn case şi a- 

scunşi, ca în visunii. 

Dincă care plecase îu timpul încetării fo- 

cului din casarmă, cu uă ceată bunicică de sol-
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daţi, : cu armele lor! şi cu patrâne la dânşii, pe 
sub scră ajunsese d'asupra Filuretului, în viile de la 
marginea orașului, ca de acolo să se dirigede, cu 
camaradi lui, d'a dreptul peste Oltă în lagărul lui 
Magherul. EL se întâlni, pe când eșia dintre viă, cu uă patrulă turcă ce se preumbla îu pregiurul capi- talei. Acesta voi a] opri căutând să "1 încongidre ; dar Dincă şi toţi soldaţi lui, o făcu îndată a se ri— sipi, răspundându-i cu vre uă câte-va foci şi a- rătându-i vârful baionetelor, 

Uă dată cu amurgul serii, ceata de soldaţi se depărtase de capitală, mergând pe delăturea drumu- lui mare, luând direcţiunea, spre Pitesci, unde se uni cu rota lui Zalic, care asemeni se retrase spre Rom- nică. 

de 
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> Soartea familiei militarului română 

Vre uă sută de paşi în sus de casarmă, pe 
partea stângă, este mOnastirea Spirea Veche, numită 

şi Spirea din Deală. Mai multe familii, când in- 
traseră 'Luroii, alergară d'a găsi întrânsa un refugiu 

cu averea lor. Edificiul e încongiurat de un didă 

grosi şi înălticel, — porţile de stejari grosi şi pe d'a- 

supra tu un arci de didu; biserica şi casele cele cu 

două etage garantai de uă cam dată liniştea despre 

stradă, de furioşii Musulmani, cari îndeșenrt se în- 

cercaseră a le atinge.— Biserica şi camerile eraă pline 

cu 6meni cari se rugaii îngenuchiaţi,. Sântului « ce pa- 

troneadă ast edificiu. 

Paţini militari, cari asemeni nu voiseră a se 

supune la maltratarea neamicului, turișându-se din 

casarmă, prin Mahalaoa-nouă, pătrunseseră în viea 
monastirei, de care era încongiurată despre spate, şi 

se luptau a scalada murul ci, de a intra și denșiă 
unde erai închişi enoriașii suburbiei. 

Din numărul soldaţilor: era, felt-febelul, care cre- 

duse că va găsi acolo pe soţia sa și d'aceea el voia;
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cu ozi ce chipă, luptându-se ca un copil ușoră, d'a 

scalada închisrea monastirei, să intre. 

Era, de tot n6pte și nu se arătase lumini pe la nică 
uă ferestră a caselor suburbiei, precum și in mănastire. 

Felt-febelul îşi frângea mânile ne găsind pe so- 
ţia sa înlăuntrul acestei citadele. ;„Ce să se fi făcut 

ea? întrebă îngrijeatul bărbat, dar frăţâni-mei? 

dar Constantin vor fi scăpat ei cu viaţă?... 
Așa dar acest militară nu se înşela de locă când 

dicea că la dânsul acasă cată să se fi întâmplat 
ce-va; căci prin urletul sgomotosii al casarmei, ni- 

chedarea cailor în amurgul serii, tropăitul trupelor 
şi al patrulelor pe când se aflase sub murul disei 

monăstiri, audind ânco și gemetele diu urmă ale unor 

victime cădute în șanţi, tgte acestea îl făcea a vedea 

nisce lucruri triste și despre familia sa. 

El rupându-şi bumbi cei galbeni ai uniformei şi 

ori ce semnu militărescă de la manta, voi a deschide 

portiţa, cea ca un ochiă în stejarul cel grosă al por- 
ț.lor, să iasă .să mârgă acasă, să v6dă de so- 

„ţia sa, care se afla puţin mai la vale în dreptul ca- 

“sarmei; dar &nsă fa oprit de egumeni și de cei cari 

se găsiau închişi înlăuntru. 

7*Purmentată de tristele sale cugetări, ne putând 
sta locului sciind familia sa numai câţi-va pași mai 

la vale de acolo, trecu îndărătă peste murul acestui 

edificii, mai în adîncul nopții, şi traversând strada, 

spre a se arunca peste grădinile din faca viei lui 
Agi-Moscu, mintea lui fu isbită de uă presimţire în- 

 fiorătâre, audind cam p'înpregiură inemicul spărgea
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casele de a le jefui, a le celor ce se refugiseră în 

mănăstire. Cu multă anevoinţă dar, sărind dintr'uă 

grădină în alta, abia putu isbuti dea se apropia, de 

locuinţa lui. Aci uă scînteie de lumină, pătrundend 

prin păturile care astupa bine ferestra casei, arăta, 

funestul spectaclu care se petrecea acolo. 

Două femei, din care una se afla în agonie, 

se sprijinea una pe alta. cu lacrimile în ochi, sco- 

ţând nisce gemete înăbuşite şi pronunţând cu amă- 

răciune numele soţilor loră ca perduți. 

Cât şi strada în care s'a petrecut lupta aceea, cât 

și capitala întrâgă, şi chiar ca populaţia care se jelea 

în acele momente, femeile aceste plângea şi se văi- 
tai ascunse, înăbușite cu ferestrele închise şi astupate, 

cu ușile zovorite și proptite tare pe dinlăuntru, în- 

toemind cele de înmormântare... 

Aceea care încetase d'a mai trăi și se afla âncă 

scăldată în sângele ei era Caterina, soţia neferici- 

tului m'l'tarii care venia bătându-i inima, şi cea care 

se lupta să o ajute, în momentele ei cele de pe urmă 

era Sora. femeia iubită de. Constantin. 

Se dice că femeia felt-febelului fu victimă a 
curagiului ei; căci, pe timpul luptei, eșise în curte 

cu uă armă în mâni; alţi dintre vecini arătă din con- 

tra, că ea nu sa fost mişcat afară din pragul uşei, 

şi acolo u fost lovită de un glonții în ţița stângă, şi 

cădu inundată în sânge și fără simţire, pe braţele 

Sorei, nurorei sale; șacâsta fiind asemenea, mai mult 

mârtă, perdută, neseciind de sârtea lui Constantin. 

Mama lui Constantin, cu uă ieână din nainte-
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şi cu uă făclie ţiind-o strâns în mânile sale, îşi da 

ultima r&sullare recomandând sufletul ei Maicei Dom- 

nului, și abia mai putând murmura, în agonie, nu- 

mele soțiului, şi al fiului ei. Dar atunci şi felt-fe- 
belul intra în casă. | a 

Femeile scâseră âncă un ţipetu de desperare 
credând că e vre unul din acei 6meni selbateci ce 

le violeadă domiciliul. 

Panica îngheţase sufletele acestora. 

Sora cunoscu îndată vocea militarului și se grăbi 

a ”] întreba despre Constantin, dar Catinca încetase 

da mai trăi, în acestă sguduire a unei înfiorătâre 

dureri. 

Vocea militarului se amestecă cu plânsetul și 

gemetele junei femei; şi ca martură la t5te neferi- 

„citele scene a le -dilei, începu a se gâgdi cum va 

“putea să împlin6scă, sub presiunea imemicului, cele 
din urmă datorii de Creştin şi soţii, 

EI rămase 'cu obrazii înţeleniţi pe palmele cu 

care se lovi, și şirdie de lacrime curse în jos pe 
mâni, stând nemișcat la capul murindei sale soţii. 

— "A! Constantin a murit! dise juna femeiă ru- 

pânduși perii capului de desperare, cel puţin daca 
vomi găsi rămăşiţele lui de a le înmormenta la un 
locă cu mama nâstră, 

Felt-febelul sdrobit de cugetare şi de durere, 
singurul omiă ce "i veni curând în minte, care să'l 
ajute, era smatritul din Isvori; dar cine cuteda a 
eşi în acea n6pte pe strade, sai şi diua măcar a 
umbla pe dinaintea casarmei, unde erai fără înmor-
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mentare atâtea victime? Nici case de vecini nu erait 

deschise, nici preută nu se găsia, nici biserică, şi 

nici un ajutorit nu era cu putință al avea... 

Acela care ar fi avut trecere în asemenea timpi 
a” fi fost numai bătrânul Ali; dar” el nu sciea 

nimici de asta împregiurare, şi unde să'l găsescă? Ali- 

baba €6nsă fusese dinaintea porţii despre faca casar- 

mei când trecuse comandantele Musulmanilor, mai 'ma- 

inte da se face conflictul. Cherim îi r&spunsese cu 

uă căutătură a ochilor la salutarea ce i o adresase 

acela aducend mâna de la gură pe turban; căci Ali 

cunoscuse pe colonelul turcii de la Șumla. 

EI, Ali, atunci fusese pentru a doua ră la Ca- 
tinca să o întrebe de ce nu sa mutat, după cum îi 
disese mai de dimineţă? 

Şi el daci, pe când se mişca oștirea trecând 
pănă în jos de casarmă, luase direcţiunea costei, a 

stradei ce scâte spre Isvorii, ca să mergă negreşit 

la smatritul, bunul cunoscut al felt-febelesii, soţiei 

vechiului său amicii. 

Nâptea acesta era rece și întunec6să, ca şi ini- 

mile celor» mai mulţi cărora nu le era asigurat şi 

chiar viaţa: stare deplorabilă de violinţă cu care un 
inemică trateadă pe cel învinsă. | 

Și ca să ne aruncămă âncă uădată ochii pe câm- 

pul luptei şi la durerosul spectaclu de care vomit ră- 

mânea isbiţi, săsimcăe datorie a da ajutori ne- 

fericitului, chiar fiind adversari, când este învins, 

desarmat şi într'uă stare de compătimită. Un inemică 
forte crudu, forte barbarii n'ar' înţelege acesta,
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Cu uă asemenea regulă, sa vedut și în n6ptea 

aceea într'una din curţile ce formedă costa mai din 

jos de strada casarmei, un casă d'asemeni. 

Eşind din casa sa daci, un Dietă bătrân numit 
Antonie, vede în bătătura curtei sale, un pompieră 

“ lungit pe pământi, plin de sânge, lovit de cartace 

în mai multe părţi ale corpului şi la capul sei doi 
Musulmani cari vorbea între dânșii. 

Pompierul era încă în viaţă; dar de durerile de 

care era chinuit, şi mai ales de receala umidă a 

nopţii, trecuse ca întrun fel de înţelenire şi aiu- 

rare. EL se uita” înlemnit în ochii celor de lângă 

capul seă care asemenea îl privea cu ochii băgă- 

tori de semă; dar pompierul aprope perduse de tot 

simţirea. 
— Cine este acest omiă? întrebă Musulmanul 

cel înarmat, pe bătrânul proprietară, arătându-i pe 

pompieră. 
— Nu sciu,-aga, respunse bietul omă clănţă- 

nindu-i dinţi în gură când vorbea, ei numai acum 

eşiiă din casă, și nici că l-am mai vădut pe acesta 

vre-uă- dată. 

Cei doi 'Lurci vorbiră ce voibiră între dânşii, 

și adresându-se în urmă către bătrâni îi dise: 

Caută de el că mdre!.. dise Turcul armat, 

ce semăna a oge lângă cel care era fără arme; şi 

ei îndută se departară prin fundul grădinei de a eși 
în deal, pe unde ai fost venit. 

Bătrânul. proprietară , încuragiată 6re-cum de 
disele Musulmanului, și după ce ei amândoi se de-
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părtară, veni lângă pompierii care din când în când 

scotea gemete, ca şi un omiă perduti. 
— Cine ești băete? ce te dâre? unde eşti ră- 

nit? întrebă Antonie pe nefericitul acesta lungit la 
pământi şi fără a putea ca să se misce. 

Pompierul aţintind ochii mari la b&trânul ee”l 

într6bă, se păru la început că privirea lui era uă 

agonie, că nitătura lui era rătăcită tot ea când pri- 

vea pe cei doi Musulmani; dar încet încet el își re- 

adună par că simţirea, şi dicând de vre uă două 

ori: Oh! maica mea! maica mea!.. căutătura o- 

chilor îi fu mai linistită privind pe bătrâni. 
El se îucerca să se rădice puțin, şi neputând 

întinse uă mână celui de facă. 

Sângele ne mai fiind înferbîntat precum când 
scăpase din luptă, răceala nopţii îi înțelenise toţi 
membrii corpului. 

Antonie se apropie ca săl ajute şi să!l asculte. 
Soldatul îl trase mai lângă. sine şi îi vorbi: 
— Vedi, adăogă el privindu-l cu uă căutătură 

_de încredere, puşea mea am lăsat-o acolo în fun- 

dul grădinei şi patrontașul, fă bine mă rog, să mi 

le păstredi dumnta! căcă noi suntemă triumfători!.. 

Bătrânul Antonie nu sciea ce să răspundă pom- 
pierului pe care îl vădu într'uă asemenea tristă stare. 

— Voescă ce-va spre căutare ? întrebă âncă uă- 

dată omul, cere-mi ce voesci şi eii ca Creştin sunt 

dator să-ți dau. 

— Mai "nainte de tote să cauţi să nu ia Pu$ca,
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vrăjmașşii noștri, și fă acestă bunătate să mi-o păs- 

tredi ! | “ 

— Voesci apă? îţi este ferigi? continuă Anto- 
nie înmirat că pompierul aprâpe când era să-şi dea 

răsuflarea îi vorbesce de acele lucruri. 

Cu tâte acestea el îi așternu subt un fel de 

umbrară de lângă casă, uă saltea de paie, unde îl 

ajută şi femeia sa de al duce şi al culea; îl înveliaci 

cu tot ce putu, îi dete de băută, și eşi de mui 

multe ori să "1 cereetede peste n6pte. 

Cel în astă tristă. stare nu făcea de cât a se 
audi gemând, și din când în când repeta vorbele: 

— Căci mai născut maica mea! maica meal., 

Trecând ast-fel pe după mediul nopţii, se vădu 

din fundul grădinei scoborându-se un omă cu ună 
felinăzașă. Acesta era unul dintre Musulmanii cari 

“fuseseră pe înserat, lângă capul soldatului (cel ne- 

armat Ensă) şi care venea cu 6re-care interest ca 

să "| găsescă, căntându-l cu lumina pretutindeni. 

Pompierul stând mototolit între cujâce și pă- 

tauri, cu care "l-a fost învelit bunul proprietară 

Antonie, adormise puţin şi uă sudiore rece ameste- 

sată cu sângele de la răni îi acopezise fruntea, 

Musulmanul îl găsi; şi apropiind lumina lanter- 
nei de capul lui, îl privi cu multă luare aminte. 

— Băiatul mei Constantine! murmură acesta 

uitându-se lungă la dânsul şi întoreând de mai multe 

ori împregiuru-i ochii ca cum war fi voit săl vedă 

cine-va; și ei am fost ca tine isbit de sorte, și pă- 

vintele teă mi-a făcut mult bine; acum sunt dator
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să resplătescii acea ospitalitate, acea facere de bine - 
copilului seii și întregei familiei lui. Sortea resboiu- 
lui este tot-d'auna nesigură și se cade să compăti- 
mimi în inima nâstrăpe cel care cade victimă. Pentru 
că, soldatul este tot-d'auna un instrumentă care se 
mişcă de voinţa despotismului... Când cei mari nu 
se învoesci şi nu se îuţelegii între ei, atunci tri- 
mite p'acesti fii ai morţii ca să verse sângele pe 
câmpul bătăliei. Alach! fie bine-cuvîntat și să a- 
jute pe acei cari se luptă în apărarea patriei... 

Şi Musulmanul murmurând aceste vorbe, ţinând 

cât putea ferită lumina lanternei la căpătâiul pompi- 
erului, cletina cu capul, şi ochi sei umediţi de la- 

crime îi întorcea când spre fundul grădinei, când 

spre cel care dormea. - 

Constantin era adâncit întwun visiă teribilă, căci 
fisionomia sa era schimbată, şi tresărea. Din când 
în când el scotea gemete pătrundătore. 

Musulmanul se aplecă să asculte ce mormăe el 
în visă, şi vorbele ce le audi de câte ori junele ge- 
mea, era: Maica mea! maica meal!.. Accsta atinse 
şi mai mult pe Musulmani. 

Constantin deschise ochii isbiţi de lumina lan= 
fernei şi presinţa, Musulmanului i se păru ca uă vi- 
siune. Îşi întârse repede capul d'a nu o mai vedea. 
Ensă Ali chiămându-l încet pe nume îl făcu să se, 
deștepte și să redeschidă ochii ce-i ţinea aţipînd. 

— "Le dâre mult, băiatul meă? îl întrebă bă— 
trânul, eşti tare lovit ? 

16
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Constantin grinţând dinţi în dureri dise: „bles- 

temaţii Musulmani!.; A! Ali ești? 
Respunde Ali-baba: — nu dice aşa băiatul meu, 

aceea ce vedi tu la acesti 6meni cu fesuri şi cu 

baionete este ordinul unui generală moscovă care 

comandă în lagări... Dar să lăsăm asta; spunemi 

mai ântâi, fiul vechiului mei prieten, ce-ţi este de 
lipsă? ce pociă face acum pentru tine? Datoria u- 
nui sânt prieteșugii mă povăţuesce să viu lângă tine. 

„_— O! bă&trânule Ali, scii ce-va să'mi spui des- 

pre maica mea? cândai venit să mă descepţi o visam... 
eram întrun visă spăimântătoră care âncă mă chi- 

nuesce!.. Dar despre Sora, spunemi și despre dânsa 

ce-va? A! maica mea şi Sora, să fie bine şi sănă- 

tâse; atâta doresc! Mergi Ali dacă se pâte să cer- 

„cetedi. despre dânsele; să îngrijesci de ele mai mult, 
de cât de mine... 

__— Bine, băiatul meă, răspunde bătrânul, numai 

să se facă diuă și fii sigură că numai eă sunt în 
stare să trecă pe dinaintea casarmei. Acum ndptea 

s'a, dat ordini forte aspre... Să scii 6nsă că numai 

un generali moscovil comandă în aste minute aici, 

cât şi în lagără. 
— Ali cercetedă de mamă-mea și vino de "mi 

spune... 

__=— Catinca, mama ta, băiatul meă, ce bine a” 

fi fost să mă fi ascultat, că eii am venit de două 

ori astădi să-i dic să schimbe casa... Acum te las: 

Constantine, băiatul mei, -și pănă a nu se face diuă
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mâine, sunt aică Ja tine. Înveselesce-te bine acum 
și dormi. | 

Și Ali-baba stinse felinarul, pentru a nu fi vă- 
dut de cine-vaplecând să se întârne pe unde a fost 
venit; dar Constantin după ce gemu de câte-va ori. 
şi repetând cele de mai 'mainte, se învăli până peste 
ochi ca să se arunce earăşi pradă spăimântătorului 
sei visă. 

Ali eșind în strada casarmei, audi un sgomotii 
ceva mai 'mainte, adică la locul unde se petrecuse 
măcelul. Acolo era grămădit un tumultă de Musul- 
mani și de Crestini, al căruia răsunet semăna ca un 
fel de alarmă. Ali se spăimântă şi se înturnă în= 
apoi, spre a merge la smatritul, ca să ocolâscă vre 
vă catastrofă, dupre cum își închipuia el, daca era să 
se mai întâmple ce-va. 

Eată ce era tumultul sus arătat, petrecut în a- 
cele ore după mediul aopţii, din 'naintea porţilor 
casarmei. 

De cu diua, până a nu se începe conflictul, 
mulțime de cetăţeni, afară de cei veniţi în deputa- 
țiunea cea monstră pe cari Fuad îi opri sub didul 
Cotrăcenilor, şi afară de ţărani, r&maseră coprinşi 
în midlocul armatei, ce fu repede mişeată d'a in- 
tra în Bucuresci. 

„Pe la orele două, despre diuă, unii dintre acestă 
cetățeni ; pătrunseră, sub tinta lui Fuad, protestând 
tare de arestarea, lor acolo, că ei sunt inocenți, Şi 
adăogând că ci ai fost venit după chiămarea, ce i 
s'a fost făcut de 6meni poliţiei, ca să iasă înaintea 

%*
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avmatei. Unul dintre acestia era un 6re care 'Toci- 

lescu, b&trânu, ca echipagiul, cu cai şi cu visitiă, 

pe care conflictul şi repedea mișcare a armatei îl 
apucase acolo. 

 Fuad se afla împreună cu Omer sub tintă, şe- 

dând pe nișce tobe și având dinaintea lor un focii 
* 

ardenăd de lemne lungă. 

Fuad scriea pe genunche, pe un volum 
de chârtie grâsă, raportul cu care se grăbia al es- 
pedia îndată Divanului, despre succesul armatei, în a- 

cea deplorabile di. - 

Duhamel plecase numai cu cinci minute mai 
"nainte, tot de subt acea tintă, unde se aflaii oficerii 

superiori musulmani, și se dusese să se repause: 
daca se putea repausa, la grădina unui particulară 

„din Dealul-Spiri, alături de viea lui Agi-Moscu, şi 
unde îi era gătit castirul. 

Duhamel &nsă se afla deplin mulțiămit de împli- 
nirea misiunei cu care "Țarul îl însăreinase, în prin- 
cipatele Române. Acum armatele rusesci puteai trece 
cu flori la ureche Milcovul, căci motivul era dat: se 
vărsase sânge... 

Cât despre cei care îl insultase pănă aci îi a- 
vea sub mâna sa, ca pe nisce şoreci într'uă cursă, 

Ca, și fulgerul dar se scrise generalului de cor- 
pusii, de la Bărlaţ, să intre, ca într'uă provincie, în 
Țera Românească. Cât despre 'Purei eraă socotiți 
ca nisce slujitori ai sef,.. 

„Cei închiși în Cotrăceni, când audiră detunarea 
fnciliadei şi canonada de la casarmă, începuseră a
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rupe vestmintele de pe denşi plângând, şi uă amară 

agonie îi coprinsese, v&dânduse înșelaţi, târâţi în-- 

tracest chipii în arestul inemicii. În durerâsa lor 

plângere, că Românii sunt macelăriţi de inemică, se 

gândiră, indignaţi ca și populul, la lagărul de peste 

Oltă al lui Magherul; că Magherul îi va r&sbuna; 

puţin le păsa daca conflictul întins prea departe în- 

tre "Turci şi Români, ar” fi periculat viaţa loră. 

Lagărul turcescii âncăd se putea aștepta la una 

ca acesta, și d'aceea tâte precauţiunile nu lipsi da 

fi luate. 

Totă oștirea petrecuse nâptea subt arme... 

Câmpul de la cel dântâi sată şi pănă în centru ca- 
pitalei era acoperit de trupe. Focurile ardeaă din 
loci în locă, ce împrăştiau întunericul şi încăldiaă ; şi 

pe când uă colsnă a infanteriei musulmane punea 

capul să se repause uă oră, alta sta de gardă în 
picidre. “ Cavaleria, artileria, totul sta pregătit cu 

oficeri inferiori şi superiori cei ce redacta raportul 
„cum diserăm, sub tinta cea din centrul lagărului. 

Boiărul care se găsia cu echipagiul săă în mid- 

locul ordiei, şi pe lângă care se mai grămădiseră şi 
alţi mulţi, cerură de la generalisimul Omer, da li 
se acorda voia şi a li se da; uă gardă, să pt să 

se întârne în capitală, fie care pe la casele loră. 

Uă escortă de cavalerie se orândui d'a conduce 

pe acestia cari se adunară mai bine de 10 de in- 
dividi, eu ordin d'a i transmite caimacamului Canta- 

cusino, la Metropolie. _ 

În fine trecuseră orele două şi numerosul acest
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convoiii plecase din lagără mergând încetă spre a 
intra pe bariera Spirei, | 

Din distancă în distancă el fa oprită de patra- 
lele ce pădiai, cerând de la oficerul care mergea în 
fruntea sa, cuvântul de ordine. 

Noptea era fârte întunecâsă și numai câte-va 
stele erai dărite pe ceră. Vântul sufla, rece, şi ne- 
audinduse alta, de câţ tropoitul cailor şi zornăitura | 
spadelor pe unde trecea acei câptivi. Bieţii Gmeni 
mergând pe josii, cu capetele plecate, şi numai 'Lo- 
cilescu, bărbat grosă şi cu pentece mari, învestit cu 
anteriăi și cu giubea, şi în calescă; erai purtaţi după 
capriciul acestor Musulmani. La, barieră îi ţinu cam 
mult penă să se dea cuvîntul. Acolo se aflu aprâpe 
uă companie turcâscă. De la barieră mai fură în 
vre uă trei locuri opriți pănă ajunseră în dreptul bi- 

„Sericei Spirea-Veche. Dinaintea porţilor monastirei 
se afla earăşi uă ceată, numerâsă, ca cum străjuia pe 
cei închiși înlăuntru. De acolo fură earăși opriţi de 
două ori pănă dinaintea casarmei. În dreptul por- . 
ților casarmei ardea un focă mare de lemne grămă- 
dite, care lumina morţii şi doi cai lungiţi d'a cur- 
medișul stradei, unul voşcut, care fusese al lui Che-. 
rim Și unul albă, al adiotantului cel înpuşcat de Dincă 
Bălşan. 

Acei 6meni se înfiorară de astă spectaclu pri- 
vit la umbra hopţii şi la lumina focului. Couvoiul 
aci fu oprit, interogat, cercetat și poprit mai mult 
de cât ori unde, de mulțimea aceea întărâtată de 
mirosul prafului de puşcă, de vederea sângelni ce
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âncă aburea, şi de privirea astor 6meni aduși ca 

sclavi. 

Acâstă grămădire de 6meni şi larma care se a- 

udia, era tumultul de care Ali fusese isbit, când e- 
şise pe câstă, din susul grădinei unde zăcea Con- 

stantin, i 

Convoiul fu înturnat îndărăt de la porta casar- 
mei nepermitându-i-se trecerea înainte pentru mulţi- 
mea cadavrelor care zăceaă pe strade. 

EL fu înturnat cu acea regulă şi popriti din locă 

în loci, pănă în căpătâiul stradei. De acolo se diri- 

gea la stânga, spre Dudescu, şi din Dudescu trecând 

puntea în dreptul casei Brâncovenesci, o luă pe lângă, 

casa Metropolitului, din faca bisericei Măoureanul; 

care casă fusese prădată, și curtea-i era; plină de 

trupe ; merse înainte cu călcătură hidâse şi în îngâ- 

narea nopţii, cu înfiorătârele acele sunete produse 

de vorbele injuriose ale inemicului, pănă ajunseră, 

dinaintea bisericei Slătarii. Acolo două compănii 

dormiaii cu capetele pe trotoariă, cu râniţile pe spi- 

nare și cu armele în mâni. Ei fură cercetaţi,.cei. 

veniți cu convoiul, ca şi dinaintea casarmei. Alătu- 

rea în căpătâiul stradei lui Şerban Vodă, erai a- 
ședate două tunuri cu două erbării şi cu tunarii cu 
fitilurile în mâni aprinse. În midlocul Lipscăniilor, 

spre uliţa ȘŞelarilor, asemenea erai două, care domi- 

nai direcţiunile stradelor, și mai departe de acolo, 

spre Sântul George, asemeni altele ; și tot orașul era 

ast-fel baricadat, încât convoiul sus dis abia despre 

diuă putu intra pe poita Metropoliei. :
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În casele metropoliei, se afla caimacamul cel noii 
numit, înpreună cu P. $. 8. Metropolitul şi cu ună 
mulţime de boiări, cei ce își frecati mânile desbătând 
Jucxurile, fumând, bend cafele şi mai toţi cu bucuria 
descrisă; pe facă... Unii &nsă şedeaii pe sofale şi pe 
jeţuri, tristi şi serioşi.  Costase prea scumpi sacri- 
ficiul prin care se suprima uă revoluţiune naţio- 
nale, — costase sângele fraţilor Români... 

Caimacamul mai eu s6mă credu ca uă faptă 
umană şi generdsă d'a scrie lui Magherul cât mai 
iute, trimiţându-i un înadins curieră, îndemnându-] 
să, desfacă lagărul, şi cât pentru stma sa, promiţen- 
du-i Gre-care rEsplătiri. — EL scrise să se 'ntârne şi 
oștirea care mergea spre Râmnică... 

Convoiul dar fu oprit în curtea metropolii, şi 
Gmenii fură liberaţi, 

“Pocmai se ivea faptul dimineţii, cu uă roșață, 
la okisonte care se părea ca cum cerul era acoperit 
cu sânge.  Sunarea fanfarei se andi numai de trom- 
petele inemicului. Trompetele soldaţilor români la, 
casarmă numai erai în viaţă, ca și atâţi bravi ale 
cărora cadavre stai îngheţate fără înmormântare pe 
stradele Bucureseilor. 

Ali-baba, acel generosi Musulman, se duse să 
cercetede la diuă, ca și Antonie proprietarul casei, 
pe Constantin pompierul. | 

El Ensă numai era. Uă femeiă, ca uă apari- 
țiune a unui Angel, venise n6ptea de "1 redicase şi 
1 strămutase în spitalul din Michai Vodă, care e în 
depărtare de :250 paşi de acolo. | !



SM UŞATOLUL. 249 

Amândoi acesti bătrâni rE&maseră : înmărmuriţi 
întrebându-se unul pe altul ce sa făcut soldatul care 
a rămas n6ptea acolo? 

Musulmanul eletinând en capul şi i mişcând me- 
reiă mânile, plecă de aci gânditoră şi neînţelegând 
cum se întâmplă acesta ca să nu găsâscă pe Con- 
stantin băiatu lui. 

EI eşi pe pârta din faca caselor d'aci, traversă 
numai strada despre Isvoră şi intră în curtea lui 
Ștefan Ghin2ă, în care şedea smatritul. 

Urcându-se sus, găsesce pe numitul şi cu femeia 
sa trisți, şi pe felt-tebelul travestit în îmbrăcăminţi 
civile. Acesta plângea spuind de mârtea soţiei sale, 
şi ceea ce era, mui mult, ceea ce era mai durerosi, 
nici preutii nu putea să aducă, nică pregătiri de în- 
mormântare a “i face, și nici el nu putea umbla pe 
stradă. Și .că pentru a eși din casă fusese nevoita 
trece prin grădini şi a umbla furişat, 

Ali se făcu galben la facă, măsură a ochii pe 
stăpenul casei și pe telt-febelul cure plângea, şi apoi 
ÎŞI scărpină sprâncena, fără a dice măcar uă vorbă. 

Smatritul cunoscându-l că e un amică bătrân 
legat de interesul familiei felt-febelului, î îi dise să şeadă. 

Ali fără a dice nimici şedu pe uă laviţă de uă 
parte, scâse ciubucul de după câfă, îl umplu şi fumă, 
resucind în ast “timpu de mai multe ori mustața și 
fiind cufundat în cugetări. 

După ce fumă, își seutură binişor ciubucul şi '] 
puse ear după goi, salută şi eși tăcend. 

EL se duse d'a dreptul în lagără, să solicitede,
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prin un ciaușiă, vechii al săi comfrate de arme, un 
ordin speciale, de la căpetenia, armatei, către coman- 
dantele trupelor din capitală, de a fi liberă redica- 
rea și înmormântarea, sogiei celui de mai sus. 

EL tocmai pe sâră se înturnă cu acest ordin, din 
lagărul lui Omerii, și veni earăși în casa smatritului 
unde găsi și pe felt-febelul. 

Toţi morţii cei-lalți de la casarmă, şi al cărora 
numări trecea mai bine de uă sută, s'a fost dat or- 
dine să nu se redice și să nu se. îumormântede de 
cât toemai în a putra di de la acel evenementiă. 
Între acestia nică unul dintre : ai Musulmanilor nu era, 
vădut. | 

Smatritul mulțiămi lui Ali de acestă bunătate a 
sa; ear felt-febelul care ura naturalemente pe 'Lurei, 

în acestă împregiurare, pentru acea facere de bine, 

» îmbrăţişă cu lacrimile în ochi pe bătrânul Ali. 
A doua di la orele nouă şi jumătate, merseră 

cu toţi, adică smatritul și felt-febelul, la casa aces- 
tui din urmă, ca să rădice pe mârtă; ear Ali le des- 
chidea calea spre casarmă, p'între acea mulțime de 
victime cădute şi soldaţii. înverşunaţi turci, arătân= . 
du-le teschertoa de trecere liberă, subsemnată de 
Omeră. 

Cortegiul era simplu de tot şi lipsit de .ori ce 
pregătiri ce populul Crestin a consânțit prin obiceiii; 
căci un preutii de la biserica, - Isvorului, în timp ce 
inemici. Orucei furnica pe tote. stradele, n'a putut 
veni ca să redice pe moită, de cât pănă la psrta 
din jos a Curtei-arse, unde el sta așteptând cu un
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epatrafir la subţidră; ear clopote pe la biserici nu 
era de fel ertat a se audi. 

In curgere de ştse luni nu s'a audit în capi- 
tala României sunarea clopotului la biserici. 

Cei de mai sus însoţiaă funerariul întruă tă- 
cere profundă. Patru 6meni duccă patul pe care 
era, așternut uă velinţă pe care âucd se vedea pete 
de sânge, şi întrun sicriii de scândură de bradă, era 
resturile femeei reposate, în cea mai mare simplitate 
și sărăcie, cu un petecă de pânză aruncată d'asupra 
p&nă pe ochi şi eu câte-va flori galbene la capul 
ei, și numai un băieţelă ducând alăturea un lumî- 
narmnică de lemn cu uă lumînărică ardend. Alt-fel 
ar” fi fost peste putință să o pâtă scâte; căci nu se 
putea nimici tîrgui fiind tîrgul de tot închis în a- 
cele dile, şi nimnlui aprâpe nu-i era permis d'a um- 
bla prin piaţă sai pe strade; vEdânduse numai es- 
cadrâne de lănce i şi carabineri turci, infanterie Și 
artileriă care încrucişai stradele în tote direcţiunile | 
Bucurescilor cure se găsia atunci în cea mui tristă 
stare. 

Spre a merge la biserica Isvorul, nu era alt 
chipă, de cât a trece prin Curtea arsă, a ocoli m9- 
năstirea Michai-Vodă, pe strada domnâscă şi a lungi 
pe I6ngă casele cu typographie ale lui Carealechi, 
strada pănă la acea biserică, 

După obiceiii, cortegiul fu oprit în stradă toc- 
mai în faga monăstirei, de a se da bine cuvîntare mor= 
tului; dar pănă a nu pune la umeră 6meni drugii 
de 'care se ţinea patul funebru, aprâpe că fuseră cu
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toţii călcaţi și striviţi pîn picidrele cailor unei co- 
l6ne de cavalerie inemică, ce făcea escortă genera- 
lului Duhamel; care tecea într'uă trăsură cu cai 
buni și cu cocerul cu căciula în patru cornuri, mer- 
gând ca un Joe, însoţit de trăsnete, spre grădina ce 
o numirămi, din Dealul-Spiri. 

Tot cortegiul funebru fu dat întw'uă parte, şi 
r&mase ca cum -s'ar fi lipit de oblânele unei băr- 
bierii d'aci, pănă trecu acest generală, care nu voi 
nici a întârce ochii spre patul acela, funebru. 

Căţi-va militari atunci scoțând capetele din uşa 
unei câreiume, în care erai ei ascunși și travestiţi, se 
uitară cu turbarea în ochi şi en blestemul pe bus, 
pe urmele convoiului generalului; ei diseră bleste- 
mând pe inemici: — lasă să se preumble 'Purcul şi 
Muscalul, ca stăinul în sată fără câini, că vomil vorbi 
noi după trei patru dile, pănă ce va veni Magerul 
cu 6stea!.. | 

Toţi așteptaii de siguri armata românescă şi 
pe Magherul, a veni să lovescă pe inemică în ca- 
pitală. 

Dar, în astă, stare de jeale și de apăsare pentru 
întregul Bucuresci, în acele momente când se întâl- 
niră și se priviră fașă ?n facă, dinaintea lui Michai- 
Vodă, unde era spitalul, aceste două spectacole: mâr- 
tea și însuperbirea concherantului!,. pe când acest 
cortegii funebru fuse înbrâncit la uă parte cu a- 
tâta despreţii și aprope călcat în pieidrele cailor, 
ese de la una din ferestrele spitalului, ce avcă ve- 
derea drept în stradă, un capi legat peste frunte cu
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fășii de cârpe albe al unui bolnavii; el se vădu re- 

dicându-se şi cletinându-se încetinel, care ar fi voit să 
arate salutarea, sa ferbinte şi durerâsă aceleia care 
era dusă la mormântă. O! Dumnedeule! un ţipetă 
sfâşietorii s'audi, şi capul dispăru înlăuntru... Acel 
ostaşii ce se redicase cu capul pe ferestră să pri- 
vescă în stradă, era pompierul Constantin care cădu 
întrun leșină, încredinţându-se că mama lui era dusă 
pe patul funebru, și că el pentru tot-d'auna nu era 
so mai v6dă. Oh! maica mea! maica mea! strigă 
el mai mult morti de suferinţe... 

După patru dile spectaculul acesta se reînoia. 
Felt-febelul duse la mormântii și pe fratele seă 

Stefan, cel ce a fost cădut puţin mai la vale de la 
casarmă, și pe care îl trecu, cu lacrimile în ochi Şi 
cu inima strivită de amărăciune , tot pe acea stradă , 
spre a eși către biserica Isvorul.



XIV 

Desfacerea Lagărul din Câmpul lui Traian, 

Cât este fericit omul avend lângă dânsul pe fe- 
meiă care să/'l ajute, să însufleţâscă şi să-i îndul- 
cescă durerile! S'a vădut uă femeiă care, în câm- 
pul bătăliei, s'a lăsat a fi sdrobită de picirele cai- 
lor cavaleriei inemice, căci w'a voit să părăsescă 
pe omul ei, ce căduse cu braţul sfărămat de pro- 
iectile, înt'uă, înferbîntată luptă *). Pompierul asemeni 
uitase suferințele sale, ajutat de Sora ca să pără- 
sescă spitalul militară de la Michai Vodă, unde ză- 
cuse ca uă săptămână, și săia, împreună cu dânsa, âncă 
convalescentă și cu cicatrice pe corpul lui netămă- 
duite bine, să ia direcţiunea spre Romnicii ; ajutân- 
duse unul cu altul, ca două lăstare ce se împletescii 
Şi se strângă bine una pe alta, ca să resiste în cou- 
tra vijeliilor. 

Așa dar Sora care iiubesce pe Constantin pănă 
la mari sacrificii ce le face pentru dânsul, căută a'l 
scula din patul zăcerii; îugrijise âncă din acea n6pte 
când "1 adusese la spitalii spre căutare, alua Şi armele 
lui şi patrontașul ce el i le recomandase; şi apoi 
NI 

*). n asemenea casii s'a întâmplat la 849, în lupta dela Mediaşi, între grenadiri arinatei generalului austriac Puchineră, cu cea a generalului Bem.
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împreună eşiră din Bucuresci, pe bariera Tîrgovis- 
cei; el fiind înfășurat cu legături, și mâna stângă 
țiind-o suspendată pe pepti, fiind-că în acea parte 
priimise, lovituri periculdse; ceea ce face mândria 
bravilor ostaşi... Pretutindeni unde s'arătai ei, ast 
convalescentă și cu juna lui fidanţată, care era so- 
cotită de sora sa, sătenii şi călătorii le îufăcişa tot 
concursul şi ajutorul loră. Ei erai priimiţi de toţi 
ca un oștașii Român cu sora sa scăpaţi din. luptă, 
îmbrăţișaţi cu entusiasmii, şi tâte midi6cele, tote în- 
lesnirile li se făcea și li se dedea ajutâre de călă- 
torie, spre a ajunge mai curând la locul unde mergi, 
Şi așa ei numai în două dile, Constantin pompierul şi 
fidanțata lui, intraseră în Pitesci, și traseră la 
un locă isolat, la un schituleţă părăsit : 'Lrivalea, 
unde şedea numai un călughări care “i-a priimit. 

Pompierul &nsă reînsufleţindu-se îndată ce aerul 
câmpului îi primeni puterile, petrecând două trei 
dile pe sub dealurile de la Qârcinovă şi dincolo de 
Aygeşi, în marginea acelui orașă unde e schitul 'Tri- 
valea, imaginaţia lui era îuflăcărată, peptul s&ă batea, 
de dorinţa care o avea să ajungă mai iute la lagărul 
de la 'Troian, către care ŞI nefericitul felt-febelul 
se pornise, după înmormântarea soţiei şi a fra- 
telui săiă. | 

După ce fură repausaţi, Constantin și Sora, la 
acel sihastru de la Trivalea,, plecară prin midlocul . 
pădurilor, spre monastirea Cotmeana, şi scoborâră 
în valea 'L'opologului. Distanga de aci e fârte scurtă 
p&nă la Romnică. Ei se suiră cât-va pe cursul ''o-
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pologului; priimind cum diserămă ajutore prin tote 
satele pe unde treceaii, şi grupe de iocuitori cu fe- 
mei şi copi eşindu-le înainte, făceudu-le tot felul 
de îutrebări şi vărsând lacrime pentru dânșii. Ei 
trecură rîul 'Topologul, în dreptul poştei, de unde 
mai merseră cât-va, spre a se suipe Dealul Negru, 
de unde Oltul este vădut, oraşul Romnicul și chiar 
Câmpul lui "Traian. De pe culminea acestui munte, 
o! Dumnedeule! Oltenia este bine privită! Oltenia, 
istorică şi Carpaţii,—'Termopilele Românilor! 

Pompierul audi de acolo detunarea tunului mai 
la vale pe marginea opusă a Oltului, ce îl făcu a 
tresări, ca cum sar descepta. dint”un visă teribilă. 
Detunarea acesta se repetă și părea că se măresce 
prin mulţimea gurilor de focuri ce se audiră de- 

„parte pe cursul Alutei. 
Ten&ra femeiă, care mergea alăturea cu conva- 

lescentul, privi şi dânsa cu un ochiă înflăcărată, ea 
şi soțul ei acest militară, pe întinsul şesă dintre 
Romnică și Riîureni, unde -vEdu strălucind la rada 
s6relui, armate mişcându-se în tote direcţiunile, şi 
fumul şi pulberea redicată de pici6rele cailior, înăl- 
țându-se ca nisce nuori ce învălescă atmosfera. A- 
câstă fiică cu căutătura dulce şi plină de graţii luă 
un aeră așa de seriosi, avea în căutătura ei un ce 
marţială și selbatecă, din diua când audise tunul 
detunând în faca casei unde espiră mama fidanţatu- 
lui ei, şi credu un minut că şi aci va fi tot 
asemeni uă verşunată luptă, între Români cu ine- 

miculă,
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Pompierul strângendă căldurosă mâna ei îi dise 
arătând cu degitul: „„vedi ce este acolo? Duninedeă 
șcie ce se petrece acolol!... i mulțiămescă Sora 
mea că tusei ajutat de tine ca să pociu, în aste 
dile, veni până aci. Mie, când nu'mi maj remase 
nimici pe lume de cât fiinţ: ta; care am perdut 
părinte, pe mama mea, am perdut aprâpe și viaţa 
tăcându-mi datoria către țeră, oh! mă uită la tine 
ca la un Ângeriă al vieţii! Acum, audi tu acolo, din- 
colo de malurile Oltului, este lagărul unde comandă 
Magherul, şi sunetul armelor şi detunarea tunurilor 
este sunetă de serbătorire pentru un ostașă care este chiămat să se lupte pentru apărarea pământului stră- 
moșilor sei... Se face uite uă stare de. arme şi s'a- 
ude toba; trupele se mișcă, şi tunurile încep din noă a detuna... Dar cine scie ce este acolo acuni? 
Lagărul a fost isbit pâte de niscai-va, vrăjmaşi , şi ai noștri se luptă ca să-i îmbrânciască...  Ori-eum 
acolo sunt Românii fraţii noștri, și tunurile ce se a- 
udă sunt ale lor, care lovesc, bată, pătrundă Și sfăramă mai bine de cât tunurile vrăjmașului; pen- tru că Românii care le mânuescii sunt eroi; pentru că ei îşi apără luptând patria şi libertatea. O! îţi muţiămescă prea mult Sora mea că tu m'ai adus pEnă aci să fiă martură la acestă întoemire serbă- 
tor6scă, colo sub malurile de lângă Râmnică, la acea 
margine de Olt... Să trăiască fraţi nostri de arme!. 
să trăiască, Oltenia, fiind-că numai acolo flutură st6- 
gul pentru care noi am jurat în Bucuresci,, stegul 
Libertăţii!..« “Şi el sărută pe astă cop'lă, căreia de 

17
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pe culminea Dealului Negru, îi arăta ţerm'i -Oltului 
şi Câmpul-lui- Traian; și ea în acele momente, plâu- 
gea ca și fidanţatul ei, vorbind despre mama lui 
care își dedese ultima r&suflare, în nisce momente 
prea nefericite, în braţele ci. , 

Ea &nsă mișeată de curiositate ca să scie în a- 
devăriăi ce se petrecea pe câmpia de lângă Romnicii, 
dise să întrebe pe nisce săteni călători cari veneaă 
despre văile învecinate, cum și pe nisce particu- 
luă ce urcati e6stele dealului despre Oltă. 

Ei întrebară pe săteni, cei ce vădând pe mili- 
tară și pe fată, "i-a salutat cu respectă descoperin- 
du-și cupul şi oprindu-se dinaintea lor a le vorbi. 

— Nu seimă ce va fi, răspunseră sătenii la în- 
trebarea ce le făcu amândoi de o dată, şi Sora şi 
Constantin; scimă atâta că este mare pregăt re de 
este la Câmpul-lui- "Traian... Audimii şi noi şi ne 
mirămă! Dar D-vâstră nu veniţi cum-va de la Bu- 
curesci? am audit că acolo este r&ă?.. | 

Constantin spuse sătenilor cu ochi înflăcăraţi 
şi cu inima sdrobită, de unde ei veniră şi ce fel aă 
iăsat Bucurescii. După acesta 6menii le ură de să- 
nătate şi continuară câlea lor. 

După puţine minute ajunseră și acei călători 
de pe calea Romnicului, pe care îi întrebară ase- 
meni. Acestia erai nisce curieri pe care îi trimisese 
că;măcâmia din Bucuresci, cu ordine, şi 'ntre dânșii 
se afla, şi un oficeriă deghisat venit să spionede lag5- 
ral; şi cari se înturnaă înapoi nepermitâudu-li-se a, 
trece Oltul, fiind-eă se cunoscea cu ce scopă eraă trimiși.
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Vre uă câţi-va, lipeani ănsă îi oprise Magherul tn la- 
goiu. 

Oltenia asculta de Guvernul revoluţiunei ce or-. 
dona.  Magherul era dictatorele ei. 

Constantin audind acesta fu mişcat de bucurie, 
încât uită în acele momente durerile suferinței sale, uită că eşise din spitală şi că perduse mai tot sân 
gele, în lupta de la Spirea. 

— Ul! daca este așa, dise el,-apoi şi ei sunt unul care sciă a lupta şi a înfrunta mârteal!.. Îţi mulțiămescit Damnedeule că am ajuns pănă aici! Şi 
Sora mea, să mergemi dar, să grăbimă, ca în acea 
di când tot amândoi grâbiamă să ajungemă mat cu- 
vândă la palatul unde Guvernul şi populul cereaă a- 
jutorul nostru. Să mergemi, Sora mea! 

Ei nu putură a înainta penă s&ra decât la al 
doilea sată, spre Romnică, unde se opriră pănă a 
doua di. - - ” 

Eată ce se petiâcea la Râmnică,, în acea qi 
când pompierul, de pe culminea Dealului Negru, au- 
dise detunarea tunurilor, | 

D.n minutul ce s'a petrecut conflictul la Bucu- resci, câte-va ore a fost de ajuns ca acestă uuvelă, să ajungă în lagărul din Câmpul-lui- Traian. Ca prin puterea electrică aflară capi 6stei și soldaţii totii ce s'a întâmplat. Ear sosind Dincă Balşan, cu soliaț i cu care a fost plecat din casarmă, âncă, plini de sângele fraţilor căduți în luptă, tâtă tabăra fa turburată, şi uă singură strigare s'audi între șirurile 
de militari şi panduri : — mergemiu la Bucuresci |, pre- 

R
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Lai - 

„cum qicâă și cei din Bucuresci: o.să vie fraţii noş- 

tri de peste Oltă!.. Pentru un minut manifestaţia, 

soldaţilor fu de a striga: la Bucuresci! asupra vrăj-- 

mașilor străini care ne-a călcat drepturile ţărei!.. ânsă, 

ei privind la sângele ce soldaţii veniţi purtuii în faca 

lor şi pe îmbrăcăminţi, și ascultând şi cele ce ei spu- 
n6i, cum merseră lucrurile, se înfuriară mai tare, şi 

începură a blestema de o potrivă pe inemicii din 

lăuntru, cât şi pe cei din afară străini... Dreptă ei 

ca Români simţiră prea grei afrontul adus patriei 
lor, prin uă călcare nemotivată a armatei musulmane, 

când "Turcia fusese socotită, după tractate și după, 

Constituţiune, de uă aliată a Românilor. Nuvela acesta, 

dar fusese uă lovire de trăsneti pentru toţi; și din 

ce în ce strigările și manifestaţiile militarilor eres- 

ceai strigând: — La Bucuresci asupra vrăjmașilor 
“ patriei n6stre!.. la Bucuresci!.. la Bucurescă!.. 

Ca, să dămii uă ideie lectorului de forţele ce Ro- 
mânii eoncentrase în acel timp sub Romnică, vomă 

descrie pre cât se va putea lagărul organisat de Ma- 
gherul la Câmpul-lui-'Praian. ” 

Râmnicul, orașii important, situat la pâlele Cax- 
paţi ilor și în marginea Oltului, martură la tâte eve- 
nementele ce istoria înregistredă de la conchista Ro- 
manilor și pănă adi; putea a se făli, că și 'n acestă 
epocă, conţinea, braţul seă puterea cu care România 
ar fi putut impune străinilor. respectă. 

__ Posiţiunile sale locale, cât şi aceea a munţilor 

ce menţionarămi, i ar" fi venit în ajutori, daca Des- 
tinul insufla unui bărbat curagiul marilor întreprinderi,
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Câmpul-lui-'Traian se găsesce situat ce-va mai 
la vale de tîrgul Râmnicului: e un deluleţii cu uă bi- 
serică, și -câte-va, case, cu uă poiană întinsă dinainte, în 
fagă, cu apele Oltului și cu târgul Râureni. La spatele 
acestui câmpi, după dealuri, sunt Ocnele mari. 

Numele acestui locă e consacrat din timpii când 
marele imperatore Roman își aşedase cartirul stă 
în midlocul legiunilor, făcând campania în Dacia, 

Pe: dealul: acesta, lângă bisericuţă, care domină 
cu vederea locurile cele mai departate de la Rem- 
nici, era aședat cartirul generale al armatei româ- 
mescă ce asculta de ordinile lui Magherul ş'ale lui 
Pleșoianu. 

Armata care întrecea cifra de 12,000 6meni, o- 
cupa acestă câmpă, aședată cu tactică, fie-care fel 
de armă, după posiţiune: în centru era infanteria, 
regulată de regimentul de la Craiova, sub comanda 
Pleșoianu, la drepta cavaleria sub Mavrocordat, Și 
artileria sub Ciocârlan. Armata cea neregulată, coma 
pusă din dorobăuţime şi pandurime forma un lagăr 
separat dinaintea, Câmpului-''raian. Lagărul acesta 
avea. figura unui paralelogram cu uliţi încrucișate , 
şi cu covergi de frunzare, în care se adăpostiaă ca- 
tanele.  Dorobanţii şi pandurii asculta de ordinile lui 
Magherul, și care putemiă dice că făcea partea, cea 
mai tare a lhgărului. Vestmîntaţi dorobanţi cu por- 
tul deosebitelor districte, unii cu ghebe lungi şi al- 
ţii cu scurte, lucrate în flori gă'tănite, cu cioareci de 
aba asemenea găităniți, cu tusluci peste încălțăminte, 
încinși cu sileafă peste midlociă, în eare ei purtaă p:s-
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tole şi iataganiă, pe capă cu căciulă de hărsie nâgră 
numai cu un semn ostășescă în fundă, cu uă sineață 
colea ghintuită, și deprinşi a lua rândanica din sboră:; 
Gmeni forte curagioşi, capabili de fapte eroice; 
mergi ca uă săgctă pe nisce căluşei mici dar fârte iuți, 
Și ca și pandurii cercați mai de multe ori cu lupta 
şi deprinşi a mirosi earba de pușcă, ei vorbeaii de 
resboiit ca cum ar vorbi de ospeţe şi de cumetrie... 
Pandurii vestmintaţi cu costumul vînătorilor munteni 
și al populului Oltenii, înarmaţi cea mai mare parte, 
cu coase și cu lance, cu pistoale și cu sineţe: de vî- 
nâtore, ci se credeai cei mai tari despreţuind pe i- 
nemici, asceptând cu nerăbdare dina luptei şi stri- 
gând întruna: „„mergemă asupra Bucurescilor să ne 
batemă cu 'Turcii...4 

Magherul ca căpetenie acestor trupe și mai 
„mulți oficeri pe lângă dânsul, le dedea ordine şi le 
susținea curagiul și entusiasmul prin chiămaxrea ce 
el le-o făcuse. 

Aci calul nicheza d'uă eroică energie, şi trompa 
vesuna ca în împii antici când legi6nele Romei se 
acopereaii, pe aceste locuri, de triumfuri strălucitâre. 

Ca punetă de sprijină lagărului, Guvernul tri- 
misese două companii către Argeși. Una dintre ele, 
comandate de căpitanul Zalică cum am maj arătat, se 
instalase în Pitescă, pe unde ar” fi fost calea inemicului. 

Pentru reparația armelor, se formase un atelieii 
în midlocul lagărului, în care meșteri cei renumiți 
puneau tâtă activitatea lor, spre a da Iptătorilor 
îndestule ame; cu care, daca ami fi avut de ajuns,
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Țera atunci ar” fi dat sute de mii de braţe pentr 
diua luptei. . . a 

Magherul care urma a simţi de uă potrivă cu 
soldaţii și cu pandurii, cercând uă, aceiași durere şi 
uă aceiași isbire ca și dânşii, ţinu un consiliă de 
resbelă cu toţi căpitanii şi cu toţi bărbaţii revolu- 
țiunei ce se găseaă în giurul s&ă. El așteptase să 
vedă in lagorul săă viind guvernul L.ocotenenţei, ca 
împreună să deliberede despre sârtea ţerei, în ase- 
menea împregiurări critice. Dar el fusese părăsit în 
cele din urmă, dile a le evenementului; că membri 
guvernului şi toţi cei-lalţi, în loci de a veni în la- 
gărul de la "Traian, aceea ce era uă neapărată da- 
torie, se făcuseră nevEduţi din capitală și trecuseră în 
Transilvania pe la Brașoviă.  Magherul aşteptă uă, 
di, două, ună septămână şi nu vădu viind în lagsră 
de cât soldaţii cei scăpaţi din lupta din Dealul-Spiri, 
și vre uă câţi-va lipeani şi agenţi ai caimacamalti 
Cantacosino, cel ce-i seriea, des, să depue armele și 
să împraștie lagărul. , 

| Magherul voia să scie cum stă Bucurescii, ca 
să scie ce cale să ia, cu cousimț'mântul guvernului 
Locotenenţei șal naţiunei întregi, d'a protesta cu 
armele în mână pentru un sântă dreptă ce îl căl- 
caseră inemici sei. O! greşală însemnată fu a Gu- 

vernului d'a părăsi pe Magherul şi lagărul de la 'Lra- 
ian, când de datorie era ca toţi bărbaţi reveluţiunei, 
tâtă inteligința română, şi tâtă națiunea să se afle 
acolo, îndată ee s'a vădut că 'Pureii, sub ordinile lui 
Duhamel, nu voesce a ţine bune relaţiuni cu Gu
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vernul ce fusese recunosent de chiar Înalta Poartă... 
Magherul serise în mai multe ronduri, sai să dicemi 
aruncă mai multe epistole pe ori cine găsia, de a le 
aduce la Bucuresci, adresându-se la Guvernii şi la, 
renumiţi bărbaţă, întrebându-i ce să facă. Una din 
aceste serisori o aduse un Costache Mărculescu care 
veni de la 'Tîrgu-Jiului şi trecuse pe la Romnică. 
EI preumblă acea epistolă din mână în mână prin 
Bucuresci, fără a putea să ajungă la Guvernii, aă 
căruia membri se făcuseră neveduți, lăsând reședința 
țerei în starea precum o deseriserămă. 

Consiliul căpitanilor armatei de la Traian se 
pronuuţă în mai multe feluri, după nuanțele ce con- 
ținea fie-care din acei bărbaţi cari îl compunea, 

Una din camerile metocului 'raian servea de 
sala consiliului şi era plină de oficerii armatei, pre-— 
„cum și stancele laterale şi intrarea, unde pe dina- 
iute se preumblaii sentinelele care străjuiaă la car- 
tiexul generală.  Cată a nu ne îndoi că acea preo- 
cupaţiune, acea emoţiune care încingea capetele şi 
lovia inimile corpului oficerilor adanaţi în consiliu, 
preocupa şi minţile soldaţilor aședaţi pe întinsa vale 
a lui “Traian, şi pe volontariă panduri, cei ce simţiră 
și mai mult pâte grâoa posiţiune în care se afla pă- 
tria lor. Ochii tutulor dar erai întorși spre loea- 
lul unde se ţinea consiliu. Toţi aşteptaii cu neas- 
tâmpără decisiunea comferinţei m'litare, după care 
apoi se aştepta ordinile şi măsurile de acţiune pen- 
tru totă, oştirea. 

Se afla în lagărul de la 'Trian n'sce Româui
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capabili de cele mai strălucite fapte, o mai repe- 
tămă. 

În sala consiliului, românii militari în plină uni- 
formă, cu mâna pe spadă şi cu focul în inimă, vor= 
beaii fie-care arătându-şi părerea, având deopotrivă 
drepti a delibera în acesta mare chestiune. 

Magherul, părăsit cum diserămă de membri Lo-. 
cotenenţei domnesci, r&mâind singură guvernatoru, 
sai dictatore, în acele câte-va dile, pe cele cine 
judeţe Oltene, preşeda consiliul. oficerilor ascultând 
cuvintele fie căruia, şi din ideile fie căruia şi le 
forma pe a le sale, cn care voia să se decidă mMiş- 
carea operaţiunei.  Bată ce fel se esprimă un vete-— 
ran români rezemându-se pe spada sa şi care ceru 
parola în consiliu. | 

Acesta era, colonelul artileriei, pe care ordinul 
căimăcămii îl ajunsese la Pitesci, pe când artileria 
și cavaleria mergea în lagără, și el refusase d'a'l 
asculta. | | 
| — Domnilor, ţâra ne este călcată! Revoluţiu- 
nea n6stră care n'avu de scopit de cât consolidarea 
naţionale prin reforme în legi, se despreţuesce astă-di 
de străini care n'avură nică de cum dreptul d'a se 
„amesteca și a interveni cu mâna armată. Uă-dată | 

„lucrurile ajunse aci, uă-dată că: națiunea, este căl- 
cată, fapta sa despreţuită, populul persecutat şi bat- 
jocurită, precum se intâmplă în Bucuresci, credința 
mea este că Dumnegeul părinţilor noştri nu ne va 
părăsi, noi cată, să ne batemiă, să ne facenă datoria, 
de Românui!.. | -
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Uă altă voce s'audi mai din fundul loealului. 
Cel ce vorbea era un bărbat mititeluță de statură; 
acesta era, capul cavaleriei în grau de colonelă. 

— Bine, să ne batemii cu 'Tureii, consimţimii 
toți, dar nu și cu Muscalii; va fi prea mult doi ine- 
mici ca acestia, puternici pentru noi. 

— Domnule Colonelă, dice veteranul eare era 
egală la gradă cu acesta, tot periluți santemi şi așa, 
şi altminteri, daca vomă suferi să trâcă peste noi 
rușinea că am stat cu mânile în sînă. Parerea mea 
este ca tot cela ce intră în ţera nâstră cu mâna ar- 

mată, este declarut de inemicul nostru şi pri in urmare 

nu trebue a 1] alege. 

Colonelul cavaleriei fu numit de uni alţii că e 

Grecu și partisan al Ruşilor. 
"Un al treilea ceru parola și adăogă. 
— Părerea mea ar fi, cu t6tă stima și respectul 

ce am pentru vorbele D-lui Coloneliă, să ne uitămit 
să cercetămi mai bine starea lucrurilor în ţeră la 
noi şi în afară, mai "nainte d'a ne pronunţa pentru 
resbelă. Avemiă noi în destule midiâee? avemiă noi 

arme și bani îndestui ca să începemii lupta? Pâre- 
vea mea ar” fi să nu aprinilemi un foci pe care a- 

poi să nu fimă noi în stare a "] stinge. 
Acesta, fu țaesat de part san al căimăcămi și al 

boiărilor, ce doriai a se desființa lagărul fără con- 
flicte. 

La vorbele ofişerului acesta, dinti”uă familie no- 

tabile îu ţeră, se făcu uă murmură înlăuntru precum 

şi afară între militari care diceaii: — să mesgeini ne-
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greşit să r&sbunămă pe fraţi noștri din Bucuresci!,, 
şi paniturii strigaii în gură mare: — mergemii asupra, 

„Tuseilor! mergemă asupra 'Pureilor!... 
Magherul luă cuvîntul adresându-se către ofi- 

cerul nobilă. 
— Cu tâte acestea cată să facemii ceva pentru 

spălarea atrontului care ni se aduce patriei, ia audiţă 
cum soldaţii strigă afară, pandurimea și tâtă, ţera!.. 

— Dar, continuă, oficerul, greutatea este că nu 
numai pe urci avemi în faca n6stră, cari se IDiȘ-— 
cară de la Slatna spre Drăgăşani, Și în curând vor 
veni să ne atace, dar avemă şi pe Muscali în spate ; 
care de cum călcară hotarul la Focşani, uă eolână 
dintre ei vine pe sub munte. Pă&nă mâine pote ei 
vor fi aici. | 

Se presintă un Polon, oficeră de geniu, care de 
uă-dată cu organisarea taberei, el se aflase lângă 
Magherul, la Romnică. El era cam suferind de reu- 
mat:smii, &usă curagiul şi inima lui îi era de leă. 

— Domni mei, dise Polonul, daca îmi este per- 
mis să arăt şi părerea mea aici în onorabilul d-v6s- 
tră consiliu, ca vechiu militară și ca unul ce am 
simțit sârtea ţerei mele, precum simțiți şi D-vâstră 
sârtea iubitei D-vâstre pâtrii, încongiurată de atâţi 
inemici, Domnu Maioră obiectă, lipsa de arme, de 
bani şi altele, pentru a cerca uă defensare în con- 
tva inemicilor care vine să ne atace. Uă naţiune, 
domui mei, și uă naţiune care înregistredă fapte glo- 
rise în trecutu-i, nu întrebă de aceste lucruri, când 
este în revoluțiune. Vă temeţi de 'Purci? vă e teamă
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de Ruşi? qiceţi că nu sunt arme? nu puteţi Ensă 
dice că lipsesce și inimă şi bărbăţiea naţiunei. 

— Nu! nu! respunseră din curte şi pănă în jos de 
Câmpul-lui- Traian și pănă aprope la Rîureni, oşti- 

rea care fu electiisată de vorbele militarului poloni 

care purta uniforma ţerei; nu ne va lipsi inima, vo- 

inţa și bărbăţia naţională pentru fapte m mari! adăo- 

gară ostașii Români. 

Cât despre 'Lurci, continuă Iablonschi, onorabilul 
generală Magherul şi D-vâstră trebue să "1 cunds- 
ceţi mai bine. Cât despre Ruși, Domni msi, şi mai 

ales Ruşii care vinii acum pe sub munte, vă rog să 
'mi faceţi onârea.o mi se da voe să comand că, şi 
vă jur pe Dumnedei, că sunt sigură de reușită. Nu. 
"mi trebue de cât uă parte de armată, cu locuitorii, 

și cu puţină artilerie și vE potit încredința că, Rușii, 

- casacii ce vină, nu vor înainta nici de cum. li cu- 

nosciă eă, domni mei, am fost de multe ori în campa- 

nie cu dânşi. Dar cât despre 'Lurci, cum veţi găsi 

şi D-vâstră cu cale, în nisce momente de entusiasmă 

cum se găsesce oștirea şi ţâra întregă, crediă că în 

curând baionetele Musulmanilor vor intra în mânile 

soldaţilor Români. În casă de nereușită într'uă în- 
cercave ca acâsta, ne retragemi de ocam-dată în 
munţi, şi sovotescii că de acolo nu vor putea așa 
lesne a ne desloca. 

„Ast-fel aă urmat în vechime strămoși dumnev6- 
stră bărbaţi cei mai ilustri, şi ei învinseră pe inemici... 

Toţi emigraţii democrați, domni mei, vor alerga 

acolo, îu ajutorul nostru, nu uitaţi şi aceasta!...
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Şi terminând Jablonschi discursul săă, acest băr- 

bată blondu, prelungă la echipă şi cu ochii mară al= 

baștri, privi arătând cu degitul Carpaţii care se de- 
semnaii cu uă frunte maistâsă pe d'asupra Râmnicului. 

Aplausele celor mai mulți Români ce erai de 

acorâu cu oștirea şi cu oficeri ci, făcură a resuna 
acestă mânastidră, unde se ţinea consiliul. 

Colonelul artileriei reluă cuvîntul cu dre-care e- 
nergie, prima condiţinne a unui bunii oficeriă, după 
ce termină oficerul de genii Polonă: 
.— Inima mea e atinsă, dice el, sufletul mei 
este mişcat de vorbele D-lui Iablonsehi, Şi cu ase- 
meni nu potă fi de cât de părerea D-sale. Patria 
D-lui în adevăriă este subjugată, dar nimeni nu va 
nega. că uă naţiune. ce dă semne de viaţă nu va peri. 
Patria n6stră se află în cele mai grele condiţiuui d'a 
putea ține un resbeli cu cele două puteră, &nsă noi 
cată să ne facemii datoria, ca unii ce facemi parte 

din naţiunile care voescă a se emancipa din subju- 

garea străină şi consimţimu cu ideile lor... Afrontul 

este prea greii care s'aduce patriei nâstre ; fapta na- 

țiunei este sfâșiată şi despreţuită de inemici; datoria 

nâstră este a susține națiunea în drepturile ei, ca 
unii ce suntemiă fii ei, hrăniţi, plătiţi şi priimimă re- 
compense și bine faceri de la dânsa!.. Suntemii Ro- 
mâni mai 'nainte de tâte, și Românii ai apărat drep- 
turile lor cu sabia! Nu ne vomii lăsa astă dată a 
remânea călcaţi. Daca vomi cădea luptându-ne, 
viitorul va recunâsce meritul nostru. Ei dică: să
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trăiască România! şi împreună cu toţi Românii voiă 
“adăoga că Du unedeul părinţilor noştri va fi cu noi!.. 

Aplausele și Strigările se repeta pretutindeni 
“de entusiasmiă audindu-se în tote părțile: “I'răiască 
România! trăiască bravi ei!... 

Magherul ascultând cu luare aminte la cei ce 
deliberaă în chestiunea resbelului, și mai ales el 
care cunoscea pe Români şi pe 'Lurci de la lupta 
din Băilesci, când generalul Gheismar ar fi fost to- 
pit cu tot corpul de Rușii ce comanda, daca nu era 
puternicul ajutori care îl deteră Românii; şi mai 
ales el petrecând în mintea sa faptele a mai multor 
căpitani români din secoli trecuţi, se decise în fine 
peiitru resbelă, și de ucâsta, uudind stea se pregă- 

tia a | purta în triumfă. 

Ensă Magherul simţi urcându-i-se sângele în 
"capă când se pronunţa pentru resbeliă, fiind că sciea 
că inemicii sunt mulți şi dintre Români; și el per- 
du-se timpul nefăcânil nici uă pregătire de provisi- 
uni şi altele... Cu tâte astea închise ochii şi se pro- 

- nunţă, 

Consiliul fu terminat, decisiunea fu luată, și ar- 
matei se ordonă a se pregăti de un essere ciă mare 
și de uă revistă care să preeâdă diua resbeiului. 

Oficerii veniră în midlocul soldaţi lor și le comu- 
nicară ordinul generalului, Şi oşt.rea tresări voidsă şi 
cu cea mai mare activitate de ase pregăti de uă 
revistă generală, de esserciciă cu evolaţiuni şi cu 
focuri de tâte armele. 

A doua di oștirea se afla în picisre, câmpiile
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dintre “Tratan și Rîureni erai acoperite enm dise- 
răni, şi focurile artileriei detună, că s'audi într'uă 
distanciă depărtată. 

Tocmai atunci dar Constantin pompierul sosise 
pe Dealul Negru şi ascultă de acolo, împreună cu 
Sora, femeia care 1 îusoţia pretutindenea, resunetul. 
măreț al armelor românesci şi detunarea cea spăi- mântătore a artileriei; de unde junele militară, tot- 
da-una mişcat de entusiasmu şi de curagiu, grăbi 
precât îl ertă puterile, d'a veni mai curând la Rom- 
nică; sosind el abia a treia di în Romnică, findă că, 
nu putuse a trece Oltul din causă că tete podurile 
erai trase pe partea opusă, şi numai cu ocasiunea 
trecerei unui aghentă al consulatului Britanică din, 
Bucuresci, ce mergea în lagăru lui Magheru, putu și 
el să trecă. Intrând apoi în tîrgul Rmnicului, aci 
ca un blestemii găsi uă stare de jeale mai tristă de 
cât cea de la Bucuresci, de unde el plecase, 

Aghentul sus numit aduse uă scrisore lui Ma- 
gherul, pe care priimind-o o eti în audul tutulor 
oficerilor reun'ți drăşi în consiliă, prin care consu- 
lul Marei Britanii seriea capilor armatei şi lui Ma- 
gherul, servindu-se cu termini cei mai linguşitoră şi 
însînuitori, că pentru binele Şi fericirea patriei, 
să desfacă lagărul, o! durere! şi să depună armele în 
numele Sultanului suzeranul Românii; că aceasta va 
fi de un mare bine, adăoga el... Apoi aghentul săă 
însărcinat cu aducerea scris6rei, se servi earăși cu 
termenii cei mai aleşi d'a ademeni pe oficeri și Su-
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suși pe Magherul. | Oficerii cari aţi ntail la căvălării 

muscălesei bătură în palme... 

Magherul lăcrimă si întrebă pe cei-lalți bărbaţi 

de arme ce trebue să facă; şi ca cum a fost un far- 
meci, ca cum ax” fi fost uăursită blestemată, adusă prin 

epistola aceea şi aghentul sus dis, majoritatea ofice- 
rilor se pronunță pentru consulul care dedea acele 

consiliă. 

Ă Un căpitan, care fusese uă dată în societatea 

lui Deivos, Dănescu şi Stărostescu, observase cu 0- 

casiunea consiliului oficerilor ţinut în Câmpal-lui 
Traian, pe când se ţiuură acele frumâse discursuri: 

__— Numai să ţineţi, domnilor, acele ce diceţi!.. vorbi 

el; şi unii din oficeri audindu-l, îl apostrofaseră cu 

nisce căutături aspre. Acestia acum formaseră uă 

majoritate care se ţinu de mână cu toţi reacționarii 

“ din Oltenia... 

În acest scurt timp se și făcuse uă preschim- 
bare între căpetenii. 

Aghentul sus dis trăsese la Râmnicu, şi acolo se 

ținu alt'mal consiliă, unde câți-va bărbaţi tei ce 

susțineau resbelul nu fuseră ascultați. 

Dumitrescu îşi frânse -spada indienat prea mult 

aflând ce decisiune a luat consiliul oficerilor arma- 

tei, întruniţi la Romnică. 

Se vele că Sortea nu încetase d'a prigoni pe 
Români; și era dat ca să fie, acest fii al populului 
Romei, şi în acestă ocasiune, umilită și degrudată. 

Străinilor le stătu în gotă vEdând pe ast po- 

pulii că ia armele, ca să apere drepturile patriei 
a
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sale îngenuchiate. Ei aleseră de instrumentiă pe un 
consul care se dicea a fi amicul 6menilor revoluţu- 
nei, să "1 facă? puindu-i dinainte pericolul pănă la[a c 
perderea patriei daca nu va depune armele şi altele 
multe; și acest populii ce încredu-se puterea sa și 
didese ascultare unor 6meni deprinşi mai mult la 
vorbe de cât la fapte, fu constrâns d'a asculta; cu. 
alte cuvinte fu desarmat de Gmeni sei, de capii că- 
rora le încredinţase puterea... | 

Pentru că în astă deseriere n'avemiă de scop 
d'a face panigiricul unor Gmeni cari nu cunâscemii 
cum S'ar putea desculpa pentru uă asemenea urmare, 
şi privind revoluţiunva română ca faptă a populului, 
pentru îmbunătăţirea sârtei lui, vomă vorbi numai. 
despre populă care făcea puterea armatei cât ȘI a 
ţerei întregi, E 

Colonelul, Maiorul şi Căpitanul cari erai pen- 
tru resbelă numai fuseră ascultați și ei fuseră ne- 
voiţi să plece capul. 

Uă-dată decisiunea fiind luată, precum arătarămi, 
lagărul de la Traian rămase fără capi, şi vorbele 
acele mari și pompâse se stinseră, precum s'ar stinge 
flacăra de paie, şi se risipiră ca un fumă la sufa- 
rea unui vîntă. 

Nu găsimiă &nsă espresiuni de a descrie starea 
de plâns și de desperare a soldaţilor ce li se ordonă 
da se întârce la Bucuresci, să asculte de nouii co- 
mandanți. Nu avemii espresiuni ca să descrimiă în- 
destul mânia dorobanţilor şi a pandurilor volontară 
cari erai siliți a se risipi de la lagără, și a se duce
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„pe la casele lor; unde în midlocul familiilor îi aștepta 

uă grozavă persecuţiune. Nu putemă arăta îndestul 

jelea şi durerea soldaţilor veniţi din Bucuresci ce aă 

fost scăpaţi din lupta din Dealul-Spiri, plini âncă de 

sângele confraţilor căduţi şi maltrataţi de străini. 

Şi mai mult ânc6 nu putemiă descrie îndestul mâh- 
nirea şi nemulţiămirea populului care vădu fapta sa, 

dejucată ca uă comedie. Câmpiile plângi, munţii 

resunai și urla de blesteme; în tâte părţile se ve-— 

deaii numai lacrimi şi descurageare; în tâte părţile, 

în lungul şi în largul ţerei era uă agonie... Nuorul 

terorismului, al persecuţiunei de uni guvernă, pe 

lângă care tot ce este corumpțiune se unise, și aju- 

tat mai cu seamă de Musealii ce veniaă întruă mână 

cu biciul şi "n alta cu regulamentul, cu selaviă şi cu 

t6te păcatele şi abusurile, întunecă sârele prin care 

populaţiuhea română întrevedu puţine dile speranţa 

de libertate şi de fericire pentru viitoră. 

Părăsind dar Magherul cu tot statul s6ă tabără 

de la 'Lraian, plecă, pe cursul Oltului, la hotară, d'a 
trece în 'Lransilvania. Soldaţii de la graniţă puseră 
baionetele întrânși întrebându-i că unde se ducii şi 

ce fel lasă jurămîntul care Vaii fost făcut, de a se lupta 

şi a muri pentru patrie? Cu multă greutate Maghe- 

rul și cei-lalţi oficeri putură să se desfacă de sol- 
daţii de la graniţă cari “ ţinu cât-va timpii în locă 
dinaintea baionetelor lor. 

Generalu comandante austriacă din Sibii, Puch- 
ner, trimisese aprâpe un escadron de cavalerie dra- 

goni, la 'Purnu Roșu, când numiţi capi ai revoluţiu-
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nei române ajunseseră la hotarii, pentr a le face 
escortă, intrând ei în Transilvania. Se înţelege că . 
cu două intenţiuni se făcu acâsta: una ca cum pen- 
tru a priimi cu ondre, Şi alta ca cum a i avea subt 
observaţiune. Ast-fel dar Gmenii revoluţiunei, şi 
mai ales Magherul care se bucura de uă mare po- 
pularitate, îugropară cea mai frumosă glorie ce, nu- 
mai uă epocă ca. aceea, ar fi putut da României 
cununi, și numele lor să rămâie înscrise cu litera ne- 
murirei, în historie. 

A două di, chiar după plecarea Magherului, și 
sosi Casacii, cari veniaii în numără de două mii a- 
prpe, pe sub munţi, având în fruntea loră, îmbră- 
cat cu acestă uniformă, pe fostul Spătară. Costache 
Ghica, fratele domnitorului Alessandru Ghica, la care 
alergară, toţi linguşitorii Şi ciocoii din Romnică. 

Turcii ce se mişcaseră de la Slatina Şi înain- 
taseră spre Drăgășani, veniră bucuroși și cu mânile 
în şolduri, de se aşedară în Romnică, după destfa- 
cerea taberei de la Traian. 

Sfărâmămă aci pna cu care ne servirămi de 
a descrie istoricul acestui evenimentii, și lăsămă nu- 
mai pe omul populului de a vorbi: pompierul cel 
nefericit, care s'a luptat, șa vărsat sângele de a a- 
răta străinilor că. nu se calcă niște sânte drepturi a 

„le unei naţiuni, fără a rămânea nepedepsit acel care 
le calcă... 

Acum dar cu peptul numai cicatrice, convales- 
centă, desperat de cele ce găsi în Romnică, daca nu 
era cu dânsul acea femeiă, acea bună creatură care 

*
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tot-d'auna să ?1 încuragede și să nu "1 lase a fi prada 
desperării; perdând mamă, amici şi pe fraţi sei de 

arme, Constantin negreșşit că s'ar fi ucisi ca să scape 

de uă așa spăimântătâre situaţie... 

Triști ca și dânsul, mai mulţi cunoscuţi înrolați 

între volontari din lagără, îl ajutără şi "1 luară cu 

ei, spre a merge la părinţii și consângenii. Sorei, 

împeţitei sale, la Novaci în Gorji. 

Pandurimea plecând din lagără, silită a arunca 

_armele ce li se dedese a le Statului, deteră foci de- 

poului de earbă ca să nu se ia de inemică, care 

făcu uă mare esplosiune. 

Cei mai mulţi, uniţi în cete mari, ne lăsând ar- 

mele din mâni precum lance, coase şi pușci, luară calea 

peste plaiurile Pănşescilor şi ale Cacovei, care ase- 

menea, către. finele lui Septembre, erai desbrăcaţi 
“de frumuseţile lor, şi stâncele cele negre, şi văile 

cele posomorite se păreaii așa de triste ca şi inimile 

lor; şi plaiurile în locă a resuna de cântecul de bu- 

curie al călătorului, se audia gemând de plânsetul și 
bocirea, nefericiţilor cari mergeait cu capetele ple- 
cate în josii...



XVII 

Ceea ce lumea luminală numesce progresă 

— Sint două-deci de ani de la revoluţie, a- 

dăogă Constantin adresându-se către cei ce se afla 

împregiurul lui, ascultând cele ce el narase pănă 

aci, și de care tot Muşătoiul fusese mișcat. 

Pompierul avea îndestulă energie în espresiunea 

vorbei sale pentru ca auditori sei să "1 înţel€gă şi 

să rămâie pătrunşi de cele ce le dicea. 

— Cum trece timpul! dise Pătru cel ce şedea 

mai în fruntea adunării; noi toţi ami luată parte 

atunci la lagărul de la "Troian, şi pe urmă ce tră= 
serămi, vai de noi! când veni Nichita ispravniciă în 
Tîrga-Jiului, — ne aducea ca pe vite și ne închi- 
dea... Cum se schimbară lucrurile! ce prefacere as- 
tădi! parcă n'a mai fost acei timpi!... - 

Oprea Ursul întrebă pe fostul pompieri, ai mai 
fost d'atunci p'în Bucuresci ? mai cunosti pe cine-va? 

— După nenorocirea ce avuseii când perduiiă 
pe astă sântă femeiă, Sora, n'am voit să mai vedă 
Bucurescii, unde am fost petrecut cu dânsa dilele 

mele de fericire pănă în qiua când perduii pe mama...
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Din întâmplare, acu vre uă câți-va ani trecând pe 
drumul Giurgiului, am găsit pe Ghiţă Iorga canto 
neri de şosea. 

—. Mai trăescil ei mulţi dintre militari de a- 
„„tunei, precum uite suntemiă şi noi în viaţă? răs- 

punse de dincolo un Ungureană cu uă căciulă cât 
„tâte dilele în capul lui. Acesta era fostul felt-fe- 
„belă la regimentă ce ne este cunoscut. 

— Mulţiămesci lui Dumnedeă! adăogă mai de 
lângă ușă un vînătoră numit Dan, şi eă am fosteu 
pandurii în lagărul de la Romnică, și eată-mă aci 
sunt voinici !,.. | 

— Ei vă poftesci nâpte bună, dise proprie- 
tarul de la Gilort, care stătnse cu societatea asta 
de populă în stână, cu ciobanii la un locă, ca să 
asculte narațiunea, evenementului sus deseris, mai uă 

di întregă de veră pănă se- înoptase de tot. El &nsă 
a fost mișcat forte mult de cele ce audise. Din a- 
cel momentă el simţi că perduse multe din prejudi- 
țiile sale ruginite, și voia a se conforma cu ideile 
seculului. Dar el urâ în inimă lui pe sce»latani, pe 
scerlatani în tote lucrurile, în tâte afacerile, precum 
și în cele politice a le ţerei... Şi mai cu seamă 
prinse uă ură ne'mpăcată în contra perturbatorilor 
de meserie, în contra intriganţilor, a spionilor şi a 
cartoforilor... | 

Nâptea muntele era acoperit de nuoră și mai 
târdiă începu a ploa, ceea ce făcu ca toţi să se așede 
în câte un culcușiă: săteni, visitatorii, cât şi propri- 
etarul de mai sus. Să nu uitămi între alţii şi pe
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uă damă favorită a-sa numită Arghiriţa, și Iulia 
care petrecea n6ptea citind la romanțe. | 

Pompierul de la schitul Lainicilor, petrecu nsp- 
tea convorbind cu Ionel, fiitorul consârte al prea 
iubitei sale fiice Maria; ear dânsa se dusese să se 

repause cu Marica -şi cu Rosalia, întrun locii de- 

osebit, “ 

Aceste două femei într'una îşi frământaseră min- 

tea, Wa cunâsce ce fel este mai bine să se facă nunta 

junei împeţite. Voiaii a întâlni pentru aceasta ne- 

greșit pe un călughără bătrână de la monastirea 
Cernădii. 

Noptea dar o petrecură toţi cu linisce și fără 
vise. 

A doua di fuseră din noi toţi la lucru. — 
Muntele răsună de răgirea vitelor și de chiuirile ce 

le dedea mocanii și vînătorii de pre stânci. 

Trecuse uă săptămână de când păstorii şi visi- 
tatorii se aflaseră într'uniți ascultând la acea nara= 

ţiune, în stâna din Mușătoiul, despre am&nuuntele e- 
venementului din 848. 

Muntele se înviueșă de pregătirea unei măreţe 
serbătoare ce ei voiai a face mai "nainte da se sco- 

borî cu oile pentru a merge la baltă. | 

Sărbătârea nuntei Marii cu Ionel janele 'Tran- 

silvan, fusese diua cea însemnată de bucurie pentru 
toţi, şi în care se anunţase că se vor face fel de fel. de 

petreceri și jocuri, care sunt nisce esserciţii la lo- 

cuitorii munteni, precum alergarea, sai încurarea 

căilor, tragerea cu pușca la şemnii, sărituri peste
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focuri şi peste stânci, urcarea pe un bradă curăţit 
de ramure, drept şi înaltă ca un catarţă de corăbii 
şi alunecosi ca cum ar fi unsii; ear cel ce va a- 
tinge ţinta, cel ce se va arăta triumfătoră, va câş- 
tiga un darii de uă ie, saă berbece, și câte uă-dată, 
uă vită mare... 

Pentru acestă di se adunaseră şi mai multi 18- 
cuitori ce sosiseră călăză învestiţi de serbătâre, a- 
ducând cu ei ploscă pline cu vin, şi uă sămă de fe- 

„cidre întrecându-se care de care mai frumâse, pur- 
tând cununi de flori pe frunte-le, veniră de la stâ- 
nele învecinate, să salute pe fiica pompierului și a 
danţa cu dânsa în horă, de diua maritagiului ei. 

Sorele se înălţase în acea di dimineaţă mult 
d'asupra munţilor; &nsă nisce groși aburi, rădicaţi 
obicinuit mai în tâte dimineţele pe Wasupra văilor, 
făcea nevăduţi munţii Oltețului, care sunt cum am 
“mai dis despre răsărit; ear sttoa, dilei arătându-se 
p'între neguri, abia, târdiă putu a "şi desvăli lumi- 
nosul ei disc la ochii celora eare o priveau. de pe 
Mușătoiul. 

ă 
Femeile Ungurenilor chiămară vitele pe lângă, 

stâni, dicându-i fie căreia pe nume; pe care după 
ce le mulseră, deteră drumul viţeilor ce îi ţineaiă 
deosebiți închişi; viţeii și mamele lor sedseră su- 
nete înduioșătâre alergând unii către alţii. |. 

Ungurencele în ast timpi, cu Maria fiica pom- pierului între dânsele, puneaă câte uă mână de fă- ină amestecată cu sare, (un obicei antică) pe spi- narea boilor, pe vaci și pe viței, şi vitele întoreân-
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du-se cu grumazul, se lingeaă pe spinare de cele ce 
li se puneaii. Aceasta credă ele că este bine pentru 
dăochi, sai da nu se apropia fearele sfăşiitore de 
densele, când pască prin păduri. | 

Oile mai de dimineață; fuseseră mulse la târle 
şi le pornise încet păscând şi ascultând de fluerul 
păstorilor, tot-d'auna fiind: însoţite de asini Şi de 
câini. | 

Muntele &nsă de uă-dată resună de mugirea u- 
nui comii. El anunța sosirea unor noi 6spi: nisce 
vînători prea mulţiămiţi de succesii. — Cântarea cor- 
nului s'audia despre 'Litvele, în marginea stângă a 
Mușătoiului, a 

Tot uă-dată se arată în pragul stânei, unde se 
aflau Marica, şi Rosalia, preocupate de lucru, un că- 
lughără prea bătrânii, mult mai trecut de cât sihas- 
trul cel de. la Lainici. 

Acest monachii, cu uă barbă întocmai ca neaua, 
de snb Păpușa, cu uă rasă lungă pănă în pământă 
și cu un culion învechit pe capu-i, cu nisce iminei 
groși în picidre, se opri cum diserămă, în pragul 
stânei. EI cerea ospitalitate. Ensă el vorbea forte 
puţin şi încât, încât nici nu putea cine-va al în- 
țelege ce dicea pănă îi lua bine seama. 

Rosalia mai cu seamă, v&dându-l, credu că va 
fi preutul din Cernădia, . tot așa de bătrână şi cu 
părul albă, precum era acesta. Ea îi dise să intre, 
Apoi se grăbiră ai pune dinainte d'a le mâncără, 
Bătrânul şedu pe uă laviţă şi mulţiămi femeilor din. 
totă inima pentru ospitalitate ce ele îi oteriră,
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Un cartă de oră în urmă, sosiră vînătorii sus 

dişi, cu vînatură, aceea ce a pus tot Mușătoiul în 
picidre, alergând fie care să vâdă ce este. 

Și chiar proprietarul de pe Gilort, cunoscătoru 
în a le vînătorii, veni ca să vedă ce tel a fost lo- 
vit vânatul, şi daca triumful repurtat de acel vînă- 
torii era un adevărat merit de iscusinţă, 

Vînătorii proprietarului de la Gilort, Dan şi O- 

prea Ursul observară cu multă luare aminte -şi cu- 

noscură pănă și de câţi ani a fost căpridra care o 

aduseră împuşeată. 

Constantin, tot în stâna care menționarămi, nu 
voia nici să vedă cu ochii aceste scene, fiind că 

traiul s&ă era tot-d'auna cumpătarea; și el, omul 

care s'a fost luptat în resbelă, nici că se mai gâu- 
dea la vînătâre, da rădica viaţa unei vieţuitore. 

- Preocupati astă dată numai și numai de fii sei Ma- 

ria și cu Ionel, prea iubita sa fiică și peţitorul ei; 

avându-i pe unul d'uă parte și pe celă-laltă de alta, 
mereii vorbea cu dânşii dândule consilii despre _vii- 

torul şi fericirea lor în viaţă. | 
Viind earăşi împregiurul săi unii din cei cari 

ascultaseră în. diua cea de 'nainte, când el spusese 

„cu deame&nuntul întâmplările din patru-deci şi optă, 

îl rugară a le spune ce fel s'a urmat nefericita per- 
dere a soţiei sale, din ce a provenit mârtea ei? 

— Mi este prea durerosă d'a'mi aduce aminte des- 
pre acea di tristă, diua nefericită a perderei Sorei, 
Angerul mei pe ast pământă!.. - 

E! &usă începu a plânge ca un copilă, pe care
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abia Maria şi lonel putură al mai potoli, repetând 
de multe ori numele mamei sale şi al Sorei. 

— Ea a murit, dise Constantin, lăsându-mi ea 
uă mângâiere pe Maria, care este tot așa de înţe-— 
Icptă şi tot aşa de frumâsă precum era dânsa! Mor- 
tea ei fu întemplată din marea, persecuţiune a ine- 
micilor noștri; pentru că toți ami fost persecutați 
ca unii ce am fost luat parte în revoluţiune. Ordi- 
nul căimacamiei era, ca ori unde ne va găsi, după 
căderea bărbaţilor ai revoluţiunei, viind la putere 
fel de fel de Gmeni, precum de cei care uciseră pe 
Vladimirescu la 1821; şi în casele nsstre, şi în bi- 
serici, şi la sate şi la târguri, dicea acele ordine, să 
fimă prinși, Jegaţi, bătuţi, închiși şi globiţi pentru 
că am ascultat de uisce ordine date de guvernul d'a- 
tuncă din revoluţiune, şi pentru că a.m fost luat parte 
în armata nâstră românescă... Şi pe noi, și pe fra- 
ţii noştrii, şi pe mamele n6stre, şi pe sâţele şi fii 
nostri ei îi persecutară; că diceai că cu ast chipii să 
tacă națiunea nici a se mai gondi la revoluţiune. 
Hei! rătăciţii nu seiaii că toemai siluieia şi teroris- 
mul lori făcea pe 6meni a urâ pe tirani şi a dori 
libertatea !... 

În diua când merses6miă la biserica din Cer- 
nădia, ca să ne legămiă dinaintea lui Dumne deiă, prin 
căsătorie, ei şi Sora, G6meni trimiși de cârmuitorul 
din 'Tîrga-Jiului, Nichita, stai la uşa, templului, ca 
să mă rădice pe mine şi pe cumnatul mei. Dar ne- 
meteniile nâstre, tot bărbaţi de inimă şi fără teamă 
de mârte, declarară acelora că numai atuncia ne va
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lua ei din biserică, când vor putea trece peste cor— 
purile nâstre morţi, alt-minteri nici să se încerce 
că se face vărsare de sânge mare; și aşa, trimişi 
cârmuitorului s'aiă retrasă. 

La Cojan ei prădară casa Magherului de tot ce 
găsiră întrânsa. Pe 6meni ce li se împrotiviră W-a 
batjocurit și i-a închis prin temnițe, ca pe nisce furi. 

Purtarea cea înrăutăţită a 6menilor îmbătrâniţi 
cu păcatele unui regim tiranică și depravati se a- 
seamănă ca câinele turbat care pănă să “i vie la 
capă măciuca cea din urmă, muşcă cu veninul în 
dinţi, se mușcă pe dânsul rupendu-și carnea de pe el... 

Pe de uă-parte ei mă aflam în biserică jarând 
dinaintea lui Dumnedei pentru însoţirea nâstră, şi pe 
de alta însuși consângeni mei îmi gătiră midlâce să 
părăsescă ţâra, căminul părintescă şi pe fraţi, lă- 

- sând pe Sora singură prada lacrimilor şi a neferi- 
cirei... Am petrecut mai bine de un an în Ardeală; şi 
când mă întorseii, aflaiă pe Sora pe pată de zăcere.— 
Persecuţiunea, și desele spaime, vădând pe fratele ei 
și nemeteniile n6stre, că îi ducea ca pe vite la în- 
chisdre, îi redică tâtă puterea şi "i derăpăna sănă- 
tatea; și eâ muri când ei fuiă înturnat după pribe- 
girea mea mai mult de un ană de dile. Cu puţin 
mai "nainte ea se făcuse mamă, aducând la lumină 

pe Maria, iubita mea fiică. Dumnedeă îmi trimise 
tăte încercările cele aspre despărţind pe Sora, prin 
grabnica ei morte, de fiinţa mea. Ea privesce a- 
cum pote din ceri pe soţul ei care se nevoesce a 
întocmi fericirea pentru fiica sa, în ajunul măritișului.
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La mormântarea ci atunci s'a întâmplat un faptă, Cată să "1 dică. 
Acel bătrân Musulman ce tot-d'auna avusese pen- îru mine și pentru dânsa uă iubire părintâscă, venise cu armata tureâscă la Romnică, şi d'acolo % a fost lesne a venila Novaci. EI avea un sufietii cu multă compăti- mire, şi purtarea lui era cum nu sunt adi mulţi Crestini. EI plânse vedend pe Sora mârtă, precum vă- duse şi pe mama mea, în acea nefericită di pentru toţi Românii... 

i — Să&rmana Sora! dise bătrânul Musulmană vă- dând-o aședată într'un sicriă, plângând-o tâte rudeni— ile și dusă la mormântă, precum a fost vădut pe mama mea. 
Ea purta pe fruntea ei rece ca pctra şi albă ca ceara, vă curână de floră scumpe. 
Aci Maria, fu pătransă de durere privind în is- torisirea tatălui ei, de cele ce s'a întâmplat, întoe- mai spectacolul atingătoriă al acelei june femei care murise la Rânca la stână, 
Când fu lăsată jos în mormântă, spre a pune pleopa d'asupra sicriului ei, bătrânul observă, că a- cel capacii cădea r&ă pe sicrii, că îi mototolea flo- rile de tîrgii, de pe fruntea Sorei. EI opri pe în- mormântători; se seobort cu mare flegmă în lăuntrul mormântului, aşedă binişorii acesţe flori şi puse ca- pacul drept pe sicriă; adăogând el că așa trebue a merge în lumea, cee-laltă, fiinţa iubită cu un suflet curat. EI după acesta îmi dise de mai multe ori, să părăsescii aceste locuri triste, care pentru mine în-
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făcişedă numai durere şi amărăciune, şi să "] înso- 

ţescii, de a merge cu dânsul în părţile Orientului, în 
vre uă provincie unde nu e persecuţiune... Ei n'am 

voit să mă depărtedi de locul unde îmi sunt înmor- 
mântaţi părinţii și Sora... Ali mi a răspuns tot eu 

flegma lui obicinuită: „Bine băiatu al meăl..« Și el 

d'atunci s'a făcut nevădut, ear să m'am tras din lume 
la un schită., de unde am eşit ca să împlinescă nisce 
datorii sânte pentru copila mea. Dar cel puţin când 
asi măi putea afla de el, de acel venerabilă bătrân, 
cel ce, de și de ună altă credință ca a nâstră, el a- 
vea inimă mărinimâsă şi cea mai înfocată care o 

Serbătârea păstorilor se şi începuse prin detunări 
de pistoale, cântarea din cavală ce răsuna din stâncă 'n 
stâncă, r&sunetal cornului de vînătdre şi dulcea cân- 

„taxe a fluerului în bărci. Bătrânii și junii și femei Şi 
fecidre eşiseră pe poiana cea verde, în faca stâncelor 
acoperite de codri, ca să întindă uă horă mare româ- 
nească, făcând mai întîi ui preumbla fedeleșul Şi 
plosca cu vin din mână în mână până la cel din urmă 
din 6spi. Ei uraă de sănătatea junilor împeţiți, de 

„sănătatea părinţilor, a rudeniilor şi a tutulor Româ- 
nilor de dinedce și dincolo de munţi, ca nisce frați 
ai lor... Și m bucuria serbătorâscă ce atinsese. ini- 

| mile tutulor, după ce se vor petrece aici întrecerile 
şi jocurile, triumful, împărţirea de premii şi câte al- 
tele, care ţin de un obiceiă antică al populului Ro- 
mei și conservat de Românii munteni, ei erai ho- 
tărîți a trece, cu juni însurăţei, în 'l'ransilvania la 

N
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comuna Poiana, să celebrede acolo cununiile, la că- 
minul părinţilor lui Ionel, junelui însurăţelă. 

Toţi aplaudară şi săltară de bucurie că vor 
merge cu nunta, cu bucuria bătrânului ostaşi, pă- 
rintele feciârei, bucuria junilor împeţiţi, bucuria, 6s= 
pilor adunaţi aci Români; să ducă bucuria Și voea, 
bună peste: hotară, la părinţii şi fraţi lor de acolo. 
"Jocurile şi danţul începuseră la cei juni, şi 6spi 

Și visitatori munţilor se adunaseră, să privescă a- 
ceste petreceri şi bucurii a le populului. Junele Io- 
nel şi Maria sta mereii unul lângă altul suridând şi 
privindu-se cu căutături amorâse. Fecidrele îngru- 
pate dinaintea mamelor lor, cu buchete de flori în 
mâni și pe capă, staă vorbind între dânsele cu ti- 
miditate și pudoare când erai privite de cei bătrâni 
şi de juni. Copilaşii curaţi la chipii, cu perii încâr- 
lionţaţi și inocenți ca Angelii, alergaii pe €rbă cu 
mânile întinse după fluturi cu aripile aurite.  Bă- 
ieţii păstorilor aduceaii coșuleţe cu fructe care crescii 
p între stânci şi dai nă odâre delici6să, care le înfățișat 
mamelor și surorilor lor, de diua reuniunei aci. 

Prin urmare vînătorii, boiării, damele și totă 
societatea din Mușătoiul priveaă aceste serbători și 
petreceri coprinşi de mirare, vădend atât de fericiţi pe 
locuitori danţând și închinând cu ploscile în mâni. PEnă 
și acel bătrânii călughării ce venise în ast munte și 
fusese espitaliat la stâna de la estremitatea din 
drepta, de Rosalia Ungureanca, eşi mulţiămind de 
pâinea și merindele carei le pusese dinainte-i; mul- 
țiămind în numele lui Cristă, și căutând a se re-
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pâusa ședând pe un trunchiu de copacii, de unde 
“el putea privi mulţimea adunată Și răpită pe braţele 
bucuriei. - 

Acest monachi putea să atragă ateuţiune locui- 
torilor prin espresiunea, fisionomiei sale, dar ei toţi 
eraii preocupaţi. 

Pompierul se afla tot înlăuntru la stâna unde 
era ascultat la cele ce el narase pănă aci, şi vre uă 
câți-va bătrâni nu se deslipeai de lângă dânsul; ei 
îl ţineaă dar îulăuntru în stână... 

— Vedi tată, dise unul dintre locaitori, după 
câte amă petrecut în curgere de atâţi ani, cum îţi 
dai cu părerea de starea lucrurilor, cum mergiă tre- bile astă-di?.. : | 

— Dragi mei, binele stă în mâna Ini Dumnedei, 
şi voinţa lui este pentru bine, când omul nădăjduesce Şi lucredă întru dânsa... Ori Şi cât după câte cer- -cără le avurămă, după câte le-am suferit noi Ro- mânii și întreagă feara, nimeni nu tăgăduesce că s6rele viitorului strălucesce pentru noi din sînul lui Dumnedeiă, Și cată ca să așteptăm binele ce 1 do- rimă...  Eusă Dumnedeii voesce ca noi să fimi u- niță, să fimă toţi de una Ș'aceeași credinţă pentru 
bine; să dăm braţul şi să fimă cu toţii tari pentru iubita n6stră patrie; — să ajutămă cu toţii pentru lu- minarea poporului, ca să se facă dintrensul ceea, ce lumea civilisată și luminată numesce progresi... 
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Scene curidse pelrecule pe Muşătoiul 

Ami fi terminat opul nostru aci. — Dar ca să în- 
cheiămiă cu ceea ce am începută, continuăm cu solem- 
nitatea şi serbătorirea rustică din Muşătoiul, de o- 
casiunea maritagiului fiicei 'veteranului cu junele ro- 
mân 'Lransilvăneani, având în scopă de i da lectorului 
uă idee despre aplecările unei părţi a membrilor socie- 
tăţii nâstre, privind ea într'uă dagherotip:e minoritatea, 
societăţii visitatorilor din acest munte, ca să, putemă ju- 
deca despre aceea care o vedemii pretutindeni la noi... 

„ Eată ce se petrecea mai la uă parte, de către 6menii 
cari sunt numiţi că trăescă de modă, în faca locui- 
torilor. ţereani cari se găsiaă:precum îi deseriserămiă. 

Vînătorii făcuseră foci în marginea băreului. 
Mai multe dame și bărbaţi se prăjiai cu spatele pe 
lângă flacără. 

Jos-pe uă scârță aşterută, se aflaă trei patru 
indivii şedând cu picidrele încrucişate, cu câte uă gră- 
mădie de aurii dinnainte-le, și la midlocul covoru- 
lui ţinând câte-va părechi de cărți, unele usitate. Ei 
se aflau aşa de preocupaţi de jocă, şi mai ales de 

1



290 REVOLUTIUNEA ROMANA DIN 1843 

jocul stosului, încât păreai a nu da nici uă impor- 

tanță la cele ce se petreceaă dinaintea stânelor. 

Sunt nisce 6meni a cărora reputaţie e cam în- 

doelnică, cam echivocă despre felul și midl6cele vieţii 

cum şi le procură. Acestia sunt un fel de cavaleri în 

felul dumnealor ; îi află cine-va în tot locul; îi găsesci a- 

mestecaţi în tâte şi făcând paradă cu pospăitura D-lor; 

trecă şi de diplomaţi, și une ori pretind de a pune 

ţeara la cale... 
Precum - vedeţi! și aridicându-vă ochii cât de 

sus între clase o să vedeţi multe d'al de astea, şi puteţi - 

judeca în ce stare ne aflămiă cu progresul. Aici nu vo- 

imă a înţelege numai stosarii de cărţi!... Sînt stosari 

de mai multe feluri la noi!.. Dar să urmămiă înainte 

fie cu ori-cine veţi socoti... - 
Unul dintre jucători brună, burtosă, și prea o- 

riginal de a face pe cei-lalţi tot d'auna a 1îde, stri ga 
cu tonul s&ă ilarică: — Magnatul perde!.. Magnatul 

„perde! — D'aea e magnat, diseră cei-lalți, ca să dea 

la alţiă!... 
- Damele audind acâsta, se grăbiră a scobori 

panta câstei venind în linie de zigzacă, ca să nu 
obosescă prea tare, şi apropiindu-se de arătaţii ju- 
cători îutrebară cu multă curiositate: cine câştigă, și 
cât perde Magnatul? 

Magnatul, ast-fel numit, era un june ce moște- 
nise de la părinţi sei uă avere însemnată, și pe care 
se credea de sigură că o va perde în curând... 

Ei sunt mai mulţi frați, şi dintre care unul cel 
mai mică, a perdut asemenea în jocul cărţilor, la 
Mechadia întrun birtă, uă mie cinci sute de galbeni, 

Arghiriţa, dintre damele ce venise lângă focă, 
“voia prea mult să trecă că e de spirită şi numai 
puţin de uă Aspasie în frumuseţe și în grai. Ea 
dar începuse a'și essersa spiritul în socotâla celui care 
perdea la jocă.
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Iulia, pe care o mai numirămă: uă jună văduvă, 
fiica unui proprietarii renumit de lângă gura Motru- 
lui, şi care şi împrumutase acest nume provisoriă, 
numai din pasiunea ce o avea cu lectura romanţe- 
lor, sciea, întrun chipii admirabile a trage cu ochiul 
unuia din junii cari juca jos, numit Lorgu. 

lorgu, cu uă talie elegantă, fisionomia regulată, 
părul capului castaniu și tot-d'auna înbuelat, căută- 
tura dulce şi nu lipsit de Gre-care rutină. de a face 
pe uă femeie a se orbi ş'a fi subjugată de dânsul, 
surîse Iuliei cu acel acri fermecătoră, încât juna 
femeie își schimbă faca şi 'și lăsă ochii în jos, ca 
cum sar fi temut de ea însă-şi, a nu fi trădată, prin 
emoţiunea ce o simţi în întru-ă. 

Dumnedei scie daca și el simţi tut uă aceiași 
emoţiune precum tînăra văduvă! EI îi răspunse su- 
rigend Și cu căutătură afirmativă de ochi, ca cum 

” fi voit a o reasigura,. | 
Toţi răspunseră :— Iorgu câștigă! afară, numai ds 

Magnatul cel ce sta tăcut și gonditoră, dar care 
spuma de turbare... 

Se făcuse vîlvă că acesta, jucând totă n6ptea şi 
în acea di pănă la tâca popilor, a perdut două sute 
de galbeni, și prin urmare a doua di căuta să plece 
din Mușătoiul fiind-că nu "i mai remăsese un bană 
de cheltuială. 

Proprietarul de pe Gilort, cel ce ţinea, 6re-care 

tonă de uă autoritate, ca unul ce avea casa lui aci; 

ca, cel d'ântâi care a întrodus obiceiul V'afi vera munţii 

populaţi de visitatori; bărbat cu dre-care însemnă-
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tate prin un uume notabile ali familiei sale, 

tată de copii şcl., s'a indignat prea mult aflând că 
se urm6qă nisce ast-fel de despuieri care desmora- 
Jiș€dă poporul, prin essemplu cel r&ă, în muntele său 

favorit, unde petrece el în tâte verile și multe fa- 

milii îşi caută sănătatea cea ruinată de aerul cel 

contagiosi al oraşelor... 
Mai ales ascultând cine-va şi sciind cu ce gre- 

utăţi s'a fost luptat ţeara, sciind ce datorii are fie 
ce cetățen, de a da essemple bune pentru salutul și 

moralitatea publică, ajunge a fi, ca şi acela, un neamică 

ne'mpăcat în contra celor desmoralisatori... 

Afară de asta unde este la noi acea emulaţiune 

sacră pentru progresă la culture, sciințe, asociaţiune, 

comerciu, industrie ect. Cine încurageadă  literile, 

artele și tot felul de lumini când capitalurile care 

Sar întrebuința în asemenea lucruri, se aruncă de 

particularii și proprietarii Români în jocui vi- 
ci6se ?... 

EI dar, proprietarul sus dis, își puse în capi să 
pedepsescă nisce ast-fel de urmări, adică abusul, di- 

când. şi acesta: că cei ce câştigă asemenia bani, cu 

ast-fel de midlâce, apoi îi aruncă neuitându-se şi ne- 

ţiind nici uă socotâlă pe ce; care prin acâsta nă- 
răvesce pe speculanţi, pe usurieri şi altele, din care 
provine sărăcie, corumpţiune şi tot felul de miserit 
desfavorabile naţiunei şi ţerei... 

Apoi ca Români, 6meni cu stare, 6meni juni, să 
nu facă alt ce-va în viaţa dumnealor, de cât a juca pe 
aură pănă şi pe munți, pănă și pe Mușătoiul, locul
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cel de repausă, de plăcere, de sănătate, de essersiciă - 
șc]. ? | 

Va, răspunde cine-va că, proprietarul de la Gi- 
lort nu era autorisat de nimeni de a priveghia mo- 

ralitatea publică în acel locă, şi că fie-care este soli- 

dariii de faptele sale, pe cât timp legile tolereadă nisce 

ast-fel de urmări, și ce "i pasă dumnelui că unul a per- 

dut spre a se umple posunarele celor care câstigă ?,. 

au nu sunt persâne onorabile în societate, al cărora 
merit a fost numai că a sciut să câştige sume e- 

norme din cărţi ?.. nu găsesce cine-va în tâte casele 

acestjoci? şi pănă și pe vaporele ce faci transportul 
pe Dunăre câte un Evreu jucătoră, care este ţinut 

şi hrănit gratis de căpitanu, numai ca să joce cărți 

cu pasagerii, şi remâne la agilitatea, la industria sa, 

d'a câștiga ori cât de mult de la contrari s&i?... 

Acâsta, înţelegeţi, se ia ca un produsi al civi- 
lisaţiei, după D-lor!... 

Spre r&spuns, nu ne e cunoscut daca alte mo- 
tive a făcut pe proprietarul sus dis, da lua iniţia- 
tiva în cele ce se petrecură; dar declaraţia sa fu că 

tocmai de acesta a fost el indignat. 
Am arătat că proprietarul acesta este cam ori- 

ginală şi îi place a avea dre-care toni pe moşie a- 
casă la el, precum și pe munte unde earăşi are casă. 

Ascultaţi ce s'a întâmplat. 
Proprietarul chiămă la sine pe doi dintre Ungu- 

reni cari ţineaii Muşătoiul în arendă. 
Ei se presintară cu căciulele în mâni dinaintea 

lui; pentru că de și acesti 6meni nu prea voesci a 

scie de nimeni, de cât numai de sub prefectul local, 
saii pote şi de prefectii, când le trântesce la casele
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“lor vre uă essecuţie de uă despărţire de dorobanţi 

cu oficerul lor, care le mătură şi cenușa din vatră 

mâncându-le totă, după legile constituţionale, pentru 
a aduce la îndeplinire vre un ordin al guvernului, la 

care ei nu arătaseră supunere mai nainte; totu-și, fiind 

că ei mai de multe ori dideseră de câte uă nevoe 

trecând cu oile, viind de la baltă, pe moșiile de lângă 

Gilort, nu le dedea mâna a se presinta alt-fel dinain- 

tea aceluia, 

— la spuneţimi, dise el către cei doi Un- 

gureni, n'am arvunit eu, astă primă-vâră, când voi 

treceaţi despre Dunăre pe moșie la mine, a "mi da 
cu chirie trei camere din casa făcută de reposatul?... 
aaoane Cine şade acum întrânsele ? 

— Uite, coeâne! r&spuuse Ion cel plăviţiă ca 
un Rusneacă, vădând că D-ta nu pui pe nimeni să 
ș6dă în ele, ca să nu stea deșerte, puserămiă noi pe 
acei trei domni cari ai venit de uă săptămână de dile. 

— Nu sciă nimicii! adăogă, proprietarul cu un 
tonă dre cum fermă ș şi prea mult agitat; mie îmi tre- 

buescă casele; noi avurămă vorbă de astă primă- 

vâră pentru ele şi am și dat arvună; prin urmare 

voiă să mută 6meni mei acolo. 

Nu termină acesta şi Arghiriţa care avea, drepturi 

asupra lui: nisce drepturi de rudenie, veni a se plânge, 
precum uă-dată Iunona se plânse Deului vînturilor, 

că imperiul seu este ultrageat de navigatorii cari 

plecaseră de la Ilion, nesocotindă puterea ei în 
Cartago. 

Ast-fel femeia ce fundase un nucă imperii pe
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Muşătoiul, de cochetărie și grații, de care cu adevă- 

rat nu fusese lipsită mai de mult, și credând că ni- 

meni n'o să i dispute toemai aci aceste drepturi; 

dânsa, care prin jocul ei de spirită scia să închidă 

gura femeilor și bărbaţilor, aici s'a vădut înfruntată 

prin uă purtare şi răspunsuri de tot grosiere, din 

partea celor trei jucători de cărţi. Ea dar lnă 

într'uă, parte pe sus disul proprietară, şi "i spuse cum 

acestia ai maltratat-o, şi că unul dintre ei "i a fost 

dis vorbele cele mai nepoliticâse; ceru negreşit a se 

face reparaţie injuriilor ce ea a suferit. 

Proprietarul resuci negra sa mustaţiă și posomori 

fruntea ascultând-o, dar nu dise nimică. 

EL urmă a se adresa către cei doi Ungureni cari se 

afla  âncă afară pe prispa casei, și adăogă: 

Atâta, vă spuiă, îmi trebue cele trei camere!.. 

— Cum scii să faci cocâne!.. fu tot răspunsul 

Care îl deteră ci. 

| Diua dar variase schimbându-se timpul în câte- 

va rânduri, când s6re, când nuoru, care €6nsă nu îm- 

pedicase danţul și jocurile de serbătorirea țereanilor. 

Jucătorii de cărţi dar după uă luptă de uă nâpte 

întrâgă şi a doua di pân” la amiadi, vădură pe Mag- 

natul cu desăvârşire pus la cale, cel ce şi începu să 

'şi lege geamantanul ca să se scobore din munţi... 

Le mai rămăsese &nsă un june studentii care urmedă 

cursu de agronomie în Francia, cel ce viind în ţeră 

de vacanșiă, se afla și el în Mușătoiul, cu intenţiune 

da face cură; ei simţiseră și la acesta că arevre uă 

câți-va ducați aură în posunaru-i, şi voiau al dichisi
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dupre cum le era obiceiul. — Lăsară pentru după 
masă, lucrarea acesta. 

Cei trei jucători, nedespărţiţi întocmai ca trei 
crai dela răsărit, merseră dar obosiţi şi flămândi să 
Şi restaure puterile la un prânsii gătit din carnea vî- 
natului adus de vînătorul Cocoşă, şi a prinde sânge 
dintr'un minunat vin de la Drinceni, roşu ca para. 
tocului, și în urmă a se repausa puţin, pentru ca să 
pstă, în sera viitâre, din nuci a 'şi continua industria. 

Pe când dar acestia se regulaă cu chipul cel 
mai deliciosiă, făcând a preumbla din mână în mână 
uă năstrapă de cristal de culdrea vişinei, închi- 
uând unul în sănătatea altuia, audiră de uă-dată, în 
camera alăturată, nisce chiote și sberături ce resu- 
nai ca pe câmpul Bărăganului. 

— Ce este? ce este acolo?.. întrebară câteși 
trei tovarășii, sărind în sus de la masă, afară numai 
de Iorgu cel ce tocmai atunci avusese timpă a se 
gândi la biata Iulia, care îi păruse mult patetică şi 
amorbsă în acea di. 

— Blestemaţilor! ce căutaţi voi aci a ne tur- 
bura liniștea ?.. diseră ei unei grupe de ţigani, vînă- 
tori și argaţi cari se aședaseră la focă, în camera, 
alăturată de cea unde era ospăţul, şi sberaă cât îi 
lua gura bătând într'uă tobă, bând rachiă din uisce 
Gle pline și făcând tot felul de neorândueli... Cine 
v'achiămat aci blestemaţilor!... ee este astă mişelie ?.. 
adăogară cei trei inşi pr€ mânioşi; periţi d'aci, saă vă 
spargemă capul!!. 

Lăpădatul, ast-fel se numia argatul ce ținea uă
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tobă acăţată la şoldă, în care bătea mere cu un 
reteveiă de bradii pănă o sparse, și într'uă mână ţiind 
uă 6lă cu rachiă, dând ochii peste capii; fiind busată, 
negru, nepremenit, cu părul sburlită lăţosă, îndestul 
de trenţărosă la vestmînte și fârte îngroditorii la ve- 
dere, care semăna ca urme remase încă de când cu 
sclavagiul; el scâse din noă chiotări împreună cu 
Dan cel cu cisme: roșii cu tusluci, şi cu Niţă băia- 

tul care era armat de uă măciucă cât tâte dilele în 
mânile lui; și nici că se uitai ei la acei domnişori» 
cari se turburaseră aşa de mult şi: se lăudaii că o 

să “i dea afară, și le va sparge capul. 

Lumea alergă din tâte părţile ; comedia lnă nisce 

proporţii de îngrijit; unii din visitatori muntelui rîdeaă, 

alţii începuseră a remânea pe gânduri. În munte nu este 

poliţie, nu găsesci îndată pe judecătorul de instrucţie... 

Maltratările și injuriile făcute celor trei individi, 

din partea, celor beţi, merseră fârte departe. 

Lăutarul și. chefuiitorii trecură și în camera de 

ospăţii a celor trei. Cine ar fi cutezat să i dea a- 
fară? — Iutrară d'aci şi în a treia cameră; — masa a 
fost răsturnată şi vinul vărsat pe josă... Cei cărora li 

se juca, comedia, nu şi găsiati loc fugind în camerile 
din estremitatea opusă, dar ş'acolo fuseră urmăriți. 

Lăpădatul sbera ca un turbat; Dan era mort de bâtii 

făcând escesuri ce nu se spune; Niţă nu lăsa cio- 
magul din mână. 

Proprietarul de la Gilort, în timpul acesta, sta, 
nemișcat ca uă stâncă pe pragul casei, și își resucia 
mustaţa, declarând că, are uă sută de focuri la puşea
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sa cea prusiană cu două ţevi, și că cine va pofti 

să îndrăsniască a "i bate slugile, va avea a face cu 

dânsul, 

Cei trei jucători de stosă, rămâind nemâncaţi şi 

pănă îu buse plini cu venin, căutară a 'și părăsi 
locuinţa întrun chip fârte tristi, pentru că în tot 
Muşătoiul nu se mai găsiaii case neocupate. 

Biet Bălășica, uă damă cu suflet bun, i se fă- 

cuse milă de dânși și “i învită să se repause un mi- 
nut în casa ei, pănă va trece vijelia, și chiar le o- 

feri şi masă. 

lorgul 6nsă, preocupat mai mult de patetica Iu- 

lia şi de rușinea ce o a fost păţit, uită că este chiă- 

mat în casa unei persâne de bună condiţiune, și merse 
cum se găsia, adică numai în vestă şi cu cămaşa, 

care acesta a nemulțiămit prea mult pe sus disa. 

Buna cuviință, dise demna în sine, nu trebue ui- 

tată ori unde, și ori și când. Ea depărtă din acea 
cameră pe institutorea fiicei sale ce o avea cu sine, 

și pe fiica sa în etate ca de 16 ani. 
Acel dintre jucători, despre care vorbirămii: 6- 

cheșiă, și care provoca tot-d'auna rîsul spectatorilor, 
devenise un tigru. 

Se pretindea că el avea uă forță de Ercule, şi 
că daca nu șa răsbunat asupra proprietarului Gi- 
lortean, de afrontul ce a suferit, a fost Gre-care cou- 

sideraţiuni: că avusese şi el îucurcătură cu uă pro= 

prietate a sa. nu departe de acelui de mai sus. 
Trăsnea şi fulgera, &nsă în inima sa, și nu putea să
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se astâmpere, căutând să 'şi- verse focul pe cine-va, 

pe ori-cine “i ar" fi eșit înainte. 

Vădu pe Ungurenii ce se strânseseră de p'înpre- 
jură, cari se uitai şi râdeai. 

—- Ei bine, blestemaţilor! veţi plăti voi pagu- 
bele ndstre și rușinea ce o păţirămii, dise acela Un- 
gurenilor; şi mai ântîi nu veţi mai vedea un ban de 

la noi pe cât vă datorimă cheltuiala la stână. 
Cheltuiala acelora la stâni se urca la vre uă 

câți-va galbeni. 

Ungurenii cari mai bucuroși ş'ar perde dilele de 
cât banii, alergară și puseră mâna pe ciomege, spre 
a "şi face îndestulare. Se înarmaseră dintr'asta şi 

alții din spectatori vEdând că comedia va ajunge 

una din tragediile seriose. 

Mușătoiul pentru a triumfa în acea di de stră- 

lucire căta să represinte fel de fel de scene... 

Cel aptins de mânie şi care trimitea fulgere de 

injurii pe capul :Ungurenilor, “ca unii ce sunt datori 

să apere causa camaradilor lui, ca nisce arendaşi ce 

sunt ei acolo, şi cari le ia bani pentru cel mai mică lu- 

cru, și că ei ait fost complici înţeleşi cu sus disul pro- 

prietarii, d'a'i maltrata atacându-le ondrea şa le viola, 

domiciliul, crimă grea în regimul consţituţionale, 

eși cu un revolveri cu șese focuri în mâni, cu care 

sfidă pe toţi la bătaie. 
Dar Ungurenii neînţelegând de vorbe așa multe 

şi de acea puşculiță cu tâte trăsnetele cu care îia- 

meninţă, se repediră la ciomegele de pe la stâni: un 

lucru obicinuit pe românesee!.
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În adevără focurile începură a ploa din revol- 
veră care merseră în vîntă fără a lovi pe nimeni; 
dar Ungurenii nici una nici alta și răsturnaseră la 
pămâută pe adversaru lor care îl ţinci ghemuit sub 
genuchi. Săriră dar şi cei din pregiură, de a domoli 
furia acestora şi a secte din mânile lor pe cel căqut. 
Ciomegile &nsă începuseră a lovi unele în altele ; 
p'aci era să se întâmple să fie câte-va mâni frânte, 

şi câte-va capete sparte, şi lucru ar' fi ajuns fârte 
departe daca, ca uă minune, nu se arăta un omă 
în midlocul lor cel ce prin cuvîntarea sa și aerul 
sei imposant, cu un vestmîntă modestă, dar cu vorbe 

și cu essemple sănătâse, n'ar fi adus pacea şi în- 
ţelegerea, între aprinşii adversari de aci. 

Ciomegele atunci se lăsaseră în josă din 
mânile Ungurenilor, dar înjuriile nu încetaseră, care 

“era să aprinqă din nuoi lupta, adică să mai facă 
uă serbătore. : 

Căci din mici lucruri se potă ivi întâraplări 
mari !.. 

Cel al treilea care a suferit şi mai mult bat 

jocura şi insulta argaţilor beţi, căuta să înșelede 

un cală spre a merge ca să aducă pe sub prefectiă 
şi pe primarul de Novaci, ca să constate delictul 
la faca locului, Ensă uă ploie cu torente îl împe- 
dică în acea di. 

Eată ce le vorbi omul a căruia espresiune, şi ?n 

acestă împregiurare, avu puterea uraganului pentru 
dânșii; şi braţul săi, tare ca uă stâncă de petră,
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putu a "i despărţi, și a face să arunce ciomegile 
din mâni: 

„Pace Români! nu vă sfâșiați! unu vă uci- 
deţi între voi pentru nimicuri!.. Omul se armedă 
în contra f6rei, în contra călcătorului străin în țeră ș 
pentru căminul fiilor şal părinţilor sei!.. Pace fra- 
ților! Pace iubiţi Români!..« 

Și acest omă vestmîntat întruă modestă rasă 
de preută, capul săi învălit cu uă căciulă de mâ- 
năstire ţesută, picidrele sale încălțate într'uă încăl- 
țăminte ordinară, dar călcătura lui era înfiptă ca a 
soldatului în câmpul de bătălie, ochiul săă ageri 
cal unui Apostoli; fruntea sa vestejită și făcend 
multe creţuri, era âncă redicată și senină, deprinsă 
a desprețui mârtea; dar sufletul săă tânără încă, 
deprins a vedea pe Dumnedei în fapte virtâse şi în 
dreptate; acest omă a fost ascultat, 

Dintre toţi, jucătorii ai remas rușinaţi, şi ei ai 
plecat mai ântîi din munte!.. 
„Şi acest omi care făcuse a înjuga mânia şi res- 

bunarea în inimile celor cari se sfădeaă, cel ce fa 
înbrăţişat cu cordialitate, priimit, aclamat, chiămat 
şi ascultat în tâte consiliile păstorilor, fu părintele 
Mariei, și care, precât timpi se petrecuse afară nu- 
mai buțurie și serbătârea păstorilor, nu eşise din 
stână. 

D'aci bărbatul revoluţiunei din 848, se uită împre- 
giură să vedă pe visitatori și populul care '] cunoscea. 

Ochiul sâii &nsă, ca al acuilei din stâncele Pa- 
rengului, vedu de departe pe străinul călughării cel os-
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pătat la una din stâne... Merse la el să 1 întrebe 

cum se numesce, unde îi este înthinată metania și. 

în ce locii călătoresce. 

— M& numescă Ambrosie, răspunde monachul 

fratelui și sichastrului de la Lainici, care se apro- 

piase de dânsul cu multă politeţe să “i vorbescă; 

mă găsescăi aședat la schitul Cheia în munți. 

Constantin audind aceste câte-va vorbe din 

gura. monachului străin, rămâne uimit şi parcă nu 

da încredere audului şi vederei sale... 

— Nu cum-va, cinstite părinte! îmi eşti cu- 

noscut? pare-mi-se după vorbă că... 

— Se pâte, respunse monachul, sunt Ensă cinci- 

spredece ani de când am înbrăţișat acestă viaţă, de 

când am şi trecut la credinţa Cristianilor. 

— Pentru numele lui Dumnedei! nu mâ înşel?.. 

- ce fericită întemplare, bătrânule prietene, să te mai 

revădu ?.. 
— isus Christu, a voit acesta, ea mai 'hainte 

da mă sfârși din viață, să îmbrăţişedu eară pe bă- 

iatu al mei care "l-am ţinut în braţele mele când 

era pruncă. Ce cauţi aici? ce faci?... Le văqă, eşti 

ca şi mine?.. ” 

— Oh! Dumnedeule! esclamă cestă-laltă, tu ai 
însoţit pe mama mea pănă la mormântă și te al 
scoborît în al- Sorei, în minutul când era să tragă 
pământul peste dânsa!.. Bine te mai revădă bunule 
tată! Le îmbrăţiședă din totă inima! “Le îmbrăţişediă!.. 

Ei se îmbrăţişară cu căldură ca doi amici bătrâni. 
_Monachul îi vorbi cu ochii plini de Iscrime: 
— De şi cu numele mă arătam de uă altă cre-
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dință. dar inima mea a fost tot-d'auna de Crestian. 
Cristă să fie lăudat!.. Prieteni mei cei de aprope 
erai Crestiani și e i-am iubit. Fapta lor cea bună, 
sântul prieteșugă şi sânţenia recunoscinţei a ţinut în 

mine locul unui templu. Ei dar mam închinat 
bisexicei lui Oristu, ne mai remâind nimeni dintre 

&menii buni mei prieteni... 

Nu, respunde Constantin, mai. sunt cine să 
te iubescă ca pe un tată!.. așteptăl.. 

"Şi Constantin înbrăţișând pe bătrânul mo- 
nachiă, transportat de bucurie, alergă iute să chiăme 
pe Ionel şi pe Maria şi pe toţi locuitorii pănă la, 
copilă de care atunci resuna munţii, a'i aduce dina- 
intea astui străin pe care întâmplarea, sai drumul, 
său într'adins, îl făcuse să ajungă până aici. 

Ei ennosceaă, junii şi bătrânii, din naraţiunea 
pompierului, pe Ali, acuma Creştină, | 
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