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PĂMÂNTUL 

La trei kilometri în jos de Calafat stă înfipt în apă, cu 
îndoitul lui brâu de ziduri de cetate, Vidinul. Cum aleargă 
barca, ținută de şuvoiu pe lângă ostroave şi ferindu-se de 
ulițele liniştite dintre ele: Ostrovul mare, Ostroviolul mic, 
Chichinetele,. al Schelei, Turcesc, Bogdanu, vechiul zăvor 
de piatră al Dunărei creşte: singur şi parcă se apropie el, 
tremurător, chemat din ruina istoriei, ca o vedenie. Depăr- 
taţi, abia ca o poală mai vânătă a cerului, şi înalţi, peste 
fire din. fundul acestei râpi joase şi netede, se ridică în zare 
Balcanii. a - 

Luntraşul e un ardelean bătrân care de patruzeci de ani 
bate aceste paragini. Vrea să-mi povestească de un necaz 
avut aseară în prăvălia lui Toşa din Bitoli, dar nu-l las.. 
Trecem pe lângă pescari, strânşi în brâe late pestriţe, cari 
asvârl năpasta în val, deschisă deodată, într'o mişcare is- 
teață rotundă, ca o rochiţă străvezie de balerină. Sunt Turci. 
Il puiu să le vorbească. Imi răspund şi mie într'o româ- 
nească sfărâmată. O clipă, pentrucă unda ne-a şi luat. Mai 
încolo luptă din lopeţi să ajungă la o troacă legănată, doi 
flăcăi îmbrăcaţi cu totul şi cu totul în alb. Pe-aici trebue 
să fie întinse pe dedesupt, cursă peştelui, zâote şi cârlige 
legate de vreo piatră cât cufărul. Ei vin greu încoa. Noi 
zburăm într'acolo. Şi pe neaşteptate aud, cu o limpezime 
numai pe apă întâlnită, parcă. din gura cuiva de-alături: 
„Dacă nu eşti gândit, gândeşte-te!“ Sunt Români. dela Ki- 
rimbeg, întâii Români bulgari cari ne întâmpină. „Nu ştim 
bugăreşte, neam!“ lată-i şi cu adusătura lor de vorbă olte- 
nească. MR 

Ceva din babilonia de seminţii dunăreană răsare şi în 
această potcoavă uriaşă de cot leneş de fluviu. Toate nea- 
murile Balcanului, amestecate cu AÂsiatici şi cu Apuseni, 
S'au adăpostit pe-aici. Poligloţi fiecare prin 'convieţuire mai 
îndelungă, cu asprimi şi iuţeli care vorbesc de o rasă nouă
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ieșită din atâtea încrucişări de oameni aprigi purtaţi de 
toate vânturile, ei se aleg numai treptat în două grupe, 
după majorităţile înconjurătoare. Românii au ajuns la apă 
mai de mult şi au stat neîntrerupt, prin preajma schelelor 

care călăfătuiau corăbii şi le primeau roadele trudei. Bul- 
garii, îndepărtați de raiaua şi de spahiii din acest colţ în- 
tărit de veghe, au coborit mai târziu, încet, către drumul 

fără pulbere, vestit prin negustori şi legende până în munţu 
lor şi la marea cea mare. Numele lui Straşimir, ţarul ne- 
norocit de pe vremuri, cumnat Vlaicului Vodă domn a 
toată ţara românească şi stăpân câtva timp ca „rege“ valah 
peste Vidinul cel mândru, abia dacă e amintit azi de o 
uliţă din cetate, strâmbă, cu caldarâmul ieşit şi înfundată 
în nişte maidane înobilate de o geamie de piatră. 
Golul dintre Vidin. şi Timoc fusese umplut însă înainte 
să sosească Bulgarii, de săteni dârzi trecuţi de dincoace, 
cari nu 'voiau să sufere apăsarea unor anumite orânduiri 
economice şi sociale. Sau de fraţi de-ai lor, smulşi de-acasă 
pe alte căi şi porniţi acum, într'o mişcare contrarie celor- 
lalţi, dela Miazăzi spre Miazănoapte, prin păduri, de pe 
plaiurile sârbeşti. Când sau întâlnit pe culmile care se în: 
fundă în terasa fără copaci dunăreană, Câmpenii şi Pădu- 
renii, ei s'au descoperit uimiţi din acelaş os etnic şi de 
acelaş graiu. Statul bulgar, închegat din nou la 1878, i-a 
găsit aici. Moşiile părăsite de aşezările de 'Tătari, sparte 
după aceea de bunăvoe, s'au împărţit între satele româneşti 
rămase neclintite. Nicio pană bulgărească nu s'a strecurat 
între ele. ' | 

Călătorii, puţini, cari au străbătut cam în cei din urmă 
cincizeci de anl ţinutul, dau de Români peste tot şi vorbesc 
despre ei. Aşa face Kanitz, curând după 1860, ale cărui 
cinci, şase volume mari şi temeinice despre Serbia şi Bul- 
garia, atât de aproape de noi prin ani şi pământ cercetat, 
se citesc însă cu mirare, ca nişte pagini exotice. Intr'atât s'au 
schimbat lucrurile şi atât ne sunt de necunoscute! Nici astăzi 
nu ştim o lucrare aşa de cuprinzătoare despre cele două 
ţări, care să fi fost scrisă cu o deopotrivă iubire şi scurmo: 
nire proprie, la faţa locului, a tot materialului folosit. Sârbi 
şi Bulgari trebue să fie mândri că au stârnit simțirile şi 
munca din ea.. SI a 

La fel face şi Weigand, care aleargă pe-aici cam repede, 
cu puţin înainte de 1900. O răceală pe care o căpătase 
abia trecut din Serbia, într'o casă cu geamurile lipsă, de pe 

f
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malul Timocului, unde măsese chiar întâia noapte, îl sileşte 
să ţie întins şoseaua dela Bregova prin Novosel şi 'apoi 
deacurmezişul câmpiei, până în Vidin. Cine ştie câte lămu- 
riri de -preţ ne-ar fi adus şi despre oameni, nu numai despre 
limba şi folklorul lor, fără acea blestemată răceală! Filo- 
logii au fost însă totdeauna mai gingași, şi destul a pătimit 
ştiinţa lor: din această pricină. Indeletnicire de multă arhivă 
şi hârtie! Kanitz era mai mult arheolog şi geograf, şi-a 
răscolit locurile cu anii şi fără milă. El mai are în ochii. 
noştri şi îndoita trecere că a fost pe-acolo încă pe când 
mai era stăpân: Turcul şi că nu s'a dus anume pentru noi, - 

„de cari se loveşte nepregătit şi are cuvintele de proaspătă 
uimire, e 

Când am pornit întrun început de toamnă peste acest 
hotar. curgător, nici. nu citisem scrisul celor doi cercetători, 
nici nu ne muncea gândul vreunui studiu. Veneam cu alte 
rosturi şi ştiam, nedesluşit, numai că vom întârzia două, 
trei zile tot între ai noştri. Dar apoi acele zile s'au. mai 
lungit şi cinci călătorii la rând n'au izbutit să ne îndestuleze 
deplin. Ştirile adunate în aceste colindări vom căuta să le 

oimpărtăşim aci. Aşezarea lor în trei mănunchiuri: Pământul, 
care a fost totdeauna; Oamenii, cari au: venit şi s'au potri- 
vit lui; 'şi Datinele, care au ieşit din viaţa acestor oameni 
pe acest-pământ, ori .sau.putut păstra pe el, nu e făcută 
nici:pe departe . cu vreo intenţie de clasificare şi tratare 
ştiingifică. Ea :nu urmăreşte decât să tragă cititorului câteva 
poteci. în mulțimea unor simple însemnări de drumeţ, alt- 
minteri. prea aspre .şi stufoase. | - CI 

Ținutul, pe care îl locuesc Românii între Vidin şi Timoc, 
are înfăţişarea unui mare triunghiu, cu vârful la Cosay 
sat chiar în indoitura cea mare a Dunărei, de deasupra _Cala- 
fatului şi de sub Cetatea.- Dela acest vârf până la baza.a- 
şezată pe râul de graniță de.către Serbia, sunt în linie .- 
dreaptă dealungul fluviului cam: 35 km. Până la celălalt 
unghiu sudic, latura: poate să aibă însă pe puţin aproape 
de două ori atât, -. i cc, a: 
Pământul 'e incins .de qui Părți de Dunăre_ şi de alta. 

de Timoc. Latura de suă, detă Vidin inainte, prin Molălia, 
Calinic, Fundeni, Rabrova; Perilovăţ, Boroivăt până la Hă- 
lova, trece” peste văi; dealuri, păduri. 7 Apele cele mari ră- 
mân pe-aici româneşti.: Deoparte şi de alta a lor răsună 
aceeaş limbă. Oamenii sunt chiar prin aceasta apăraţi, cuprinși 
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cum se găsesc şi simțindu-se în strânsoarea caldă a aceluiaș 
braţ etnic. Pentrucă, dacă locul acesta, luat în sine, nu e 
prea întins, însemnătatea lui cea adevărată răsare întreagă 
atunci când, peste şanţul hotarului sârb, e privit ca parte 
din acea singură lespede cu capătul tocmai la Dunărea 
bănățeană şi în malul Moravei, şi sfârşită aci. Afară de 
ochiurile :sârbeşti, strâns circumscrise, conul acesta de de: 
jecţie: etnografic, năvălit în lumea slavă balcanică, n'are 
nici o întrerupere. . e 

La linia de sud bate şi urcă încet valul străin. 
Relieful are trei părţi caracteristice, bine cercuite cu în- 

doite linii: una, Curba de 'nivel, iar cealaltă, și încă mai 
precisă decât ea, graniţa între provinciile de limbă ale ace- 
leeaş populaţii. a 

Indărătul' genunchiului celui mare dunărean, care începe 
intre Isăn şi Gumătarţi. şi se inchee numaidecât în josul 
Vidinului, locul e un şes neted, strâns între curba de nivel 
de 4o m. şi cea de 6o. Trebue să. străbaţi deacurmezişul 
10, şi pe. alocuri 15 km,, ca să urci zece şi: douăzeci de 
metri, spre dealurile care ţin destul de înalte zarea. lar 
fața Dunărei e între 3o şi 35 m. deasupra mării. 

Spre Miazăzi de dreptunghiul întins, mărginit de sate, 
Gumătărţi, Negovâniţ, Halvagii, Inova, Căpitânuţ,: Kirim- 
beg, Şeu, Cutova, Stanotârn, Coşâva, dar fără aşezare ome- 
nească la mijloc, pământul coboară şi mai: mult. Punga 
aceasta, care. merge lărgindu-se dela Stanotârn spre Smâr- 
dan, peste valea Deleinei şi până în valea vecină a 'Topold- 
viței, se umple de apele Dunărei revărsate primăvara şi 
toamna. Din ceanacul rotund al unei geamii din Vidin, de 
unde îşi plânge hogea cântecele către toate unghiurile, o- 
chiul nu alunecă decât peste o singură pânză de apă. Ca 
nişte subţiri punți atârnate, pleacă în toate părţile, printre 
tabii sfărâmate, şoselele. Vidinul-cetate era apărat nu nu- 
mai de zidurile şi de tunurile lui, dar şi de'viitură. In vre- 
murile de uscăciune ea putea fi pricinuită la voință. Râul 
Topoloviţa, care se : împreună aici -cu mai multe văi și se 
plimbă răsfirat, nesigur de drum, în câmpia joasă, era abătut 
şi vărsat în depresiune. Vidinul-cetate stătea sigur în cingă- 
toarea lui de apă. e: 

Altminteri, căruţa, ocolind şoseaua suită pe zăgâzul 
scobit de poduri de scurgere, o ia deadreptul. prin lăsă- 
tură, care e un ceair cu iarbă sauo pădure de salcie cu 
liane şi ţurţuri de muşchiu de. baltă: Drumul se chiamă
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Prin Ostrov,. cu toate :că atunci -n'ai avea cum ghici de ce. 
Pe margini, mai sus, albeşte în fund, între mălinii întune- 
caţi, biserica ; ascuţită din Şeu, sau, la stânga, cele două 
turle în rând; deasupra fațadei, din Căpitanuţ. Deadreapta. 
se arcueşte liniştit malul dimpotrivă, iar, în spate, pe o 
culme împădurită, senfige pe cer biserica grecească din 
Calafat, stăpână, până la mari depărtări a vederii. Din de- 
sişul, unde caii aleargă uşor pe moale, iar. călătorul.se 
ține încovoiat'ca să nu-l tae crăcile, se aude cântecul ol- 
tenesc, al vreunui sătean nevăzut care se întoarce dela oraş, 
sau al unui ciobănel pe urma oilor. | 
„Pe aici nu ne simţim străini. Râul peste care trecem pe 

un pod de butuci, scoşi din loc de fuga roţilor, se chiamă 
Părăsita. Când a ajuns pe aceste meleaguri, acum aproape 
şaizeci de ani, . Kanitz l-a însemuat fără să știe că e un 
nume românesc: Peresit-bach. . Bulgari, cari să-i fi adus 
până sub zidul -cetăţii numele. dela obârşie, Topoloviţa, nu 
erau. Turcii nu-i ziceau nici cum. lar Românii, cari um- 
pluseră satele dimprejur şi se lipiseră chiar de porţile Vi- 
dinului cu satul Kumbair = Dealul-de-nisip, azi încorporat 
oraşului, erau: destul de puternici: ca să dea şi numiri 
geografice, . .. : 
„Sătenii -zic toţi Vidinului, Dii. E chemarea lui bătrână, 

și din hrisoave, iar alţii decât ei n'o cunosc. Weigand 
scrie. destul de încurcat, nu atât despre origine, cât despre 
legătura cu Românii localnici şi pronunțarea lui adevărată. 
Forma veche bulgară era szaziuz, ungurească Bodon, 
românească Diu. Weigand işi aduce aminte şi de o formă 
auzită la Luche în Serbia, Dzii, şi dă ca formă a Roma: 
nilor_ vidineni Vd'ie, ieşită ca şi cea bulgară de acum, Vidin, 
din B:âvvym, grecească (Bulgarii accentuează Vidin). Ce-a. 
auzit profesorul. dela Lipsca in Serbia e însuş numele, sin- 
gurul, dat Vidinului de toţi Românii, numai că înmuiat bă- 
nățeneşte. Ce.poate fi Vd'ie, în afară de. o diagramă eti- 
mologică. fără înţeles, nu vedem. Dii e un cuvânt în totul 
asemenea cu Jii şi Sibii, şi precum acestea, articulate, îşi. 
pierd înfăţişarea de plurale, la fel se întâmplă şi cu Dil. 
Aşa se face că se găseşte Diu, care e Diw==Diiul. Poezia 
populară stă mărturie. : : ai 

La câte o margine de drum întâmpină vreo cruce mă-. 
.reaţă de piatră, cu pizanie : românească. Slovele, cu înflo- | 
„ritura- lor chirilică, sunt cioplite: sigur de pietrarii cari se 
chiamă . Florea, sau asemănător, os din osul. nostru. Aşa
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, CRUCE DE PIATRĂ ..! - 
"- înaltă de un stat şi jumătate ae om 

la podul peste baltă din Stanotârn 

e pod, la ieşirea 
din  Stanotârn, 
cu numele ctito- 
rilor şi cuisprava 
minunată din 
care au ieşit: 
„Pentru pomeni- 
re— Dumnezeu 
să erte pe pă- 
rinţii noştri... ră- 
posaţi in Mare la 
Muntele Athon“. 
Se însoţiseră câți- 
va  Stanotârneni 
şi: Gumătărceni, 
ca să se ducă în 
kagialâc la Sfân- 
tul Munte. Şi 
când ajunseră a- 
colo la un țărm, 
unii n'au vrut s'o 
ia pe apă, ci au 
apucat pe delă- 
turi, pe poteci 
stâncoase. Cei- 

'lalţi, când să co- 
boare în bărci, 
au călcat greşit 
ŞI s'au înecat. Po- 
dul acesta S'a ri- 
dicat în 'aminti- 
rea .trecerii lor 
năprasnicela ce- 
le veşnice. 

Dar dupăce ră- 
mâne înapoi scu- 
fundătura aceas- 
ta şi se ispră- 

| veşte şi dreptun- 
&hiul mai răsă- 
rit; plin de po- 
rumbişti şi de 

"? grădini de zar-
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zavat, pe marginile căruia satele .stau ca nişte oaspeţi de 
jur imprejurul. unei mese chivernisite, locul se strâmtează 
„deodată şi abia mai e o fâşie dealungul Dunărei. Dela Gu- 
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PICIORUL UNEI CRUCI DE PIATRĂ RUPTE. . . 
+ “la podul peste baltă din Stanotârn 

mătarţi la. Isăn curbele de nivel 'de 40 şi 6o m., merg 
alături lipite de mal, iar dela .Isăn.li se adaugă cea de: 
8o, şi curând şi cea de roo. Satele incep să se cuibărea-: 
scă greu prin surpături. Dealurile se apropie, se muşuroesc
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iîncet sau se ţugue năprasnic, vinete ca niște munţi de bazalt 
pe cerul de amurg. Aşa e Băciova, dintre Isăn şi Flo- 
rentin, înalt de 220 m. şi pe care oamenii şi-aduc aminte 
să fi văzut măiag, adică prăjina cu bairac. sau flamură, 
ridicată de ofiţeri ca să sărbătorească ducerea la bun sfârşit 
a măsurătorii şi hărţii ținutului, rezemate tocmai pe acest 
vârf. : 

Drumul tae drept printre vii, pe lângă pomi puţini, 
ascuns, îngust, abia de-o trăsură. Câte odată el inebuneşte 
scurt, coteşte, sue iute, cade prăpăstios,. printre pereţi 
înalţi cu mălini scuturaţi de vânt, iar roata se afundă fară 
spor întrun nisip cafeniu, făină -vânturată prin sită. Ma- 
gura aceasta nu era decât o dună călătoare, oprită. In altă 

„parte, o ruptură spintecă malul şi printre coastele lui mă- 
cinate se arată fluviul gălbui. Pe-acolo vitele coboară opin- 
tite, peste năruirea povârnită, la adăpat. Porţile acestea de 
lut se chiamă unii. Una e Unia-cu-iarbă, alta Unia-viţeilor, 
alta Unia-albă. Pe alocuri unia e o intortochere de cărări 
pe lângă adânci rupturi, o cioplire ca de ape de ploi şi 
de scufundări subterane, cu case cocoțate pe tot felul de 
prispe' spânzurând pe goluri, şi cu ogrăzi zăpăcite, în caturi, 
până la care nu te dumireşti cum să ajungi. Căruţa pârâe îm- 
piedicată, iar caii trag îndărăt de oiştea ridicată peste ca- 
pete și repezită ca într'o gaură de .râpă. Pe când dedesubt, 1i- 
niştită şi sclipitoare, la fiecare răspântie răsare și piere 
Doamna locurilor, Dunărea. Pe asemenea dărâmături e 
aşezat Isănul, pe ogi, cum zic băştinaşii. „Noi la popă, 
zicem turceşte (h)oge. La o iamă mare (groapă, râpă) zi- cem oagă, şi la mai multe, ogi“. Dicţionarul :Academiei 
abia aminteşte cuvântul, dibăcit la Creangă. Tiktin nu-l cu- noaşte, Acum în urmă l-am găsit în Topirceanu— La jderi— Viaţa românească, „1922. XII, pag. 404: „Trecurăm pe lângă Hoaga-cu-ferigă“. Hoagă se aude pe aici numai 
Oagă; la fel, Unia— dincolo, în Dolj, deasupra Maglavi- | tului stă călare pe şosea un sat: Hunia—oţ, în loc de hot, (HD) Alvagii, (H)Alova. Pe malul acesta al Dunărei cuvâu-. tul'e în gura tuturor, - Dia 

Intre Florentin şi Novosel e un fel de-pas de piatră. Calea e Săpată adânc, iar deastânga se ridică zid culmea, din care bucăţi de stâncă mărunţită pleacă să pietruiască toate şoselele ținutului. Roca e tare Şi vestită. Apoi valu- n i eapremene ocolesc mai pe departe, se strâng. iară în ; ma! puţin .semeţ, abia de 170 m,, inăuntru
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bine, şi tot: plaiul se lasă mereu, până găseşte curba 'de. 
nivel de. 60 m., şi:trece şi pragul ei, la cea de:40, dela 
care pornisem. Am ajuns în valea Timocului. :. : 

Apele .lui cu 'bulboci line, făcute nu atât de repezişuri 
sau de gropile de pe fund, cât de izbitura cu malurile de 
lut foarte cotite, se ivesc pe neaşteptate, isupt o ruptură. 
Înaintea ochilor, dincolo, lunca e 'acoperită cu hainele. po- 
leite şi beteala porumburilor coapte. Munţii îşi învineţesc 
dela un capăt la altul al zării crestele colţuroase. Prin de- 
sişul de pomi îşi. fac loc pâlcuri de case, cu biserica albă. 
strânsă grijuliv la mijloc. Sunt întâile sate de graniţă, ale 
celorlalți Români,. din Serbia: Bucovcea şi Cobâşniţa. Am 
trecut peste marele sat. Vârfu. şi suntem pe dâmbul de: 
unde. se vede spre Miazăzi, Răcoviţa. Grănicerii sârbi tre- 
bue să fie chiar dedesupt. Aici hotarul a fost de curând. 
mutat cu vreo doi kilometri, peste „țarină“, dincoace de 
Timoc, în lungul 'unei adâncituri -pe unde a curs altădată: 
râul şi Sârbii vor să-l abată din nou. Satele însă au rămas 
nesmintite şi nicio' casă n'a fost luată. în noua ţară. . 

Noi însă, de mult, încă dela Florentin, lăsasem îndărăt 
graniţa . uneia: din provinciile de limbă. Pe-aici oamenii: 
încep să vorbească 'altminteri. Cei din jos, de unde venin, 
sunt Fundenii sau: Vălenii, ceştilalți, Câmpenii; pământul 
locuit. de ei, Valea, sau, în termeni puţin mai geografici, 
lunca” dunăreană ; aşezările celorlalţi, Câmpul, sau a doua: 
prispii. inaltă, terasa propriu zisă, proptită în culmile impădu- : 
rite, de pe ai căror pereţi:se aleg două, trei gârle sărace. 

Până în Gânzova şi-Florentin se zice „chiatră“ ; către 
Timoc, nu se mai -aude decât „piatră“.:E ceeace izbeşte 

“mai mult pe localnici! şi-ţi 'dau dela 'sine ca semn deose- 
bitor. Altele, mai interesante poate filologic, le prinzi tu 
şi ţi se lămuresc numai la cerere. . Oamenii s'au aşezat şi 
intins atât de strict după 'caracterul geografic al ținutului, : 
încât, de pildă, în Negovaniţ, risipit şi el pe unde de dună : 
şi ogi la o întâlnire de multe drumuri, partea de sat care: 
priveşte spre înălțimile dela Halvagii şi Ciunguruş, are: 
graiul Campenilor, iar: partea dinspre vale, vorbeşte: ca': 
Fundenii. Granița limbii e 'aproape 'curba de nivel. Satele: 
întradevăr de Văleni, neamestecate, sunt, pe linia: Dunărei, 
Şeu, Cutova şi: Stanotârn, în baltă, Coşava, Gumătarţi, Isăn 
şi Florentin, în sus; iar înăuntru, Kirimbeg şi Căpitanuţ. 
“Când ieşi din Vidin 'pe drumul Gazi-bair,aşternut cu bo- 

lovani mari de gârlă, parcă pentru căruţe de acioae smeeşti -
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şi te 'hurduci pe lângă tabia cu acelaş nume, odinioară 
lacăt cetăţii, mai departe peste Topoloviţa, un şes implinit 
ca o arie te întâmpină. Dinspre Şeu şi. Cutova abia îl ţi- 
nusem, pe-o margine, dealungul, către vârful limbii celei 
mai subțiri, dela Stanotârn. Aici îl străbatem în toată lăţimea. 

„„ Fundul acesta! dacă se saltă peste 35 m,, şi, la orice -um- 
flare a Dunărei, musteşte şi se umple... Uite: cum joacă pe 
şoseluţa albă din dreapta noastră, ca nişte, şerpi argintii, 
încolăciţi şi rezemaţi în coadă, cari cad şi iară se ridică, 
pier şi se imulțesc, intră în pământ şi se apropie—suluri 
şi noruleţi de. praf. O fetiţă desculță, 'cu părul scuturat pe 
spate, aleargă.cu ochi de spaimă încoace, către drumul mai 
înălţat. Ii scapă o-tingirică trecută peste' braţ cu un baer. 
Nu se apleacă după ea. Ţipă şi :vine.: Şerpii de praf îi cu- 
prind călcâele. Şi acum se! prinde: deabuşele- de malurile 
şoselei şi se înmoae suspinând în mâinile noastre întinse 
în ajutor. O ajungea apa. Fluviul se strecurase repede prin 
scobiturile dela Răsărit: Viitura! . a 

Curba de nivel de 40 m. care înaintează şovăitoare din- 
spre Şeu, pe unde s'a ţinut în vederea țărmului, face un 

„ocol-uriaş pe dincolo de Inova, Rubţ, Tatargic şi încon- 
joară la Miazăzi, Vidbolul. Tot locul e plin în zilele uscate 
de o ierbărie umedă prin' care șe plimbă barza. - 
„Smârdan şi Inova,: cele două sate bulgăreşti acum lipite, 

par aşezate pe un înalt pinten de;grind,: şi nu se găsesc 
decât pe întâia 'treaptă a terasei, la 5, 6 km. de Dunăre. 
Ca să 'ajungă la unda de 6o:m. a scoarței, şoseaua mai 
merge încă pe atâta şi sare.peste încă o vale, a Deleinei. 

ealurile însă s'au . apropiat. Ele vin - ca nişte. aripi, una 
dela Miazănoapte şi alta dela Miazăzi. Pe coastele din dreapta 
sunt Halvagiii, şi mai după . cot, în fund, Ciunguruşul, iar 
între ele, la o'parte, privind spre Dunăre, Negovaniţul ; in râpile din stânga, : Dincoviţa. Călătorim: pe hotarul altor două . ţinuturi, deopotrivă româneşti, dar deosebite şi ele: atât:-prin caractere fizice, cât şi etnice şi filologice. Sunteni pe:o linie care se menţine cam la zece: kilometri departe-: de albia fluviului, pe o lungime de so, şi îngrădeşte dintr'o latură o. suprafaţă aproape:regulat geometrică. 
Apucând pe unul din multele drumeaguri care se furi- şază prin văile dela Apus, călătorul ar. da de tot ceeace ma mai întâlnit în rătăcirile lui :'ape, codri, maluri rupte, 

se întire Ponte pe, câte o poeniță.: Un braţ. al Balcanului până aci cu pumnul miţos în.ploi şi -inele de
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piatră. Până sub streaşina lui Dunărea a cioplit în sutele 
şi miile de ani, deoparte şi dealta a căei sortite, după aceleași 
legi. Locurile se aseamănă. Oamenii, de s'ar aşeza aici sau 
de ceea parte, nu-şi dau seama, după cer şi pământ, că 
sunt într'alte țări. Aşa au fost Românii de această latură, 
şi Bulgarii de pe la Băileşti şi aiurea, de cealaltă. Străi- 
nătatea începe abia cu muntele. | 

Ca şi gorunii falnici, oamenii S'au oprit deasupra prispei 
uscate şi goale, şi au privit numai, la ogoarele aidoma 
unor chilimuri înflorite şi la jocul de lumini schimbăcioase 
al Dunărei din vale. Ei aduceau cu sine graiul mai as= 
pru şi altul, al moşilor poposiţi prin curăturile şi băile de 
aramă sârbeşti. Coborau cu toporul pe umăr, cu care 
abăteau copacii şi scoteau buturugile ca să' facă locuri de 
arătură. Mai mult decât alţii, Românii aceştia erau plini de 
puterea şi dârzia colonistului, pătruns în sălbăticie singur 
şi având să aştepte totul, în primejdiile de multe feluri, 
numai dela el însuş. “ 

Faţă de golătatea locului dintre dealuri şi Dunăre, pă- 
„durea izbea. Fiinţele care ieşeau sperioase din desiş erau 

oamenii pădurii. Numele, pe care li l-au'dat Vălenii şi 
Câmpenii, a fost Pădureni. Satele lor încep chiar de pe 
linia despărţitoare, slabe ca nişte turnuri de pândar inain- 
tate, şi din ce în ce mai puternice cu cât se afundă spre 
vetrele de populaţie de obârşie. Iată Cosova; Deltina, Ca: 
linic, 'în dosul cărora se desvoltă Răbrova cu Fundenii, Pe- 
rilovăţul, Boroivăţul, cei doi Isănovâţi, Hâlova,. Zlocitea, 
Țârlomăşniţa, Graţcovul, Şipicova. | 
“La mijloc, între Pădureni şi Văleni, cari, fără oarecare 
pene străine în părţile de jos, ar.părea că se învecinează, 
ca un ostrov înalt şi uscat, se întinde Câmpul. Urci pe el 
între Ciorocălina şi Gânzova, pieptiş, dela 8o m. aproape 
la 200. Deacurmezişul scapă dinspre pădure şi înaintează 
până între Florentin şi Isăn, deasupra Dunărei, dealul, din 
care Baciova e acolo cel mai avântat pisc. Îndărătul ei, 
pe-aici, în văzul Gânzovei, un sfârc de piatră se -gurguiază 
chiar cu 15 metri mai sus. az 

În altă parte Baciova mar fi decât o măgură oarecare. 
Când însă faţa apei e la mai puţin de 40 m,, lată şi oglindă, 
parcă înadins, ca o tablă de nivel măsurătoare făcută pen- 
tru socotit orice abatere în sus ori în jos dela ea, un grea- 
băn mohorit de stâncă repezit la 220 de metri''are un as- 
pect alpin. Cine l-a privit ca noi, de pe faleza din coasta
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Gumătarţilor, pe care nu încăpea, peste peretele drept de 
20 m., decât o colibă-cort de vier, ca o căciulă de răchită 
şi coceni, cu: puşca haiducească spânzurată în curea de un 
proțap afară, l-a privit liliachiu subt baldachinul cu pur- 
pură, de aureolă, al amurgului, cotropitor în cer cât bătea 
ochiul, ştie ce fior de munţi prăpăstioşi dă. Sau cine cel 
puţin a văzut, de pe puntea legănată a vaporului, la ce- 
lălalt capăt al Dunăre!, deasupra bălții dobrogene, „munţii“ 
Beştepe, poate să-şi închipue această părere. 

Şoseaua face, ca să sue, un mare colac şi ajunge greu 
în creştet, Lăsasem trăsura. E, de unde se îndoae cotitura, 
o potecă prin iarbă, care ţine drept. Pădurea de stejari 
plini de ghindă merge cu noi. A năvălit şi ea în cârca în- 
gustă a culmii. Dedesupt se scobeşte o copae care se în- 
mlădie şi se pierde pe după înălţimi. Ar încăpea un fluviu 
în surpătura ei, şi mare un firicel de apă. Povârnişurile au 
fost curățate. Astăzi le imbracă porumbul. Din loc in loc s'a 
păstrat câte un tufan, cu crăcile în vârf, dar cu tulpina în- 
verzită, ca supt o rotundă sarică de frunze. Şi e o singu- 
rătate şi o linişte, fără şoaptă de fluer sau glas de pasăre. 
Numai soarele trece, argintindu-se la o bătae de gene în 
fire subţiri, ca nişte aţe de' păianjen plutitoare sau ca ur- 
zeala lovită de spata dela răsboiul Sorei Soarelui, Iana Sân- 
ziana. lată bogazul de Mare, de care zic lăutarii de-aici cu faţa 
lipită de diplă, secat de blestem, şi iată şi gura de argea. 

Sus, după această căţărare, numai ogor oblu. Ganzova 
e undeva deadreapta drumului celui mare, în nişte ogi ră- 
sucite de basm, cu nenumărate curţi păzite de mălini în- 
făşuraţi în glugi de coceni, ca nişte ostaşi ai barbariei in 
armuri de aur. Granița de gârle a rămas acum spre Mia- 
zăzi, şi valea Topoloviţei, şi șanțul Deleinei, care dela 
Tiânuţ 1şi începe incovoerea în pădure. Altminteri, zeci şi zeci de kilometri, dela balta Dunărei până în Timoc, ape nu se mai întâlnesc. Numai o gârlă puţină se împleteşte din fântânile de sub Gânzova şi işi caută scurgere, insă paralel cu fluviul, printre ulițele iuți şi nisipoase ale Bre- govei. Nicio vale transversală către Dunăre. O apă por- nită spre Florentin se picrde într'o gaură ca o peşteră inainte să ajungă pragul terasei. > a 
asa uturile (sup! adevărate monumente. _Furca Jor e făcută Dragă -Tânduri de goruni bătrâni necojiți, crăciţi avăn în lut şi rezemându-se unul în altul către cer. 
umpăna e lungă şi spânzurată în văzduh peste orice în-.
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chipuire. lar lumânarea ciuturii, din multe prăjini lustruite 
inădite sau din sângir, adică lanţ, coboară în căutarea apei 
până la 15, 20 sau mai mulţi metri. Doar în unele năruiri, 
cum, sunt acelea unde ca o jucărie de copii uriaşi, s'a fost 
clădit Gânzova, Turcii şi-au putut zidi, albe şi cu ciubuce, 
chiar ceşmelele lor de piatră. Acum, femei cu zăvelca prinsă 
în brâu batcu maiul la rufe în marginea bogatelor jghia- 
buri şi vorbesc între ele sau ne urmăresc, fără să-și ri- 
dice capul. Dincolo, în altă uliţă, fântâna e cu ciutură și 
are câţiva metri. Aşa de tonatecă aleargă pe dedesupt 
pânza de apă! | 

Pădurile lipsesc şi ele. Dela Ciorocălina linia lor fuge 
in arc spre Apus. O geană de copaci: de-aici se chiamă 
Basaraba. In faţa acestui străvechiu nume de întemeetor, 
dat unui codru ca acela de unde Craiul unguresc vrea să-l 
scoată de barbă pe întâiul nostru domn,.înţelegi cari sunt 
zeii şi focul altarelor, luaţi de pribeagul de astăzi la ple- 
carea de-acasă, pentru țărmii străini. Oamenii nu ştiu ce cu- 
vânt de pază au înfipt pe-aici. Poate că e o amintire a sa- 
tului dintre Golenţi şi Calafat, poate că e o păstrătură din 
vechi între ei. Oricum, satul e Basarabi, iar numele acesta 
sună bătrân şi plin, articulat femeeşte ca în zilele descăle- 
cărilor : Basaraba. Până departe ne însoţeşte freamătul co- 
pacilor, se învolbură în jurul capetelor: noastre, slăbeşte, 
se întoarce iară. Frunzişul pădurii dintre Ciorocălina și 
“Tiânuţ! Ş&potă după noi! Basaraba veghează ! 

Mai încolo spre Bregova, altei dumbrăvi îi zic oamenii La 
Ghiocei. Locuitorii malului îţi vorbesc de ele ca de dreptul 
lor la vmbră şi de singura pădure. Pe la ei, ca şi în lun- 
gul Timocului, prin locuri mereu nisipoase, numai sălcii 
şi salcâmi. Salcâmi, cărora aici li se zice mălini, pâlc mă- 
reţ întunecos în verdele argintat al celeilalte frunzături, ca 
aceia dintre Cutova şi Şeu, sau înalți şi pletoşi, cu coroana 
foarte sus, într'un belşug de țări mai calde, cum sunt ceice 
mărginesc drumul şi gătesc Baleii şi Racoviţa, satele îm- 
pletite pe după șerpuelile Timocului, n'am mai văzut. Pe 

"aici malul, la borile incropite ale Austrului, se acopere 
de mărgăritărel şi de liliac nepus de nimeni. Incepe să se 
simtă pieptul mediteranean al Adriaticei.



OAMENII 

Şăici cu înalte catarguri şi tunuri de bronz n'au adus pe 
Români de pe țărmul stâng al Dunărei la schelele şi gura 
de râu dintre Vidin şi Timoc. Am găsi atunci crestate pe 
răbojul istoriei o zi şi .un an..lar acea zi şi acel an nu se 
întâlnesc nicăeri. - 

Oamenii au trecut, dar urmele paşilor lor s'au şters. E 
pentru toate miile de pe aceste locuri ceeace-mi povestea 
despre moşul tatălui său un bătrân verde din Bregova. 

Aşezământul lui Chiselev pusese peste ţară orânduelile 
şi birurile lui noui. Oltenii.de pe plaiul Cloşanilor şi ae 
aiurea, unde au crescut pandurii lui Tudor şi sămânța slo- 
bozeniei prinsese şi scosese holde roşii, se mişcau. Un om 
din Lupoaia, sat tocmai de sub streaşina gorjană, a dat să 
pornească impreună cu toţi ai lui, în căruță, către Dunăre. 
Dar l-au bănuit că vrea să se strecoare la Turc, Trebuia 
să adaste, sub pază, pândit pas cu pas. El era maistor năl- 
bant şi a potcovitatunci caii cu.cuele înainte. Paznicii socoteau 
că Lupulescil a tunat în coşere, pentrucă într'acolo arăta 
pecetea copitelor, pe când el luase drumul fără întoarcere, 
al apei. 

Nălbanţi meşteri au fost, pentru istorie, Românii toți 
câţi şi-au ales pe acele vremuri altă țară. Istoria s'a în- 
curcat în urmele lor şi i-a scăpat.: Ne rămâne nouă, târziu 
ŞI după alte semne, slabe şi rătăcitoare, să le descoperim 
obârşiile. | ia 

Scrisori vechi în vreun săltar, necum în vreo arhivă de 
sat, care să cuprindă, cel puţin un cuvânt despre aşezarea 
alor noştri anume aci, cu toată căutarea, n'am aflat. E greu 
de inchipuit că, nici n'ar fi. Vreo hârtie cu plângeri de exod 
al plugarilor de pe pământuri, a vreunui boer sau isprav- 
NIC orl vătaf, şi cu arătarea unghiului unde s'au oprit, tre- 
buie să fi fost scrisă. Dar la cine sau în ce volum de 
acte şi documente stă ascunsă, nu ştim. Ea de altminteri
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n'ar da la iveală decât clipe ale unui fenomen de lungă 
durată, cu scăderile, creşterile şi mutările dintrun tărâm 
întraltul. Fi iința lui însăş e de aşa fel că nu poate fi cu- 
prinsă întreagă, nici în însemnările logofeţilor şi vameşilor, 
nici în ale oamenilor de ştiinţă. Emigrarea pe furiş, chiar 
în timpuri mai puţin turburi şi în alte împrejurări admi- 
nistrative şi culturale decât era Bănia Olteniei în părţile ei 
de Apus-Miazăzi pe la începutul veacului al nouăspreze- 
cetea sau mai înainte, anevoe se poate urmări. 

Altminteri, dovezi despre fenomenul acesta al emigrării, 
spre Miazăzi, poate îndreptat mai mult spre Serbia, sunt, 
„Analele Olteniei“ au reprodus câteva în an I pag. 236 şi 
urm. şi an II pag. 29 şi urm. (de N. G. Dinculescu). 

! 7613 (77217): Aprilie 6 

(lo Radul Voevod)... acestor oameni pre nume, popa cu fecioriişi 
. Stoiian 1 Pătru şi luiova și Stoiian 1 Giora de în sat de în Comani 
ca să fie de acuma înainte în pace şi slobozi de cătră. boiiarinul 
Domnii Meale Ion Comisul de în Priia pentrucă au venit aceşti 
oameni ce sănt mai sus ziși înaintea Domnii Meale de scau jeluit” şi 
au spus cum suntu rumăni! sfintei mănăstiri dela Tismeana de moşie 

"de în sat de în Comani. Deci, cându au fost mai denainte vreame au 
fost trecut Dunărea de multe nevoi şi de răutăţi. Iar cându. au fost 
în zilele lu Şerban-Vodă, deacă seău împăcat ţeara, ei au trecut 
Dunărea iar deincoace în teară. Deci au fost mersu de au șezut în 
satul lu Ioan Comisul în Măglavit patru ai şi au lucrat şi iau dij- 
„muit ca pre neşte oameni ce seau hrănit pre "locul lui deatunce până 
acum. lar căndu au fost acum, în zilele Domnii Meale şi seau dus la 
a lor moşie în Comani. lar Ion Comisul, el i tragejsăi facă rumăni 
cu sila... 

1629 (7137) Fevruar 9: 

(lo Alexandru Voevod)... voo tuturora megiiaşilor den sat den Şovăr- 
lov carii aţi fost rumăni ai sfintii mănăstiri “Topolnița ce este hram sti. 
Haranghel Mihail și acum Vaţi răsipit pren ţeara “Turcească și pren 

"ţeara ungurească, după aceasta vă dau în știre Domnie Mea păntru 
că am ințelăs- Domnie Mea di 3 călugăraşi” sărbi cum au venit din 
"Țeara Turcească de au mersu E acea sfăntă mănăstire “Topolnița de 
seau apucat de mănăstire pustie. să o dereagă şi au. venit aicea 
naintea Domnii Meale de seau jăluit acii 3 călugătaşi pentru, acest 
sat Şovărlov cum au fost de moşie al sfentii mănăstiri şi seau 
răsăpit. Derept aceaia Domniia Mea am socotit păntru acea' sfăntă 
mănăstire ca să nu stea pustie, deci wam' ertat Domnie Mea ca să 
fiţi în pace de bir şi de bou şi de cal şi de oae seacă şi de oae de 
sulgiu şi de miiare şi de ciară şi de toate dăjdile şi 1 măncăturile căte - 
sânt preste an în țeara Domnii Meale. Derept, aceaia în vreame ce veţi 
vedea această carte a Domnii Meale, iar voi să căutaţi să vă veniţi la 
sileştea voastră, toţi, să vă apucaţi de hrană şi de loc, să fiţi pre lăngă 
sfânta mănăstire, să nu fie fără de oameni, iar de cătră' Domnie Mea 
veţi avea pace de toate cum scrie mai sus. Derept aceaia şi voi toate 
slugile -Domnii Meale care veţi 1mbla întru acest t judeţ de . aceaste 
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"slujbe, voi să căutaţi foarte să vă feriţi de acest sat şi în pace să 

jasaţi 'de câte sănt scrise mai sus, pentrucă acest sat au fost fugit 

incă den zilele lui Mihail Voivod... 

1635 (71.4) August 29 

(lo Matei Basarab Voeved şi Domn)... la voi satelor ale sfinti 

mănăstiri Tismeana, carii aţi fost fugiţi în Ţara Turcească de bogate 

nevoi ce ati avut, anume Jidoştita i Bucina i Precrestiia i Clinovetul 
ţ 

i Bresnița i Şusiţa i Erhoviţa' şi alte sate toate ale mănăstirii... 

In schimb hu lipseşte documentul viu. Atâţia între Vidin 

şi Timoc îşi mai aduc aminte de ceeace povesteau vreun 

“tată sau moş, ori bătrânii când:se adunau cu toţii la un 

loc. Apoi, numele unor sate dela noi de dincoace de Du- 

'năre, s'au păstrat dincolo. Nu chiar in toponimia oficială. 

Descălecarea Românilor s'a făcut totdeauna nu în colţuri 

pustii, ci în vetre cunoscute, pe care le-au lărgit şi şi le-au 
însuşit cu desăvârşire. Numele vechi.slave sau altele ur- 
când până la strămoşii Romani, cari erau aici la ei acasă 
şi-şi au pietrele desgropate pretutindeni, au fost păstrate 
fără schimbare. Dar. sunt azi părţi întregi de sate, de câte 
treizeci, patruzeci de căşi, legate prin acelaş nume, care e 
al satului din ţară de unde se trag. Aşa sunt Lupuleştii 
Bregovei, din Lupoaia mehedinţeană. Pe cutare din ei îl 
chiamă Trucă al lui Ghioldâş, dar e în acelaş timp şi Lu- 
pulesc, împreună cu încă două, trei sute de inşi. Sau 
ai Orchei, din Orcheşi, şi alţii. Şi mai dau mărturii din gură 
şi oameni dela noi. Prin ceața anilor răsar câteva cârări 
albe. Iar pe ele îi zărim pe Oltenii de demult îndreptân- 
du-se din toate părţile incoace. 
„Că la ei nu se pomeneşte ceva scris, nu e de mirare, 

Erau toţi pălmaşi ai ogorului, neştiutori de carte. Săteni 
au trecut, săteni au rămas. Puţinii cărturari, mângăetori 
şi călăuzi de minţi, nu s'au ridicat din mijlocul lor, ci le-au 
venit, unii dela Românii din Serbia, alţii dela noi. Iar dintre 
ei, cei pentru desfătarea lumească, lăutarii, cari. aici__sunt 
adevărate bresle, cu şcolile _lor, de cântăreţi rătăcitori stă: 
pâni. pe toată conicâra de cântece a p6porului şi nu pot fi 
aşezaţi decât între cărturari, lăutarii erau de cele mai multe 
ori, cărturari fără carte. Cei pentru grija sufletului, pre- 
oii, în întâiele timpuri şi. dascăli de copii, ştiau ei înşişi 
foarte puţin şi nu simţiau, peste cele câteva buchi şi socoteli 
nicio trebuință mai înaltă de cultură. Am mai văzut un 
asemenea popă, rămăşiţă a trecutului. Umbla printr'un sat 
ela Dunăre, cu, patrafirul după gât peste hainele găită-
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__mate olteneşte, bătrân şi ager, dar ca şi alți semeni, vii 
încă în amintirea oamenilor, ştia cântările slujbei mai mult, 
sau poate numai, pe dinafară, iar de citit, ca să nu mai 
vorbim de scris, abia bănuială. Litera era pentru ei o hie- 
roglifă ermetică, pusă pe nişte table de cremene de chiar 
degetul de fulger al lui Dumnezeu : în muntele Sinai, nu- 
mai pentru .patriarhi şi prooroci, şi din care e destul dacă 
doar duhul se desface şi intră în leviţii smeriţi, slugi alese 
între toate, ale chivotului legii. In loc de umilință, o mân- 
drie în neştiință,. pe care nu vor fi cunoscut-o decât acei 
popi şi pseudo-vlădici, adevăraţi lupi şi urşi duhovniceşti 
sau hirotonisitori, ocăriţi prin bulele papistaşe dela înce- 
puturile medievale ale vieţii de Stat românești. 

Oamenii sunt. până într'atât săteni încât şi-au făurit şi 
cuvinte ciudate neîntâlnite aiurea. Lăsăm că atunci :când 
stai cu ei la sfat, mai-cu seamă prin părţile Deleinei şi 
Rabovei, au fereli de acestea: „Noi în loc să vorbim vorba 

să apropiem pe om, îl depărtăm. Nu ne e limba aşa des- 
curcată. Auzi vorbă!: . 

Pe gurgui mă sui 
Culegând făsui. 

Noi, vă spunem, vorbim prost, pădureneşte, săteneşte“. 
Această pază, chiar dacă şi-alege altfel graiul, e de pre- 
tutindeni, prin sălaşurile de ţară scăpate de orăşenizare.. 

Dar aici sătenii au ajuns până la înlocuirea cuvântului oraş. 
cu altceva. De pildă, am auzit zicându-se:. „Voi. cari trăiţi, 

în diuri“, Sau: „Eu am umblat mult prin Rusciuc, Sofia, 
Plovdiv, Odriu şi alte diuri“. Aceste „diuri“ nu sunt alta, 
precum. uşor se simte, decât un plural al numelui: 
românesc, şi el.cu formă de plural, al Vidinului, Dii, schim-. 
bat din substantiv: propriu în comun. Afară de Dii, pe o 
spiţă de roată de cel puţin şaizeci de kilometri de jur îm- 
prejur,: localnicii nu cunoşteau alt oraş. Calafatul a fost'un 
sătuc până, târziu, după 1850. Cerneţul nu şi-a mai venit: 
în fire după pârjolul Cârjaliilor, şi mai se găsea şi în păr- . 
ţile sârbeşti.: Craiova era la o margine de lume, mai mult. : 
un simbol de ţară, cetatea Băniei, Oltenia însăş. Severinul 
S'a zidit după plecarea celei din urmă unde mari de emi- 
grare, aceea pe care o putem boteza a Regulamentului Or- 
ganic. Chiar oameni cari au fost la muncă în el,. nu-i 'pot: 
zice pe nume. Cei mai mulţi îţi vorbesc de Sufurin, ameste-, 
cându-l, după nu ştim ce potriveli, cu. galbenii mari de
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salbă, cari se chiamă în partea locului sufurini. Se înţelege 

atunci de ce oraş a ajuns să se zică „diuri“ şi cât dela o 

parte de orice viață cu dorinţă şi îndestulări culturale ma: : 

subţiri au rămas Românii dintre Vidin şi Timoc. 

Oricate ar fi însă piedicile, întrebările de căpetenie ale 

acestui capitol nu vor ti lăsate chiar fără răspuns: când au ve- 

nit Românii aici, de unde, ce sate locuesc, în ce număr, 

cu ce înfăţişare şi care îndeletniciri ? 
Două feluri de izvoare pot fi de ajutor la statornicirea 

anilor: spusele băştinaşilor şi însemnările din cărţile de 

călători apuseni prin aceste vaduri dunărene. Cele din 

urmă se rezeamă tot pe ce au povestit oamenii, întrebaţi. 

Dar şi așa ele sunt de netăgăduit folos, atât pentrucă ne 

vin, unele, de departe dindărăt în timp, cât şi ca o adeve- 

rire a propriilor cercetări. Cronica aceasta, păstrată și 

moştenită din om în om, e neştirbită şi astăzi. 
Sunt locuri pe unde s'au născut chiar legende ale des- 

călecării. Ele sună straniu. Preţul lor e mai mare că sunt 

decât că ar putea pune pe vreo cale. Sau cel puţin calea 
e de alt soiu decât cel aşteptat. | 

Spun oamenii bătrâni din Rabova că Kneaz Viteaz a 
pus mâna la vremea aia pe Cetatea Vidinului şi pe satele 
dimprejur. Aici sus, '„pingă recâta Timoc“ şi în Sarbia, 
a adus el atunci Moldoveni, de i-a aşezat. Intre aceşti Mol- 
doveni şi Dunăre rămăseseră Bulgari. Şi dădu poruncă Şi 
zise aşa: Voi, dascăli, cari învăţaţi la Bulgari, trebue să 
fiţi Români. — Şi le-a împărţit dascăli şi popi români. — 
Care nu vorbeşte româneşte are să-i fie capul tăiat. Şi cum 
a dat poruncă, aşa a fost, şi oamenii au uitat limba bul- 
gărească şi nu s'a mai vorbit după aia din Dii până în 
pădure şi în Sârbia decât româneşte. Astea le-a făcut la 
vremea aia Kneaz Viteaz. 

* Când va fi fost „vremea aia“ şi cine era Kneaz Viteaz, 
oamenii nu se pricep să arate. Dar legenda nu-şi pierde 
însemnătatea. Fa e, întâiu, o dovadă că Românii sunt în 
aceste părți de timp, destul, pentru ca amintirea așezării 
să se fi pierdut într'atât. încât să-şi țeasă un basm eroic 
potrivit cu -locurile sălbatice de veşnice lupte între împă- 
Tăţii sau cu strungile înguste cu haiduci. Sar putea ca le- 
genda să-şi fi avut începutul în lumea cărturărească a Pă- 
durenilor. Unii popi. de.pe la. 18oo au. venit de prin.satele 
eltene. ale Doljului, Mai ales amestecul, fără rost, al Mol- 
ovenilor pe aici, ar vorbi pentru această părere. Pădurenii
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se deosebesc, prin graiul mai repezit, prin înmuierea mul- 
tor sunete şi prin cuvinte proprii, de ceilalți Români vidi- 
neni. Dar toate acestea se lămuresc prin. obârşie bănăţe- 
mească sau poate numai prin conviețuirea cu: Bănăţenii 
sârbi, a multora dintre ei. Cineva care suia încoace din- 
spre câmpia olteană, cu puţinele cunoştinţe ale unui biet 
păstor de suflete de-atunci între ciobani de oi înăspriţi de 
singurătate -în străini, n'avea cum să ştie aceste lucruri: În 
loc să lege -pe localnici: cu Banatul, el, izbit de ceeace 
semăna în graiul celor două ramuri, pe care va fi avut 
prilejul. să-l cunoască din călugăreştile pribegii prin mâ- 
năstiri, îi lega de Moldova. lar în acel Kneaz Viteaz nu 
reînvie cumva chipul depărtat -al 'Domnului Mihai care 
şi-a plimbat sabia pe toată Dunărea şi trebue să fi zguduit 
închipuirea, mai ales a Oltenilor săi, cel puţin cât Ştefan | 
cel Mare pe a Moldovenilor, aşa că, aşijdlerea acestora, 
să-i pue în seamă toate isprăvile minunate şi fără izvor 
cunoscut? Că acela, apoi, care a ajutat la urzirea aceste - 
legende nu numai că venea pe drumul arătat, dar era şi: 
cărturar, se vede din partea ce o dă preaţilor şi invăţători- 
lor în topirea rămășițelor de Bulgari, înecate în viitura 
românească. În naivitatea povestei: e o întreagă teorie de 
desnaţionalizare. Legenda, insfârşit, e de aci şi nu călăto- 
rită de aiurea, dela Câmpeni sau Văleni, pentru ecoul de 
mândrie locală care freamătă în ea. Ceilalţi dispreţuesc pe 
Pădureni, ca neciopliţi şi inapoiaţi. Aceştia, la rându-le 
pe poenele lor retrase, pe unde şi-au înfipt sălaşele în 
curături şi arşiţe de codru de ei făcute, se socotesc singuri 
adevărații Români, în marginea celor dintâi, nişte simpli 
desnaţionalizaţi de un cuceritor ostaş, dintr'ai lor. 

Din spusele adunate mai din toate satele reiese că ai 
noştri au venit în-județul_Vidinului.în-trei_unde, Timpul 
cât a ţinut fiecare e-foarte deosebit.:: Puterea, : deopotrivă 
alta, în fiecare din cele trei ținuturi de revărsare a lor. 
Alta, şi pricina de plecare. Tot altul, locul de pornire. 

Intâia undă se întinde, nu se ştie de când, până în pra- 
gul anului 1831. Prin negura începuturilor ei abia lumi: 
nează unele legende, cu răsunet secular, frânturi din vreun 
cântec. bătrânesc, amintiri aproape şterse. Sunt ca zugră- 
velile mâncate de vreme ale unei biserici de demult. N:mic 
nu mai poate rotunji chipul unui ctitor, sau anul unei pu- 
neri de piatră de temelie, Numai pe alocuri, luând uşor 
un strat mai nou de deasupra,: răsare îndărăt vie, în rostu-
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rile dintâi, o pictură veche acoperită de pensula meşteru- 
lui de mai târziu. Ea nu mai e însă decât 'un crâmpeiu, 
şi ajută cel mult să ghicim făptura a ceeace a fost şi de 
nimeni şi niciodată nu mai poate fi descoperit. 

„ Crunt hanger a învârtit peste aceste întinderi cel de care. 
se :leagă mai limpede ştirile îndepărtate ale unui popor 
fără alt sipet de aşezat valurile istoriei sale, decât aminti- 
rea. Ne-am oprit la mormântul lui alb, cu fior. In cutia de 
piatră cu doi pereţi înrămuraţi din daltă, ridicată peste 
trupul lui, flori liniştite au crescut şi se indoaie de prea 
“mare înălțime, ca într'o rugăciune ferită şi verde. Unul 
din stâlpii cari închid cu părţile de jos mormântul, poartă 
peste pizania mândră arabă, greul turban. De jur împre- 
Jur. morţii s'au îndesit. Pietrele sau urcat până lângă sar- 
cofagul Strălucitului. Il ascund de ochii turburătorilor. A- 
lături, moscheia îşi trimite, măreață şi împăcată, minaretul 
ei veşnic în mătasea de azur a cerului. Palatul, în care 
's'au urzit atâtea porunci temute şi s'au plămădit nopţile 
albe pentru Stambul, abia işi înaintează o muche, cu feres- 
trele sus şi streşini cu turturele, în grădina morţilor. Cas- 
male au surpat zidul de împrejmuire şi. sapă gropi. De 
acolo ies lespezi buburoşate, ca nişte ţeste de uriași. Ele 
singure mai sunt martore ale stăpânilor de odinioară. Din 
balcoanele caselor vecine, care pot privi peste stradă Şi 
zid în cimitir, glasuri în graiu străin de ghiauri se întreabă 
între ele de urma şi de rostul nostru. Suntem în Dii, afară 
din Cetate, înaintea paşei cu trei tuiuri, Răsvrătitul im- 
potriva Sultanului, Capul Caârjaliilor, groaza Ţării-Româ- 
neşti, Osman Pasvan Oglu. | e 

Datorită luptelor de pe aici cu Ruşii sau . măcelurilor 
săvârşite asupra raialei de către Turci, lumea se împuţi- nase. Pământul nu mai avea cine să-l lucreze şi păgânul 
de după ziduri de cine să fie hrănit, Şi a fâcut. Pasvan Oglu lege să se dea atâta loc de plug şi atâta de pășune Oricul se va statornici pe el şi a chemat oameni din Tara Românească, Aceasta a. fost pe. la anul.1800. Mulţi de-ai: noştri s'au furişat atunci peste Dunăre. Roiiânii mai de mult trecuţi s au găsit întăriţi de acest adaus. Dar aminti- rea venirii lor s'a pierdut în a celor mai proaspăt veniți. Şi o vreme, descălecător al tuturor Românilor din aceste răspântii, a fost. Pasvan Oglu., Pană ce o altă undă ia. at ai pe ei, ŞI, împreună cu ei, şi pe descălecător, care uitat. ca atare. În numele tuturor au vorbit după ace-
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ea aceştia şi au pus început al istoriei lor drumeţe, anul 
atât de apropiat al propriei sosiri. Unii călători: străini i-au 
crezut pe cuvânt şi l-au primit şi dat mai departe ca bun. 
"De sfârşitul „veacului al optsprezecelea se leagă popula- 
rea cu Români a satului Florentin, frumos poposit la apă, 

'într'o vatră de stânci cu rămăşiţe romane, între: două spi-. 
nări de deal. O ştiu locuitorii şi ne-a povestit-o şi d-l Mişu 
Săulescu, cel mai însemnat vlăstar de astăzi al fostului 
lor stăpân. | 

„ Vestea împărţirii de pământuri la Turc, din belşug şi 
pe de geaba, ajunsese numai decât şi în satul Salcia. Clă- 
caşii lui se trăgeau din veteranii viteazului Spătar Drăgan 
Săulescu, dus cu Şerban Vodă Cantacuzinul, la porunca 
lui Kara Mustafa, pentru răsboiu cu Neamţul, şi răpus în 
izbirea cu Craiul Sobieţchi, la Beci, leat 1683. 
Domnul dăduse la întoarcere acest sat dunărean văduvei 

şi îl locuise cu ostaşii Spătarului. Urmaşii lor dela 18co au 
pierit într'o noapte cu vitele şi cu tot avutul. Boierul trezit 
a doua-zi fără oameni, a trecut şi el dincolo după ei. I-a 
indemnat să se întoarcă, le-a făgăduit înlesniri, s'a crucit 
cum de se îndură să rămână la păgân. Pribegii ştiau numai 
atât că aveau de acum. ogoare de muncă şi fânețe pentru 
vite. Săulescul a trebuit: să facă fără ispravă calea îndărăt. 
Mai târziu le-a clădit tot el şi o bisericuţă, în noua lor 
“țară, în sat la Florentin, de unde nu s'au mai mişcat. Flo- 
rentinenii de astăzi sunt nepoţii şi strănepoţii Sălcenilor 
de-aturici. Oarecarele amestec local! şi împrejurările noui 
nu i-au schimbat prea mult. | | 
Numai decât după începutul. veacului trebuie să se fi 

mutat Români noui şi în Bregova, urcând Timocul. Se simte 
că drumul le era prieten. Nici vorbă că de ai lor se găseau - 
mai dinainte acolo şi-i ispiteau. Legăturile de rudenie nein- 
trerupte tot timpul între cele două maluri, până mai anii 
trecuți, de când răsboaele din Balcani au inchis hotarele, 
nu se poate să nu se fi încheiat şi atunci. Atâtea case își 
au adusă astăzi gospodina din Dolj sau Mehedinţi, când 
nu-i venită dela Românii din Serbia. Oamenii au trăit tot- 
deauna, peste îngrădirile politice întâmplătoare, într'o singură 
obşte, făcută din simţul aceleeaş obârşii. a 
„Români de aceia dârji s'au aruncat în vârtejul întâmplă: 

rilor vidinene ale vremii. Cu ele numele și un an sigur 
S'au păstrat mai lesne. 'Iată, de pildă, ce se povesteşte 
despre Popa Ghiţă, moşul lui Popa Ristea din Bregova
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Acesta e acum de şaptezeci de ani, tată-său, născut aici, 
- „a murit la nouăzeci, iar Popa Ghiţă însuş, la mai bine 

de o sută. | 5 , 
A fugit dela noi de răutate. In zilele acelea Valcu, Haidu, 

Velcu-de-mai târziu, era argat la Turci,, Dar 'intr'o-zi; nu 
î O pag Da ID pai PI a 

ştim pentru ce vină, l-âii bătut: Măfiios el a trecut în Sârbia, 
şi-a făcut oaste, a înfrânt pe stâpânii de ieri şi i-a gonit 
peste Timoc, Sârbii se frământau. Neascultarea lui Pasvan 
Oglu molipsise pe creştini. Marele paşă se stinsese cu plă- 
mânii tineri măcinaţi de boală,prin Februarie 1807, şi numai 
după cinci ani era cu putinţă un Haidu' Velcu. Acesta şi-a 
făcut un pole de două, trei sute de oameni şi tun de cireş. 
Umbla în ilec_roşu_pe_o iapă albă şi_era dres. Turcii au 
sosit câtă frunză şi iarbă, la Bucovcea. Haidu' Velcu s'a 
aşezat la tun şi a tras. Turcii alergau năvală. Atunci a 
încălecat pe iapă şi. cu mânecile sumese s'a pus a-i tăia cu 
sabia, şi tae şi tae! Era mare şi mustăcios, cu un cap şi 
ochi de taur. Are pâmet, cu chip cum a fostel, în Negotin. 
Topciu la tun a avutdin Rusia. „Tu nu tragi cum trebuie!“ 
i-a zis Haidw Velcu. „Priveşte la mine!“ Şi l-a înjurat şi 
I-a dat o palmă. Rusneacul zice: „Am să-ţi mânânc viaţa!“ 
Trece la Turci. Turceşte ştia. Ei îi pun în mână câtă blagă 
vrea, numa! să-l scape de IHaidu' Velcu. Rusneacul s'aşează 
la: pândă cu ocheanul. La douăsprezece ieşea totdeauna pe endec — o ţâră de-meterez — Haiduw Velcu pe iapa lui. Intâiu s'a ivit altcineva. „Nu daţi, că nu-i el!“ strigă Rus- neacul.Şi când se arată celălalt: „EI e! Trageţi!“ L-au fărâmat cu ghiuleaua în jumătate. Găvajii lui L-au luat şi l-au îngropat în zidul bisericii, ca să nu-i ia Turcii capul. Ai lui au dat „fuga prin trestie şi Sau pierdut în baltă. Pe: urmă a ieșit altul, Miloş. - ” „— intre acei scăpaţi prin trestie şi baltă se găsea si Popa Ghiţă. E1 fusese pisar lui Haidu' Velcu. Er din lumea isi cu năzuinţele acelea din care a izbucnit mişcarea lui Tudor. -U oamenii aceştia se poate să se fi cunoscut şi să fi lucrat, și la încercările acestea turburi de luptă de desrobire să fost în vreun fel sau altul părtaş, Domnul "Țăranilor. Cu e! Şi în ele şi-a făcut ucenicia: şi i-a născut gândul. Cu: ei ȘI în ele taina şi scopurile lui se mai luminează, Popa Ghiţă Şi Tudor erau . din sate vecine şi cam de aceeas ata : ai > 

„_ 20t despre popa Ghiţă ştiu unii să fi lăsat lo ata înfi în grămada de grâu şi să fi fugit peste Dunăre. Cei pi
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mulţi istorisesc însă aceeaş ispravă despre alţii. Zic să fi fost 
unul căruia de-atunci i-a şi rămas numele Fudulu 'Țereanu, 
adică din Ţara Românească. Epizodul se găseşte ca un motiv 
descriptiv de baladă, aidoma, cu aceleaşi cuvinte, în „Graiul! 
Nostru“, texte publicate în 19o6-—1907 de Candrea, Densu- 
şianu şi Speranţia, vol. I. pag. 9, cules dela un sătean 
din Vrata-Mehedinţi, de pe unde atâţia din cei cu cari am 
vorbit în judeţul Vidinului, se vor fi trăgând: „Cîn venia 
Turcii oamenii să stringea, să ducea fuga cite . cinci-şasă 
săptămîni mai bine, lăsa pătule, /opafa 'nfiplă m griu. 
Turcii liia boi, vacă, lia şi muierea de .lîngă tine, lua fata: 
cul-i plăcea, îş făcea ris de ele între om“. Numai atât că 
Românii din Bulgaria fugeau nu de Turc, ci la Turc; şi: 
de apăsarea ciocoiului. Colgiii păgâni erau mult mai blânzi: 
decât culegătorii de biruri şi: dijme domneşti şi boereşti. 

Peste aşezările din acel timp a năvălit însă a doua undă. 
Cea dintâi se aduna în jurul lui Pasvan Oglu, cu îndepărtatele 
ei şuviţe, şi vorbea mai mult de trecut. Ceastălaltă se strânge 
pe lângă Chiselev şi se petrece parcă sub ochii noştri. Anul 
ei se cunoaşte sigur. A fost ca o sculare scurtă de plugari 
răsvrătiţi, cari s'au rupt de brazdă şi au plecat fără să se 
mai uite îndărăt. Mânia de atunci maiarde până şiin ochii 
de astăzi ai copiilor de copii. Era pe la 1831 şi Regu- 
“lamentul Organic îşi întindea treptat. orânduelile ii: nesu- 
ferite. Ce apăsări sălbatice însemnaseră anii dinainte, cei 
zece plirii de răsboae şi de angarale, dintre Tudor şi 
Ghinărarul rus, oblăduitor acum peste pământul şi datinele 
româneşti, dovezile ni s'au păstrat destule. Ce nemulțumiri 
stârnise, mai ales după ei, când se aştepta o descărcare, 
noua lege, deopotrivă. Moldova se răsculase. Oltenia a luat - 
iară drumul Dunărei. o SI a 

* Cei mai mulţi trebuie să se fi urnit din aceleaşi -locuri. 
mai ferite şi mai slobode ale Mehedinţului de sus. În anul 
acela s'a umplut de lume unghiul dintre fluviu şi apa sâr-: 
bească de graniţă, iar coasta ei, până la Satul-din-Mal,. 
Bregova, şi Câmpul înăuntru, către Gânzova sau satele din 
pădure, au fost tot vad de surghiuniţi de bunăvoe, neim- 
păcaţi şi colţoşi. Aceştia aveau într'adevăr osul de piatră al 
colonistului şi hotărirea lui să se împlânte în ocolul străin 
şi să-l desțelenească, lărgindu-l. Din locurile unde s'au în- 
grămădit ca în cetăţi, la orice slăbire a cercului s'au revăr- 
sat. Un sălaş de Tătari, care nu se putea altoi, era înghiţit. 
O colonie de Cerchezi, în risipă, înlocuită numaidecât, Sfă- .
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râmăturile bulgare rămase, sau dibuelile prin inşi şi mu- 
tările în cete dela Miazăzi, inăbuşite. Urme ale acestei lupte 
şi înaintări încete se află în atâtea amintiri. Nu e bătrân 
în care, din două, trei întrebări, să nu le descoperi. | 

A treia undă de emigrare, care a fost o prefirare răs- 
pândită, mai viu, pe o întindere de, treizeci de ani după 
oprirea înaintaşei: sale, şi, mai lin, până în pragul zilelor 
noastre, n'a mai schimbat ce clădise aceea. Ea sa lăsat 
numai: înviorând peste o alcătuire închegată. Cărările i s'au 
abătut mai ales către lunca vidineană,. Golul de-aici sorbea 
mai mult. Din împrejurări care se ghicesc, Românii din ea 
erau şi mai puţini. lrecerile de-acum se fâceau insă slabe, 
rar câteva case, şi din ce în ce mai des numai oameni 
răsleţi, în căutarea norocului. Statornicirea deplină a Româ- 
niei şi întocmirea Bulgariei au oprit mişcarea. Valea Dunărei 
a contenit să mai fie o cumpănă de neamuri. 
„Infăţişarea etnografică a tras-o a doua undă. Iar stâlpul 

pe care se rezema toată această încercare de colonizare 
îl făceau locuitorii Câmpului. Atunci a fost el înălţat şi în- 
tărit. Ceeace era şovăitor şi risipit înainte, s'a aşezat, Românii 
de pe_acest pridvor. luminos, mărginit deoparte de Dunăre, 
dela Florentin până la gura Timocului, de acolo pe această 
apă în sus până aproape sub Coilova la hotarul cel nou 
sârbesc, şi mai departe dealungul pădurilor până unde se - opreşte rotunjindu-se deasupra luncii și iară în hotarul 
Florentinului, Sunt nu numa! cei mai. numeroşi, dar şi cei mal siguri de sine: întâiu, prin obârşie, podgoreană şi mun- teană; apoi, ca veniţi parcă deodată, atât de covârşitor au fost cei din urmă sosiți, aşa că S'au ţinut mai legaţi; şi în sfârşit, pentrucă împresuraţi tot de Români, la nici un colţ nu _S'a suit, tulburând sau chiar măcinând, valul străin. Ei au:satele cele mai puternice în oameni şi moşie. regova, cu cele 1200 de căşi ale ei şi peste 7000 de locuitori, e metropola.Românilor din Bulgaria aceasta nord- 
tari Puime din ei toţi sunt adăpostiţi pe ulițele cotite 

Pământ  fărâmicios şi. pulbere de dună de peste lunca Timocului. Varfu cu cele 8oo de căşi şi Gânzova 
fu peste Goo — după arătările locuitorilor—sunt totale lor si să îndărăt în marime oricealte sate de Văleni sau Pădureni. i oate că tot Campenii aceştia mândri, iuți şi ascuțiți la limbă leat a. 9 Punte între celelalte două fâşii de Români, 
muşuroiţi og pa Şi Părea pe Locul Lor înalt pe unii aa ij pe sârmul dunărean, în fundul văii, și le-au
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zis Văleni sau Fundeni, iar pe ceilalţi, ieşind din desişul 
de goruni, găitănaţi toţi în negru şi bolovănoşi la vorbă, 
pe lângă carele de lemne sau de coarne de pădure, şi i-au 
botezat Pădureni, după o împărţire care nu e, intre Români, 
numai de aici. 

Sunt Mehedinţeni, dacă nu şi cu câţiva Gorjeni, coboriţi 
pe o linie, care merge dela Lupoaia şi Băluţa până la 
Balta Verde, Gârla Mare şi mai jos. Chiar astăzi după atâtea 
stratificări şi cronologii altele şi nelămurite, se poate lega 
aproape fiecare casă, nu mult mai veche de o sută de ani, 
cu satul de dincolo de unde îşi are răsadul. Pe pânza a- 
ceasta de poteci necăjite .au grăbit oamenii câteva 
yeacuri, şi mai ales în cel din urmă, spre locuinţa lor de 
acum. o a 

Aceeaş lucrare, mai lesnicioasă încă prin noutatea atâtor 
„mutări ŞI înrudiri, se poate face cu 'Vălenii. Granița miş- 
cării lor e o boltă care începe dela Salcia şi se îndoae 
peste Pleniţa, ca să ajungă până în mahalalele Craiovei şi 
să se lase pe albia Jiului. De pretutindeni din ţinutul de 
subt ea a picurat şi s'a strâns în acest ulcior dunărean, 
emigrarea doljană. 

Mai grea de urmărit e strecurarea prin păduri a celeilalte 
aripi. Faţă de ea, închisă în sine şi cu conştiinţa deosebirii, 
celelalte două grupe destul de asemănătoare altminteri, 
între ele, pot fi luate laolaltă. Deoparte, Românii Dunăren:, 
iar de alta, Românii Pădureni. | 

Unul iţi spune că îi e tamazlâcul la Isicova, dincolo de 
„Timoc, altul prin satele vecine ei sau mai din fund. Ceeace 
se întoarce sigur în spusele lor e că vin din Serbia şi 
se poartă şi vorbesc altfel, păliş. La viaţa fraţilor din 
Miazănoapte au luat parte puţin. Istoria, ca şi obârşia, le-a 
fost alta. Întărirea şi improspătarea Pădurenilor s'a făcut mai 
anevoe şi la alte date, cu neputinţă de statornicit. Ei erau, 
întâiu, numai capătul înaintat al unei revărsări etnice care 
se înfiora doar din când în când şi se acoperea de'o şuviţă de 
undă, la o suflare istorică sau social-economică, necunoscută. 
Şi, apoi, dupăce se treziseră trecuţi în mijlocul altei limbi 
şi pe alt pământ decât temeiul lor dindărăt, mai se întindeau 
şi deacurmezişul curentului: de coborire spre : Dunăre al 
“Bulgarilor, apăsaţi multă vreme spre munţi. Foarte mulţi 
stărue că neamul lor se trage din Ungaria. In destui se 
vădeşte Bănăţeanul. Rudarii, cari umblă cu cotoriţe sau 
coşuri, cu linguri, fuse, şi unde-i caţi nu-i găseşti, zic pe
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acolo toţi: deparce, frunce. Din imprejurările ciudate, de 
traiu, încă din Serbia caşi de-aici, din amestecul băn sean 
oltenesc dintru inceput şi din izolarea de mai târziu up 
aşezarea dincoace, a ieşit ceva nou, în care firele r Sleţe 
ale urzelei se îmbină subt: ochiul cercetătorului, str nse 
puternic în aceeaş lespede, ca vinele tainice ale unul Onix. 

  

ROMÂNIIoinrae VIDINŞiTIMOC 
CÂMPENI VĂLENI si PĂDURENI 
CU DIRECȚIILE dt EMIGRARE              

      

Un om din Rabova povestea că unii spun să fi trecut prin: Sarbia. De Rabova arată bătrânii că, de când sa năsălit, adică s'a făcut sat, sunt o Sută treizeci, o sută patruzeci de ani. lar de când s'au năsălit F undenii, mai mic şi într'o vale subt ea, sunt cu 'o sută: de ani mai mult. Alt om din Ţ ârlomaşniţa ne Spunea cum mamă-sa a venit din bătrâneaţă dela Isicova. Cum el a fost odată cu mai mulți din sat la muncă la un boer. pe malul Prutului. Şi ma! erau acolo lucrători din alte părţi. Avea opincile de acasă îngăurite cu vârzoabe groase şi în picioare obdele albe. Era ca o oară sărbatică. Şi stătea deoparte intre ai lui. Numai ce dădea pe la ei uneori doamna boerului, în ţoale mândre, Şi a temat el („noi aşa zicem aici sus, la: chemat“) într'un rând pe altul din “Țârlomaşnita : „Văzuşi mă, bârdarule, ce Diană frumoasă ? (nu săteancă, ci oră-
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„_şeancă, din Dii). Dar când au auzit de „bârdar“, lucrătorii 
ceilalţi, Români din Ungaria, au început să vorbească între 
ei că Bulgarii ar fi din neamul lor. l-au luat și s'au dus la 
han. Şi nu i-au lăsat să plătească nimic. Şi până la urmă, 
cât au mai rămas pe acele locuri, sau avut bine. Și au 
cunoscut unii şi alţii că ei dela Ungaria îşi au tamazlâcul 
ceal bătărn. a 

Schimbări de silişti de sate, înăuntrul acestui ținut, nu 
S'au întâmplat. Se ştie doar de fuga oamenilor în Serbia, 
mai cu seamă a Câmpenilor,. în răsboiul din 1877. Dar s'au. 
întors toţi cu întoarcerea liniştei. Atunci au cuprins Românii 
moşia şi sălaşurile sau cuiburile de palancă şi caraulă ale 
Tătarilor, Cherchezilor şi Turcilor plecaţi. 

Sat sfărâmata fost Schela. Era înşirat în fața Ciupercenilor. 
Dar Schelenii făceau atâta contrabandă de rachiu cu cei de din- . 
colo, că Turcii, desnădăjduind să-i supravegheze sau îndrepte, 
le-au stricat aşezarea, iar pe ei .i-au risipit. Cinci, şase 
sate, spre Miazăzi până la Vidbol, Bucovăţ şi mai în. jos, 
iar la Miazănoapte, până în Kirimbeg, le-au primit . crâm- 
peele. In Kirimbeg; si astăzi mai nouii veniţi, Schelenii, se 
deosebesc de Kirimbegeni. Hora şi-o făceau până. acum 
în urmă aparte. La, clădirea bisericii a.fost ceartă, pe-al cui 
loc să se ridice. Ocolul Schelenilor e altul decât al 
băștinaşilor. | | | 

Pacea, de curând adusă la îndeplinire şi pe teren, a în- 
semnat o înaintare a ţăruşilor de hotar sârb. Călătoream câte 
odată pe o şosea al cărei şanţ din stânga era într'o ţară, 
iar cel din dreapta într'alta, Opt, nouă sate româneşti de 
pe margine au trecut regatului vecin. Străvechea obşte 
cu strânse legături a fost tăiată în două. Dar cu aceasta 
chiar, o parte din Pădureni sau lipit iară de locurile şi 
de oamenii din cari odinioară s'au desprins. Nici o vamă 
nu-i mai desparte de satele de unde arată să-şi fi tras viţa. 
Numai atât că întregirea dintr'o lature nu s'a săvârşit fără 
o ruptură din cealaltă. Să se adauge şi atâtea nemulțumiri 
gospodăreşti. Că apoi.desfacerea, de Statul de ieri nu i-a 
lăsat nici ea nesimţitori, Şi iată cum bucuria acelei întoarceri, 

 închipuită poate mai mult pe căi cărturăreşti, .nu-i mişcă, 
pe, când necazul îi întunecă şi-i pune pe unii pe drumuri. 
Popi prigoniţi sau goniţi de Sârbi îşi caută altar, cum e 
cel din Şipicova, printre Văleni. Săteni cu pământ rămas 
şi dincoace se mută mai degrabă la mai puţinul deaici. 

Anii mai apropiaţi au fost martori unei tot mai nume-
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roase plecări la oraş a prisosului satelor româneşti. Această 
mişcare a crescut încă dela răsboi, urmând lozinca de pre- 
tutindeni. Unii negustoresc, 'dar destui îşi cumpără pămân- 
turi împrejurul Vidinului şi rămân săteni, în îndeletnicire 
şi obiceiuri. Sunt cei mai: mulţi dintre Vălenii de-alături, 
fără să lipsească nici Pădurenii îndepărtați, cari își vând 
râpile de acasă, pentru ogoarele mai înguste, dar dulci de 
pe aici. Atât că mai toţi au ajuns bilingvi şi unul câte 
unul trec de cea parte, în tabăra celuilalt neam. Un „corn 
întreg din Dii e românesc, Stă ingrămădit pe-afară de ziduri, 
pe şoseaua şi în vatra Kumbairului, mahala acum a Vidi- 
nului şi sat numai de-ai noştri, şi intră pe cea mai frumoasă 
poartă de piatră înstelată, Capia Longea sau a Gunoiului, 
năvălitor peste întortochiate uliţi cu caldarâm sălbatic şi 
printre case ascunse prin grădini, în miezul falnicei Cetăți. 

Alături de: mărturiile vii despre venirea şi viața Romă- 
nilor vidineni nu lipsesc nici fărâme prin descrieri de 
călătorie sau prin alte cărţi. Abia fărâme însă, şi toate la 
un loc nu luminează cât gura ştirbă a unui moşneag, ieşit 
să, privească de sub streaşina unei porţi, târgul, într'o Du- 
minică de sat dunărean. Intre aceste cărţi anevoe numai 
am putea trece şi vreuna românească. Neamul nostru, care 
a avut, ca în măreţul Neculai Milescu, un Marco Polo cunos- cător al împărăției Kitailor pe căile noui ale munţilor Si- beriei, nu făseşte adesea un cât de smerit condeit pentru cei mai scumpi şi în apropiere cuibăriţi ai săi. 

Intârziem mai mult la Kanitz. Ceilalţi vor fi amintiţi acolo unde documentul lor va putea fi folosit. Şi fireşte nu toţi. Inşirările bibliografice n'au stat nicio clipă în gândul nostru. In însemnările de drum prin Bulgaria, ale învățatului austriac, Românii de-aici n'au paginile lor aparte. Ei răsar într'un capitol sau celălalt, când în acest volum şi când în cel următor, după cum locuesc întrun ținut sau altul pe care îl străbate, pe malul Timocului sau la porţile Sofiei. Venea pregătit să-i întâlnească, din informaţia prealabilă pe care şi-o făcuse, şi pregătit şi să-i înțeleagă, dupăce se oprise în atâtea sălaşuri de ciobani sau de săpători în gropi de cărbuni şi de aramă, prin Serbia românească. Interesul lui cuprinde în aceeaş măsură date istorice, caracteristice geografice, economie, cultură, politică. Privit ca un obiect de observaţie, sub lupa unui ochiu foarte ager, crâmpeiul de neam din dreapta Dunărei se alege destul de limpede.
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In credinţele, puterea şi fiinţa lui însă, nu pătrundem. Pe 
dinăuntru el nu se luminează. Kanitz nu ne cunoştea limba * 
şi nici nu prea ne vedea alt rost acolo, decât poate să: 
îngroşăm, printr'o firească și dreaptă desnaţionalizare, rân= 
durile slave lui dragi. 

lată două aliniate de privire generală: 

„La capătul nord vestic al terasei dunărene bulgare, pe pământul 
peste care s'au scurs atâtea popoare, a căror urmă timpul atoate 
nimicitor amenință s"o şteargă în curând cu totul—o soartă pe care 
de altminteri rămăşiţele mult mai tinere ale romanității o impăr-. 
tăşesc din nenorocire cu tumulii — găsim astăzi Bulgari şi Români, 
ba chiar la Timoc satele valahe sunt precumpănitoare. In studiul şi ' 
harta. profesorului “Bradaska: «Intinderea Slavilor în Turcia şi în 
ţinuturile vecine», elementul bulgar apare aici drept cel mai puternic. 
Dar aceasta e cu desăvârşire neexact. . 

Pricini felurite, şi mai ales stăpânirea boerilor valahi, dușsmană 
țăranilor, au ajutat naşterea şi repedea creştere a coloniilor româ- 
neşti pe ţărmul dunărcan bulgar. Pe de altă parte, cârmuirea tur- 
cească vedea cu ochi buni popularea acestor districte, foarte sărăcite 
în oameni de neintreruptele răsboae, cu o naționalitate supusă, de- 
prinsă cu asprele poveri şi cu totul străină de elementul bulgăresc ' 
şi de năzuințele lui (Donau-Bulgarien u. Balkan, 1875, vol. 1 pag. 276). 

Kanitz are în gând, cum se va da în vileag mai bine din 
alt citat, vremea Regulamentului Organic. În anii dintâi după 
1860, când şi-a făcut intâia călătorie, lucrul se înțelege. Am 
arătat! în altă parte pricina..Un alt călător ceva mâi înainte, 
G. Lejean, scrie şi el despre „des râfugies echappesă. 
Vaffreux regime feodal qui pesait avant 1848 sur les prin- 
cipautes roumaines“ ; sau, alurea, cu alte cuvinte, că: „en 
Bulgarie beaucoup de paysans valaques se sont &tablis 
dans les environs de Vratcha pour €chapper au quasi-ser- 
vage ctabli par le reglement organique“ (L'E/hnographie 
de la Turquie d'Europe, 1861, Julius Perthes). Tot el are 
însă grija să spue că această emigrare, prin începuturi, 
„est anterieure ă ce si&cle“. Boscovici la 1762 povesteşte 
cum a mas peste noapte în coliba „di una famiglia valaca 
venuta lă da un anno“. Oamenii erau pe acele locuri 
datorită lăcomiei principilor 'moldavi şi valahi, de către 
cari „si fanno estorsioni incredibili che forzano i villani ad 
abbandonare i loro paesi“. Jirecek, din care am luat citatul. 
(Das Fiirstentum Bulgariei, 1891; pentru interpretare, G. 
Vâlsan, „Bulgarii“ lui Boscovich), e deopotrivă de părere că 
Românii sunt şi. în județul Vidinului mai de mult decât 
secolul al nouăsprezecelea şi că fugeau de teama boerilor, »
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aici, unde nu erau nici boeri nici boeresc. Acestea despre 
vechime. 

Dar Kanitz are rânduri, poate mai preţioase, despre felul 
de traiu şi starea culturală a acestor. numai foarte de cu- 
rând veniţi, dacă e să-l credem pe el. Mai multe şi legate 
laolaltă sunt cele ce privesc Bregova şi locuitorii ei. Le 
redăm întocmai: . 

Imigrarea valahă în Bregova s'a întâmplat acum vreo 25 de ani. 
Ea dă prilej la unele asemănări etnografice pline de învățături. Pe 
când, de pildă, Românul pe pământul valah, datorită gospodăriei 
demoralizatoare de mai de mult a boerilor, se găsca ca om aproape 
pe aceeaş treaptă cu negrul din sudul Statelor Unite şi e descris cu 
dreptate ca izbitor de leneş la gândire, aici, pe pământ bulgar, cu 
toate 'că trăind subt o stăpânire care nu era mai înainte chiar bine- 
voitoare supușilor. creştini, se arată pretutindeni. muncitor şi isteț, 
Insuşirile acestea se dau la iveală chiar în înfăţişarea de afară a 
Bregovei. Pe lângă cultura, obişnuită pe întreaga terasă dunăreană 
bulgară, a porumbului, grâului, cânepci, viței de vie şi a pepenilor, 
în Bregova se face și tutun şi mătase. Tot satul are pecetea unei 
oarecare bunestări, care nu putea fi ştearsă de sarcinele mari pentru 
raia, legate de marea colonizare tataro-cercheză. 

In mijlocul satului se înalță biserica cea nouă cu trei năvi, clădită 
în anul 1857, mai mult măreață decât unitară în stil, ca o corabie 
lungă în chip de paralelogram, fără abside laterale şi cu un turn jos 
al fatadei principale. Clădirea a costat 200.090 de piaştri (10 P=1 FI.), 
o sumă, prin urmare, foarte însemnată pentru această țară. In găteala 
dinăuntru a bisericii. s'a pus cea mai mare grijă. Iconostasul, jetul 
mitropolitului şi: amvonul, sunt toate bogat cioplite și aurite, dar cam 
prea pestriț zugrăvite. Lucrate de Tânţari, ele dovedesc și aici minu- 
natul talent arhitectural şi formal al acestei bogat înzestrate ramuri 
macedo-valahe a Românilor. . Unele părţi decorative ale ciopliturii 
în lemn, precum sunt smeii si păsările ciudat stilizate din ambele 
părţi ale crucii dela ieşirea din mijloc a iconostasului, dau în vileag 
o bogată inventivitate plastică; scaunul mitropolitan, ținut de un leu 
aşezat, şi pupitrul amvonului, sprijinit pe un vultur, amintesc însă 
şi aici de inrâuririle moştenite prin tradiţie ale monumentelor vechi 
bizantine în peninsula ilirică. ” | 

Insemnate jertfe, față de alte stări turco-bulgare, aduce comuni 
tatea românească a Bregovei şi trebuințelor culturale. In casa unui 
învăţător chemat din Serbia, am găsit pe copiii satului citind, scriind 
socotind şi cântând foarte frumos cântece bisericeşti (Donau-Bul- 
garien, 1873. vol. I, pag. 282—283|. 

Toate sunt in Bregova aproape şi azi aşa cum le privea 
Kanitz acum:65 de ani. Numai că satul a cotit, mărindu-se, 
în josul Timocului către 'Balei şi de tătarii spâni din mar- 
șine cu greu işi mai aduc aminte cei mai cărunţi. In şcoala 
rumoasă din piaţa largă, un progimnaziu, „pe care aceiaşi 
oameni il ţin, nu se mai aud însă cântece Şi vorbă româ- 
nească, decât poate între ore în curte şi când suprave-
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gherea- slabeşte. Deşi biserica nu mai e în mijlocul satului, 
ea a rămas tot singura. | i 
„O . descoperiserăm 

cu greu pe întunere 
cul fără stele al unei 
nopţi de Inviere. Un 
zid inalt de bolovani 
netencuiţi o înconjură. | 
şi ne-ar fi ascuns-o. - 
Două înoiri, pe care 
le-a suferit, i-au mai 
ridicat fațada, ascuţită 
in partea de sus în 
unghiu. Le poţi ur- 
mări după cele două, 
trei straturi de lespezi 
de piatră mai noui de 
deasupra, şi după ţi- 
mentul alb cam împro- 
şcat pe delături de mis- 
trie. Turnul mic înfipt 
în față la mijloc,-unde 
cele două muchi ale 
unghiului ar fi fost să . 
se împreune, s'a păs- 
trat în Schimb ca la 
inceput şi pare scufu n- 
dat în sine cu două 
trepte. Dar între îm-. 
prejmuială. şi această 
aspră clădire plutea: . 
ca un nor de argint, . 
fâlfâia încet o horă 
albă aeriană, păzia un: 
alt gard de lumină şi . 
de văzduh. El ne-a o-: 

„prit uimiţi.. Şi tot el.. 
ne-a descoperit bise-: 
rica. Erau crăcile în- . 

florite dle voniloe de Jet mitropolitan în biserica din Bregova. 
) Ă . i . 

dincolo, din curtea cu morminte. Un miros mai tare decât 
al tămâiei, mircsul primăverii, cădea în valuri. 
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In biserica din Bregova Isus învie de mai multe ori în 
aceeaş zi. Oamenii sunt prea mulţi pentru un singur locaş 
dumnezeesc, şi vin rânduri, rânduri „la ceasuri. dinainte ho- 
tărite. . Noi aşteptaserăm să bată arângul ŞI porniserăm. 
Preoţii şi logofeţii de strană se zdrobeau în cântărileşi slujbele 
lor până la ziua mare. Prin pâcla luminilor de ceară se zăreau, 
neprefăcute, aşa cum ieşiseră din mâinile, acum, de țărână, 
ale meșterilor aromâni, iconostasul cu balaurii lui auriţi, 
cele două şiruri de stâlpi rotunzi albi, despărțitori ai celor 
trei alei, cu arcuri de zidărie sus şi cu străni între ei „la 
pardoseală, vulturul amvonului, care parcă zboară neostenit 
cu o carte de foc pe umeri, şi jețul mitropolitan, pus pe 
doi lei, nu pe unul, lăcuiţi cafeniu şi cu dinţi căscaţi în: 

» gingii sângeroase. Iar prin fum, de subt balauri, vulturi 
- ŞI lei şi peste capete aplecate, Isus: vorbea din uşa alta- 
rului, după buchi chirilice cu iniţiale roşii uriaşe, în graiul 
nostru vechiu, plin de aur şi de nestimate. 

Asemenea, şi alte însemnări răslețe, are Kanitz. Dar prin- 
tre ele am avut norocul să nu scape -una, care apasă în 
cumpănă cât toate celelalte la un loc. Fără ea viaţa Româ- 
nilor de-aici ar fi curs pentru noi lipsită de adâncimi şi culmi, iar un mare chip ar fi rămas astrucat în praf de arhive, căci nicio mână nu Sar fi priceput să-l scoată. 
Frântura de popor săracă în istorie, 'peste care a'altora 
istorie işi mână cavalcadele înaripate. şi răsunătoare, se aureolează deodată de o faptă din cele rari, țesută din cel mai curat suflet. E vorba de lupta. pentru trecerea la altă credință a acestor ortodocşi şi de slava şi pătimirile "popei Dragsin, drumeţul. 

ISanitz însuş uu şi-a dat seama în ce clipă grea pentru acei pribegi din trunchiul nostru, coborise între el. Fră- mântările lor i se par fără noimă, iar cel care le stârnea, vrednic numai de osândă. E strimt şi rău. Ajută poate la căderea lui şi la înăbuşirea mişcării. . -Călătorul, străin putuse să vadă încă din 1869 o capelă de scânduri în marginea. Vidinului. Un popă de departe, răsărit între oamenii din Stanotârn cu vreo trei ani înainte, O aşezase acolo, EI ar fi vrut s'o strecoare chiar în cetate, . consfințind-o. prin aceasta, sau înfigând-o, cel puţin, înăuntru, ca să fie găsită mat târziu, biserică a ţării recunoscută Şi cu aceleaşi drepturi ca ale celorlalte. Dar Turcii nu îngăduiau „Clădiri de rugăciune creştinilor în cuprinsul zidurilor. Kanitz,. atunci, nu i-a dat nicio însemnătate. Popa nu-l privea şi nici
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n'a căutat să-i afle numele. Rândurile care povestesc faptul, 
şi cele dintâi în cartea lui amintind pe Români, sunt aproape 
obiective,. cu toate că au fost redactate mai târziu, când 
ştia mai multe şi avusese poate şi amestec în această treabă: 

.... Acum în urmă Vidinul a mai căpătat şi o bisericuţă catolică 
provizorie, prin : silințele unui :misionar trimis de episcopul valah 
unit dela Oradea-Mare, Ea e încheiată foarte sărăcăcios din scânduri 
şi aduce mult a hambar de lemn. Numai decât: alături se găsește o 
piatră de închinare, cu o coroană de fier deasupra şi cu următoarea 
inscripţie: A cesta s croca darnil-o întru marirea lui Domne dieei 
conumnitalei romane gr. cat. diu Vidinu 1869 (sau, ţinând seama de 
greselile de transcriere ale unui necunoscător de româneşte şi de 
ciudățeniile ortografice ale ciparianismului : „Această sfântă cruce (a) 
dăruit-o întru mărirea lui Dumnezeu comunității române greco-catolice 
din Vidin 1869“—Nota noastră). Pentru o clădire de biserică definitivă 
şi mai potrivită scopului, impăratul Franţ losif a dăruit o sumă în- 
semnată. Eu nu cred în viitorul bisericii catolice pe pământ bulgar 
ci mi se pare că şi cu ridicarea acestei clădiri au să se' ivească 
mari greutăţi (Donau-Bulgarien, 1875, vol. L, pag. 239). 

Mai târziu însă el a descoperit şi.pe popa misionar şi 
întreprinderea lui. Era în vara lui 1871..Se găsea iară la 
Vidin. Şedea la un prieten vechiu, consulul austro-ungar., 
Acesta îi povestea de necazurile pe care i le aducea acel 
vântură-ţară. a i 

Ingrijaţi de întâile izbânzi ale propagandei, preoţii bul- 
gari se ridicau deacurmezişul. Vlădica din Vidin, viitorul 
exarh, supărat că popa nu era îndepărtat în urma inter- 
venţiilor lui, de autoritatea chezaro-crăiască locală, nu mai 
vizita pe consul. Turcii, înteţiţi de unul și. de altul, nu-l 
mai priveau cu aceiași ochi buni: «din pricini strategice» 
nu-i dăduseră voe să clădească, lângă zidul de afară, pe 
locul anume cumpărat în marginea Kumbairului, biserică 
statornică. Sprijinul bănesc 'venit de peste graniţă încetase 
şi datoriile  neplătite stârneau nemulțumiri şi bănueli. Omul 
nu cruța de loc pe consul, nici pentru aceste. nevoi, nici 
pentru altele mai grele, ale comunității. 

Kanitz nu înţelege de ce Austria, care are altă politică, 
să se pue rău cu Bulgarii şi nici de ce să cheltuiască pentru 
scopuri .pierdute şi nu :pentru întărirea ei comercială în 
acea deschisă piață dunăreană. Jar. toate acestea, de 
hatârul cui? Al unui nețesălat, care scrie proclamaţii, unde 
aminteşte Valahilor vidineni de - nobila origine latină, de 
frații lor din principatul vecin, şi nu de ceilalţi, mult mai 
înaintați, din Ungaria, şi de sprijinul lui Napoleon; al unui
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necioplit, care nu ştie altă limbă decât a lui deacasă şi 
trebue să stea de vorbă, prin tâlmaci, nu numai cu Turcii - 
şi Bulgarii, dar cu însuş consulul; şi. al unui certat cu 
legile, pentrucă băiatul lui, şi cel: mai bun ajutor, dascăl al 
copiilor de nou uniţi, stătuse în temniţă pentru moarte de om. 

Sub toate aceste vini, deosebite.cu ochi austriaci, noi 
Ştim astăzi şi vom arăta mai departe, că mai era una, care 
nu putea să scape ochilor prietenului. Şi iată cum iese zu- 3 grăvit popa în galeria aventurierilor cetăţii: 

Câteva din “aceste tipuri le-am şi amintit în întâiul volum ; alţii se cuvine să fie smulși uitării în aceste: pagini, pentrucă lor” le-âu căzut adesea, caactori în marele joc de uneltiri dela Dunărea:de-jos, cu desăvârşire minunate roluri. Aşa se plimba, de pildă, pe subt balconul iubitei mele gazde, popa valah Draxin din Transilvania. Ce căuta vrednicul vlăstar daca-latin şi „preot romano-unit în! Vidinul strict bulgaro-ortodox ? Să vedem, si 'oricât de necrezut sună, nu rămâne mai puţin adevărat ceeace am auzit dintr'un izvor informat. Se ştie că încă demultă vreme .politica de Stat maghiară luptă cu putere în Banat şi Transilvania impotriva acelei propagande care năzueşte la unirea tuturor Românilor întrun mare imperiu Daco-ro- mân. Zișul popă Draxin se silea dela 1869, nu din proprie pornire, ci sub egida oficială a de curând răposatului episcop unit de Oradea nlare,. Pop Szilagyi, să atragă pe valahii aşezaţi între Dunăre şi Timoc, în şivoiul mişcării naţionale mari românești (Donau-Bul- garien, 1877, Il, 43) - 

„Ceeace era.-prilej de ocară pentru. marele călător, n'are poate de ce :să -fie :unul .şi- pentru noi. Dragsin, preotul bănățean, făcut numai din voia sa misionar drumeţ, sparge cadrul prea strimt în care: încearcă „să-l închidă cu incue- tori de ironie şi de -milă, Kanitz. Prea se simte că, în ce ne priveşte, acesta: se născuse la "Budapesta. | - | Astăzi truda lui pe acele locuri ŞI în viaţă are pentru noi alt înţeles. Un slab chenar de lumină se arcueşte peste această față, plecată dintr'un -sat din- Torontal ca să:sufere şi să birue pe căile Domnului. In „istoria Românilor vidi- neni, atât de săracă, epizodul Dragsin e unul din cele mari ŞI uşor. putea fi o răspântie, iar în a noastră, a tuturor, destul de lipsită de misionari, o pagină aprigă şi rară, A Pentru toate -aceste cuvinte, am crezut că nu e de prisos O oprire cu-cât mai multe documente, asupra lui. Oprirea va fi un- popas pe înălțime, de unde câmpul pe care ne-am - hotărit, să-l Străbatem se va desluşi mai limpede şi — dar neașteptat —un suflet adânc şi cu multe valuri se va înălța inamntea noastră, ca o troiță cu streaşină de argint, ps un loc de înfrângeri şi de rugăciune. ::. .
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Samoil Dragsin a venit 'pe lume în anul dela Cristos 
3822, într'un sat din Banat, Petrovăsela. Azi trag pe-acolo 
vaporaşe cu pavilion Sârbo-Hroato-Sloven. Despre cei dintâi 
patruzeci de ani ai lui nu ştim nimic. Bătrâni, cari şi-l mai - - 
aduc aminte,. spun că până atunci ar fi neguţătorit. Un 
atestat al,:primăriei, din vremea când era să fie hirotonit 
preot; îl arată „agronom , şi servitor al bisericii, care: mult 
“a ostenit spre înaintarea şi cultivarea. locului natal“. Aşa 
îl descopăr şi faptele de mai târziu:. om trecut prin multe, 
întreprinzător, hotărit, dârz şi, pe deasupra, cu un: sâmbure 

din acel jar care face pe apostoli şi care l-a învăpăiat deodată 
în pragul bătrâneţei. La 5 lunie 1863; împreună cu fiul său 
Petru âlias Pavel şi cu fata sa vergura ;Theodora, alias 
Ephrosina,. a primit credinţa greco-catolică. şi a. fost trecut 
monah al mânăstirii Sfântu: Sava de .lângă . Ierusalim. Cu 
acest pas el se. desface din vreme, şi'dintre semeni, şi intră 
în istorie. Cu acelaş pas 'îşi incepe şi calea durerii.. .-. 

Anul viitor. îl aflăm călător 'pe la Roma,.:„D. Samuil 
Draxin. Monachus. Diosces Logosole in Austria peregrinus“, 
ca să -se pocăiască și să vadă faţa Sfântului Părinte.:Pe 
toamnă e la lerusalirm, de unde ni s'a păstrat această. ciu- 
dată adeverință,. în care spusele întocmai ale smeritului 

oaspe îndepărtat au pătruns cu asprimea lor; valahă în ar- 
mătura senină latinească :, „monachum Samuelem Draxin de 

Sancto. Petro Vaxilla Calwgaro Monasterii Santului Sava 
Valea Plângerei se tiene de. Diecesa Logosului Jerusalem 
feliciter' pervenisse“. In primăvara „lui 1865, e îndărăt „la 

Lugoj,  unde-şi .reinoeşte voturile : monastice; ale chipului - 

celui mic al îngerilor. De-acolo îi pierdem _urma.: Când îl 

regăsim e între Românii vidineni, în sat la Stanotârn., _. 

O corespondenţă bogată cu Oradea Mare, Blajul şi Bu- 

cureştii, începută în 1867. şi încheiată la 1882, luminează 

de-acum viaţa lui. . Scrisoare cu scrisoare gândul minunat, 

care. putea să dea un cuprins sufletesc de luptă şi să aducă 

scăparea unui crâmpeiu de neam. rupt de ale sale, se în; 

firipează şi urcă, pentruca treptat, lovit de pretutindeni, să 

se întunece şi să cadă. Cu gândul lui s'a frânt şi Dragsin. 
Piere ca o mână de .pulbere, răsucită de.un ultim. vârtej 

pe drumurile Ierusalimului şi aurită scurt” de sfinţenia “unui 
hagialac de mucenicie şi desnădejde.. , : . : . 

Cum a ajuns în Stanotârn nu ni s'a păstrat mărturie. Dar 
de acel:;sat de baltă, în care Dunărea când creşte: dă nă- 
vală din toate părţile, îneacă fânețele, umple zâmnicele şi
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face din oboare aşezări de crapi şi de somni, s'a legat soarta. 
şi a propovăduitorului şi a seminței aruncate de el. Acolo i-a 
fost întâiu ascultat cuvântul şi acolo s'a păstrat mai îndelung. 
In Kumbair a locuit .şi' s'a zvârcolit Dragsin ani. In el a. 
ridicat bisericuţă şi a slujit, a avut: şcoală de copii şi de 
oameni: mai . răsăriţi. Câte un moşnegel cu ochi albaştri, 
paznic sub cocoaşă al vreunei.vechi biserici din':Vidin, ca 
un cocostâre sur de clopotniţă, îl ştie: încă. Ce-a pus la cale 
nu mai încălzeşte 'însă' pe' nimeni. Cu Stanotârnul' e alt- 
minteri. Cele 'mai mândre 'case; cu comarnic şi cu prispe 
colorate pe sus, sunt ale „catolicilor“. Poate că numele li 
s'a dat ca ocară. Biserica lor e.acum tot cea obştească. 
Dar cu toţii îşi aduc: aminte şi nu se.ruşinează de trecut. 

-. Aci se strecurase un ardelean sau. bănăţean, cu nume 
Romuz. Subt el trebue să se fi ascuns un Remus sau. Ro- 
mulus oarecare, latinizant. Era şi acesta'o mică -pânză pur- 
tată încoace de valul Dragsin. Alţii vor fi venit'sau ar mai 
fi venit, solie bună şi stâlpi de întărire la margini. Norocul 
însă a vrut să încurce aceste -drumuri şi să spulbere pe 
ceice le apucaseră, Iată pătimirea lui Romuz, povestită chiar: 
de nepoata lui. . : : Da a i a aa aa 
' Era un om cu ştiinţă de carte şi cu haină neagră. Invăţa 

copiii oamenilor. Aceştia s'au gândit să-l lege pe pribeag 
de sat şi l-au însurat cu o fată de ciorbagiu. Prunci s'au 
născut din această unire. În răstimp, frământările, ale căror 
unde porneau dela Vidin, sporeau. O parte din -săteni se 
trăgeau înapoi, în'adăposturile vechei credințe, Alţii se ţi- 
neau tot.mai strâns de Unire. Ciocnirile nu mai conteneau. 
Atunci i-a murit învățătorului un copil. Dupăce l-au plâns . 
şi lau aşezat în lemnul lui, părinţii cu rude, vecini şi prie- 
teni, au plecat spre' grobişte.' Alaiul: s'a: mişcat încet pe 
uliţa mare, a cotit pe. după grădini şi: s'a îndreptat spre 
biserică. Dar la întâia răspântie. o ceată. de pravoslavnici 
le-a ieşit înainte şi le-a' cerut să se întoarcă. De ce? Pentrucă 
trupşorul răposat nu fusese botezat după lege şi n'avea ce 
să caute în pământ sfinţit. Alaiul' s'a îngrămădit, s'a umflat 
într'un loc; zgomotos, bărbaţii au dat în faţă şi 'au încercat 
deodată să-şi rupă trecere. Atunci ceilalţi au ridicat: cio- 
bârneacele | Şi 'a -fost o învălmăşeală,: cu capete'isparte şi 
oase zdrobite, din care mortul abia a putut fi scăpat şi dus 
repede acasă. Acolo i-au săpat pe seară o groapă în. dosul 
casei și i-au: dat o odihnă pe care tată-său n'a mai putut-o 
avea. Curând a fost silit 'să se ridice -și să se mute către
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de unde venise. Şi-a luat cu el şi casa, femee şi, copii, dar. 
curând femeia s'a întors. Da locurile străine. pe care le; 
colindase nu ştia să spună multe. Intrebată de ce n'a rămas,, 
se văeta că.nu putuse să se mai rabde într'o ţară unde 
mămăliga se fierbe în oală. —- Un bastion de colţ din ce- 
tatea Unirii se dărâmase. Nu l-a mai ridicat nimeni nicio= 
dată. Sfărâmăturile lui le:mai petrec prin mâini oamenii 
miraţi de azi şi le arată, fără înțelegere, trecătorului. 
Ceeace a început între Românii vidineni Dragsin era, cum 

se vede, cu destulă tocmeală şi rădăcini. El găsise aici câteva 
zeci de mii de oameni, fără alt sprijin pentru sufletul lor 

„decât limba. şi credinţa, şi fără căpetenii. Cei câţiva preoţi, 
erau cu totul umili şi nepregătiți, pentru o sarcină mai lu- 
minată, Stăpânirea era străină şi păgână, străin şi răznit, 
pământul, străini şi duşmănoşi, : locuitorii de: baştină. Ivirea 
lui acolo trebue. să fi fost privită ca o sărbătoare fâră pe-, 
reche. El era Legătura, Trimisul, Cuvântul. Nici astăzi nu 
e altfel. Eram aşa de înconjurați şi de doriţi că.ne vedeam 
adeseori. siliţi, tocmai ca să nu le facem zadarnice neajun- 
suri, să ne ferim şi să ne închidem. lar Dragsin n'avea nici, 
de cuim aceleaşi temeri şi era şi o. fiinţă binecuvântată. 
Vorba lui trezea iubire, cererea lui, ascultare, focul lui, 
flacără. Atâta lume, atunci şi mai târziu, în acele locuri, 
sau aiurea, săracă cu duhul sau cărturară şi obosită de ci-. 
vilizaţie, a. suferit acelaş farmec. Aşa se. și lămureşte cum . 
el, un biet om,.cu scrierea lui tremurată chirilică, de şcoală 
veche Şi puţină, a izbutit să urnească atâtea . interese, să. 
creeze o înfricoşată problemă şi să adune asupra-i atâta. 
luare aminte, binevoitoare sau împotrivă. Nu mult a lipșit.. 
ca să izbutească. El nu se ştia însă cât e de singur, şi câte : 

- puteri, in. această bătăioasă singurătate, stârnise spre distru- 
gere, ale duhului şi pământului, datini şi înverşunări de ; 
veacuri, meschinării şi deşertăciuni de-o clipă, sau bănuelile 
Rusiei şi neincrederea Austro- Ungariei. Ele l-au săpat ne- , 
băgat de seamă şi l-au prăbuşit, când se. credea mai tare, 
pornindu-l pe apele uitării şi, ale. morţii. .... i 

Ce mirare atunci că: poate în mintea lui, se născuse în- 
tr'adevăr .gândul de care mai târziu îl învinovăţeau. cu vicle-, 
nie duşmanii, al unui rost mai, de 'seamă:; şi mai statornic! 
între aceşti. oameni? El n'o făcuse . doar inainte, să-şi . îm- 
pletească deapururi soarta lui cu. a lor şi n'a, fost abătut, 
sau 'grăbit nici: cu.un bob .de nisip. dela porunca Tucrului 
în sine. Alexandru Dobra, episcopul Lugojului, răspundea
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mitropolitului loan Vancea, la îndemnul acestuia să strângă 
bani pentru clădirea unei biserici la Vidin, că Samuil Dragsin 
cârele mai înainte în dieceza lui a trecut la Sfânta Unire, 

„apoi a apostat; îmblând pre la Blaj şi Urbea Mare, .unde 
Sa sânțit de preot, a venit iar: pre acolo, cu brâu FOŞu. 
lar Episcopul catolic 'din Bucureşti îl învinuia că, întors 
dintr'o călătorie dela Viena, cetea poporului scrisori min- 
cinoase prin care cardinalul cap al congregaţiei de' propa- 
gandă l-ar fi aşezat vicar 'apostolic sau ceva asemănător 
peste tot pământul acela („populo ostendit et legit' falsas 
litteras... quibus instituebatur vicarius apostolicus, vel nescio : 
quid alius, per totam illam provinciam“). Popa Dragsin n'a: 
rămas dator acestor înalți pârâşi. In'scrisorile, pe care” 
era prea neîndemânatec în purtarea condeiului ca să le scrie 
însuş, ci le dicta, el a dovedit, fără putință de răsturnare, 
în graiul lui tăios, colorat şi pătimaş, ce alte: pricini decât 
iubirea adevărului slobozea peste el asemenea taină. -.. 
"A nimerit în  Stanotârn prin 1865. Într'un. memoriu al 

lor din 1872, prin care-l cereau îndărăt, curând dupăce fusese 
îndepărtat, Românii vidineni scriau „că sunt vre-o“ şase sau 
şapte ani de 'când ne-au venit în aceste părţi răsăritene, în 
Statul Otoman, în judeţul Vidinului, un preot călugăr care 
ne spunea nouă tainic că este misionar şi rumân unit, anume 
părintele:-Samoil Dragsin“. Dela început îl întâlnim împreună 
cu băiatul lui, Petru. Împreună sunt şi peste şaisprezece 
ani, când unul, cel mai tânăr, coboară în pământ, iar celă- 
lalt aşteaptă un cuvânt la malul mării, ca să plece pe dru- 
muri neîntoarse, . Pentru noi, el aşteaptă mereu,.mânios, 
şi după atâţia ani, înaintea aceloraşi ape, cuvântul de des- 
legare. a . E | . . ÎI ă ăi . 

A fost bine primit. Oamenii erau evlavioşi şi orice: față 
bisericească le: deschidea. inima. : Aceasta, '-spre : deosebire 
de ale lor, le vorbea: răspicat despre o obârşie strălucită, . 
despre legătura 'cu Roma, despre înrudirea cu Franţa şi 
cu principatul vecin, de unde cei, mai mulţi descălecaseră, 
ŞI care era ţara Românilor. Le vorbea despre putinţa să fie . 
supuşi uneia din :acele puteri, Franţei, de pildă, şi să aibă 
dela ea şcoli, biserici şi orice ocrotire, Franţei, car& stătea : 
in toate primejdiile şi alături de fraţii lor de dincolo! de 
Dunăre. Duşmanii lor nu erau Turcii,: ci Bulgarii, Ruşii şi 
Grecii. Biserica lor nu era a lor, ci a acestora. Ei le tăgă- 
duiau orice! drept pe aceste locuri şi limba 'lor în altar, şi 
Velau să-l sărăcească şi să-i înghită. Poarta de scăpare
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le-o deschidea tot maica Roma. Ea imbrăţişase de mai bine 
Ge o sută cincizeci de ani şi pe alţi Români aflați în mar- 
ginea pierzării. Biserica acestora 'se unise cu Biserica Papei, 
care era a celor mai. luminate şi consângene ; popoare, şi 
nu le schimbase nimic din limbă, din obiceiuri, din port. 
EI era călugăr al acelei Biserici, ;numite pentru. aceasta 
unită, şi afară. de cele patru puncte nu ştia să se deose- 
bească prin altceva de orice creştin român. Il văd, vorbeşte 
ca ei, are portul şi barba lungă a popilor lor, îşi face crucea 
aşa, aşijderea, zice Tatăl nostru, uite, la: fel. Vlădică român 
unit, dela Lugoj, l-a primit în cinul. monahicesc, şi Vlădică 
al Viăaicilor, Mitropolit Preaosfinţit, păstoreşte în odăjdii şi 
cârjă de aur, în cetatea împărătească „a Blajului. De-acolo. 
le pot veni şi lor, părăsiţi cum sunt, bieţi plugari fără 
altă ureche să-i :asculte, mântuire şi. foloase, o 

Din asemenea şi alte lămuriri şi. indemnuri a ieşit me- 
moriul neaşteptat cu care a;intrat, în..Blaj într'o zi de vară 
din 1867 călugărul bănăţean. Mult se.vor fi minunat şi-l vor 
fi întors pe toate părţile 'cuvioşii şi învățații canonici. El 
aducea veste de Români necunoscuţi şi de o tainică dorinţă. 
Omul acesta mic de stat, focos; umblat,, isteţ, care-i. sfre- 
delea cu ochii lui neastâmpăraţi,. putea multe. El arăta lu: 
crurile ca şi făcute. Dar Mitropolitul era bolnav la băi, la 
Vâlcele. Trimisul hotări să plece, cu hârtia numaidecât 
acolo. Până atunci cerea să.i se. primească din nou măr» - 
turisirea de credinţă greco-catolică, de care. împrejurările 
slabe ale bisericii lugojene şi duşmanii locali, îl desfăcu-. 
seră; ceeace, după o, examinare pe larg despre, cele ce se 
ţin de ea şi anumit:despre cele patru puncte, i sa şi îm- 
plinit, spre laudă., si; i N 

* Dragsin s'a repezit: până la Vâlcele, dar .n'a putut să facă - 
mare ispravă — Mitropolitul era prea şubred' — şi s'a întors 
la Vidin..De aci a pornit peste două luni cu alt memoriu, 
mai limpede şi mai grăbitor, decât, întâiul, iscălit ca şi el 
de-preoţii şi. fruntaşii: a două sate, Stanotârn şi Coşava. . - 

„Dela Blaj, unde deocamdată nu mai era. mult de. făcut, s'a 
dus la Bucureşti şi. Nicopol, de uhde a plecat cu o înaltă 
bună voință câştigată, şi cu. certificatul episcopului Ant., 
Jos.. Pluym, care, „declare que le venerable moine Samuel, 
„Draxinti. et son. fils . Prierre (!) sont sujets autrichiens et. 
catholiques du rite roumain ; des personnes, tres honnâtes 
et qui ne s'occupent que..de linstruction,de la. jeunesse et 
de ce qui regarde la religion -catholique“. Vidinul făcea:
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parte din' dieceza acestuia şi cei dela Blaj îl vor fi îndreptat 
aici. Apoi s'a înfăţişat paşei Midhat şi Consulului austro- . 
ungar din cetatea dunăreană, Schulz, cari i-au făgăduit tot. 
sprijinul. Li s'ar putea zice acestor alergări, mijlociri şi 
biruinţe faza diplomatică pregătitoare, după faza de pipzire 
şi de propagandă locală, a Unirii. Firele ei erau cum nu 
se poate mai meşteşugit urzite şi se înmănunchează toate 
în mâinile călugărului, care luase marea hotărire şi lucra 
de-acuma strâns. _ a aa 

La 13 Martie 1868 „Draxin Samuilescu, călugăr laic din 
Bulgaria, se roagă să fie :primit în cinul călugărilor Basi- 
liţi din Mânăstirea Blajului“. La cererea lui alipise hârtiile 
de pelerin la : Roma şi hagiu la Ierusalim, certificatul lui 
Pluym, adeverinţa de trecere la Unire în două rânduri, la 
Lugoj şi Blaj, şi atestatul de bună faimă al satului de naş- 
tere. Consistoriul îl primeşte, dar, fiind Mitropolia vacantă 
în urma morţii. lui Şuluţiu, îl. trimete pentru hirotonire, 
dacă acesta îl va găsi vrednic, episcopului de Oradea Mare, 
Dr. Iosif Papp Szilăgyi. La go Martie Dragsin e omalbisericii 
Şi aduce cu mâna lui la Blaj, raportul episcopului, Aprilieîn 
7, când capătă şi un ajutor.de drum de 3o de fiorini. De-aici 
porneşte ca preot la Bulgari, cerut dela Roma şi dela Bu- 
cureşti. Misionariatul lui luase ființă. 
"Acasă pune la cale trecerea satelor la Unire. După Stanc- 
târn şi Kumbair, vin parte din Coşava şi Isăn. Nouii cre- 
dincioşi se numără cu miile, Dar în acelaş timp se ivesc 
şi piedicile. Biserica bulgară prinde de veste şi luptă, pe 
deoparte. să dărâme pe preot, iar pe de alta, să ispitească 
Sau -să înspăimânte pe credincioşi. Bulgarii incercaseră şi 
ei, cu câţiva ani înainte, şi. tot mai mult din pricini politice, 
să se unească cu Roma. Amestecul Rusiei îl oprise. Acum 

„erezia dela 'care fuseseră întorși, ca și întrezărirea unei pri- 
mejdii naţionale in acest unghiu, îi făceau mai crânceni şi 

__ Necruţători decât sunt de obiceiu. - . aa 
* *Dragsin, „in mijlocul a multor -lupi 'sălbatici“, îşi ţine 
aproape neofiţii. Aleargă neostenit în toate părţile, Iar scri- 
sorile lui încep să. colinde pe la toate locurile sus puse 
de unde putea veni, se' cuvenea să i-se trimeată şi i se f4- 
găduise ajutor. Vina căderii lui e că la atâta râvnă s'a răs- 
puns întâiu slab, şi apoi deadreptul cu silă sau dușmănie. 
Misionarul nu făcea parte.din datinele noastre. Întâiul, care 
s a creiat Singur, 'mic pentru cei mici, ne-a speriat. Nu l-am 
înţeles. Ne-am întors 'capul dela el.



43 

„ Episcopul hirotonisitor e rugat să stărue la Viena ca bunul 

consul Schulz să nu fie mutat în-Egipt, cum. acesta pesemne 

ii destăinuise că e: primejdie ; să mijlocească şi deadreptul 

către ministrul Franţei la. Constantinopol, pentrucă scri- 

 soarea dată către consulul francez din Vidin n'ajunge, ca 

ţara lui să ia subt ocrotire pe Românii uniţi din Bulgaria, 

osebit de ceilalţi catolici, cari sunt sub protecţia Austriei ; 

să ceară pedepsirea unor locuitori Bulgari cari terorizează 

pe Românii dornici să treacă la Unire. Lui i se plânge 

apoi, de puţinul ajutor pe care îl găseşte la Episcopul ca- 

tolic din Bucureşti, căruia de geaba i-a scris să ceară dela 

Oradea un.canonic „cu părul netăiat şi cu barbă şi mus- 

tăţi mari, căci proştilor aşa le place“, şi să vie la Vidin, 

unde n'are ce' căuta singur, „că nu ştie batâr.o vorbă ro- 

mâneşte, şi dacă îl vor vedea Românii că nu poate vorbi 

româneşte, alta nu vor zice ci vor gândi:că le schimbăm 

ritul și atunci ne vor fi ostenelile zadarnice“. Şi tot pe el 

îl roagă să-i dea povaţă .cum ar face să zidească..o bise- 

_rică Românilor din Vidin. La toate aceste rugăminţi şi ce: 

reri, Szilâgyi prevăzătorul, cu toate că a făcut unele in- 

tervenţii, despre care numai noi din arhivă ştim, n'a răs- 

puns nimic, DR 

Misionarul vrea însă cu orice preţ biserica lui în Vidin. 

Ii trebuia un locaş unde să slujască şi un adăpost sufle-. 

tesc pentru uniţii scoşi din biserica lor de Bulgari. Şi plea- 

că în vara 1868 la Viena, cu recomandări dela Consul că-. 

tre Miniştri şi înalţi demnitari. Erau încă prieteni; O scri- 

soare lungă, inimoasă şi plină de încredere a vicerectoru- 

lui din seminarul greco-catolic. central, dr. Grigoriu Silasi, 

către Mitropolitul Blajului, ne-a păstrat dovada: şi a acelei 

vrăji pe care o: răspândea în jurul lui, Dragsin, şi a în-: 

drăsnelii cu care acesta a: bătut la toate-porţile în Capi- 

tala Impărăţiei. Sa întors de acolo, prin „Pesta, Blaj şi 

Gherla, cu galbenii trebuitori cumpărării unei grădini unde 

să ridice biserica, şi cu mari făgădueli. Până în toamna 

viitoare, capela,. din scânduri deocamdată, era ridicată, o 

cruce falnică de piatră cu.o inscripţie cât un hrisov de 

domnie, înfiptă alături, şi. şcoala, deschisă. Cea mai grea 

_ treabă fusese săvârşită, o culme ajunsă, temeliile Unirii pu- 

se. Mucenicia era alături. Da | 

„Episcopia catolică din Bucureşti nu era mulțumită -cu. 

Dragsin. Această nemulțumire s'a arătat întâiu în oprirea 

salariului. Omul .se . vaetă, dovedeşte în ce încurcături e
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pus, cum preoţii nou câştigaţi sunt lăsați în -vânt,.el insug 
umilit şi. înglodat în' datorii. Poate-că ajunseseră până acolo 
ştiri' despre plângerile::misionarului la Viena şi -Blaj, sau 
despre 'incercarea lui să se desfacă. de jurisdicţia Nicopo- . 
lei' şi să treacă sub -Mitropolia ardeleană. - -..- .-.- :: 
*- Dragsin scrie Mitropolitului în 1871 cum nare sprijin 

în alergarea lui de zi şi de noapte, cu primejdia - chiar a 
vieţii, pentru mântuirea neamului şi lăţirea credinței;;. „dar 
servul care a! purtat greutatea sarcinei şi, a suferit. zăduful 
zilei semănând: şi 'secerând în holda Domnului':său,: apoi 
cu durere'ar fi ca 'seara să nu-şi primească dinarul“. - - 

“- Dinarul: acesta nu era numai cel bătut'cu chipul Che- 
zarului, ci din ce în ce mai mult, în tot înţelesul lui evan- 
ghelic. Peste rodul ostenelilor lui'Dragsin osânda se rostise. 

- Venirea "noului. episcop catolic la Vidin strică mai mult 
lucrurile. Consulul se depărtează'- şi el de misionar şi e 
câştigat la punctul de vedere al celuilalt. Legăturile cu 
legația franceză nu puteau rămâne multă vreme ascunse. 
Pusese negru pe alb numele lui Napoleon in scrisori pas- 
torale. lar Franţa se găsea după iarna grozavă a lui 1870. 
Călători: cu trecere, cum era Kanitz, arătau, puşi în cu- 
-noştință de apucăturile lui Dragsin, cât de .primejdioase 
puteau ajunge ele pentru monarhie. Turcii înşişi sunt întă- 
râtaţi de frământările vidinene.: Mitropolia din Blaj e co- 
vârşită. de pretutindeni, 'atât - dela Bucureşti cât mai ales 
dela Viena şi Pesta, dela. Ministerul de Culte 'şi Externe, 
-cu- cereri: de rechemare. . ..... ia 

: Ca şi cum 'ar fi simţit cercul de duşmănie care se în- 
chidea în:juru-i, Dragsin, sărind peste aşezările româneşti 
vidinene, aduce deodată ro.0oo (!) de noui credincioşiîn sânul 
bisericii unite, de rândul acesta dintrun ţinut: unde supra- 
vegherea duşmânilor trebuia să fie mai mică; al Cibru-Pa- 
lancei şi Raşovei. Duios pune el înainte pe:cei. 15.000 .de 
fii duhovniceşti ! şi-şi cere, tare pe oastea lor, drepturile. 
Acum e_'tot: pe drumuri, „Semper in. itineribus erat“, îl: 
pârăsc: Blajului Bucureștii. 'Iar:' Dragsin descopere Mitro- 
poliei cum „spune Măria Sa că este Episcop latin, dar nu 
este de ritul grec şi pentru aceea nu vrea ca să-mi plă- 
tească,: dar 'eu nu mă - pot latiniza, pre mine şi pre acel: 
popor .de 15.000 de suflete, ca să-mi pot. câştiga : leafa, pe 
care mi-a oprit-o Măria: Sa“. “Tot atunci Petru, fiul''său, la 
o inviere, când era obiceiul ieşind din biserică să se tragă 
cu puştile de bucurie, 'loveşte pe cineva, care moare. Rău-
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voitorii spun că -  dinadins şi că ar “fi fost la mi iiloc o fe- 
mee. Învățătorul e. băgat în temniţă de Turci. [ atăl ține 
piept, leeşte, tuturor. 

EI îşi cunoaşte bine duşmanii. Memoriul semnat de 213 
inşi, din toate satele vidinene şi. raşovene pe unde trecuse, 
care cerea îndărăt pe Dragsin şi trebue să fi. fost inspirat, 

_dacă nu chiar redactat de “el, zice într'un loc: „Prea lim- 
pede cunoaştem că ridicarea. cuviosului nostru părinte au 
fost numai dela. aceste două persoane, . adecă din partea 
Consulului şi a Episcopului latin“; Pentru menţinerea: mai 
departe în. Vidin a lui Schulz poate că nu puțin contri- . 
buise pe vremuri şi cuvântul urgisitului de acum. Dar zi-: 
lele prieteniei, trecuseră, . 

Şi aiurea, zice acelaş memoriu, intrând mai adânc în îm-. 
prejurările locale şi „desvăluind alte socoteli sau greşeli 
grele: Ea 

Măcar că suntem; noi aşa de proşti i i neinvățati totuş cunoaștem 
că este ceva la mijloc din' minciunile onsulului nemțeşc din Vidin 
la ridicarea bunului nostru Părinte, pentrucă noi știm. și putem ade- 
veri şi: amărturisi cum că Consulul mai de multe ori “au batjocorit 
caracterul Părintelui . şi işi făcea râs de religia noastră unită, pen- 
trucă zicea că legea unită” este numai o minciună şi că nu suntem, 
catolici şi că numai cu ritul latin :sunt catolici. Şi vă arătăm una 
mai pe scurt pentru încrederea Maăriei Voastre: cum că anul trecut 
au venit un ltalian din. Calafat ca să-i boteze părintele un copil în. 
Vidin. Şi au întrebat pe secretarul Consulului nemţesc, că unde şade 
părintele, ca să-i boteze copilul. Dar secretarul aşa-i dete răspuns 
ltalianului, cum că, Părintele nostru nu este catolic 'ci să se ducă la 
Craiova că acolo este popă catolic. Și auzind omul aşa, s'au întors 
cu copilul nebotezat înapoi la. Rumânia, unde din întâmplare am. 
fost şi noi de faţă. lată vedeţi contra Consulului nemtesc. 

Incă vă mai descoperim şi “alta, cum că astă toamnă au. trecut doi 
ani de când au venit -Episcopul latin Paul din Bucureşti la noi şi 
au slujit în bisericuța care au făcut-o părintele nostru în Vidin, şi 
după slujbă ne-au ținut nouă cuvânt . de învăţătură, unde eram pa- 
tru, cinci sute de bărbaţi adunaţi afară, de. femei şi copii, unde au 
fost şi Consulul de faţă. “Ne spunea cu asprime ca să nu mai ţinem 
praznicele care le-am pomenit dela Părinţii noştri, adecă pe cuvioa- 
sa Paraschiva, pe Sfântul Dimitrie şi pe Stântul Gheorghe, că ace- 
lea nu sunt praznice, catolice, ci sunt ale Grecilor. Și ne-a spus că 
are să ne trimită preoţi italieni învățați şi luminaţi, cari pot să ne 
povățuiască. Pentru care (de) cuvântarea' D-lui nici unul mau fost 
mulțumiți, pentrucă-am cunoscut ' planul ce recugetă ca să facă cu' 
noi. "Dară noi ne ținem după făgăduințele care sunt în proclamaţiile 
care ni le-au adus „părintele nostru dela prea sfinția sa Episcopul 
Silagi, cum că nimica nu ni se va schimba, din obiceiurile noastre. 
Dar nu aşa precum au făcut Episcopul latin din Bucureşti de ne-au 
trimis pe“popa lui cel tuns, ca să ne strice legea și obiceiurile noas- 
tre: nu, aceea nu o vom primi nici morţi!
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Duşmanii aceştia erau însă acum prea puternici, iar prie- 
tenii, fără încredere şi sperioşi. N 

La 24 lunie 1872 popa Dragsin dăduse în primire preo- 
tului romano catolic din Calafat, Bartolomeo Pantaleoni, ca- 
pela, potirul şi pe Românii uniţi vidineni. La 20 Iulie zu- 
grăveşte din. Golenţi, de lângă Maglavit, Mitropoliei din 
Blaj, nenorocirea şi lipsa lui, risipirea gospodăriei 'din 
Bulgaria, lăsarea zălog pentru datorii în mâinile Turcilor 
a copiilor, şi neputinţa, din toate aceste pricini, să vie la 
scaunul mitropolitan. Zic să fi spus loan Vancea că acesta 
nu Dragsin, ci Drac în sin (sân) fusese pentru el şi Mitro- 
polie. In anul următor. era numit. preot administrator al 
mânăstirii: Strâmba Fizeşului. Zilele de apostolat apuseseră. 
Românii vidineni muriseră pentru misionarul lor. Dar 
muriseră şi pentru Unire! Se împlinise ceeace scrisese în- 
vățatul Grigoriu Silasi Mitropolitului Vancea: „Căci ar 
fi păcat de moarte, şi pentru noi în veci ruşinea cea mai 
mare a lăsa din indiferentism ori mârşăvie să cadă şi să 
se ruineze acei muri incepuţi ai Ierusalimului“. 

N'a fost Dragsin vreun călugăr stafidit peste bucoavne 
învăţate, cu mintea ascuţită de mânuirea subtilităţilor dog- 
matice şi încărcat ca în odăjdii, de citate latineşti Nici vre 
un sfânt, argăsit de posturi, cu genunchii bătătoriţi de mă- 
tănii şi mijlocul. sângerat în cingători de casne. Era nu- 
mai un om oțelit de viaţă, preot al întâmplării şi pe care 
îl umpluse dela o vreme gândul lui sfânt. Om cu patimi. 
încă şi cu păcate, cu câteva. adevăruri şi o dialectică sim- 

_Plă dar sigură, aproape în totul de oamenii pe cari ii păs- 
torea şi cari de aceea il înțelegeau, îl iubeau și îl vreau. 
Prin scrisorile lui prindem uneori şi. mici abateri, izbuc- 
niri Sau potriveli poate mai mărunte. Dar fapta nu e mai 
puţin indrăsneaţă, căile mai pline de jertfă, scopul mai mă- 
reț. În vremea aceea şi într'un cerc mai strimt, ideea na- 
țională n'are ostaş mai hotărit şi pe poziţie mai pierdută, 
nici biserica, râvnă mai neodihnită. | 

Ce s'a mai întâmplat după aceea cu Dragsin, priveşte 
mai! puțin rosturile lui din vremea de mărire, cu toate că 
nu e nici atunci străin de ele. -Opt ani a stat el în pust- 
nicia lui, înmlădiat după noua soartă şi gospodărind cu 
străşnicie. Mitropolia hotărise însă altfel cu averea mânăs- 
urii și arendaşul, care trebuia s'o ia în seamă, a dus şi la îndepărtarea preotului. După firea lui dreaptă şi iute, Dragsin a: alergat, s'a impotrivit, dar n'a putut să facă ni-



mic. Ba superiorii, ca să-i frângă cerbicea, i-au scos vorba 
că ar fi fost speculator de avere nu speculator de suflete. 
Din cercetarea pusă la cale, el a ieşit însă fără pată. Ră- 
mas fără căpătâiu, a luat atunci drumurile Banatului, de unde 
plecase şi umblase cu ochii după o stea înşelătoare, două- 
zeci de ani. Aici a încercat să dobândească un loc de preot 
dela episcopul Mihali, diplomatul, care, în faţă, îl căina şi 
il punea cu el la masă, iar, în dos, scria Mitropolitului că 
nu vede cum l-ar întrebuința, bătrân cum €, şi sarcină fon- 

-durilor la a căror strângere cu nimic nu se împărtăşise. Mi- 
tropolia,.pe de altă parte, îi poruncea să se întoarcă şi, ca 
vinovat de plecare. fără . voe - din eparhie, să facă osânda 
de 40 de zile închisoare. : | pe | 

Şi sâcâit, .amărit şi răzvrătit, într'o bună zi Dragsin 
a pornit în al şaizecelea an al vârstei, rupt şi numai cu 
toiagul şi dăsaga goală, fără. un crăițar, dela Licvanul Mic 
de lângă Oraviţa, dealungul Banatului şi al Ţării, pe jos, 
către *Mare şi. de-acolo la lerusalim, Din Calafat îşi 1a pe 
băiat, pe Petru, pe „fiuţul“ scump, care avea aci soţie şi casă. 
Acesta îi moare pe braţe, după plecarea din Mangalia,la Car- 
tal. Şi, după ce-l îngroapă, scrie acel îngrozitor memoriu, cel 
din urmă, către Mitropolia din Blaj, cu toată istoria sufe- 
rințelor sale, şi piere. Va fi ajuns la Ierusalim? Nu va fi 
ajuns ? Se vor fi 'odihnind oasele lui în Dobrogea aspră, " 
ori S'au târit până în.pustiul Iordanului, la locurile sfinte ? 
Peste vatra capelei lui a trecut plugul. Piatra, cu scrisoare 
măreaţă şi care a stat trântită întrun dos de grădină, până 
mai anii trecuţi, n'am mai putut:o găsi. Arhiva singură a 
rămas, cu documentele astăzi spălăcite. Şi cercetătorul, 
rătăcit printre ele. LL 
“Dacă biserica .lui sar fi putut ridica de piatră în mar- 

“ginea Vidinului, pe unul din pereţii fundului popa Dragsin 
ar fi fost încondeiat, cu chipul lui aprig, la locul de cinste 
al ctitorilor. Dacă Românii . vidineni ar fi trecut toţi, ră- 
mânând, în sânul Sfintei Uniri, şi ar fi fost destul de pu- 
ternici, într'o piaţă a unuia din satele pe unde acest învăpăiat 
întru Domnul şi întru Roma strămoşilor şi-a scuturat ple- 
tele şi cuvântul, ei l-ar fi turnat în bronz. Dar nici una, 
nici alta istoria n'a îngăduit să se împlinească. lar, după 
câte, cel puţin a vrut, acest chip, el nu trebue să se piardă 
nici să ni se păstreze în caracterizările rele ale neprie- 
tenilor, Să 
„Unul din acești neprieteni zicea, înălțându-l fără să-şi
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dea seama:. „Certum enim est quod si totam historiam 
stius miseri hominis enarrare vellem, volumina non suffi- 
cierent“. Noi n'am avut volume la indemână, ci numai aceste. 
„câteva pagini, târziu și cu sfială.  - . - 

Despre satele în care sunt aşezaţi Românii vidineni cea 
-mai deplină: şi .veche ştire se găseşte întrun memoriu 
trimis de aceştia la îndemnul lui. Dragsin Mitropoliei din 
-Blaj. Sunt acolo trecute 52 de sate, din care 7 nu ne pri- 
.vesc, pentrucă sunt din alt ţinut mai din jos al Dunărei, iar 
trei: „Mosomani“,.„Bucovaţi“ şi „Guzaliea“ chiar dacă atunci 
vor fi fost în parte româneşti, azi greu mai pot fi numărate între 
ele. Români vor mai fi şi aici, cum se pot descoperi chiar 
in sălaşuri bulgăreşti, ca Smârdan şi-Inova, dar pierduţi. 
Uitat a rămas numai un sat de pe Timoc, Brachevţ, unde! 
Românii erau şi. mai sunt 'amestecaţi cu Sârbii. Sunt de 
altminteri singurii Sârbi aflaţi între aşezările româneşti vi- 
dinene. Tot aşa uitat a rămas. şi unul depe Câmp, mic şi 
mixt, Plăcuder. ae . 

Numele satelor sunt bine însemnate, afară de mici greşeli 
de ureche sau'de condeiu. Greşeli mult mai mari nu lipsesc 
nici din harta lui Kanitz dela 1870—1874, în care fireşte 
că numele au forma lor bulgărească. Dragsin era numai 
în întâile timpuri, dar se arată îngrijit scormonitor. La Kanitz 
sunt scăpări de transcriere din carnet. Mult mai prejos însă 
de aceştia doi şi fără niciuna din scuzele lor, stă Weigand. 
El venea târziu după ei, altminteri pregătit și anume ca să 
studieze, ca filolog, pe Români. Inţelegem că, într?o zi, cât 
mărturiseşte că a trecut în fuga telegarilor dela Bregova 
până în Vidin, şi, pe deasupra, şi bolnav, nu putea face 
mare ispravă. Dar nu înțelegem să dea ca informaţie 
sigură, luată, față de laici, sub chezășia semnăturii unui 
om crezut de ştiinţă, spusele fragmentare şi necontrolate 
ale unuia şi altuia. Transcrierea: sia făcut apoi după harta 
bulgărească, așa că numele. româneşti. sunt adesea de: ne- 
recunoscut. Şi nici vorbă că dacă trebuia ca undeva aceste 
«nume să fie până la amănunt cum le ştiu şi le zic locuitorii, 
era aci. Dăm lista lui Weigand (Die. rumânischen Dia. 
lekte der Kleinen W7, alachei, Serbrens u. Bulgariens,.1 , pag. 15), impreună :cu îndreptările şi întregirile noastre. 

" Aşezăm, noi, satele pe grupe, după cum sunt locuite: [. de Pădureni, II. de Campeni şi III. de Văleni. |
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|. 1. Jasenovac = Isănovăț (mare) ; 2. Mahala = Mahala 
(mai des prescurtat, Mală, Isănovățul mic) ; 3: Sipicovo = Șipi- 
cova; 4. Borilovac = Boroivăt ; 5. Perilovac = Perilovăt; 
6. Rabovo = Rab(r)ova ; 7. Funden= Fundeni (singurul nume 
pus de Români, cu formă de plural, uşor de recunoscut) ; 8. Cer- 
nomasnica = Țârlomaşnița ; 9. Zlokuta = Zlocutea ; 1o. 
Kojplovo (?) = Coilova; 1. Kosovo = Cosova; 12. Delena= 
Deleina; 13. Kalenik = Calinic. , , 

II. 14. Prekudere = Pl/ăcuder ; 15. Tejanovo = Tianul ; 
16. Rakitnica =— Răchinița ; 17. Bregovo = Bregova ; 18. 
Balevo = Balei; 19 Rakovica = Racovița; 20. Virf = 
Vârj,; 21. Novoselo == WNovosel ; 22. Ginzovo = Gânzova ; 
23. Cungruă = Ciunsuruş ; 24. Alvadii = Zlalvaşii ; 23. 
Florentin = Ff/oreutin. 

III. 26. Jasen = său; 27. Gomotar = Guimitarţi ; 28. 
Kosava = Coşava ; 29. Slanotern = Szanotârn ; 30. Kutovo= 
Culova ; 31. Negovânica = AWegovani! ; 32. Kapitanovci = Căpitanut ;- 33. Kerunbek = Kirimbeg. 

Lipsesc dela Weigand din întâia grupă : Brachevt sau 
Brăteiiţ, în citirea pădurenească, Grascoziil, FHalova, Boşneacul 
mare, Boşneacul mic, Molălia ; din a doua grupă: Ciorocă- 
lina, Dincovita, Gârţii; din a treia; Seul, Kumbairul. Satele mărginașe, dintre două insule de limbă, au caracter mixt, Graiul Câmpenilora pătruns adânc între Pidureni. In unele locuri Bulgarii s'au strecurat şi se înfig, desnaţionalizând. Dia cele 44 de sate inşirate, 9, adică Halova, Grascovul, Isănovăţul mare şi mic, Şipicova, Brachevţ, Târlomaşniţa, Zlocutea şi Coilova au fost luate de Sârbi. Celelalte 35 au rămas Bulgariei. . ” „ Stâlcite apar cele mai multe din numele acestor. sate in toate cărţile şi hărţile, în care au fost amintite, Sau fixâte, dela FE//nografhie de la Ti urqiie d'Enirope. din 1861 a lui Lejean, unde e vorba de Govalantzi (Gumătarţi ?) ori de Stanotitz (Stanotârn ?), până în zilele noastre, la harta Sta- tului Major Român, » Vidinul“, scara 1: 100.000 din 1913, unde citim Balecvo în loc de Balei, Vrad în loc de Vârf, Slanotrâna în loc de Stanotârn, Halvadăn în loc de Halvagi: şi altele; sau la harta despre „Intinderea elementului ro- mânesc în dreapta Dunărei“, dată de T. Boga la studiul său: „Românii din Serbia“ în Anuarul de geografie şi aniropogeografie, destul de: cuprinzătoare, dar cu numiri ca îvegovanţi, Iasen, iarăş Slanotern, Şef ; sau la „România " Mare“, a d-lor General Constantin Teodorescu şi Dr. Va-..-
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sile Meruţiu, profesor universitar, scara 1: 630.000 din 1919, 
cu Coşarevo în loc de Coşava, sau cu erezii ca „Weinkeller“. 
Pe semne că informaţia cartografică a autorilor s'a rezemat 
pe lucrări. austriace, Dar „Weinkeller“ putea fi găsit şi în 
harta Statului Major Româncu echivalentul său „Pivniţa“, între 
Cosova şi Răchitniţa, şi în tot cazul e cel puţin umoristic să fie 
întâlnit cu numele nemţesc într'o hartă românească a unui 
ţinut bulgăresc. E mai greu de găsit pe teren, unde astăzi 
nu mai corespunde cu nimic. Pivniţele erau aşezări de bârne 
sau şi altfel clădite, cu groapă în pământ, unde locuitorii 
proprietari de vii întrun anumit circuit, se învoiau, până 
la vânzare sau întrebuințare, să-şi păstreze vinurile, Dela 
un timp ele s'au desfiinţat. Numai balada populară locală 
le mai cunoaşte cu vechiul rost, De-acolo se vede că aşezare 
omenească propriu zisă n'au de ce se fie socotite. Uneori 
erau lipsite și de paznic. : 

Dragsin credea, după spusele oamenilor, pentrucă el nu 
pare să fi călcat niciodată în cele mai multe sate pe care 
le înşiră, că numărul Românilor din cele s2 de aşezări ar 
fi fost la 1868 de vreo 40.000. În ele intrau însă şi câteva 
sălaşuri rașovene, care nu încap în cadrul nostru. Weigand 
scria la 1809 că Românii trăitori în judeţul Vidinului pe 
pământ bulgăresc, în 30 de sate (uitând că pe pagina cea- 
laltă singur le socotise, e drept, şi aşa greşit, la 331), se 
ridică neapărat la 5o.ooo de suflete, căci cea mai mare 
parte din sate sunt mari. Tot el arată că în Novosel sunt 
mai mulţi Sârbi. Sârbi în Novosel însă nu se întâlnesc. 
Oameni de ştiinţă bulgari s'au pasionat pentru descoperirea 
originii lor, dar se parecă n'au ajuns la ceva care să poată 
fi de toţi primit. Locuitorii vorbesc o bulgară veche şi bă- 
trânii ne-au spus că s'au mutat din Tekia sârbească. Nu 
se vor fi coborit'acolo din Banat din niscaiva colonişti te- 
rezani, cari nuputuseră să prindă rădăcină şi, venind apoi din 
Serbia, se vor fi aşezat peste o vatră de Români? E ciudat 
că Românii îi trec toţi între satele locuite de ai noştri şi 
spun numai că sunt -„letini“. Iar, când îi întrebi: ce înțeleg 
ei când zic „letin“ ? răspund că: „letin“ se lumără nici ro- 
mâneşte curat, nici bugăreşte curat! şi mai mult riu poţi 
scoate dela ei. Din Novoseleni'se trage familia olteană 
Marincu. aa | - 

Statistica bulgară aduce aceste cifre, ale recensământului - 
din 31 Decembrie 1905 (oma pesyIrara etc. Sofia 1gr1):



Ot
 DD
 

PLASA VIDIN: PLASA CULA 

  

1905 e 1910 1905 1910 
— [|n aaa . , 

In g-ral . Oraş Sat In g-ral = 

Bulgari. . . 34816 10055 24761  31365.| 32338 . 85781 
Rudi 9 6 1 “Ul Il — 
Sarbi, ... 336 251 85 236 249 127 
Alţi Slavi .. 35 . 34 1 _49 4 a 
Turci . . - 2301 1945 326. 19% | 9 — 
Tătari. „1 1 — 2 — — 
Greci . . . 50: 42. 35 ': -91 5 — 
Români . . 25404  ..1218 97156 : 31362 | '11759  .12629 
Evrei ..... 1924 . 1859: 65. 1764 | - 13 a 
Armeni . - 62 62 .. — 49 — — 
Germani . 114 98 16. —: 3. — 
F i. 3 - a — 9 — 
Tigani . „1582: . 680: . :902:. 1798 183 252 
Alţi neslavi 124. 101 1. :23 '2V5 3 î 

Total "OSI "16357 53801, 71055 | I3300 35501   
"Din cele patru plăși în câte e împărțit judeţul Vidin, întâia, 
Vidinul, avea în 1gos: 28.404 Români, şi în 1910: 31.382; 
a doua, Cula, în 1905: 11.759 şi în I91o: 12,629; a treia, 
Lom în 1905: 3881, şi în 1910: 4505;iar a patra, Belo- 

 gragic, în 1905: 58, şi în 19to:.15(!). Aceasta înseamnă 
pentru tot judeţul: 44.122 în 1905 şi 48.531 în Igro. La 
această din urmă dată, populaţia de limbă română și 
cetățenie bulgară a Bulgariei întregi era de 96.302 oa- 
meni, adică maibine de jumătate locuia în județul Vidinului. 
„Şi să nu se piardă din 'vedere că statistica oficială bul- 

„gară, oricât. de corectă sar fi străduit să rămână faţă de 
ceeace numim noi azi minorităţi, 'a scăpat pe atâţia la nu- 
mărătoare. La cifrele. ei minime trebue adaus totdeauna un 
procent de greşală. Mulţi din Românii cari vorbesc şi .bul-. 
găreşte —iar aceştia sunt din ce în ce mai numeroşi — mau 
încăput aici. E soarta 'şi aiurea a statisticilor, făcute de po- 
pulaţia majoritară pentru fragmentele de altă limbă. .. 

: Românii dintre Vidin şi Timoc, despre cari singuri am! 
vorbit, lăsând de oparte' ca' o mică insulă, cui altă istorie 
şi nelipită de ei, pe Românii din Lom, au faţă de ceilalți 
îndoitul folos că sunt strânşi la un loc: şi fac o neintre- 
ruptă massă etnicăcu Românii din Craina şi Bânatul sârbesc, 

- Datele nouei statistici, dela gr Decembrie 1920, nu s'au 
publicat decât în parte. In deosebi şi în, ce, ne priveşte, 
gruparea după limba vorbită, a populaţiei, n'o- avem. Oare- 
care încheeri însă tot se pot trage. Așa, populația întregii 
plăşi Vidinul, cu cel mai mare procent de Români, era în
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1910: 774-938 (Români 31.382, întrecând, în populaţie rurală, 
pe Bulgari); în 1920: 79740. Să nu se uite pierderile pe care 
grupul român le-a suferit prin trecerea celor nouă sate 
Jugoslaviei. Bulgaria o simte ; populaţia de limbă bulgară, 
nu (AIBCeuRa CTATHCTANECEK H3BÎCTHS Sofia, 1921, 3—4). 

Din Dunăre până înăuntru în pădure şi dela Timoc până 
sub streaşina de piatră a Diilor, aceşti cincizeci şi mai 
bine de mii de oameni muncesc pământul şi cresc vitele, 
aşa cum moşii şi strămoşii au făcut, acasă ori pe unde 
descălecau, peste munţi ori peste apă. Ogoarele sunt aco- 
perite de porumb; ori de grâu, poenile pe sus, de oi, malul | 

cu podgorii, râul, cu lăptoace şi năvoade. Singurele meş- 
teşuguri care se văd sunt morile, cu titirezul bătând piatra 
prin zăvoae, pivele de văelari, vreo ţiglărie noroită, ve- 
trele fumegate de nălbanţi şi războaele prin argele. - 
„Bunăstarea lor abia dacă se. poate asemăna cu a celor 

mai chiaburi țărani ' dela noi. Averi ca a lui Mitre Ion. 

Cioarec din Şeu, nu sunt de loc lucru rar.-E! avea, de pildă, : 

350 de. decăre arătură,. 8o de decăre, livadă, ro decăre 
grădină, 15 başca, vie, şi 5 curte. Toamna gem drumurile 
de carele încărcate cu bucate sau cu struguri, pornite la 

Schelă. Şi de atâtea ori am întâlnit prin trenuri către Sofia 
sau oraşe de aer şi de ape, săteni în cheba lor, cu femeia 
alături, lângă o lădiţă cu alămuri, în căutare de sănătate şi 
de petrecere. pe la băi, la sute de kilometri. de casă. 

Puţini, mai ales din ; flăcăii în 'aşteptarea moştenirii, au 
învăţat drumul Americii. Pe-acolo se insoțesc totdeauna cu 
Românii ardeleni şi le aduc la întoarcere cântecele şi a- 
mintirea rii vesele şi aprige, sau colindă apoi satele cu 
biblia şi propovăduirea lor pocăită. Alţii se lasă spre Mia- 
zazi şi scot cu lunile chimur de pe la Pernic, de lângă 

ofia. i ii 

O viaţă tihnită şi stăruitoare, aceeaş din vremuri vechi, 
iși vede de rosturi sub înaltele cutrupişuri cu țiglă şi prin 
avlia plină cu de toate. Treci pe-alături şi n'o ghiceşti. 

“Dar câte 'o zi mare vine, şi, ca la 'o deschidere! de 
cer de Bobotează, viața aceasta se desvăluie deodată, îm- 
brăcată în curcubec, ca o floare a pământului, şi ducându-i 
datinile şi amintirea prin: veacuri. Omul calcă “atunci pe 
prispa de lumină a zării ca un, Mare Vistiernic al trecu- 
tului, pe care nicio arhivă nu-l cuprinde şi căruia niciun 
invăţat nu i-a descuiat lacătele. a
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Eram pe pridvorul înalt de lut al Dunărei, între butuci 
cu mischet, portoghiz. şi mavrut copt. Dincolo de apă se 
înşirau acoperişurile roşii din Cetatea. Stăpânul viei, care 
ne adusese până aici, cu caii lui repezi pe drumuri sfără- 
micioase de dună, îşi isprăvise tocmai lucrul. Cosorul, 
ud de sângele strugurilor, l-a înfipt în pământ. Ciorchinii 
grei, tăiaţi cu frunze şi cozi lungi, i-a împletit meșteşugit 
într'o legătură uriaşă, tot în chip de. ciorchine, căreia îi zic 
vâslă. Vâsla, pregătită pentru noi, a prins-o cu un ochiu 
de câlţ întrun crac al vişinului din marginea podgoriei. 
Şi, aşezat pe o: cergă alături, a început să ne vorbească 
de America. . | ă | 

Altădată şedeam înaintea unei biserici vechi pe malul 
Timocului. Amurgul se lăsă încet, albăstrind zarea de 
munte, fierăstruită, a Serbiei. Crucile sărace de pe turle 
se înălțau acum de aur şi de pietre scumpe scăpărătoare, 
în ultima rază, peste pomii înseraţi. Preotul, dupăce închi- 
sese uşile cu zângănit de chei, se îndrepta spre noi. Era 
un om puternic şi chipeş. Tocmai se întorsese de la Dii, 
după ce făcuse aproape şaptezeci de kilometri pe jos, fără 
să se cunoască, O barbă rotundă şi stufoasă de necrezut, ju- 
mătate albă colilie, jumătate abanos, îi încadra fața hotă- 
rită. Ochii înfricoşau. Glasul tuna. ŞI, topindu-se treptat 
in noaptea care ne acoperea, povestea de lupte în Mace- donia stâncoasă şi de o intrare busna în palatul Vlădichii 
din Sofia cu două puști la spinare, în anteriu şi încins peste mijloc şi piept cu cartuşe. : _Într'o zi de vară ne oprisem la o căsuță de grăniceri, 
pe hotarul sârbesc, între păduri. Subofiţerui tocmai dăduse in seama soldaţilor, ca să-l pornească la Dii, pe un munte 
de 'om, cu mâinile legate la spate. Acum ieşea cu noi îna- intea carelor cu grâu care coborau scârţâind, pe drumuri rele, din Serbia. Fusese dincolo ca. să-şi secere cu oameni locul rămas în cealaltă țară. La întoarcere, două femei din 
Tabacovăţ, românce, îl întrebaseră dacă nu e pe la ei un
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om fugit de dincoace, care, pentru o moştenire, tăiase şi 
aruncase în “Timoc, pe nepotu-său şi băeţelul uneia. Le 
'cercetase cum arată şi plecase. În sat întâlnise un ins smo- 
lit, lat în spete, care părea străin. —: „De unde eşti tu?“ 
—,„Din Gaârţi“. —,„Nu eşti din Gârţi. Pe Gaârceni îi cunosc 
eu“. —„Adică nu sunt din Gârţi, dar şed acolo, la muncă“. 
—„Dar de fost de unde eşti? Tu eşti Sârb, te cunoşti 
după vorbă! Ia vino *'ncoa! Întinde mâinile!“. Avea o mână 
băgată în buzunar. Întinse numai dreapta. Atunci subofi- 
țerul, care era un omuleţ subţire şi iute, îl şi lovise peste 
gură. Omui, luat repede şi care cu un pumn l-arfi putut 
turti, arătă stânga. Dar stânga avea degetul mare jumătate 
lipsă, cum spuseseră femeile. Şi însoţitorul nostru care, 
copil şi flăcău, ciobănise pe aici, ne zugrăvea hoţiile şi. 
haiduciile graniţei şi apoi numaidecât Tracia şi luptele la 
baionetă. a o | 

Mai târziu treceam pe o zi ţârâită de toamnă, prin Vidin, 
pe ulița de sub Cetate. Drumeţii făcusera potecă pe sus, 

_pe beden. Jos, în locul prăfăraei pe care o ştiam, piftea 
acum un noroiu prăpăstios. Şcolari, sub supravegherea unui 
învățător, ciocăneau, în ziua. lor de muncă obligatorie, zidul 
vechiu cu târnăcoapele. Îi priveam, alături de un român 
dintr'un sat de Văleni; om cu şcoli grele şi inspector în 
nu mai ştim ce administraţie. Şi îl ascultam, într'o limbă 
care trebuia să împrumute neologisme slave de neînțeles, 
despre toate luptele de club sofiote şi despre indârjirea par- 
tidelor locale. | 

Acelaş gând uimit ne venea, şi când ne întorceam pe 
drumeagul îngust dintre vii plin de bătaia de copită şi de 
„nechezatul de neastâmpăr al cailor cari abia mai puteau fi 
ținuți; şi când am lăsat fără să mai vedem de întuneric 
pe preotul ca un haiduc timocean şi am pornit cu felinarul 
tremurător prin noapte; şi când subofițerul de graniță ne 
făcea semn 'dintr'un vârf cu un steag roşu-alb-verde; şi 

“când inspectorul de trudovaci ne-a părăsit într'o gură de 
bazar: ce ţine pe acest popor, dacă chiaburii sau cei ieşiţi 
din el cu rosturi de călăuzi se încălzesc sau ştiu despre toate, 
şi numai pe el il uită? | 

Ce-l ţine cu ființa lui pe poporul acesta? 
__ Scolile sunt azi toate de Stat, cu limbă de predare, bul- 
gara. Grădini de copii n'au, aşa că şcolarii intră în clasă 
deadreptul din casa părintească, fără să priceapă boabă din 
limba cărţii şi a învățătorului. Acesta trebue să înceapă:
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prin a deprinde el dela ei româneşte, pentruca până într'un 
an să-i facă s'o rupă bulgăreşte. Copiii se ştiu mai dej- 
gheţaţi decât Bulgarii şi-ţi spun că, pe unde sunt impreună, 
chiar aşa, cu un an sau mai mult aproape pierduţi, până 
la urmă le iau înainte. Pe de altă parte, elevi de liceu în 
ultimii ani din Vidin ne descopăr că tot se cunosc după 
ceva în pronunțare, care le rămâne, că nu sunt chiar Bul- 
gari. lată cam cum vorbeşte un elev de proghimnaziu din 
Negovaniţ. Ain dat de el, ţărănel de 12, 13 ani, pe un co- 

„ridor de şcoală de oraş, bălaiu, cu ochii albaştri deştepţi, 
“şi cu clonţul ascuţit: a 

„Sânt acolo la noi câţiva copii mai mari: unu “a lu Co- 
liţă a lu' [lie şi altu' Pascu a lu Nicola Omer. Ai de-acum 
s'a' -scriat la Ciunguruş ca'să înveaţe, şi ăi de an se tot 
duc tot acolo la şcoală. Care a isprăvit cetvărto delenia, şi 
pe aici-îi primeşte; dacă sânt de doi ai îi primeşte în păr- 
-viclas la proghimnaziu. Vreau. să iau de aici svidetelstvo 
— aici se zice knişcă — cu care trecui din cetvărto în 
părviclas, Ştiu să scriu şi româneşte că mă iînvăță un om 
de acolo din sat, lon a:lu' Dinu. Era Bugar, 'da' sa dus 
pin România şi aduse cărţi. Spuhe poveşti, ce m'ai de gând. 
Şi mie, pe-acolo pin sat îmi tae gura în scher!“ | 

Biserica s'a păstrat .în mare parte românească, Preotul 
face. aproape. toată slujba în limba' oamenilor, după cărţi 
chirilice sau noui de "Ţară. Aceasta nu-limpiedică s'oînvrâsteze 
cu slavianschi. Toaie.inceputurile de' părţi, ale utreniei şi 
vecerniei, sau ale liturghiei, se cântă pretutindeni străine. 
Numai logofeţii de strană de o parte. şi pitropii de alta, 
câte 12 țărani îmbrăcaţi în alb, dau răspunsurile puternice 
totdeauna. în. graiul străbun. In timpul acesta, „ascultătorul“ 
calcă ferit, cu luleaua de mucărit sau cu ţeava de stins, pe? 
sub sfeşnice. Câte un credincios, care are prea scump vreun 
loc de iarbă al bisericii, luat la arturiseală, se uită puţin 
pe .Sub sprâncene' către ceata pitropilor. Deastânga femeile 
stau cu capul aplecat în marame, ca ascunse în glugi adânci 
de mare pocăință. Numai zăvelcile lor “scurte şi increţite, 
cu vărgi şi alesături în culori tari, -cântă peste lespezi şi 
pe Subt bolți un cântec înteţitor de -viaţă. In Kumbair, pen- 
trucă el nu e decât o mahala. a Vidinului, supusă aceluiaș 
regim,. slujba se face întreagă în bulgara veche. Logofătul 
de strană ne spune că trebue să fie. aşa, de.-vremece s'ar' 
putea să vie şi Bulgari din oraş, cari n'ar înţelege.—Că în 
bulgara lor moartă de carte, inţeleg mai mult!: Bulgari nu
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prea vin, dar slujba se săvârşeşte aşa, iar oamenii ascultă : 
fără să. priceapă. O parte din Români trăesc astfel şi astăzi 
tot ca în veacurile de demult ale slavoniei. Abia dacă la 
o singură strană un logofăt mai citeşte româneşte, ca o 
amintire. 

Eram întrun - Noemvrie, la o zi a Morților, în Vidin.: 
Ştiam că în IKumbair e un mare sărindar. Şi am plecat 
pe subt Poarta Gunoiului, am cotit pe poteci prin' faţa spi-. 
talului şi am ținut şoseaua dreaptă linie până .la biserica 
făcută de oameni din „cerşit“ prin ţara românească. Curtea : 
era plină de şapte, opt rânduri de: mese lungi acoperite: 
cu colaci-capuri, cu. găini pe orez, cu rațe fripte în tingiri: 
de aramă cu varză, struguri pamit, străchini cu caş, clon-! 
dire de vin, sticle de ţuică, maldăre de .nuci, de gutui, de: 
mere, cocoșei de zahăr sau discuri de acadea suflate cu 
roşu, mărămi legate cu otufănică portocalie şi o lumânare 
aprinsă pe o nuia pusă'pe două crăcane înfipte în colaci, 
cinii cu grâu fiert cu miez de nuci curățate şi felii de 
„gutui la mijloc şi o margine de boabe negre de struguri. 
O revărsare de belşug păgân şi îmbătător în faţa morţii. 
Parcă după el, în ciuda mângâerii cărţilor sfinte pe care 
stătea crucea alături de căldăruşa cu aghiazmă, nu puteau 
veni decât umflarea pântecelor, danţul şi orgia. Femei, un 
sat întreg, datorită măcelului a trei răsboae, şedeau cu băr- 
“baţi şi copii în dreptul părţii lor de pomană sau grămezii 
de haine de împărţit. Cerşetorii, turcoaice cu cărnurile că- 
zute, ovrei guşaţi, ţigani găuriţi de vărsat, pitici cocoşaţi 
şi cu uime puroioase, rupţi şi murdari, cu tinichele, oale, 
Saci şi cârpe, abia așteptau pe departe, clefăitori de lăcomie, 
să se sfârşească slujba şi apoi ospăţul praznicului, ca să 
dea năvală la rămăşiţe, cu dreptul Răsăritului, urlând, ocă- . 
rându-se şi răsturnând oamenii. Flăcările lumânărilor pâl- 
pâiau, femeile plângeau, potrivindu-le feştila sau îndreptând * 
cârpa pe capul vreunei fetițe, iar popii 'şi logofeţii de strană : 
cântau: poate cântecele morţii şi ale locului de verdeață : 
al Raiului. “„Gospodi pomilui, gospodi pomilui: Crăciun, 
Anghel, Florea! Gospodi pomilui: Veta, Maria, Elena! 
Gospodi pomilui: Andrei, Niculae, Ion ! Gospodi pomilui“.., 
sute şi sute de chipuri pământene. strânse în câmpul de: 
mozaic, ieratic, dar mort, alslavei vechi; „Paraschiv, Con- 
stantin, Dumitru! Gospodi.pomilui, Gospodi pomilui“... 

Administraţia, deşi, în marginile ei săteşti-comunale, în 
mâinile Românilor, are, şi în legăturile cu locuitorii, cele
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mai multe titluri şi noţiuni legale cu numele bulgăreşti. 
Limba proprie nu e înmlădiată şi ţinută proaspătă de re- 
prezentanţii culturali ai ei, fie cât de umili. O tâlmăcire în 
termeni corespunzători nu se găseşte nimeni să facă. Armata 
lucrează la fel, bălțând şi înstrăinând; la fel, amestecul tot 
mai aprig în viaţa politică a ţării. Un chinez sau un po- 
mojnic în obştină simt nevoia să se traducă, stângaci, la 
fiece cuvânt. Ei vorbesc de predsedatel, de nărejdenie, 
jivesc nu trăesc, gostesc nu cinstesc. O drăgălăşie de fată 
de patru anişori, bucălată şi bălae, ne dădea pe ulițele 
Bregovei, celei cu deosebire româneşti, întrun April în- 
florit, ouă roşii de Paşti, încondeiate dela un capăt la altul 
în scris bulgăresc: aa mnBee Komyaa, şi se căsnea să ne. 
spună şi. cu buzişoarele ei numai râs aceleaşi cuvinte fără 
înţeles („trăiască Comuna!“). .. | | 

Şi când toate aşezămintele îl înconjoară de pretutindeni. 
cu un cerc tot mai strâmt de desnaţionalizare, aceeaş în- 
trebare mirată se naşte: Ce ţine pe acest crâmpeiu de 
popor? Care e cetatea aşa de tare, unde se adăposteşte şi 
încă se mai apără? Incă! | 

Poporul îşi are legile lui nescrise, care scapă celorlalte. 
El intră numai anevoe şi nedeplin în tiparele Statului. Ci- 
vilizaţiei seculare. curtene şi orăşeneşti, îi împotriveşte. ci- 
vilizaţia proprie, elementară şi cu necercetate şi necuprinse 
izvoare. În locul religiei cu mărturisiri ale credinţei şi 
canoane, el îşi are sfinţii puterilor firii, eresurile şi sărbă- 
torile soarelui; în locul ştiinţei şi al cărţii, înțelepciunea 
incercată de mii şi milioane, cântecele, descântecele şi basmul; 
în locul vieţii de Stat, legăturile rudeniei şi îngrămădirilor 
tainice, arta şi petrecerile, portul şi locuința, limba şi obi- 
ceiurile. De toate celelalte : se poate lipsi sau pe.toate le: 
îndură ; fără ale: lui:nu poate trăi. Ele-i alcătuesc însăşi . 
ființa cea netrecătoare, simţul obştei, vatra de putere şi 
îndreptarea nesmintită, în câmpii, fără alte stele, ai existenței 
colective. Un hotar poate să treacă pela mijlocul lui. Hărţile-l 
inseamnă şi ştiinţa politică se oprește neputincioasă la acel 
hotar; poporul însuşi abia dacă-l simte. Te întorci după o 
sută, după două 'sute de ani şi îl găseşti la fel. Afară de mici, potriveli de față şi de drumurile către alte târguri, 
el s'a păstrat, acelaş; în adâncurile subterane întrerupere 
na fost. Apa, din „care răsare sus, aici o fântână şi mai. 
departe alta, fântâni acum potmolite, acum ţâşnitoare, luate:
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pe scocuri sau în găleți şi duse oriunde, acolo e mereu 
una. Sufletul popular stărue încă nedespărțit. 

lată o sfințire de puţ în Coşava într'o zi de Duminică 
asupra Cristovului! | 

În piața 'cea mare a satului dela intrarea dinspre Stano- 
: târn şi Kirimbeg, o răspântie mai mult pătrată de cinci, 

şase drumuri, şi înrămată de case, e, pe la chindie, oarecare 
fierbere. De pe uliţi ies oameni cu, mese în cap şi cu. 
scaune pe braţe. Fete duc, două din părți şi călcând re- 
pede-repede, târne grele, cu acoperământ de pânză. Copiii 
mişună. Satul parcă se mută. Trecem înainte în căruță, ne- 
dumeriţi. Dar gazda ne întâmpină în poartă cu toţi ai casei, 
porniţi aidoma încrosniaţi. Abia suntem lăsaţi să ne des- 
meticim. Trebue să mergem şi noi. E sărbătoarea fântânii 
care ţine trei zile, toate, satele dimprejur vin, cu vremea 
a vrut Dumnezeu, anul a fost bogat şi are să fie veselie. 

Când ne intoarcem, piaţa e alta. Oameni de oameni o 
umplu şi se revarsă pe toate cele. cinci sau şase deschi- 
zături ale ei. Pe margini. se înşiră fâră sfârşit mese ro- 
tunde cu picioare scunde, alături de' alte mese lungi, în- 
cărcate de cărnuri fripte, de hălci mari de nisetru cu boabe 
prăjit, de lespezi de caş, de azime cât roata, de pometuri, 
de miere, de must, pe tipsii de aramă, farfurii mici turceşti 
de argint, blide de pământ, castroane bătrâneşti, sau în 
căni înflorit smălţuite, cazane cu urechi, ciubere cu cio- 
bârneacul căzut lângă ele, şi peste cergi şi scoarţe, mărămi 
şi ştergare, E 'un popas uriaşin Apus al unui întreg norod 
plecat cu caravane de daruri la nunţi împărăteşti de poveste, 
„Intro parte, sub înalții mălini, vârteleşca sau dătătoarea 
işi porneşte învârtecuşul. Plini îi sunt căişorii de brad roşi 
de cari, încălecaţi drugii de fier, căţărată şi streaşina aco- 
perişului. Domnie şi jupânese mândre în iile cu râuri şi: 
cămăşile ca laptele până în călcâe, cu văluri de borangic 
şi papuci cu tocuri de lemn de palisandru intră prin mijloc 
lin şi se despart in două aripi. Flăcăi încăciulaţi, sute şi 
sute şi ei, le âşteaptă. Cinci,. şase, şapte roate de horă, 
una înăuntrul alteia, se încing pe departe şi se strâng la- 
olaltă. In zece colţuri odată încep lăutarii, în pâlcuri şi 
câte doi şi de câte trei. Pe delături, femeile, bărbaţii de 
bătrânii cu cojocelele pe umăr, dau semnul ospățului. Pe- 
trecătorii “sunt câteva mii. Casele stau oropsite sub chee 
prin curţi. | | 

Un praf auriu se ridică de bătaia paşilor. Horele se în-
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vârtesc, cea de afară. dela stânga. la dreapta, cea deadoua împotrivă, cea deatreiu şi ea altminteri decât vecinele dela spate şi din faţă. E boereasca potolită, băluţa repede, trân- tezoaica, ropota, şirul, ţandăra, butăreasa, răciniţa, ploiaşul. E laleaua, tudorca, ristemul, dulghereasca, rața, porumbul, caimaua, putineul, palaonul, Moș Mandale, căluşul, mândrele, crăiţele. Ştim noi câte mai sunt? Minţile se pierd în miş- carea aceasta necontenită' şi neasemenea de unde. Ruperi "perechi, împletiri după 'grumaz şi după mijloc, bătute, fugi şi iară undoeri, în care abea se clatină cu taină -creţurile zăvelcelor, pe când trupurile tinere stau parcă cioplite. Cate- odată turme întregi de berbeci şi de oi mari albe, 'cu lâna turțuri şi fuioare, sparg şirurile şi năvălesc vărite speriate una în alta. S'au întors singure pe unie dela Dunăre şi. „tae pe drumul cunoscut, Iar. peste toată această vânzoleală furcile puţului de -goruni negri se. înalță ca o capişte pă- gână. Cumpăna lungă nespus e, un cioc de pasăre care seara trebue să ciugulească stele de pe lângă roţile celor două Care. In varf are'o cracă năprasnică, sus în cer, ca un moț verde mistic. Umbra îi cuprinde incet rezemătoa- rele şi urcă pe ea. Soarele se strânge ca un înveliş poleit, până nu. mai. întârzie decât pe creştet. Şi țipând şi gemând cumpăna trasă de lanţ se apleacă, işi ridică la celălalt capăt fioroase peste mulţime buturugile piciorului şi se saltă iară, prăbuşindu-le ca un -maiu. Neştiutori de primejdie şi de toanele zeităţii, jucătorii 'se strâng şi se deşiră, se leagănă ŞI se priponesc pe subt ea, închinându-i-se, :. | ! Felinare de sticlă şi de hârtie colorată se aprind în toate părţile. Piaţa e închisă într'o ramă de lumini. Şi în această ramă de lumini, aprinzându-se aşijderea, şi' limpezindu-se cu cât se apropie, sau mohorindu-se- Şi ştergându-se cu cât se depărtează, . horele foesc, lăutarii cântă, dătătoarea se invârteşte, cumpăna fântânii se lasă şi se sue. Dela masă la masă umblă cântăreții. Sunt de-ai locului, Văleni, sunt de prin: Gânzova sau. de pe la Bregova, Campeni, şi sunt Pădureni, mai răguşiţi şi mai aspri. Vin cate unul „Sau câte doi, scot căciula, trag viersul pe oarca mare sau pe oarca mică, apoi slăbesc de subt. bărbie dipla şi zic. Zic frânturele. sau se pierd. în cântece bătrâneşti, . - 0ş Pătru Dinu din Coşava, gras, mic, chel, cu mustaţa „albă; Sroasă şi cu ochii râzători Sa oprit la o masă de bă- trâni cari :molfăe fără dinţi, şi le cântă; SI
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Cine. are ibovnică 
I se pare noaptea mică, 

- Cine ibovnică n'are : 
| se pare noaptea mare - 
Şi plapoma drob de sare. 

Marin din Negovaniţ, frunte de lăutar şi cap de şcoală, 
slab, înalt, smead, cu ochii buni şi visători, disprețueşte 
frânturelele şi se adânceşte într'un cântec bătrân : 

XI “De tei zile n târg 
Ă fată-de Franc: .. i 
Mică Rusculiţă,. ... 
Albă la pieliţă O 

„ Frumoasă fetiţă, : 
Striga, bărăta, 
Cine s'o afla . 
Pe ea'să mi-o ia? 

_Nime:nu s'afla, 
"Nu s'adăvăra |... 

Un băiat subţirel cântă, mişcat 'el singur de cântec: 

La spinarea căşii mele 
A răsărit trei.lalele,. 
Trei lalele, trei smicele, 
Aide-Anico la ceşmele, 
La ceşmelele din dos 
Să ţi-arăt un pol frumos. 
Polul meu e aurit, .. 
Să-l pui, Anico, la gât, 
Să-i fie cui te-a făcut 
Că" frumos te-a polemit... 

- Un moş prăpădit de tot, cu arcuşul mai mult de sfoară . 

și cu dipla spartă şi cârpită, venit tocmai din sus de pe 

“Timoc, se dă lângă noi şi zice în tact focos:,, 

Dela Trachia la vale. Da cătanele plângând. ! . 

+ 

Bate vântul pale pale, , Dar miasă un voinic strin 2. 

Vin trii 'ofiţeri călare . : —„Un'ce duci cu voisca roată ? 

Cu trii' sute de cătane. —,„Eu mă duc la Ţaligrad 

Ofţerii vin cântând, Unde Sârbii mi se bat,
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De trii ai şi jumătate, . . Că nimic nu căpătaşi, 
N'are cin! le ţine parte, :  Decâtţara mi-o stricaşi? 
Numa Rusia că poate, Sârbia tară frumoasă 
Rusia ţară bătrână. . Cine intră nu mai iasă 
Fire-al dracului Bulgăraş, Că sânt Sârbele frumoase 
Dan Sârbia ce cătaşi,. Şi cu cârcimile dease“. 

Şi vin 'şi alţii, stau puţin şi se duc mai incolo, la alte 
mese, cu alte cântece. In câteva ceasuri volume de poezie 
a poporului au fost zise aici. Venea, sta şi se ducea cân- 
tecul, ca întrun tron cu scumpe legături de aur, răsărind 
în mijlocul primejdiilor de uitare, singur, mândru şi adorat, 
arcă şi chivot cu cele sfinte, plimbate pe drumurile fără 
întoarcere. - | | | 
Acum sunt crâmpee din - Miu Haiducul, cu amintirea şe- 

sului muntean ; . 

In oraş în' Bucureşti 
IPale case mari domneşti, 
Mult sunt nalte "mpărăteşti 
De se văd din Stoeneşti, 
„Alături din Fildişeşti, 
In curte la Ştefan-Vodă 

! Mi s'a strâns boeri la vorbă... 

Sau se arată Moldova, cu ciudate răsunete: 

Din oraş în laş 
Jos în Făgăraş LS 
La masă de piatră 
De neamţ aşezată 

„Cu margini de os! 
Cum îi stă frumos, | ” 
La ea cine-mi şede? 
Domnu" Ștefăniță... ' 

Sau se deschide Ardealul, intrun : cântec rar, cu multe 
Variante:. . . ..: i a: 

In temniţa crăiască. Și cine-i gliveşte? 
Şi *ntr'a nămeşească „Cea fată de sasă 

oi .zace mi-ţi zace „Cu cosiţa groasă 
De sunt nouă ai „o Cu tâmpluțatrasă,  - 
Mi-a plecat pe zece: : Cu geana sumeasă, 
Bucur Unguru, - Chip de jupâneasă,. . 
Miu Caiducu. „Din toate aleasă. 
Cine-i arăneşte Cu ce-i arăneşte ?...
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Sau se apropie Serbia cu Românii ei, în cântecul celor: 
doi fraţi dela Alexinaţ: | 

- Coboară, doboară, Cu sângere negre, 
Pe-a curare 'n vale Duce de mi-i pierde, 
Un car incărcat Cu sângere verzi, 
Cu scânduri de brad, Duce nu-i mai vezi, 
Cu obezi de fag. Frânghii înodate 
Da'n el cine-mi şede? „Pe capete date, . 
Au doi fraţi legaţi, | Ii duce la moarte. . 
uegaţi, feregaţi, | „Pe bună dreptate... 
Buni de spânzurați. 

Din câţi sunt aici la această şi laalte „veselii“, sboruri 
de Ispas la Novoselenii bogaţi, târguri de Sântă Mărie, 
praznice şi nunţi, unul nu ştie geografia locurilor şi istoria . 
isprăvilor întregului neam din care ei sunt numai o fărâmă 
scoasă la un țărm străin. Puţinii cărturari sau surtucari pe 
cari-i dau, chiar: când învaţă. pe: la Craiova sau Bu-, 
cureşti, nu fac nimic pentru ţinerea acestei fărâme etno-. 
grafice, unde-și are rădăcina şi sufletul lor. Cei mai mulţi 
se depărtează de colțul prea ferit al Vidinului.  Auzim de . 
înalţi dregători români prin Sofia, pe la Varna sau peaiurea. 

Cântecul însă ştie şi aduce aminte. El străbate pămân- 
turile, răscoleşte trecutul, învie pe vechii viteji, descopere 
întâmplările de iubire şi de moarte, e de faţă la orice prilej, 

înmoae gândul şi învăpăiază ochii, rămâne cu femeia la . 

vatră, se strecoară cu flăcăul seara pe subt ferestrele dragi, 

urcă dosurile pe urmele stânelor. Şcoala lui e mereu des- 

chisă şi nimeni nu-i scapă. Elstă aici la o vamă unde sau 

adunat şi cântecul sârbesc şi cel bulgăresc. Pe atâtea le. 

prinzi cum tocmai trec, sub straiul de împrumut al altei limbi 

şi a noui amănunte, Pe atâtea lăutarul iţi spune că le ştie şi 

în sârbeşte sau bulgăreşte. Cântăreţii au roit incoace şi 

apoi iară în toate unghiurile. Diul e miezul unei întregi 

desvoltări, oprite astăzi,. din care ecourile se aud încă. Poate 

nu e cânteo bătrânesc să-i -lipsească şi poate sunt destule; 

pierdute la obârşie şi păstrate în el... . - 

Unele se nasc şi rămân peloc; celelalte sunt plămădite 

din nou şi oltenizate. Cântecul lui Stângă, român pădurean . 

sârb din Isicova, care 'a plecat în haiducie dincoace de 
Timoc. („Nu plecă de sărăcie, ci plecă de duşmănie. De 
facea, de nu facea, pe dreptate le: trăgea“. Pe dreptate = 

In fața judecății), se ştie când şi cine l-a făcut. E Moş Stan:
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Raboveanul, gazda: şi lăutarul lui, vestit cântăreţ mort de 

mult şi care a lăsat în urmă şcoală. Intr'un epizod apare 
şi el, după obiceiul artiştilor populari, păstraţi prin vitralii 
sau grupuri de piatră gotice medievale. Cântecul lui Stângă 
trăeşte: în trei vâriante, câte una de fiecare ramură de 
limbă. Felul cum acestea. şi-au potrivit-o pentru sine, lo- 
calizând-o în propriul ţinut prin satele amintite în: ea, prin 
intâmplările de acolo necunoscute alături şi prin partea 
mai largă lăsată umorului sau tragicului, după firea, alta, 
a oamenilor, arată: cu o pildă nouă şi subt ochi căror 
schimbări au fost supuse la intrare şi cântecele aduse de aiurea. 

Toma. Alimoş, eroul moldovean, când a ajuns aici s'a 
făcut Toma Al Imos, Toma cel slinos, argat din ţară „din“ 
jos, care,'la popas, la cinci .ulmi dintr'o tulpină, ia disagii 
de pe Vânătu, scoate o lubeniţă,'o tae cu cechia şi omă- 
nâncă de mezea.—Boerul din Ţara-de-]Jos e un flăcău pornit 
de dimineață din Halova şi apucat de soare pe drum. 

* Alte cântece, mai ales cele de lume, mult mai puţin în- 
drăgite de Oltenii de-aici, ascuţiţi, iuți şi. puşi pe faptă, 
păstrează, poate tocmai ca o: dovadă că sunt în mai mică 
măsură 'însuşite,: amintiri curate ale izvorului. „Luniţă, lu- 
niță“, cu atâtea variante în. toată ţara, sună la Dunăre 

: în Albina (Mehedinţi) : - iar în Kumbair: 
Luniţă, luniţă, | 
Glas de porumbiţă, 
Fă-mi-ţ luminiţă 
Sara pe uliţă; 
Eu am înserat 
Departe de sat! 
Cu “doi. căluşei 
Vânăţ-porumbei, | 
Eu nu i-am furat 
Şi i-am cumpărat 
Din sat - . 
Din Bănat, 
Ei că mă ?ntreba LL 
De dovezi pe cine am ... 
Când i-am cumpărat ;. 
Dovezile mele: 
Uşa grajdului, .. 
Grajdul cailor. 

= (Graiul nostru, vol, 1, pag. 7-8). 

„Bani am lumărat, E 
- Bănişori de-ai mei 

— Luniţă, luniță, 
Fă-mi-ţi luminiţă, 
Sara pe uliţă! 
Că am inserat 
Departe de sat, 
“Cu doi căluşei, 
Vineţi porumbei. 
Nu sunt de furat, 

"Ci i-am cumpărat 
Din sat din Bârlad: 
Dela popa Vlad! ED p- 

Tot cin'zeci de lei, 
Pe chei de fântână 

“La raza de lună .. | 
„Co fată de mână! 
„— Lunită, luniţă, 
Fă-mi-ţi luminiţă! 

- Eu am înserat 
La umbră de nuc 
Pe braţe de turc. 

Gheorghija a lui Anghel 
al Cergioaei
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__ Aici Bănatul a rămas Bârlad,. iar istoria unei furături de 
cal se adânceşte. ca parte dintr'o istorie mai cuprinzătoare, 
de iubire, Cântecul e un dialog şi cuvintelor flăcăului le 

” urmează suspinul fetei, întrun cadru de păgânătate veche 
şi desnădejde. 

Lăutarii, cu toate că sunt într'o vreme mai mult de păs- 
trare decât de creare şi apăsaţi de o prea bogată moşte- 
nire, o cresc mereu, Cutare diplar poate să zică douăzeci 
de zile în şir, de dimincața până seara şi de noaptea până 
în zori, tot alte cântece. Câte două şi trei zile ne-au zis 
nouă, mii şi mii de versuri, fără să se arate de loc la ca- 
pătul ştiinţei şi memoriei lor. Zecile de cântece pe care le 
mai ştiau, afară de nesfârşitele frânturele, minunau. lată 
cântăreții sutelor de mii de versuri, ai vechimii! Ei nu duc 
pe drumuri Ramayane, Kalevale, Edde, Iliade; baladele 
nu S'au lipit într'o singură lespede nicinu Sau înmănun- 
chiat în salbe ciclice; sunt numai bulgări, uneori de aur 
şi de atâtea ori de pământ în care abia sticlesc firele de 
preţ, ai unui munte rămas cu temelia lui sub apele istoriei. 
Dar cu ei se înţeleg ceilalţi. Şi ei mau avut şi nau un 
rost mai mic, în hotarul lipsit de: strălucirea Curţilor, al 
satelor şi plaiurilor cu viaţă patriarhală, . 

In satele și pe plaiurile acestea casa stă ca o cetate 
după porţile ei înalte cu streaşină grea şi cu câinii sălba- 
tici din bătătură — pe la Pădureni — sau ca un popas prie- 
tenos în împrejmuiala scundă şi rară de răchită — prin ţinu- 
turile joase, de viitură. 

Intr'o parte şi în cealaltă ea e clădită însă după acelaş 
tipic. Avlia, locul intreg de casă cu tot ce are pe el, e 
împărţită în două de un gard mai mărunt, tarabă, făcut 
din salcă spartă sau gorun, după ţinut. O parte e bătătura, 
mărginită în faţă de locuinţă, iar în fund şi pe de lături, de 
hambarul de grâu, de.pătulul de porumb şi de cocinele 
porcilor şi a găinilor. La deal, casele au gârliciu şi beciu, 
peste care urcă până la pridvorul săltat sus, o scară aco- 
perită. Li se zice, la Văleni, case cu podrum. „Mă duc în 
podrum... Novoselenii zic beciu“. In luncă, unde apa stră- 
bate, beciul e mai adesea înlocuit de zâmnic, lipit de casă; 
în el se păstrează varza şi merindele de iarnă. A doua 
parte e oborul, cu locul de dovleţi, grajdul şi coşerea vitelor. 

Din curte, cum intri, dai de polată, un pridvor pe stâlpi 
de lemn,. dereci. Intre ei se incovoae deasupra arcuri albe 
de zid, ochiuri. Locul, când e mai larg, adăposteşte un pat 

.
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de vară şi un răsboiu. Aici răspunde ușa şi răspunde fe- 
'restrele celei “mai mari încăperi a casci de unde pătrunzi, 
în celelalte. E ogeacul cu vatra, cu şase, şapte uşi în pe: 
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              PLANUL CASEI     

reţii lui. Uşa dela dreapta din „faţă: se deschide în odaia cu răsboaele şi cu copiii, E soba mare, spre răsărit, dela vale sau din coşavă, numită aşa după vântul de Miază-



67 

noapte, dela şes. A doua uşă, tot din dreapta, se deschide 
în soba mică. Uneori lângă ogeacul ăl mare, se găseşte şi 
alt ogeac, ogeacul ăl mic, murtfacul «de gătit. Odăile din 
stânga stau la scăpătat. Din cea dintâi, care e.soba dela 
deal sau din gorneag, după vântul de munte, dela 
AMiazăzi, şi unde sunt lacrele cu haine şi găteli şi adăpostul 
de oaspeţi, se poate trece, la unele case, intrun fel. de foi- 
şor deschis, înaintat 1n curte. Acest foişor, iezlâc, alteori 
se zideşte şi se schimbă într'o nouă sobiță. De cele mai 

  
multe ori însă, iezlâcul e chiar în faţă, în dreptul polatei, 
şi prin el se intră în casă. Uşa. dindărăt în stânga, ea 
“pimniţei, cămară şi magazie în acelaş timp. Aci se ţin ham- 
barul de făină, putine, vase şi „tot ce e dănănăi“. In fun- 
dul ogeacului mai e de obiceiu-o uşă, care dă in dosul 
casei. | , „ , 
„Casa e făcută din tuglă,: cum se zice la cărămidă, sau 
din chirpici, şi aşezată pe temel. Sus are cutrupişul, adică
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'tot podul cu lemnăria şi ţiglăria lui. Cărămida, sub care 
se înţeleg solzii jumătate olan sau jghiab de pe cele patru 
coame ale cutrupișului, e priponită pe o tarabă de başchii 
puse pe mârtaci, iar țigla, pe cebuce sau şişuri. Între că- 
priori sunt popii, peste căpriori şi popi, cele .patru sape 
sau colţurile casei. Grinzile stau pe polătariu, când locu- 
inţa sau pătulul .e cu polată. Grinda dintrun capăt până 

P///// Zâmnice Cine 
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PLANUL unzi- GOSPODĂRII. 
dincolo al casei, ' mai groasă şi de care se leagă toate cele- 
Ialte, are şi aici nume bel. Chirişii se aduc dela Dii, iar 
celălalt: lemn al dulgheriei se ciopleşte şi se făţueşte pe 
loc. Coşurile -au şi ele un frumos cort de zidărie cu ciu- 
uce ŞI păsări deasupra: cutrupişul coşului, „pentru ape, 

pentru bearze. La tata n'avea cutrupiş, avea patru bețe 
puse grătar, Se aşezau pe ele rândunelele şi se scăpau în
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mămăligă“., Casa are duşămea, iar podul, podeală sau po- 
„dină.. Ferestrele sunt cu' dreve, adică zăbrele, 'iar uşa, cu 
_cuşacuri, sau tocul ei de lemn. Între împletitura hambare- 

lor. se pune orozan, un amestec de nisip şi 'var, ca să nu-l 
"poată roade șobolanii; iar între tugle: maltăr-—tencuială, 
amestec de nisip şi var. Întâiu se face cutia casei, care în 
douăzeci de -zile se cutrupeşte, se 'zideşte jos cu tuglă şi 
se lipeşte. „Casa de gard se face mai amânat; trebuie să 
aştepţi până se usucă întâiu lipeala“. - . - ai 

Inăuntru, casa e aproape pustie. Lucrurile pentru tihna 
” vieţii sunt puţine; cele pentru înfrumusețarea -ei şi schim- 
barea locuinţei. întrun cuib de bucurie peste necazurile ' de 
afară, necunoscute. Ogeacul e o încăpere largă, cu pământ 
pe jos sau cu cărămidă, afumat şi fără lumină. Vatra e 

“ monumentală. Un lanţ gros sau un drug de fier atârnă de 
undeva din horn. Când intri sub corlată şi cauţi după rostul 
lui în întunericul strălucitor de smoală, nu vezi decât soa- 
rele, sus, prin deschizăturile de cort ale cutrupişului de pe 
coş, tăiat de. o suliță neagră trecută prin pereţi. E fterarul 
sau scherarul de lemn, care ţine ftearele--sau schearele. De 
ele spânzură căldarea pe flacără, sau mai, des ciocul, care 
ține ţăstul peste jărăgaiu. La o parte stau, pentru tigae, 

“ pirostiile. In peretele vetrei sunt firide mici, cobilete; pen- 
tru chibrit sau o lumină. Un cuer de lemn are în cuele 
lui oalele, linguurarul, sărarul, caucul de aramă, trocul, troaca. 

_Rezemată în colţ e cobilița. Alături ţin apa tingirea sau 
gălcata de lemn. Prin urloiu vatra poate fi în legătură cu 

o furnă, sobă. de încălzit în odaia de culcare. Soba de în- 

călzit îşi are adesea ţavă, duducă sau burlane proprii. Pe 

foc fumegă. coceni sau mălin; gorun şi gociovină, după 

locuri. La o parte e postava, copae din care se dă la'boi, 

. si căpisterele, în care se face mălaiu. Mămăliga se pregă- 

teşte în căldare. Păsatul se fierbe cu făină de porumb, apoi 

se amestecă în căpistere cu mestecăul până se face tare, 

când se ia la mâini şi se frământă bine, se pune pe câr- 

“pătoriu, se turteşte, se aruncă în ţăst unde se coace, se 

tae 'şi se mănâncă, „cu fâsui, cu varză, cu ce legume vrei, 

cu ce poţi găti, cu ce te-ajunge mâna, că plugarul mănâncă 
şi ceapă şi ardeiu pârporit“. Oamenii iau o țâră de mân- 

care dimineaţa, „ca aşternut la mâncarea prânzului“, mă- 

_nâncă la câmp de „prânz pe la zece dimineaţa, de namiazi, 

între douăsprezece şi două, şi seara acasă. la cină. 

„Odaia e pe jumătate sau chiar pe trei sferturi, prinsă
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„depat, un pat mâniăstiresc dealungul unuia sau al doi pereţi, lat 
„aşa ca să se poată dormi cu capul către geam şi cu picioarele 

către miilocul încăperii, înfipt în pământ şi din blăni rân- 
delite, bătute în cue. Noaptea prinieşte pe toţi ai casei, şir, 

 nedesbrăcaţi, pe o cergă; de-o grindă din tavan atârnă 
„liuica . cu pruncul de sân. Ziua nu ce acoperit cu 
- nimic, scândură goală, pe care ce urcat scaunul pentru oas- 
peţi sau se joacă copiii. Uite o fată bălae, de şase, şapte 
anişori, cu cozile aduse, legate cu o cârpă pemb& deasu- 
pra frunţii. In braţe lcagănă o păpuşe de lemn, îmbrăcat 
în tot felul de pestrițături. Sori-sa mai mică i-a zăpăcit 
cutia de «podoabe», şi de aici un început de ceartă. Mama 
„găteşte la furnă, se mai înalță după o strachină până la 
polița care dă ocol pe sus odăei şi vorbeşte fără să se întoarcă. 
la ele: — „Şedeţi mereu că luaţi în chiele!“ Fata nu ține 
seamă şi-o întreabă liniştită: — «N'ai văzut târna 'mea de 
schier, să-mi pun podoabele?» — „Nu!“ Fata şterge ia 
nas păpuşa cu dunga palmei şi mormăe aplecată peste ea 
jelindu-i-se : — „Pe cine întreb, n'a văzut-o!“ 

Răsboiul stă şi el pe pat. Acum are un şorţ ruginos, 
„vărgat și cu alesături, acum o pânză topită, subţire ca o 
părere. Femeia cântă încet şi, ca o măsură, bate cu spata 

„de trestie sau de tătar şi schimbă iepele. Se mai ridică 
la lemnul cu brâgic, strânge cribda, se apleacă pe laviţa: 
ei, ciocăneşte în talpete şi se uită îndărătul răsboiului, ia 
spetează sau la corune, scoate cuiul la întorcător şi înfa- 

- şoară, Toate, fără să arate că ne-a văzut. Poate numai 
mişcarea aceasta fără rost vădit, a înălţării mâinii, în timp 

„ce lucrează înainte, până la o culmie din stânga unde 
trage a punere în rânduială, de nişte ţoale, dă de gol oare- 

care neastâmpăr. ” 
Când vorbim, frumoasa Penelopă cu un: trandafir  gal- 

ben la o tâmplă şi două garoafe roşii la: cealaltă pe cârpa. 
neagră cu trei, patru fluturi de fir, îşi întoarce spre noi fața 
fragedă şi zâmbetul apropietor. Starochia e afară şi s'ar 

„pricepe să povestească mai binetaina răsboiului, dar, dacă 
stăruim, poate încerca şi ea, 
„Tocmai a prins pânza în răsboiu, adică a gurit sau a 

- pânzit. Când isprăveşte, slobozeşte, vorbă luată după slo- 
„bozitor, un lemn pe care se leagă firele scoase de pe scul. 
La şirul mult de pânză urzită de-aici, de jos, ele zic ur- 
zitură, iar Pădurencele, oajdă. 

La început cumpără un top de bumbac dela Di, îl ia
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şi-l scutură. Leagă câte două scule, la un loc. Fierbe pă- 
sat mai rar şi-l pune în albie. la bumbacul câte două scule 
cât € el legat, cu altceva, şi-l tăvăleşte prin zeama de mă-. 
măligă. Pe fiecare bucâtă o aşează la capul albiei. “ Asta 
se chiamă scrobitul bumbacului. Dupăce-l lasă vreo trei 
ceasuri ca'să se umfle, il ia şi-l stoarce. Sculele le în- 
tinde pe o culmie, şi bagă tot'o altă culmie prin ele. 
Leagă o piatră, sau de amândouă capetele culmiei sau la 
mijloc, ca să se întindă bumbacul. Pe urmă cl se usucă 
şi-l iau femeile, de-l bat şi-l scutură de făină că altfel se 
lipesc firele. Il împreună câte cinci scule la un loc: şi-l 
deapănă câte un scul, câte un scul cu ceacârcul pe ţevi. 
După depănat, vine lergătoarca, un cadru de lemn cu ver- 
gele de fier, pe care se înşiră câte două ţevi. : 

Şi Penelopa aceasta de pe Câmp, adâncită în povestirea 
ei, nc arată cum rosteşte pânza, cum ia firele chită şi le. 
di după urechea ciubărului, cum le lumără, ca să le: ştie 
“socoteala: „trei fire se chiamă o viarbă, zece locuri de câte 
trei fire, o păpuşe“; cum sc alege un ochete, cum se rân- 
duesc firele pe sulul dindărăt, cum se calcă cu vergeaua 
Scobinată firele şi cum se bagă vergeaua în vadul scu- 
ului, 
„Se scoală dela locul ci şi ne pune şi pe noi la treabă 

ca să înţelegem gingaşul meşteşug al năvăditului. Cu ge- 
nunchiul pe sul alege două fire, pe când altă femee bagă 
patru deşte prin iţe, un iţ pe două şi altul pe alte' două. 
Acum rămâne spata, şi tot două femei, una spre partea: 
iţei şi alta a spatei, dă, cea dintâi două fire din cocleţi— 
ochiul, cocletele de it prin care trece firul — şi ailaltă le 
“trage printre dinţii spetei cu acul. „i 
„Starochia intră tocmai atunci şi-şi ceartă nora că, nu 

lasă pe oaspeţi în pace cu isprăvile ci. Vine râzând şi în- 
drugă de cergă. Femeia şi-a luat iară locul pe blana răs- 
boiului şi cântă slab, fâră să se mai întoarcă la noi. Bate. 
sspata, schimbă iepele, trage de scripeţi, înfăşoară. întorcă- 
torul. Până se va înroşi fereastra de amurg şi se va auzi 
prin bătătură carul cu bărbatul dela mirie, de-acum nu mai 
-conteneşte. Aa a 

Bătrâna, în schimb, trebue să ne spue cum tunde lâna, 
cum o spală, cum o dărăceşte prin dărac. Ce rămâne în el 
mai zgribănţos, sunt ştimul şi ghiburile; ce e lung şi moale, 
'spesma, care se toarce de pistelici, de căpătâie,. de cioa- 
reci. Cioarecii îi dă la văelari, de-i văeşte cu apă caldă.
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Inul îl culege şi-l bate de sămânță, îl duce în apă, la recă 
de se moac, se murează, se topeşte. Al de vară. şede şapte 
zile, ăl de toamnă, două săptămâni. Apoi îl scoate, îlusucă 

şi-l bate la proţap. De nui cad puzderiile toate, îl trage 
la meliță, îl perie cu o perie de păr de porc, sau îl dără- 
ceşte la dărac, până rămâne moale, fuior limpede, şi cade: 
câlţu-ăl rău. Ce e câlţ se dă cu druga şi se face fir” mai 
gros, băteala de cergă ; ce e bun, se face caer şi se toarce 
cu furca pe fus. De pe fus se dă pe rişchitor. lată rişchi- 
torul ăl de mătase, mai scurt, şi iată-l şi pe ăl de cergă, 
mai lung, bumbacul topit de boegii cu calaican la Dii, câ- 
nura, marginea de tireă. Na 

Dacă o lăudăm că e zorlie la lucru şi ţivilichie la gură, 
adică nu-i e lene să vorbească, ne spune glumind adetui. 
femeii harnice : 

Când întră ?n casă 
Spargă vasă, 
las “afară 
Omoară oară! 

Dar uşa la ogeac se deschide. O altă fată, măritată în, 
Dii şi venită pentru câteva zile acasă, meceşte dincolo 
nişte strugure în ciubăr. Are mecica, băţul cu crăci la: un 
capăt, în mână. Toată noaptea a bârcâit la el şi acu îl 
mestecă să nu cure în jos, Mustul îl toarnă în putină, unde. 
îl lasă să fiarbă, vinul il scurge .în butoiu, 1ar' comina, 
drojdia, o fierbe la cazan să iasă rachiu. - Alături mai e şi un 
ciubăr. plin de cluc, must amestecat cu struguri, cum a 
venit din vie. Tot acolo stau două maldăre de morcoşei şi 
compir sau crâmpei. 

Face haz că iscodim după îmbrăcămintea de fomee. Şi ne-o 
înşiră în fugă, în graiul ei orăşenizat. Ne-o spune başcum 
e. — „oalele fomeii sunt aşa. Întâiu mă împrobodese cu 
cimbirul, proboada, zăbratca sau cârpa făcută cotuz sau lă- 
sată pe spate. Coadele le port sau pletări, sporiţi cu alte: 
coade de lână în jurul creştetului; când mi-acopăr pleterii 
cu cârpa, o fac cotuz, Sau le port pe spate, când I€ şi zice 
coade. Atunci pui plăntici sau floricele. In urechi îmi/ 
agâţ cârmenţi. Cercei zicem numai la ăi mici, pentru co- 
pli. Unii sânt din galbeni, iar la mireasă se face sufurină; 
zale sau lanţuri. Pe obraz pui dresuri, pe care le fac eu 
acasă lau dela dugae argint viu şi chezap, cu sare şi
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apă. Torn argintu' viu în sticlă, şi puţin chezap. Dacă 
„pleacă el să fiarbă de loc, îl zboară de acolo pe argintu' 
viu ; îl arde şi nu se mai alege nimic, nu mai poți să faci 
albeala. Când începe să fiarbă, îl strecor în altă sticlă. Vărs 
Sare în apă. In sticlă se alege la fund, ca făina de grâu, 
ceva alb. Pe chezap il strecor şi ce rămâne il fac albeală. 
Pui apă goală peste făină, şi obaţi, o baţi pentru chezapu' 
ăla ce s'a ros. În alt păhăruţ pui sare, apă, o torni acolo 

“şi iar o baţi. Se face albă ca laptele. Până o dai pe ochi 
o speli în nouă ape, ca să nu te ardăchezapu. Se turbură, 

se aşază şi apa rămâne limpede. Peste alb dau rumeneală, 
“boia dela dugăe, în care moi cârpa şi dai cât ţi-e drag. 
* Negreala se strânge de pe căldare. Pe trup pui reclă, albă, 
cu pânză de-acasă sau de cumpărat, bluză, flaneră, chebă, 

' jichetă. Vălenii arare au reclă. Ei au cămaşi şi vâlnănic.: 
sau pe bătrâneaţă, zăvelei — fistane cioante până la ge- 

nunchi, ţesute de ei acasă. Cămaşa e cu platcă, numai la 

babe de-le bătrâne, cu bizăr — increţită, cu gură. Mare 

platcă neam, adunată, adunată pe lângă gât şi pus gulerul. 

Cămaşa e cu şebac, — găurile de jos, de se văd sub zăvelcă, 

şi cu mâneci, toate: ale voiniceşti, ale fomeeşti şi la copii. 

Din burungiuc se fac cămăşi mândre de sus, pentru când 

„e fo veselie, fun praznic. Peste cămăşi pui fustă (acu nu 

mai poartă nima pistelci), peste fustă sau pistelcă, şorţ, şi 

te strângi cu betele. În picioare am ciorapi ŞI papuci. Iarna 

iau cheba de mireasă, cu mâneci, şi pui obiele legate” cu 

nojițe băgate prin găurile la opincă şi făcute vârzoabe. 

--Oamenii au zăbun, gemădan de dimic, o aină scurtă cu găitan 

şi mânecă sumeasă. Aină neagră lungă se chiamă, chebă. 

“Când pleacă undeva la lemne, pe fun drum depărtat, 'îm- 

bracă iepângea cu chepeneag în spate, cusut baraban “cu: 

"foaia, sau' cojoc. Cioarecii nu sânt înalţi până sus, şi sânt 

“legaţi cu cureua pe care o bagă prin betelcă. Poartă pă- 

lArii şi căciuli rotate şi moţate de mhiei şi astrăgan.. in 

.căpătâie facem trăişti şi din păr de capră, disagi. Copiii 

îşi umplu săcuiul şi se duc cu oile. Pe Pădureni îi cunoaş- 

"tem după nosie, adică port. Se poartă în pistelci negre 

“şi cu nişte scheare, poftale. Se încing aşa cu ele peste 

* Distelci. Betele sunt puse în. poftale, Se încalţă cu “opinci. 

““La ei nu se poartă păpuci. Ainele Pădurenilor n'au numai 

“cusătură la guler şi ale două dusuri şi cotituri pe umeri 

„Și le, da” 'sânt acoperite cu găitan negru.“ ae 

Io &prinlena Ganzoveancă după ce ne spusese că „acu nu.
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mai poartă nima pistelci,“ desfăcu din lacre şi întinse pe: 
pat, pe antale şi săndălii, minuni de cămăşi „de sus“ cu 
râuri, zăvelci sau pistelci înflorite, şorţuri cusute, 'mărămi 
alese, haine albe găitănate foarte cumpănit cu negru, tot 

"felul de galbeni, sufurină, spelci,  cârmenţi, inele, grivne: 
de braţ şi alte zdrăngănele lucioase. Odaia aspră cu pământ: 
pe jos şi numai cu patul năpraznic de scândură, se lumină 
deodată ca un iatac dela ale cărei ferestre se ridică perdeaua 
basmului. Imbrăcămintea de-aici nici nu părea de-atunci sau 

“a oamenilor cu cari vorbeam, ci nişte odăjdii sau strae: 
împărăteşti, purtate şi moştenite prin veacuri de .mădularele 

"cu mari ursite, ale aceluiaş neam. 
„Bărbaţii sunt la plug sau cu carul. „Unw lucrează la vase, 
"e butar; altu” la cojoace, cojocar: i 

Acu *mpunge, aci” frânge, 
Mămăliga nu s'ajunge, 

da' meşteşug decât e plugu' pe lume nu e altu” bun.“ Cele- 
"două unelte şi toată munca ogorului e neschimbată. lată 
carul, dela spetezurile şi tăpârluele loitrei de blană sau de 
gard, propte, chilimie, ciocâlteul proţapului, piscul, bră-- 
cinarul şi burmaua la piciorul lui, vârtej, greasă, lişiţe,. 
scaun, osie, leucă, obezi, spiţe, căpăţâna roții, până la jugul 
cu policioară, jiglă, răsteu, jâbiţă. Iată şi plugul, cu grin- 

" deiul, cormana, fierul, plasul, bârta, grivna,. rotilele, mă-- 
Saua, de ţine potângul să nu scape, trupița, tânjala cu 
strâmbariul, dreptariul şi cârceii ei, cu cobilele sau tălegile,. 
frânghiile cailor, chişărul, sania pe talpeti, biciul sau stră- 
murarea. Şi iată şi sapa, casmaua, târnăcopul, furca, grebla, 
fierăstrăul, sfredelul, burghiul, spiţelnicul, coasa cu dârjala. 
şi brăţara,  morcoaşa sau checheriţa, cu țăpuşele şi panta 

„€, secerea, cosorul şi custura. Coasa e cu pană sau cu chee 
„cuvint. „Când secerăm, cât apuci odată e o mână de grâu— 

la cânepă o mănuşe—;colo o grămăzue, colo o grămăzue,. 
e un polog, sau un mărunchiu; dacă-i înodăm facem un 
snop; mai mulţi snopi, dau 'cârstăţi, o crâstată, o cruce; 
toată adunătura e stog, la arie. Porumbul ce fire, fire; dupăce: 
luăm drugile, rămân cocenii; ştiulete zicem la. ce rămâne 
Jos in pământ; glodeni, la mărunţişul de cocean; când se 
cură cu ciobârneacele; ghijuri, la porumbul mic, o ghijură;. 
ghighilici, la cel mărunt de tot, noduri; teci de făsui, când. 
sânt cu boabele în ele; dupăce nu mai sânt, ociogi“.
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Pe curăturile de dosuri ale Pădurenilor se spânzură ace- 
icaşi care şi aceleaşi juguri. Dar mult mai des, din păduri“ 
din sus de Delcina şi pe sub Rabova, sună clopotul şi: 
dzângaşul. oilor şi al caprelor. „Ciobanii au ciumag; dacă 
are. rădăcină la căpătâiu îi zice boată. Ei îşi lasă păr mare 
ca să fie frumoşi; îl netezesc pe frunte ca să-i vadă fetele 
că e cerchezat;, şi-l rătează cu foarfecile. Căciula o dă 
ciobanul o ţâră la o parte. Lui nu-i e ruşine, dacă a jupuir 
o 'oaie, să coasă ptelea şi s*o pue în cap. Căciula mare o 
dă pe o ureche, să-i ţină adăposteală, când bate coşava. 
Mustăţile nu 'le rade. La o lună câteodată se rade. Sau vine 
miuerea cu foarfecele de oi şi-l tunde. Dacă-i sunt mustă- 
ţile mari şi lungi, zice mucrea: — Rătează o ţâră mustă-: 
ţile, au crunteâză mustăţile, adică mai putinel. La gât leagă 
ştergar au maramă. O înoadă să şadă frumos. E îmbrăcat 
în cămaşă de pânză groasă, țesută de muerea lui. Inainte 
vreme ators-o din bumbac, dar acum toarce câlţi (cânepă): 
şi face cămaşa. Când e vremea mai bună, îmbracă pe e! 
o aină scurtă, au aină lungă; când e iarnă şi mai vânt, 
atunci pe amândouă. Sub cioareci, groşi — dar nu simte pie- 
lea lui că-l roade!— n'are nimic, Nu poate el în izmene să 
trăiască! Cioarecii sânt făcuţi cu poznare şi cu floricele de 
„găitan, cu cura, şi încheetura la partea dreaptă. Curaua'o 
dă pe deasupra şi pune la căpătâi ganţă Sau . cârlig, şi 
pe cl, nasturi. Când se duce la horă, nasturii ăia din de 
parte lucesc. Cuţitu-l poartă la brâu, băgat în teacă, sau la” 
cura, atârnat la şold. Afară de cura, are brâu încins pe. 
deasupra de cămaşă. Curaua şade pe şolduri. In picioare 
poartă obdele albe şi e incălțat cu nojiţi de capre negre 

“ftârsână la nojiţa groasă ca frânghia de legi caruw'). Are 
opinci îngăurite cu ârzoabe groase. Se vârzobeşte' găurile - 
cu nojiţe, adică împleteşte cu ele opinca. Strânge opinca 
la călcâiu, leagă obdelele sus şi sumete căpătâiul- De vreme 
'rea are iepângea făcută cu chepec sau de capră sau de lână 
-de oae. Are ciumag ţapăn în mână, să poată să.se bată 
-cu el;.la căpătâiu trebue să aibă moacă. 5 
"„Trăitul la cioban. Nu cată să aibă aşternut bun. Işi face 

în pădure ocoleală cu gard de mărăicini şi o colibiţă. In ea: 
are căldări 'şi găleată de muls de oi, şi are stricătoare, de 
stricoară laptele, Arc şi urdariu de prejună urda în el. 
N'are coş. Fumw' iasă pin bucluc în sus şi pe uşă. Un'.să. 
“face focu' se zice vatră, Ftierariu se atârnă de el căldarea, 
«care urdează zeru' cu ea. Colibă se zice numai la casa de
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trăeşte ciobanu” în ea. Împrejuru' colibei e povata.de oi, locut 
unde. trăesc ele. Oile tună prin obor şi se duc sub'poveţi., 
Povata -e făcută de mârtaci şi colaci, lemne care se încue 
în cruce, se dă gaură cu burghiul, se bagă un lemn în loc 
de fter şi se strânge hinc, se bate în sâlă. Pune bucluc de. 
partea asta şi de ceastălaltă, de ploae. La cel care. mână 

“oile cătră ciobanii ăi bătrâni, le zice păcăraci. Ciobanii 
amândoi ţin genunchii strânşi. Pun mâna pe oaie şi o' dau. 
înaintea găleţii. Aşa trec toate la rând. Strungă îi zice la 
uşiţa unde tună oile. La vreme ra el face strungă coperită. 
Oile poate să le mulgă şi singur, nu-i mai trebue drugari. 
După cu le-a muls le mână supt umbrar, au că lemn, au 
făcut aşa .dinadins. Laptele îl iau, țân găleţile în mână, pă-— 
căraciul care a mânat oile trage ciubărul şi pune stri-. 
cătoarea . deasupra de ciubăr şi face loc puţinel cu mâna,. 
să nu fie stricătoarea întinsă, să nu verse laptele. Stricătoarea. 
e făcută de lână ţesută rară; da” cum a ieşit din războiu, 
nu dată la văială. Și stricoară laptele pe rând, dă găleţile 
în lături, pe mâna păcăraciului, să le spele, Ciobanu” ăl bă- 
trân, care e mai maistăr de închegat la lapte, răsfrânge" 
ainele: până la coate, mânile amândouă, au că mânecile, se 
spală .bine pe. mâni (ciobanii au câni, mănâncă pâne —: 
răspunde :vorba!). Şi aşa spălat, ia şi mestecă laptele până - 
e .cald, ia zama de chiag (teag) şi-o pune pin stricătoare 
şi Stricoară zama de chiag. Şi după ce stricoară chiagu', trage. : 
stricătoarea în lături, ia şi mestecă laptele bine, cutroape ciu- 
bărw: cu pânză albă, şi aşa laptele şede până când vine: 
„vremea de s'a închegat. Atunci trage cutrupişul de pe ciu- 
băr, mestecă închegătura la lapte iar aşa cu mâna, şi teamă. 
drugaru' lui. În unele locuri zic: chiamă-l, mă, să vină! 
Dar mai bine. le vine: — teamă-l, mă, să vină încoace! Ia. 
cu trocu' lapte închegat, drugaru' ţine stricătoarea și el 
pune în ea laptele. Şi aşa pus laptele în stricătoare, 'o atârnă 
la cuiu pân' se stricoară zăru' bine, Aşa stricurat zărw îl 
ia cu căldarea şi l-atârnă la fterar, şi face focu' îndelete, 
nu dă zor să se prigorească. Şi-asa urdeşte ! Dupăce s'âlege- 
urda deasupra, o ia cu lingura îngăurită (urdariul), stricoară 
ŞI pune în căldare, au că în strachină mare, şi o sărează 
bine, precum e plăcerea, vor sărată, vor nesărată, Brânză 
stricurată. o ia şi o tae pe masă, la fălii; o pune la soare: 
tălată şi o rânducşte în putinica: de brânză. . î  î 

'„Sânt oi :albe, oi: negre, oi ţâgări, fără lână, oi cu 
lână podoasă, aspră, oi cu lâna moale, oi miircoşe, care
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au pestriţ, .aici la bot, tocma ca Ovreii, oi oaicheşe, care 
sunt cu negru pingă ochi, oi bârsane cu lâna neagră de 
tot şi mare. — Oae neagră bârsană, sau că albă sau că 
neagră; mă, bârsana! — Sânt oi cornute, oae codălană, 
oae lăptoasă. Oile fată mnei, mneluşei. După trei, patru 
luni lai'tuns; atunci.e noatin. Pe urmă îi spune mioară, 
după un an de zâle. Nume au Rogoşa, Viorica, Mârcoşa,,. 
Cerna, Băluţa (oae belă), Cornuta (care are corn niţel); 
Codălana, Pistriţa. Stâna e oi multe strânse la un loc. Treci 
pe câmp şi vezi oi multe: — Trecu o stână de oi (şi turmă,. 
da” mai mult stână). . | 

„Ciobanul -e dănac'neînsurat sau om cu nevastă. Vine: 
nevasta pe la el şi-i aduce făină 'de porumb sau de grâu, 
ii găteşte (mălai, cândil coci în foc, mămăligă când o 
mesteci cu mestecăw în căldare), îi aduce apă, mătură pin 
colibă, curățeşte la rând. Dupăce a muls oile el, îi spune 
aşa: — Omule! — Ehă, ce vrei? — Aide, îmi făcuşi lucrul 
tot, ori măi este ? — Măi este măi, f...-i copilu ?n c...! — Aide 
măi tare că veni vremea de mâncat — O, că n'o să. mori,. 
de, măi rabdă, pânii vin şi eu. Nu eşti pepene să plesneşti! 
— Doamne, Doamne, Doamne, ce om netrebuit! Măi umblă; 
măi iut, ce umbli aşa rar? — Aşa mi-e umbletw mie. Eşti 
mult vrenică! Vină tu de lucră. El lucră, lucră, vede că 
nu poate să le isprăvească, strigă: — leşi afară, de vin de: 
mi-ajută. Ce tot zbieri după mine, că nu ești glangure din, 
pădure! — Ea vece atuncea i se 'scurtează limba de frică:—. 

Ce, mă, o Doamne, Domne, ia-mă Doamne! Ce măi ai să, 

măi lucri?— Vezi du-te de închide caii, până închid oile.—. 
Şi asa se isprăvește vorba lor. pa 

„Glumele lor ce fac la oră. Se trage flueraşu', care cântă 
fluerw (aici sus, la noi, se zice lăută; jos, diplă), şi face 
zur! din fluer. Dănacii scuipă în palme: — aide, mă, a pornit 

ora! Aşa prinşi îşi spun ce oră să joace: — Ai să jucăm. 
pe Piperw (bate în pământ)! Care este dăracu ăl mai 
bătrân, care i se ascultă vorba: — Destulaţi! Când a zis 

vorba aia, ora s'a desfăcut. li spune la flueraş aşa: — Por-. 
neşte şi cânt'o pe Irindeaua, (iar la bătae, ma picioarele 
amândouă). Zdrăncănelile, banii atârnaţi ce sânt, şirătura , 
la gât ce este, zdrăncănesc la fete. Floricelele sânt chitite 
în cap. Inainte erau împletite cotuz. Acum ismeniră. Portu” 
XI din vreme, ăi bătrân e cu poftale şiăini negre. Are înainte pi- 
stelca podobită cu flori, alesături; îndărăte cu ciucuri, roșii la. 

căpătâi. S'a păstrat la Grăscov, la Alova, Mală şi Isănovăţ.:
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Opreg se zice la care e ţesut ca blana, tare. Opregele sânt 
negre, da făștile, roşii. Se'strânge cu colan şi la colan 
sânt puse poftalele. , UR 

„Toţi la un loc sântem zădrugă, din bătrâneaţă. Noi cinci 
frăţi sântem la un loc. Ăl biitrân ţine rându' căşii, peste 
toţi. El are putere ca un stăpân la casă, peste copii, peste 
nepoți de copii şi peste mucrile lor. Sara când se strânge 
dela lucru, el spune care unde să se ducă mâne, îi rândeşte. 
Pământu' e al lui. Când moare, rămâne fratele ăl mai bătrân; 
ei le ţine rându' la ailalți. Dacă sânt fete, cresc pe rând, 
şi-şi mărită fetele. A mai mică trebue să rămână să-l cate 
la vreme de bătrâneață şi-şi ia ginere în casă. Ea ia lumele 
lui. Vorba se ascultă la âl mai bătrân, ruşinea îi poartă ăi 
mici ca la tatal lor. : Fămeia mea dacă vrea si-mi spună o 
vorbă aspră şi aude tata, el se intoarce şi zice: — N'ai 
treabă să vorbeşti nimic! Dacă eu i-am dat o palmă la 
fămeia mea, ea se plânge la bătrân: — Taică, mă bătu 
Goga!— Atunci bătrânu” sara când se strâng toţi dela lucru, 
iasă şi spune aşa; se scoală în picioare: — Goga, de ce bă- 
tuşi muerea (dice bătuşi, dacă te-a auzit el; de ce-ai bătut 
muerea, daca i-a spus ca lui)? Eu îi spun: Nu vru să-mi 
asculte vorba, unde o mânai. Spuse că pot cu să isprăvesc 
lucru' ăla singur. Eu văzui că lucru e greu şi nu pot să-l 
ISprăvesc singur, şi ea îmi zise că nu vine, şi cu mă nc- 
căjii, şi-i dădui două palme. Şi-aia-i! Bătranw: — Mitră, drept 
e ce spune Goga, ori nue? Ea spune:—Este aşa ce spunc, 
ma aveam lucru, că tunase porcii în casă. De frica muichii 
eu trebuia să mă duc să scot porcii din casă, decât sămă 
duc să-i ajut. Bătrânw' se intoarce şi zice aşa: — Puţă, 
să-ţi bagi mintea ?n cap! Că ce faceţi se râde lumea de voi, Şi-mi ruşinaţi obrazw meu şi maidanu' meu. Muicrea asta la vreme -de bătrâneaţă n'o să-ți trebue ție? Prostule! Dacă ai s'o înveţi, învat'o cu: gura, da” nu da cu ciumagu'. Ca dătătura la mână n'are cântariu. Că dai întrun ceas rău ŞI-ţi umori muerea şi te bagi singur: în turmă, că judecata nu te prosteşte! Dacă e vreo pricină mare, bătrânu se în- toarce, învârteşte palma el şi când iţi dă vreo două peste ochi, te scuipă, te face albie de porc (dacă ai furat dela: comşiu porumb, lobeniţă, pepene, dovleţi).“ 

Acestea şi 'altele ni le-a povestit prietenul Vrăjitoru des- pre Rabova şi. Pădurenii ei. “Dar, după cum sunt hainele lor aproape cu. aceeaş tăetură ca ale celorlalţi, numai că închise la culoare şi ascunse parcă supt un scut de împle-



titură de găitan, aşijderea şi graiul. Vorbele sunt aspre, 
grele, pline de icnituri, cu mulţi ha şi hă şi hâ, de 
pădure pe văicu ecouri şi de spăţiu larg. Urducătura lor, 
în care să înfăşoară adesea cântece numai dor, e întru totul 

ardelenească. “Te crezi intrun sat de supt pădurile Oltului, 

între ceilalţi Olteni, dela izvoare! Păcat că acea muzică de 
piatră şi de vârteje nu se poate cu nimic împărtăşi. Ea 
face pe trei sferturi pe Pădurean: | 

Măi băete Grigoraş, 
Tensuraşi şi mă lăsaşi! 
De-ăi găsi vr'una ca mine 
Facă-ţi Dumnezeu vr'un bine! 
Da” de-ăi găsi vr'o tigoară 
Să dea Dumnezeu să moară! 
Rămâi cerşitori la ţară, 

„Să cerșeşti cu poala făioară, 
Să te-aducă Dumnezeu 
Pingă bordeiaşu' meu 
Să te mai dărui şi eu! 

Prin sate retrase de Pădureni, miresei îi mai face naşu- 
său şi astăzi sovon. Din.acest cuvânt a ieşit vorba înso- 
vonit, aceeaş cu a noastră, om îmbrobodit.. Sovonul e.un 

fel de sac cu moţ, pus în cap. Pe muchia pe care se coase 
cu fir roşu, în vârf la colţ pe cârpitură, se prind grăunţe - 
de usturoiu şi câte două, trei parale de argint. Mireasa îl 
poartă de Sâmbătă seara până Duminică, după ce se cu- 
nună. Merge la biserică tot cu el şi nare voe să ridice 
capul în sus. Vede numai picioarele inaintea ei. Din dreapta 
o duce cumnatul de mână, iar din stânga ginerele, un bă- 

iat tânăr. Lor li se pune un ştergar cu alesături, de-i a- 
târnă capetele pe spate. II ţin toată ziua, până Luni gine- 
rele, şi până Joi cumnatul de mână. Naşii ţin lumânările. 
Cununiile i le pune miresei deasupra pe sovon. La pleca- 
rea din biserică naşa are pregătită o turtiţă de pâine cu 
sare şi orz şi struguri uscați. Şi când iese mireasa, aruncă 
după ea până acasă... ... .- a 

In uşa casei îi întâmpină soacra în prag, ii leagă pe 
amândoi tinerii cu frâul calului peste mijloc sau li-l pune 
în cap şi-i trage în casă.. Ei se trag deobiceiu îndărăt, dar 
li se dă brânci dela spate. Cumnatul de mână şi naşii, după 
ei ! li pune în vatra focului la ogeac şi le dă câte un co- 

„pil în. braţe, ca să se „uite aşa pe coş, să le fie copiii fru- 
moşi. După prânz scoate pe mireasă s'o invelească.
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' “ Lepădatul sovonului se face: aşa. Din ajun au luat muerile 
"— slughinele, ascultătoarele — o' strămurare, i-au pus în 
“vârf” maramă şi 'chită de busuioc şi au învăluit-o cu bete, 
“de nu se vede până unde o apucă cu mâna. E baraiacul 
“şi cu el merg înaintea nunţii. Când să 'se spargă nunta, 
"ies toţi cu jocul din sat afară, la margine. Mirii îşi iau acolo 
aşternutul şi căpătâiul, şi-l pun jos, şi o traistă cu pâine 
şi o ploscă cu vin. Mireasa cu ginerele îngenunche pe 
căpătâtu, iar naşul îi prosteşte, adică se împacă cu ei,ii 
iartă, şi îndoae o cracă de păr, sau din lemnul ce se gă- 
îseşte deasupra lor, până la. sovon, îl atârnă de ea şi, când 
îi dă drumul, sovonul zboară și rămâne femeia fără. Naşa 
îl iă atunci şi-l leagă la capul ginerelui 'ca o cialmă. Tot 
atunci frâng baraiacul. . a 

Pe mireasă o aşează acum pe buşteanul unde tae lemne— 
la gros—dupăce au pus pe el o şa, şi naşa începe s'o în- 
velească. E „slujba“ conciului. Conciul e făcut din lemn, 
îmbrăcat în cârpe, două: una, de burungiuc, atârnă pe 
spate, alta peste ca, pe piept, adusă pe umeri. Conciul' se 
'înfige în ceafă, ceva mai jos de moalele capului, unde pă- 
“rul, în locu-ăla, e făcut bont. Conciul arată ca un cerc de 
"bani, o căciulă cu pente la:urechi, de'sfanţi, cu peruşan de 
parale mărunte şi cu rugi şi dude de mărgean făcute 
numai țorțoloaşe, pe frunte. I-i pune ca un scăluş lăutarul 

“cu arcul dela lăută şi-i cântă: 

” ” Copiliţă cu părinţi,  - 
“Ce-ai grăbit să te măriţi? 

Că mila dela părinţi 
Amânat tu ai s'o uiţi. 
Că mila dela bărbat 

-I ca umbra de păr uscat, 
Că când. dai să te umbreşti 
Şi mai rău te ofileşti. : 
Şi tu mi te-ăi face fată 
Când o cânta ştiuca 'm baltă 
Şi ştiucoiul pe lopată. |. 

„_„ Naşul, dupăce a fost desovonită, o întreabă: — Ce: ceri, 
fino ? — Cerem iertăciune. Naşul ::— Lertaţi să fiţi dela mine 
“şi dela Dumnezeu (de trei ori: toate). Naşul dă pe urmă 
"plosca ginerelui. Giicrele spune miresei: — Să ne fie: de 
"bine! — şi bea, Ea: — S4 dea Dumnezeu bine! — şi-i zice : 

p 

7 

|
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— Aide, omule, să ne fie de bine! El: — Să nefie de bine! 
Se scoală mireasa, pupă mâna naşului şi naşei și se pupă 
Şi cu ginerele. Dupăce au băut, îi intoarce altminteri decâ: 
„erau şi pune pe băiat în dreapta, iar ea rămâne în stânga. 
Pe urmă naşul ia strămurarea, împinge pe băiat şi zice :— 

„hăis! şi pe mireasă: — cea! Ei încep: să meargă . încet, 
Naşul pune pe strămurare traista şi plosca, se duce. şi i-o 
dă pe la spate ;băiatului, şi .băiatul o apucă. Ii dă puşca, 

„şi băiatul trage în sus. Apoise duc în. câmp, la târlă, sau 
cum zic ei, la sălaş, numai ginerele cu mireasa. Peste 
vreun ceas se întorc. Vin la nuntă. 

La săptămână se duc, bărbatul cu nevasta, la naşul, la 
iertăciune; la patruzeci de zile, la socri. 

Dacă la Românii dintre Vidin şi Timoc, a murit. cineva 
aziniață până'n ziuă, până sara il îngroapă. Dacă moare 
“mai târziu, îl ţine, până mâine la chindie — patru după 
namniazi. Cum moare, îl desbracă şi-l scaldă, apoi îi pune 
pânza pe ochi până la picioare. După ce-l scaldă, şi-l pân- 
zue, îl măsură din cap până în picioare cu fir de bumbac. 
“Cu firul face lumânare, pe obodul sitei de jurimprejur. Lu- 
mânarea o .face colac şi i-o pune pe piept. La urmă îl 
pune în lemn de blană şi-i face stâlp la cap. Patruzeci de 
zile o fată mare îl tămâie cu ciobul şi-i aprinde statul pe 
mormânt. 

„Noi femeile, la. Joimari mergem la fântână şi vărsăm 
apă pentru morţi. Când venim dela fântână, aprindem, fa- 
cem bâlbătaie de boji, un fel de iarbă, şi o ocolim cu apă 
şi tămâe. "Tot cu apă şi tămâe plecăm la grobişte, tămâiem 
morţii şi împărțim care ce are“. E 

În Kumbair ies femeile de cu noapte, dincolo de tabii, 

la balta Apostolului. Aprind lumini pe mal de jurimprejur, 
iau apă cu găleata, o aruncă pe jos şi se duc la cimitirul 
-din apropiere. In urma lor, amestecate cu stelele pâlpâe, 
speriate. mici şi nenumărate, în răsfrângeri de sânge peste 
balta înccțoşată cu inecaţii ci, hore şi hore de . flăcărele. 
Jar, în întuneric, femeile se pierd în aceleaşi glugi de mare 

pocăință ale maramelor albe, către locurile morții. 
Viaţa pe-aici se mişcă biblic, între Nunta-dela-Cana şi 

Aşezarea-în- Mormânt. Toate petrecerile pălesc şi scad în 
faţa obiceiurilor strălucite, lungi de zile şi zile, cu puneri 
în scenă bogate, cu mândreţe de haine, cu belşug de mân- 
ări, cu nebunie. de cântece şi jocuri, ale nunţii. impreju- 
zul lor, ca un cerc negru.pe departe, nemişcat şi plin de 

6
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coruri, a căror surdini se ridică de cum iţi pleci urechea, 
-sunt datinele morţii, boceli pe mormânt cu ciobul de fum 
înmirezmat alături, pomeni nesfârşite, împletiri de credinţe, 

- slujbe mai mult păgâne, alte şi alte cântece. Deoparte, 
„lupta de-o clipă, într'o izbucnire veselă şi scurtă, cu moartea, 
sărbătoarea vieţii; dincolo, doamna cernită, cu împărăţia 
ei de ceea parte, mult mai întinsă decât aceasta, zâmbitoare 
şi fără grabă. Preoţii uneia sunt bărbaţii; cealaltă e toată 
în: seama femeilor, cu lungi marame albe. : 

Dealungul anului, după un calendar ciudat şi sigur, se 
înşiră tot felul de sărbători, cu rituri ascunse şi cu închi- 
nători discreţi. Pe unele le descoperi şi le poţi urmări, cel 
puţin în ce au exterior, dar atâtea rămân necunoscute, duse 

„din rând în rând de oameni, pe căi minunate. Ele alcătuesc 
al treilea brâu de ziduri, prin care trebue să pătrunzi în 
cetatea ferecată a sufletului popular, întâiul fiind cel de 
afară, al portului, casei, îndeletnicirilor şi: limbei, celălalt, 
al slujbelor magice în legătură cu viața pământeană sau 
viitoare, dela naştere prin nuntă până dincolo de moarte, 
iar cel din urmă acesta, desfăcut de ins şi îngenunchindu-l, 
al marilor datini ale soarelui, vietăţilor, buruenilor, pietrei 
şi apei. Cu cât te adânceşti semnele sunt mai puţine, în- 
țelesurile mai adânci, fiinţele mai aeriene, simboluri trecă- 
toare ale colectivităţi statornice, lăsând să se străvadă prin 
ele, ca printr'un - nor; subțire focurile cerului, începuturile 
ermetice cu formule de aur ale întâei omeniri. In miezul 
lucrurilor, ca într'un pol geografic descoperit numai pe cale 
de calcul deasupra unei tăceri de valuri,nu e nimic ! Nimic 
de apucat! Bănui numai că ai ajuns şi nu îndrăsneşti să te 
mişti, de.teamă să nu ieşi din cerc, netras de nicio altă 

“linie albă decât fiorul lăuntric. Iar valul te-a şi dus! 
La Joimari, Joi până'n Paşti, umblă patru, cinci copilaşi 

la un ceas din noapte cu târna şi cu dzângașul, clopotul 
mic dela oi. Dacă vrei să le dai ou, mâi copilul şi-i zici: 

"— „Du-te că a venit Joimărica!“ lar dela ferestre s'aude 
(au venit băeţii să vadă lucrul fetelor): 

Chițu, Chițu? 
Tors-ai câlțu'? 
Două ouă 'ncondeiate, 
Puse bine pe perete, 
Daţi-mi fata 
Care n'a lucrat de Paşti, - 
S*o pârlim. .
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Spun oamenii că" Joimtărica e înaltă, cu picioarele cât 
rişchitoarele, 'cu capul cât banita, cu ochii cât sita, cu din- 
ţii ca secerea, şi strigă: Chițu, Chițu... . - i 

Pe Rusalii cade vreun om bolnav. Poate care îndrăsneşte 
«de: lucrează pe săptămâna Rusaliilor, poate în alt fel. Dak 
cade bolnav dus şi nu-l cunosc nici doftorii! Toromeşte. 
aşa şi câte doi, trei ani. Cum aude un lăutar sau ţuvărcar, 
joacă singură: inima în el. Se zice că a căzut căluş sau că 
l-a luat din Rusalii. La aşa fel de om se adună şi joacă 
flăcăii, joacă şir, şapte până la zece, cu ciumege, căluşeri. 
Femeile care descântă şi văd de căluşeri se chiamă creiţe.. 
Ai cinci, şase, sau mai mulţi, de se împreună, se vorbesc. 
aşa: —-Ai- să jucăm căluşu'! Unul e vătav. El poartă 
ciocul, un fel de ciumag, îmbrăcat în cruci, de colea capul, 
în alta mâinile. Toată ceata, cu lăutari, îi dă ocol căzutu- 
lui, îi cântă toţi pe toate părţile. Pe urmă îl iau în cergă 
şi-l aruncă ?n sus. Au o oală cu pelin, usturoiu şi apă: 
schiartă, pe care o dau de pământ de se sparge, şi pe cine 
ajunge apa, cade în loc mort, şi îl joacă şi pe el.din nou. 
EI fuge, şi-l prind de subsuori, îl ţân, ca să nu cadă iară. 
]] iau patru inşi de cornul dela cergă şi-l azvârlu în sus. 
După ce sc scoală, cântă toţi, joacă şi zghiară: —„Scoală,: 
bălă, scoală! Hai, hai, hai“, Cu ciocul joacă o săptămână, 
până Marţi, şi atunci lingroapă. Dau cu el deadura, dea 
azvârlita peste baltă. Flăcăii au clopoței la picioare şi pin- 
teni. Inainte vreme se adunau unul dintr'un sat şi altul din 
altul şi jucau din - casă ?n casă, Acum a început obiceaiul. 
să se strice. 
-Sânzienele sunt cinci zile până în Sânchictru. Atunci se cu- 

leg burueni pentru leac. Dă ziua îndărăt. Arde chiatra în apă. 
Dacă te dor picioarele şezi în apă până în brâu, din văr- 
satul 'de zori până răsare. Te uiţi tot în apă, ca să nu-l 
“vezi pe soare lucind în cer, ci acolo în apă. 

“Dar ca să cuprirdem în aceste câteva însemnări câte şi-a 
ticluit şi apoi îşi lasă moştenire:un popor, ca dedare.'la 
legile firii apropiate, la legile vieţii şi la legile Lumii, nu'. 
se poate şi nu ne-am gândit. Am urmărit numai să dăm 
-o părere şi să suflăm puţin în ceața care-l acopere. 

“Despre legăturile mai alese dintre un mal şi celălalt al. 
Dunărei, nu sunt multe de spus.. D-l N..lorga vorbeşte. 
într'un$ număr din Grafica română (Sept. 1923) de ade-. 
veritorii dela 1694 ai lui Constantin. Brâncoveanu trimişi
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pe la'moara de'hârtie de lângă. Cozia pe nişte locuri «den 
hotarul Olteanilor» date de un boer a cărui. poreclă de: 
Dianul îl arată negustor român din Vidin. Târziu încoace, 
dela noi la Românii dintre Vidin şi Timoc, pe urmele lui 

. Dragsin, venea în fiecare an, până înainte de răsboiu, un 
călugăr bătrân din părţile Sibiului, cu disagii încărcaţi de 
cărţi şi de icoane pe care le desfăcea prin sate. Punând 
un fapt în cumpănă cu celălalt, parcă până astăzi ma 
mult ne-au fost dat ci nouă decât noi lor. Altminteri, câte 
un zugrav sfânt ca Meletie din Lom, dupăce sfârşeşte de 
zugrăvit biserica din Stanotârn şi aude de la oameni că 
vor să ceară cărți Vlădichii din Vidin, le zice, el dela el, 
să ia cărţi româneşti dela Bucureşti, că ei nu sunt Bulgari. 
Şi cu toată împotrivirea Vlădichii la aflarea vestei, . dacă 
s'a ridicat lumea şi nu s'a lăsat, a rămas pe cum a vrut 
ea, nu pe cum au poruncit ceilalți. Sau câte un Iordache 
Țencu al lui Nică al Ancăi, mânat peste Dunăre în Cetatea . 
ca să jefuiască, după prăbuşirea Ţării, nimereşte  într'o. 
librărie, ia câte cărţi poate, se intoarce, se pune să'nveţe: 
singur litera cea nouă, citeşte tot şi le duce acum măcinate, 
prin lăzi, la cazarmă şi ori pe unde îl poartă viaţa. 
Oameni mândri, cari din nimic se pun în: poară şi stau 

impofilaţi, îţi spun când îi întrebi de ce femeile lor nui 
poartă în cap. ca Oltencele sau aminteşti de felul cum aduc 
vorba, că mai nadoli sunt ei, adică “neînțeleşi decât alţii, 
sau că sunt catâri, adică de graiu amestecat, şi că limba 

„Li se loveşte mai mult cu a ovreiască —- fireşte şi bine prins, 
pentrucă evreii din Vidin s'au tras încoace dintr'o ţară la- 
ună şi vorbesc spaniola. Şi-ţi spun în acelaş timp mereu, 
cu aceleaşi dragi sonorități repezite la urechi, de pchiar- 
secă, de vghiermi, de vghier, de schiare, de schiară săl- 
batică, de a cherit un lucru, de chiatră, de chiept, de chiep- 
tene, dar şi de piuă, pitulă, picior, tulpină, vidră sau de- 
birău, de cănțălărie, de bât, boci, bebeacă, tuleni, gleodeni.. 

„ Lotea neagră şi cu ciocul adus ne poartă acum încet dealungul malului cu sălcii şi cu aşezări de pescari inecate, drum de intoarcere. ară se ridică albaştri Balcanii îndărăt. Iară sticlesc prin luncă turle de bisericuțe. Iară se văd pe şosele dea stânga noastră, jucărioarele căruţelor gonind, de aici fără nici un zgomot, către satele româneşti dela granița, românească şi ea prin oameni, dintre Bulgaria şi erbia, În răspântia aceasta de popoare, păzită de cetăţi, cale
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de oşti din zilele barbariei până astăzi cu turnuri de veghe: 
sau corăbii de pândă, nalba a năvălit liliachie din şanţuri pe 
poteci. şi călătorul pregetă să calce sau să îndemne caii. 
Dar oamenii s'au păstrat deopotrivă de prepuelnici şi de. 
crânceni. Zâmbetul nu vrea să se nască sub trăsnetul pri- 
virii rele. Orice gând e bănuit, orice faptă spre o mai la: 
larg, aflare, curmată. Sufăr cei loviți, şi sufere şi lovitorul-. 
Nu-i nimic! Să sufere! Pentruca blestemul istoriei. să 
poată stăpâni. mai departe nedeslegat, blestemul care- 
opreşte pe:noroade atât de înrudite, prin păţanii, cultură. 
ŞI uneori prim sânge, să se apropie prin mici îngăduiri, 
Şi să se iubească.. 

Peste tot stă ca un iatagan roşu cuvântul acela săpat în 
monumentul dela Negotin al Valcu Haiducului, care poate. 
a fost Român: „Glavu dajem, Krajinu ne dajem!“ sau cum 
l-a tâlmăcit cântăreţul român într:o baladă culeasă de Giuglea, 
Vâlsan la Românii din Serbia: Cap dau, Craina no dau
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Cercetarea unui grup de oameni cu o istorie aparte, chiar 
“când acea cercetare nu îmbracă armura ştiinţei şi acel grup 
nu e mare, descopere documente care n'ar putea să intre,. 
fără să-i sfărâme unitatea, în povestirea obişnuită. Dar unele 
din ele sunt prea de preţ ca să fie aruncate după folosire, odată 
cu. hârtiile de însemnări şi de. ciornă. Folosirea înseamnă 
„adesea numai.0o scoatere de amănunt sau un control, care 
în rânduri nu mai are cum să apară, al unei păreri. lar 
izvorul însuşi clocoteşte de toată viaţa unui om sâu a unei 
“vremi. Alături de el, textul, strâns în malurile zidite ale 
unui plan, se strecoară aproape firav şi searbăd. | 
„Pentru înviorarea acestui text împărtăşim. aci câteva 

scrisori, puţin folklor, o fărâmă de glosar, fotografii şi hărţi.. 
Impreună cu cele două, trei desene, sunt un material brut 
de unde, orice nemulțumit cu ceea ce am urzit noi din el, 
va putea să-şi încropească singur chipul şi năzuinţele cele 
mai de seamă ale Românilor dintre Vidin şi Timoc. Dacă 
nu i se va găsi alt merit, nui se va putea însă tăgădui 
că nu e inedit, | 

Scrisorile fac parte din corespondenţa Dragsin. Ele al- 
'cătuesc, împreună cu răspunsurile şi corespondenţa între alții, 
la care au dat naştere, un întreg volum. Noi am ales numai 
strictul necesar pentru caracterizare. Cei cari vor judeca şi 
acest strict necesar prea mare, să încerce a găsi în text 
îndreptăţirea, Dacă nu Dragsin însuși, ideea al cărei pur- 
tător era— luminarea și mântuirea Românilor Bulgari, prin 
trecerea la Unire întrun timp când Bulgaria nu exista — 
ni sa părut că merită o atare stăruință. Peste aproape 
douzeci de ani, marele Bunea, ca alumn al colegiului gre- 
«cesc dela Roma, se pregătea, lăsându-și barbă şi păr lung, pentru scopuri asemănătoare prin Macedonia. 
_Folklorul apare şi el foarte fragmentat. Din nenumăratele 

cântece bătrâneşti şi de iubire, culese, am scos pentru tipar 
abia un mic mănunchiu. E cântecul lui Stângă, în cele trei Variante, ca o creaţie curat locală şi cu eroi locali, şi e Cân- tecul lui Toma al Imos, pentru arătarea prefacerilor suferite, la împământenire, de un cântec venit de aiurea. Acelaş Iucru ŞI pentru cele câteva versuri lirice, pentru descântec -ŞI basm. |
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“SCRISORI 

Românii vidineni către Mitropolitul din Blaj )- 
Ş | a 

Ecseleniia Vostra pre Stralucite si Enallu pre Osfintite 

Domnule Mitropolitu noua pre Endurate! 

Noi acesti fii care suntem perduti si rataciti de catra ai noştri 

adevarati parinti cademii la Presfintele picidre ale Mariei Vâstre- 

ciele Parintesti si cu terbinţi lacrami dintru adenculă inimi! tâte ca 

unui pre iubită tata va aratamu, ce prigoniri, si ce scârbe, şi ce- 

greotați suferimii noi Romanii cici dina Patria otomană, dela vitregii 

nostri Greci, si Bulgari, carii prinii minciunile loră si prină orbire 

minţii nâstre c€ entunecata de dânşii ne oră tinuti legaţi pana ini. 

timpul de acumii suptă jugulii lori cielă barbară ci noi nemai pu- 

tendă rabda ne luasemii de ganduri cie vomu facie, si nu dinu parte- 

turciloră, ci numai dinu a Greciloru şi a Bulgarilori nestiindi ca. 

mai aveamiă si noi pre cineva în. lume dinu nemulă n6striă prină. 

care vomu pute gasi mantuir€, asc darii bunulu Dumnezeii carele nu 

voesite mârtâ pacatosului, ci asitepta ca sa se entorca si viu sa fic,. 

credemi ca ai cautatu preste noi si aii vazutu umilintia nostra, si 

entraciestii timpii ne aduse pre aciestii cuviosii calugari, Parintele- 

Samoilu dinti Austrica dinii Banati, inu mijloculă nostru, carele pre- 

suptu ascunsi sarguinduse nea aratatu cic este natia Romana si dinu 

cate ncamă ne tragemii si de unde purtam nume de Romani.. 

Acestă tâte nileau aratată, si care este Religia ce adevarata si man- 

- tuitâre a nostra a Romanilorii, nu alta afara de acesta cu Sf: Apo- 

- stolicesca si catholicesca Maica nostra - Biserica a Romi intro Sf: 

Unire a fi ne au aratati, si cine este tata fiiloru Nemului Roma- 

nescă si Pastori Adevaraţi; Si de vreme cie prin aceste tte furam 

increzuţi, si. acesta  nadajduimu ca precumii nt au aratati noua 

acestu cuviosi Parinte Adevaru si lamă primitu, asia ne vomu sargui 

si noi ca sa aratamii mai multoră fraţi ai nostri si vorii primi si: 

densii Adevărulă prinu noi, Ci numai cu umilintia Rugamui Mila 

cea parintesca-a Mariei Vostre ca se binevoiţi a lua ini bagare de 

sama Rogare n6stra, iarii nu a o trecie cu vedere, ci fara întarziere 

prină Acestu Parinte sa ne sfatuiti Parinteste cumi vomă pute sa. 

faciemiă ca să aflamii mantuir€ de ciele mai susii aratate, adeca sa 

scapami de Erarhia Grecesca sau Bulgarcsca, ca sa ne mai putemu 

Radica odata de unde amti cazutii, si sa venimu ini Stauli ciclu 

Adevarată parintescii, si de va fi cu putintia sati prină Acestui cuvios 

Parinte fiindă de Maria Vâstra intaritui, sa primimu Sfanta Unire cu 

Beserica Romi, sau prinu alti trimisi ; Si pre langa acesta totu de. 

odata va Rugamii Endurare Mariei Vostre ca daca va fi cu puiinţia 

sa ne primiti patru saă cinci baeţi inu Siminari macară pre cati de. 
scurtă timpi ca sa invetie Dogmele Religii; si pre: langa acest€ va 

facemu cunoscutu si despre acesta cumca inu Patria Otomana in- 

prejurul Vidinului se afla urmatârele sate Romanesti adeca 49 de- 

sate locuite de Romani: _ -: o o: Sai 
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In Vidin NKumbairu HKapitanovati 
Hirimbecu Mosomani 
Siu | Gerti : 
Kutova Dincovitza 
Stanoternă Ciorocalina  _: 
Koşcva Alvagiu 
Gomotarti Negovanitiu 
Esenu Ciungurusiu. 
Florintini Genzova '- 
Novo Selo “Thianovaţi . 
“Vertu Fundeni 
Rakovitia Rabova 
Baliui Glodhnitia 
Bresova "Arceri Palanca 
dacilniția Grasicovi 
Kos6va' Tibru Pa. 
Noilova Oreva Pa. 
Zlocute Kodozluiu 
Ztirlomasiţia Bucovati 

"“Halova Mahalasa 
Borocvati Guzalica 

“Esenovati - Labati 
Birlovati  Alvâă 
Sapicova . 
Deleina 
Bosinecu Mare Aceste (49, şters) 52 de komunitati 
Bosinecu Micu - Santu locuite numai de 
Salenicu - Romani nenorociti 
Molalia * * : : 

Ronuna Hâscva, boeranănun Ilsntca$ Ilșeri, Lou (neci- 
teţ) Ilsubra Stanii Ispas. Vladu lonăscu, honerananui 
heeranattea$ ; Dumitru Ionă; Marinu Ionescu; Lapa- 
datu Ioanu; lonu Bads; Iancu lonu; Ai Enaltu Pre 
Osfinţiei Vâstre cei mai plecaţi fii, 

George Gitia; Lapadatu Dumitru; Marin Ianculescu; 
Cărsta Gavrilu; Hunkoaa Tanaca ; 'eozra Feozoatenie ; Tha: 

, nasie Gitia; Carsta Gcorge; (neciteți Tanguarcas; Ga- 
vrilă Gavrilescu; Preda Dumitru; Simionă Calini; 
Stancu Gavrilescu; George Dragoti! Iwu iloutenS ; Ilergs 
Grank5; lonu Stanculescu; lonă Lapadată; Lapadata 
„Vasile ; - Huecaa Gumueu;: Stană Marină . 

.. , - Thuvolea : 
Sutu Stanoternti în 6 Iunie 1867. 

il 

Xcselenţia Vostra Inaltii Pre Osfinţite 
Domnule Aitropolitu, si | 

venerabila ondistorie ! 

lată noi fii Mariei Vâstre ciei dinu Patrica Musulmana ciei cie cu >multa râvna trimisarama pre Kuviosulii Calugară Parintele Samoilu n Alariea Vâstra ca la nesite Parinţi pre iubiţi ai Naţiunei Romane,
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carei dupa cumi ami inţielesă casi iubesci Națiunea si dorescă asi 
înmulți si laţi credinţia, cu totulii erami în cregiuţi cumca Rogar& 
n6stra va fi primita de Ecselentia sa D. Domnu Mitropolitii, si prin 
Marica Vostra numai, ne vomă pătea mantui de jugulu cielui bar-. 
bari ali Greciloră 'şi alu Bulgarilorii, si noi aşteptandă .pre Cuviosulii 
Parinte ca sa ne aduca faima buna'ca sa ne mangaemi si sa ne: 
bucurami, caru dupa soșire€ parintelui intii mijloculi nostru int loci. 
de bucurie trebuii să ne umplemi de intristare si de durere, auziramt 
ca dinti parte Domnilor canonici Rogare n6stre intii Kondistorie cu 
băgare de sama fu primita; dart auzindi noi dela Kuviosulii Pa- 
rinte ca au luatii ostancla nu numai pana la Blaji la Resiidentia. 
Ecselentiei Sale, ci si pana la Eli Potocii.la E-sa, si dină. a nâstra: 
nenorocire si trista sârte au aflată pre E-sa bolnavii intru care nu 
Sau pututi lua Rogarâ'n6stra ină bagare de sama de E-sa.ci de- 
siartă sau Reintorsă la noi, ansa pentru aciasta noi nu ne desperamii 
ci speramă înă gratica cielui pre Enaltă ca daca E-sa va îi ratornatu 
sanatosi la Blaj, Nadajduimă ca bucurosii va lua inainte Rogare- 
nâstra, ca nu putemil dicie pentru ca nu santemiă intro Patrie anu 
pute plangie si anu ciere ce ne este de lipsa dela Marica Vâstra, 
macarti ca patria Otomana dară totusi Sultanu nu se amesteca int 
credinţia cresitina, dinti parte Enaltimei Sale santu cresitini liberi, ca 
vedemii ca Rusica carasi e o Patrie Straina de catra Patriea Otomana, 
si totusi sa sargueste a trimite: Bulgarilori ba inca si. Romanilori. 
carti si vestminte pentru Besericile crestinesti. E 

Si vedem ca Enaltime Sa Sultanu nui opresite, asc si noi Romani. 
ciei dină Patriea Otomana de ami ave pre cincva dupa cumi spe: 
ramii ca averii arii lua ostenela în acesta privintia, adecă ane- 
aducie ină Staulu cielă Parintescă inii Sinulă Sf: Uniri ca după cumit 
zicie pre scurti ini Sinacsară, ca prină ostanele au inflorit Numele: 
Sf: Parinţi ; dara si noi ca cica ce ne lipsesite Sitinţia si-ami za- 
cutii pana la aciastă timpu dormind cu Somnuliă cielă de mârte si. 
ne desiteptatii, totusi amii auziti si santemii incrediuti cumii ca ină' 
Propaganda dela Roma si - dină Lionii cresite si gatesite Misionari 
si i trimite inti ciele cinci parti ale Lumi ca sa vestesca pretundine: 
pre Hristosii cielă Restignită ca si ciei cie nu lau cunoscutii seliă 
cunâscă — dară la noi nu e vorba despre anu cunâste pre hristosui, 
ci numai despre ane desbina noi de Erarhica grecesca si Bolgaresca,. 
si sa venimi inii Staulu cieli adevaratu parintescă, adeca inu Sinulu. 
Sf: Uniri cu Sf. Maica nsstra Beserica Romi, caci cine au venită la. 
noi vreodată din Austrida sau din Frantia sau macarii, si dinu Italiea 
ca Mlisionari ca sa ne propovedudsca. noia credintia cea adevarata: 
a Romanilorii sia fi întro Sf: Unire cu Roma; As dara noi cazindit, 
la Sf. Picisre ale Mariei Vstre cu umilintia va "Rogamii ca si ini 
ceca Ialta mai nainte trimisa si acuma insotita scris6re va Rogamii 
ca sa bine voiti a lua inu bagare de sama Rogar€ n6stra si a nu o. 
trecie .cu vedere, antru care si santemii incrediuti ca ai nositri pre: 
iubiti Sf: Parinti din cată a fi cu putintia nu voru trece plangere: 
n6stra a fiilor sei cu: vedere! Da 

Si ramanemii asiteptendă cuvinciosulu Respunsii ină: 
„__cielă mai scurtă timpi, - 
Ai Mariei Vostre ciei mai plecati fii. 

Roneranamu  Ionteks Ilprurri, Iwni - (neciteţ) Tlsewrs, Stan.
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Ispasu, Vladu loani, licevananini locrananuteS, Dumi- 

tru lonu, Marinu Ionescu, hocranatii Baa Acroteri, 

Jancu Ionii; Ionii Bade —. Satu Kosieva. a 

a - George Gitia; Lapadatu. Dumitru; Marină Ianculescu ; 

| Carsta Gavril; Thanasie Gitia; Carsta George; Ga- 

' vrilii Gavrilescu; Preda Dumitru; Simionii Calini; 

Stancu Gavrilă ; George Draguti; lonu Stanculescu; 

Ionu Lapadatu; Stanii Marinii; Lapadu Vasilu, Cior- 

bagi; Nicola “Tanasescu, logofăt. IlxraS CraunSazert 

+ Twa "Ienter$; (neciteţ) Lanpnuess; George Georgesco, 

Logofetu; lonu Preda. 

:Satu Stanoiire ta 30 Iuliu 867. Ia P. Samollescu SerHlor 

Popa Dragsin către Episcopul de Oradea-Mare. *) 

III 

Iustrisime si Enaltu pre Osfincite Domnule Episcopu 

” pr6 grațiose Parinte. : 

lată eu subu skrisu serutand S. Drepta em cieru ertare pentru ka 

nu vamu an kunostincatu nimika pana akuma, dara acuma va faku: 

"Yunoscutu M: ' vostre despre kalatorica nostra dela Orade pana la 

Widdinu “Turcii, veşi sti llustritatea v6stra ka dupa ce ne am apro-: 

picatu an part lokului prinu “Ţiara Romaneska nearu pusu Bulgari 

-obstakole pela tote drumurile ka sa ne prinda sa ne faka rau, daru 

noua fakandunise kunoskută amu ankugiuratu pre alte lokuri si damu 

lauda lui Ddieu ka ne skapatu dinu manile loru, dara noi fiindu tn 

kalatorie la Mariea vâstra Bulgari aru avutu timpu andemanateku si 

-aru antrebuincată destule minciuni si hule asupra S: Uniri ka sa 

-desmante pre Romani dikandu ka le vomi skimba legia si le vom 

“strika.posturile si altele mai multe: destulă e atăta ka prinu tote 

„minciunile loru D:dicu a vrutu asca ka andatace am agiunsu akasa 

la Stanoternu amu fakutu Satu jiumatate unitu, si trimegandu noi 
-Smeni ankrediuţi de ai nostri prin sate ka sa vesteska adevaru si 

se spue kum ka dansi santu unici ku Beserika Romi; ină 16 Mai 

“vi n: ne au poftitu Preotu si iudele dinpreuna ku alesi, dela unu 
Satu Esenu ka sa mergemu sai primimt la unire si an 17 Mai am 
'mersu akolo .si €mu primitu satu ku Bescrika ku totu si Preotu 
Petru Stani, şi avemi sperare ka se va laşi unire inu Bulgarica; 
-daru totu de odată va facemii kunozkută M: vâstre ka am avutu aicea 
inu Widdinu unu konzuli n€mei naskutu din Wiena ku numele 
Adolf Siulci omu forte bunu si ku sufletu mare si iubitori de lacire 
Religii katolice kare mau si fostu ajutâru la tote ostanelele melc, 
-apoi akuma din Ordini Maestatei Sale ne a spusu ka are sa merga 
de aicea la Egipetu de Konsuli, si nea spusu ka aicea osc vina kon- 
sulu unu Sârbu ku numele “Theodorovitşi kare au tostu kangleru la 
“Beligrad in Servica, pentru care noi cu umilinca rugam grașiea 
Marici Vostr& ka sa binc-voici a mijloci la Maestatea Sa ka să ra- 
mana totu acestu konsulu kare au fostu pana akuma în Vidinu ka 

  

2) Din Arhiva Episcoptei greco-catolice Oradea-Mare.
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- aka ta veni acelu Konsulu de Serbu atuncta numai avemu nici e, 
sperare de a se face unire, asca daru eu vă rogi pre Ilustritatea. 
vâstra ka fara de nici o 'anterdiere se faceși kunoskutu Maestatei: 

- Sale ka sa nu stramute pre D: konsulu dinu Widinu kaci de astadi 
in diece diile are se se dukâ dinti Widinu, si va facemu kunoskutu. - 
ka la turki€ este pace. Na : 

-- Slanoternu 3 Iunie 7868 . , 

“Ata Mariei-Vostre celu mai plekatu supusu fiu 
Camoia Agarein ” : 

Misioner, nina: 

IV 

llustrisime si Pre Osfincite Domnule 
Episcopu nouă pre -graţiose Palrone - 

sărutu Sfanta Dreptă ! “ | Si 

Eu subu scrisu, va faci cunoscuti Mariei-Vostre, ca dela retar-- 

nar6 ms de Pesita amu luatu ostancla €nu privinga Scolei dinu Sta- 
noternu si pana la Blaju la adunare care sau fosti adunati pentra 
votare Mitropolitului, sperandu ca voi folosi cieva pentru scola daru 
zadarnica mau fostu ostantla, si mamu dusi si pana la Gerla unde 

earasi sau fostu adunatu o alta societate de membri. Si dinii part& 
Mariei-Sale Domnului Episcopu |: Vance€ mamii antorsii mulcamitii 

inu Turciea daru catu pentru poporu nostru va facu cunoscutu ca 

sa afla bine daru este forte suparatu dinu parte Bulgariloru cu des- 

mantar, daru fiindu ca cu mamu dusu singurii de ame buna voinţa. 
la Romani din Thurciea numai pentru ravna si Zeli care lamu avut 
si elă ami spre Naciune nâstra Romana si spre lacir€ religiei kato- 

- licie, nui voiu parasi nici odata, pre Romani sau fii noştri ciei ra- 
tacici, macaru de oi suferi pre cumi si suferu, vazinduma de multe: 

ori strantoratii si de primejdii inconjurati ca Oata spre jungiere, sau 

spre darapanare inu mijloculu a multoru lupi salbatici. Si asea ne- 
“ avandu catra cine samu arati durere, ma mangai inu scarbele melc, 

-si speredii inu graciea celui pre analtti ca nu ne va lasa ca sa fie 

Naqiune 'n6stra raba Sclaviloru si inemicilorii nostri Greci si Bul. 
gari; Numai D:zeu salu tracsca pre Sultan Azisi, și pre to i vezirii 
jui, antru mulci Ani fericii, ca dansii Patrâncdia Naciune Romana 

“si dinu partea Turciloru avemu pacie si aparare: daru [llustrisime 
Domnule Episcopu Recomandaci€ care mați ' dato M:Vâstra catra 
Konsulu Francodiescui eamu dato în 15 Octoberu pentru ca sa ne 

primescâ Franșica subu Protecţia lori, si cu cielu mai mare respecti 
au primito D': Konsulu, si-cu mulcamita vau salutată pre M:Vostra, 

"si as€ mau spusi ca în 17 Oktoberu o va trimite la Menistoru. 
_ Frangodiesct int Konstantihopoli ; daru mie mau disu ca indata şa 

va. scriu M-Vostre si M-Vâstra fara de nici o interdiere sa scrie 
aci la Ambasiaderu de Franciea in Konstantinopoli o asemen ro-- 
gare sau recomandacie -ca aceia kare maşi dato in Pesta catra ID). 

Konsulu ; ca sai primesca pre Romanii Katolici dinu Bulgariea subu.
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„Protecgiea Franciei, daru nu pentru totu Katolicismu din Bulgariea, 
„ka -katolicismu din Bulgariea are Protectori pre Austriea; ci nurnai 
“pre Românii Katolici si nu au Protecgie pana acuma, daru nici nu 
"voescu sa fie şubu aita Protecqie afara decatu subu Protecgiea Fran- 
„“ciei; daru ast mau. zisu Yllustrisime Domnule Ronsulu Frangiodiescu 
“dinu Rusitucu' ca catu sa pote cu un cesu mai nainte sa scri€i la 
Menistoru Frangiei in Konstantinopoli, Si me zisu Konsulu Franţiei 
“dinu Rusitucu ca daca vomu ave norocul sa ne primesca Franțiea 
subu Protecgiea sa, vomu fi ferecici . kaci ei ne voru face tote ciele 
trebuincidse, Scole si Bescrici si ori cie va fi de lipsa poporului 
Roman pre tote le voru plini. Si asia va rogu Illustrisime Domnule 
“ca pre unu pr€ bunu. si Sfantu Parinte ca sa binevoiqi fara de inter- 
diere sa trimeteşi la Konstantinopolu aceste mai susu aratate, si 
“vegi sti si acesta ca Konsuli Austrieci nici de cumu nu grijescu de 
Religica Katolica din Turciea. 

Viddinu, 
28 Oktober 1853 Alu M-Vostre cielu mai .plecatu fiu 

"Gaatenii  Agareiii 
“(pe lungul hârtiei) ” : 

„Si ramanem asiteptandu. Parintesculă respunsu in.cielu mai scurtu 
“timpul ka sa stim si noi cie sa respundem D. Konsulu! 

„a 

| Popa Dragsin către Mitropolia din Blaj. 
aa 7 

Exellencia T'ostra pre Graciose Domiuule Arhipastori sarut 
" Santa Drepta. : ! Ie 

Prin acâsta va facu cunoscutii, ca să bine voici a 'lua in bagare 
de Sama Umilita me rgare.. cumca Missiunt de Viddin care sau Administrat pana acum de Marituli Vicariat Apostolicii din Bucu- resiti are in Viddin Mahala” Kumbair oo de : Suflete de Romani 
Unici, şi cu ce sant afara dela sate, em pregiuru Viddinului gooo, şi 200 de. Suficte, și acesta .suma este de un zestimp Unita, dara de „Mou nu au fost cu potincia de a mai primi la Unire pentru ca Ad: „ inistratoru nostru pre puţin. au grijită pentru noi, dara promisiuni EA Epistole am capatat de ajiuns della Maria Sa D. Episcop Anton Iosif din Bucuresiti; Si vadi ca din promisiuni nimica nu. sau plinitu pănă astagi, pentru a ceca' dorere de acest trist exemplu, ca nu era -destui Unui credincios Argatu an hâlda scu Viea D-lui sau a porta -Sreotate Sarcini si diadufulu diili, nu mai si pentru de scara sa SriJiasca, ca cie va manca si unde se va. Odihni... dara eu ca unulă 'cemi iobescu naţiune şi Voescu cu ansatare. ami laci. Religia. tâte le am suferitu, ca la ce mai depre urma Candu cautamu ma Ve- dem asca de stramtoratu catu am „ipsa si traiu Viecii, precumiă si pana astadi.., Pentru care sant ancredinciatu ca si Maria sa Domnu Sonsul c. r. de Viddină după cum este va va adeveri! Anse eu prelan- a tote aceste nu- ma desperedi, ci speredi an graţia celui atotu



-potinte, dupa disa Profetului ca candu santem parasici de Omeni 
atuncia : Dumnedeu .ne . vine .atru ajutoru nostru pentru ce cu am 
.prepusesem an minte, si im. pironisem an inima, cumca ar fi de 
lipsa a face O Santa Kiasa de rogaciune Romanilor Unici din Vid- 
“din, pentru care din Sfatul D-lui Konsul am luată. Ostanela a:mergie 
la Viena fiind recomandatu' de Marica sa: catre Exelenciile Sale 

„Domni Ministri an privingia. unui âjutori de bani, pentru radicare 
.acielui mai sus aratatii Sant locasiii, precum amu si fostu cu Clari- 

- simul Domn Grigorie Silasiu la mai multe locuri an Viena si chiar 
singur Domnia. sa entru-o audiengia ce au avută la Maestatea Sa 
au datu una suplica an 'numele nostru pentru rescumparare 'placiu- 
Iui Beserici din Viddinii pre care am si capatatu-o della Maestate 
Sa Amparatulu nostru prin Domnul Konsul 208 de Galbini austrieci, 
cu care am si platită placiu: Beserici, an 20, Novembre c. n. si 
avem Kontractu la mana nâstra an Konsulatu si totu prin Ostane- 
lele aciestui barbatu cu sufictu Mare Klarisimului D. Gregorie Si- 
lasi, ni sau presentatu din Viena O santa Crucie, pentru mangaere 
poporului nostru, pre. care nam pututo radica nici paaa astadi, din 
causa speselor...— Si fiindu eu ană Viena vam trimisu Exellenciei 
Vostre una rogare iarasi prin domnia sa Clari: Domn Gr. Silasiu! 
«dela carc am si primitu mangaitorul resultati, totu prin Domnia sa, 
— pentru care am fostu fârte aplecatu a mulciumi pentru tâte pro- 
misiunile Exellienciei Vâstre, cumca Exellencia Vâstra della buna 
Voincia şi din ravna care aveşi catra poporulu Romanii, cu multa 
-aplecare si cu caldurâsa inima si cu Arli-pastoresca andurare san- 
tegi gata spre a âmbracisia Missiunc de Viddin ao Administra 
Exelencia Vâstra. — Si totu prin D-sa sant ancunositingiatu, cumca 
Exellencia Vâstra aci facut O colecta an Arhi-diecesa pentru Zidire 
Besserici din Viddin anca ași dat ândemnu si Altor Domni Epis: 
-copi ca se faca asemenc fapta an Diccesele Mariilor Sale, — pentru 
care eu sarutu Santa drepta c€ Arhipastoresca, si pre frumos mul: 
ciumesciă, Umilitu radicandumi Ochii Sufletului meu an sust, Zică, 
-ca acesta Santa si stralucita fapta care aci facutu-o, si anca vreţi a 
face Exellencia Vostra, Cieru sa o ancoronedie, dar cie am audito 
despre Maria Sa Domnul Episcopi Alexandru Dobra ca nau voitu 
-a facie kolecta -an diecesa: Mariei sale, — ci. au amputatu 'an con: 
“tra me dicând cumca sant antors della Santa Unire. — Acesta este 
pre lamuritu cunoscutu Mariilor Salle Domnilor IKanonici din Blasiu 
pre cum cu singur am declarat causa si nengrijire care. era. pre 
-timpulu aciela la poporul Unitu din diecesa Lugosiului,... — clar.veţi 
sti si acâsta Exellencia vâstra, cum ca Domnul Secretar Oltenu pa- 
na am fostu an diecesa Lugosiului mau fostu cielu mai mare. con- 
“trari, si ne anpalatu inimicu, pentru am si fostu silitu am parasi 
patria.„. — Si pentru acesta credi ca Domnul Episcopă nau voitu a 
“facie Kolecta, dar şi acesta veci stio Exellengia Vâstra, ca Patrica 
-am parasito, dara despr credinșia sa nu fie una ca aces, nici Odata 
antracestă secolu trecatoriu. — dara despre antrebare ca. ce.sau fa- 
-cutu cu carcile date dela Tipografia Metropolitana acele carci le am 
anparcitu la pruncii poporului nostru, dintre care mai avem si ne 
-date pana astadi, dara carcile cele pentru trebuincia Beserici le am 
datu an dar la Beserica din Rabova si eu am ramas an lipsa de 
arci la Viddin pentru care va rogu de veci bine Voi am trimite un 
“Tacâm de cari la Viddin, pentru Kapela nostra. . . a 

Si iarasi va facu cunoscutu despre acesta, cumea Anu trecutu totu
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am mai capatat cate ceva bani della D-nul Episcop din Bucuresită 

macar ca nu am avutu l€fa hotarâta, dara pre Anul acesta 869 cu 

o vorba nu am capatat nici unu craiciaru... apoi-cum potu cu sa 

- traescu, fara spese antracestu locu de strainatate... Si.Kasa me cste 

_fârte Gre dupa cumu este Obiceiu in Orientă, ca unul care portu 

acestu felu de misiune trebue sam fie usia descisa pentru fiesite 

cine... — dara cu poporu care-au trecutu Santa Unire avem anca 

"si patru Preoci ' la Sate dintre. care trei ar primitu. Santa Unire de 

"doi'ani, si anume Kostandin Popescu din Komuna Koseva, si preo- 

tul Petru Stan, din Komuna Iscnu, 'si preotul Stancu Pavelu din 

jzomuna Stanotern... dar Preotul Dimitrie Petrovitsi, sau antorsu la 

S. Unire numai la 7 October Anu cur. Acesta e de nagiune Bulgar 

-an Komuna Csiungurusiu. Si mau promis Domnul Episcop din bu- 

“euresiti ca si acestora 'le va facie Îsfa hotarata spre mangaire lor. 

şi pentru Dascalu meu dela Beserica si vasi ca nici aciasta nu sau 

" plinit pana astadi cata cu ce angrijire au fost Administratoru nos- 
tru pentru Misiune de Viddin... dara eu pre umilitu rogu, andurare- 

* Arhipastoresca, ca 'de va fi cu putincia ane facie Cieva ajutor spre 
ane pote plini lipsale antracesta iarna, mai nainte pana cie se vor 
anregula cile lalte tote,....si amu fârte de lipsa a veni pana la Esc- 

"Mengia vâstra, pentru hirotonia fiului meu Petru și din causa spe- 
“seloru nu potu veni, dara dem va veni Andemana voi fi silitu a 
"veni, pentru care raman asiteptandu parintesculu resultat- an ciclu. 
mai scurt timpu! - 

: Allu Exellenciei Vâstre cel mai plecatu si supusu fiu 

Viadin la 14 December 1569, E Samoid Dragstn 
i - | misionar g-katolil. 

VI 
, 

. Exeleutiei Sale şi Prea Venerabilului Cousistorin Afetropolilanu * 

„Umilitu subscrisulu veniu înainte cu celu mai profundu respecti. 
- şi facu cunoscutu, cum că poporulu nostru dein “Furcia, dein jude: 
"ciulu Vidinului, cela: ce:s'a intorsu catra Santa Unire se afla bine și 
in pace şi catra celea siapte comune, cu 4000 de suflete, 4 baserici 

:si cu 4 preoti adeca: S/anoterni ' basereca cu preotulu Stanu am 
_primitu in 1863 Aprilu 25. Cosiava, basereca cu preotulu Constan: 
“tinu Popescu am primitu în 1868 Aprilu 28, Jesenue cu basereca si 
„cu preotulu Petru Stanu i-am primitu in 1868 Maiu 5. Ciongurusit 
cu basereca'si preotulu Dimitrie Petroviciu am primitu in 1869 uliu 

„9. Acestea suntu comunele numai cari au.baserici si preoti de cari 
“se arata fora de celelalte comune ce nu. au baserici si preoti, 
„_De nou în acestu anu 1871 am intorsu la santa unire 18 comune 
in, cari  Suntu 11.000 de suflete cu 6 baserici si cu 6 preoti adeca: 

3672 Aprilu în 6. Fasova baciacea cu eat pesoiulu Valea Pe tr pretul A id a300a cu 4 preoti, preotulu Vâlcea Pe- 
Dr Euetul gelu [lie, preotu George Fodorovu, preotulu Stretcu 
rii Du AAN Primitu in 1871 Iunie 9. Cerniveru, bascreca cu preo- 
Minti u am primitu în 1871 luniu 12. Dervis Mahala cu base- 
primit ; Primitu in 1871 Iunie X2. Carabagiacu cu basereca i-am 

E ata n 711 lunie 16. Memisioiu cu basereca noua, care inca nu 
nece -Santita -am primitu in 1871 luniu 18. Sau făcutu cunos-
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<utu adeca numai despre comunele ce au: bascrici şi preoți ; dar a- 
esti preoţi. plinescu datoriile celea cuviintioase ale legei şi pre. in; 
celealalte comune, cari nu au preoți şi baserici, suma de suflete pres-.. 
"te totu in aceste 23 de comune este de.rs.000 mii de suflete si pre 
„langa aceste tote m'am serguitu de am: cumperatu unu pamentu in. 
Vidinu cu 208 de galbini austriaci.iîn anulu -1869 Octobre 22 (pre- 
-cumise vede-in doc. aclusu) ca se aiba şi religia nostra proprieta- 
tea ci; unde pre acestu. pamentu am facutu unu monumentu şi am 

“-pusu pre vertulu lui'o cruce in Noembre 1869; şi totu în acesta lu-. 
-na am făcutu o mica capela de lemne și am împodobito cum am 
pututu în care se 'mangaic 530 de suflete de Romani, dar acestea 
cam, adusu tote inainte, pentru a vă convinge de adeveru; că. 

“suntu unii deintre parintii şi fratii noştri, cari s'ar mai încrede că 
este ceva unire in acelea parti orientale, pre. unde mi-am pusu tota 
-vertutea si mi-am Sacrificatu victia mea, dac partea cea mai mare 
se vede a fi la îndoire despre ce crede adeverulu acesta. , 

“St facu cunoscutu si despre acesta că dupa mergerca mea la Vi- 
dinu mi-au facutu Emincntia Sa Domnulu Episcopu Antonu Iosifu 
Ploimu dein. Bucuresci. o subventiune destinata de 3 napoleoni de 
„auru pre luna si pentru închiriarea casci deosebitu 2 galbeni pre 
“luna si la daschali au datu unu Napoleonu la luna pre care mi au 
tramis-o Eminentia Sa la tempulu cuvenintiosu pana a fostu in.Bu- 

- xuresci ; dar 'dupa plecarea Eminentici Sale dein Bucuresci la Cos- : 

tantinopolu au remasu locotenentu Maria Sa Domnulu Vicariu:Ionu 
Petru dela Cruce, care m'au tramisu . numai. celi 2 galbeni pentru 

închiriarea casei: dar dein stipendiu meu celu mai susu aratatu de 
5 Napoleoni la luna nu mi-a nece o para pentru anulu 1869 si de 
pre anulu 1870 crasi asemenea 7 luni nu mi a platitu; pentru care 

re 19 luni am a primi 93 de Napoleoni delâ administratorulu dein 
Bucuresci. Si candu ceream leafa mea mai de multa ori prein cpis- . 
tole dela Domnu Vicariu mi respundea Maria Sa că va veni Epis- 

-copulu mane poimane si mi va plati dupa cum se vede prein tote 

oficiâsele epistole, celea dela Ordinariatoru. precum dice si in epis- 
tola de sub numeru 389 dein anulu 1869 Octobre 2. „Credintia st cu- 

ragiu | că aveti se ve capetati leafa fara amenare pentru totu anulu 

1869 si se nu ve impucina-ti că candu suntemu parasiti de omeni 
atunci devine D-dieu întru ajutorulu nostru“, Bine, ar fostu frumose 
-cuvente, am mulțumitu ; inse in fapta nece pana astadi nu sa plinitu. 
“Er dupa venirca Domnului Episcopu Ignatiu Paulu in Bucuresci 

am fostu la Prea Santia Sa, la buna cuventare si i-am aratatu cum 
stă poporulu unitu in misiunea Vidinului si atunci m'am adresatu 
«<atra Maria Sa a-mi cere leafa cea nai susu aratata care nu am 
primito dela Vicariu pana la acelu Tempu, si resultatulu asia i-a 
ostu că nu recunosce nimicu de celea ce au fostu mai înainte de 
“venirea sa in Bucuresci, ci de nou miau destinatu subventiune de 6 
napoleoni pre luna, pre carca a si inceputu a mi-o da la anul 1870 
-dela Octobre pana la Februariu anulu 1871. Era dela Februariu si 
pana acum nu mi-a datu nimicu, care dupa dreptate se cuvene se-mi 
-d6 pentru 8 luni, 48 de napoleoni si pentru celea mai susu aratate 
19 luni 93 de napoleoni, care sc vede că este suma pentru 27 de 
luni are se-mi de 143 de napoleoni pre cari mai de multe ori i-am 
„erutu la Santia Sa si nece in unu timpu nu vrea ca se me despa- 
„gubesca, ci spune Maria Sa câ este Episcopu latinu dar nu este de 
ritulu grecu 'si pentru acea nu vrea că se-mi platesca, dara eu nu
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me potu: latinisa pre mene si pre acelu poporu de 15.000 mii de su- 
ficte pentru interesulu acela ca se-mi pociu castigă leafa, care mi-a 

oprit'o Maria Sa si nu -vrea se mi-o de, dar” tristu esemplu de o fapta 
câ acea dela unu Prea Santitu Episcopu, ca se-nu lu mustre sem- 
tiurile sale de a recugetă ceva mai de parte dar de credemu ca este: 
ceriu si- cene-va câ se-lu domnesca, va fi vediutu dorerea, asudarea, 
si alergarea mea diua si noptea flamendu, setosu, golu, în lipsa fora. 
de a ave nece de in vreo parte vreo sprigiona in nesuferitele scârbe 
si în mare nevolia ; ba ce e mai multu 'victia in pericolu pre totu 
momentulu, inse nece acestea tote, nu au potutua sta in contra. 
rivnei hiele, ca se-me inspaimenteze' despre a-mi stinge caldura ce 
am avut'o pentru mantuirea natiunei si latirea religiunci mele; dar 
servulu, care a portatu greutatea sarcinei si a suferitu zedutulu dilei 
semenendu si secerandu in holda domnului seu apoi cu durere arfi 
că sera se nu si primesca denariulu. Dar eu pentru câ nu mi sau. 
-tramisu leafa la tempulu seu nu nPam . desperatu si se-mi fiu para- 
situ credintiosii, că am fostu de securu că leafa, care mi sa desti-. 
natu de catra 'administratoriu fora smentela debue se-o primescu 
macar de a si veni: ceva mai tardiu pentru acea eu ficndu in lipsa 
m'am imprumutatu dela facutorii de bene in 27 de luni cu 600 de 
1]. mai inainte pana a nu veni domnulu episcopu Paulu si 1co fl.in 
acestu anu. . . | 

Si deosebitu de acestea oo fl. chiria casei este neplatita pentru: 
8 luni, 8 lire turcesti si cu acestu feliu de conditia me am impru- 
mutatu intru celea 27 de luni cu cea mai susu aratata suma, scriindu 
că am se primescu dela administratorulu dein Bucuresci 143 de na-- 
poleconi si am fostu încredintiatu, că am de unde intorce la aceli 
iacutori de bene adeca de in leafa mea, Dar acuma vediendu că se 
apera si cu definitivu se lapeda acestu administratoru de a nu me: 
plati nece de cum nemica, ce am a face eu acum? si unde me: 
voliu duce? St catra cene voliu plange cu astadi? si se credie? că. 
se potu află gratia si mantuire dein aceste-periculose detorii, care 
mi Je au asiediatu pre capulu meu Santulu Episcopu Paulu, câ se: 
me scape dein trensele; dara eu aceste imprumutari nu am chel- 
tuitu in carciume si pre la locuri necuvenintiose ci vai am plinitu 
lipsele” amblando in privintia interesului latirei Santei Uniri. Asia. 
dara eu acuma umilitu rogu bunatatea cea parintiesca a Esellentiei 
Sale si a Prea Vencrabilulni Consistoriu Motropolitanu, deca am. 
credentia de celea mai susu aratate, si deca se pote ajuta-ti-me 
in casulu acesta a' cra de nu se pote se-me ajutati imprumuta-ti-me 
cu 7700 fl. câ se-mi potu plati celea mai susu aratate detorii, si cu& 
lire Ca se potu plati chiria casei pre 8 luni, si erasi rogu câ se nu 
me treceti cu vederea că intru alte parte nuam unde me duce afora 
de catu numai la gratia cea parintiesca a strabunului nostru Pa- 
tronu dein arhi-diccesa Blasiului in Ardealu. Speru cum-ca umilita 
mea rogare nu sc va trece cu vederea. 

Alu Exelentiei Vostre si Prea Venerabilului Consistoriu Metro-- 
politanu, Cel mai plecatu si supusu fiu : 

Dlaaiu 14 Octob, 1871. Samoil Dragsinu 
Misionar Apostolic si paroch in Viddin.. 

VII ata 
ji Prin, acesta facu cunoscuti, cum că după primir€ Ordinului Exe- 
lengiei vâstre mami radicată din Viddin, și amu predatu Kapael
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aceia care prin multa me Ostandla am facutu-o pentru Romanii- 
Uniţi şi cu ce au avutu în launtrulă ei şi cu Potirulii meu,ia Preotulu 
R. Kath; din Kalafatui. anume Bartolomei Pantaleoni, la 24 lunie. le 
am. dati în primire lui! dara. eu. ma aflu astazi în Romania la unu 
satu anume Golenqi aprâpe de Kalafată; şi am. vrută mai de muite 
ori. ca să viu-la Exellengia Vostra, ansa din. causa speselor nu am 
potutu, veni ' dara veţi şti: Excllencie, ca pe norocişii mei fii, nam 
potuti sai scotu din Vidin, 'fiindă ca santu Zalogi sau amanetiu la 
“Turci, ca pe. lângă toate. ca am.vindutu Moşiiea fiiloră: miei, care 
facea, preci'de trei mii. de fiorini, V.: A:.amu datu-o numai în două- 

„ sprezece sute de .fiorini, care. eam. prefacutu in două sute de Galbini 
Imparatesiti,. şi cam. atu. acolo la Turci unde am fostă datori, de 
mam. pliniti lipsa cielorii necesari pentru traiu-viecii, în cei trei ani, 
cand: nu miam primită leafa ficsata, eu carele ma aflam întra cielu- 
loci. pentru Propagare .S: Uniri, si totusi .cu cele două sute de 
Galbini nu am putută impaca, ci ami mai ramasi cinzeci de Gal- 
bini. datori anca, pentru care sc afla copii mei ca Robi acolo in lipsa 
ME. —Așta dara.. Exellenqie cata ca vazi cu Ochii aceia care nici 
“prin minte nu. mia trecutu, ca în locu de'a vedeta eu mingaere dupa 
tăte ostanelele mele care le am suferitu 'în şiapte sau optu ani de 
zile, Acuma ma vazi prigonitu. şi bajocoritii, fără de a stii din care 
causa, miaci Ordonatu ca sa esu atara de acolo, dar acâsta este fru- 

" mosă Exellenciei vazi ca este judecată dupa dreptate mulciamescu, 
ca eu am curacitu unu locă de maracinii îngimpatori şi Patulii este 
asiternut, ca se.sa. ducă. altul,. vrednicu si demni de lauda, 
sa.se odihnesca, si sa domnesca întracelu locu care eu lam pregătiiii, 
dară de bine. voici ca sa viu mai'de graba la Blasi, sami trimită 
Administratorul din. Bucuresiti. despagubire, ca sami. potu scâte 
Copiii din Viddin din minile Turcilor, şi. atunce voi pote veni la 
Blasi fara nici o. împedecare, apoi D. Episcop din. Bucuresiti 'sasi 
plinesca scopul său, — pentru care Umilită rogi bunătatea Exellen- 
giei vâstre, ca acesta rogare a me sa nu.O. trecieţi cu vedere, ci 
fara intârdiere sami trimitegi cuvinciosulu resultată, pentru ca 'ma 
gasescu'aicea, întracestu .locu murituri de fâme. Pa 

Dă Allu Exellenciei vâstre umilu şi plecatu fiu 
- . aa : * Samoil Draşsin DE 

Komuna Gollenci Maglavit în 20 Iulic 1872, . , 
România Pa 

VI 
Umilu subu scrisul prină aciasta facă cunoscută, cumă ca dupa 

Binecuvîntare Ecselentiei Vâstre care miaţi datu-o printi D-li Secre- 
tarii, ami venitu la Kalafatu, si aby amu ajunsi pana astazi în -r2. 
Novembre, din causa că miari ostănitu chaii. Si ma'voi, intirziia 
aicea încă, vreo! 8 zile spre a se mai odihni. Si retornare ami va 
fi la Santa Monastire preste Orsiava ' priină Banati, pentru ca 
aveni dreptii peste Munti Romanii nu potii căci este chalea'pericu- 
l6se; Simu pare forte rău caci mai apucată. unu timpi contrari 
calatorii, caci paicea ningie, darui dinu ' citim va: fi cu putintia eu 
ma vol sili batară catu de tarziu spre a ajunge la Monastire. 

Alu Ecselentiei Vostre celui mai plecată fiă 

Kalafatu 12 Noembre 33, , . „. S. Dragsin. 
Îi : "Administratori 

» 
4
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. IX. 
Dupa cc cu ajutorulu si puterea lui Dumnedieu, întrun intervalu 

de 9 ant că Misionarii luandi sortea apostolica în partile Orientale, 

si aciasta cu atata suscesi: inbucuratoriu, în cată. locuitorii Romani 

dinti partile Viddinului; în numer la vreo 52. comune in care. se afla 

vre-o 18.000 de suflete. primira S. Unire cu Bescrica Rome!, si pe 

zi ce mergia se immultia' poporului. — - a 

Dara dorere prin intrigile si tâte. apucaturile: celoru: voitori de 

rău, si 'contrarii ai. Santei: Uniri si pote Dumnedieu le stie, alte 

cause incă, fuser silitu a parasi 'acelu poporiă' credinciosă. 

Acuma de presinte numai: de catu primil una Epistola forte ma- . 

gulitore, printi carea me r6aga ca cu oru ce mijlâce 'se ma mai în- 

torci odata la 'dansii — sau daca nici de catu nu —-: atuncia sale 

respundu dupa cun me vor erta. inprejurarile. — Va veti indura 
Escellentiea 'Vostra ao vede aci subu aclusa. - ma i 
“Starile mele inprejuru si respectiva familie, ce o amu:numi con- 

cedă nici pre una cale se primescă asemenia misiune.— Altă: cumu 
rospunsu mangaitoriu dupa 'cum se recere nu sumu- competinte 
ale a. . | n d „ , a - NC 

“ Dină care motive: vin cu'tota supunerea a cadea! la Parinteasca 
gratie a Escellentiei vostre rugandume ca se va indurati amu con- 
sulta in privintia aciasta, cu care :se pociu da deplina mangaere 
acelui poporu. . IN a a au 

Totu deodată emi iau indrasneala'- ame: ruga ca semi pardonati 
daca indrasnescu dupa modesta „mea: opiniune a aduce ceva amin: 
tire Escellentiei Vostre de':6re'ce acelu poporu dupa cum se vede 
din aci alaturata Epistola -au forte: mare aplecare 'catre persâna 
mea.;. Altu  cumii, pe langa tota buna mea 'vointia ce:o amu catre 
dansii, nu sum in stare ca se ma hotarascu Ja asemenea. i 

Aru fi de doritu ca spre mangaerâa acelora sa se afle un indivi- 
du plini de religie resolutu, care apoi in persona msa last -introdu- 
cea in loculu meu.— Carele apoi lucrandii cu unu zelu apostolicu,: 
peste putinu tempu. amu' casitiga unu poporu numerosu inu Orientu. 

Si fiindu ca aciasta nu este in poterea.mea — indrasnescu a ca- 
dea ja Parintesca ingrijire a Escellentiei Vostre, ca pentru apararea, 
mantuirea sufleteloru, si casitigarea - acelui poporu, se binevoiti a 
dispune prea gratiosi, ca oru cumu să se resolvedie un bacbatu es- 
pertu atatu in poterile corporale catu si spiretuale. — Si care ca 
atare se fie demnu de aceiasi inalta chemare, fiindu totu de odata 
credinciosu si. sultanului. Domnitoru. — care dupa esperintia ce o am 
facutu eu forte multu partinesite pe Greco-Catholici — Si asiă saru 
potea casitiga una Beserica Gr: Catholica in. partile Orientului. 
„Carele pentru indrasnirea. ce o facă si in comoditedii cu aceste 

simple siruri sperandu bine cuvantare Escellentier vostre asiteptan- 
di parintesculu resultatu sumu o a a 

„ Allu Escellentiei Vâstre pre plecatu şi supusu' servu 

a EI 

SI iu ba 

. s. Monastire dela Strambha Fizesiu -:: :... îi. ! i 
- 34 Noember 154 :.. :.., Samoilă Dragsin 

„i i , e at pa „Ero-Administratoru 

    

Prin aceasta umilitu vin avă fi “şi > n ace cunoscutu şi de odată avâ des- 
coperi totu adevâru despre care ştiu prea bine că Ecselentiea vâstră
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nişi întrun tipu nu vâ veţi indoi ca on Locotinentu al Mintuitorului 
ostru Isus Hristos şi povâţuitori adevăratu alu. Turmei sale cei 
Cuvintâtâre. La care sper la Graţiea gea Parintească și nu potu 
zice. câ nu veţi simţi durere în sincerile simţiri ale Ecselenţiei-vâstre 

dupa qe .visau descoperi întimplarea. La anu 1873 subtu Numerul 
2.342 la 23 Augustu de câtrâ Ecselenţia vâstră şi Santul Consistori 
misau încrediniiatu și Conferitu Santa Manastire dela Strimba Fa- 

zesiului de-a o administra eu şi numai decâtu in 25 Augusta mam 

dusu la Manastire şi am -Slujitu Domnului: în Oltariul cel Sântu -al 

lui cu tâtă virtutea şi Evlaviea și simţirile mele în câtu mau ajutatu 

Dumnezeu și Poporul. cel bine credingiosu cu folositore Ecsemple 
Sufleteşti lâm . Mângâcatu. Dară nu aşa după cum uni şi alţi din 

invidie” vau informatu pre Ecselenţiea vostră şi Santul Consistori 

despre mine cu Adeverinţiă falsă . burfeau contra - mea spunându-vă 

câ eu facu una. şi alta în. Manastire la care aţi crezutu dar acuma 

pâte pricepe fieşte cine câ cu nedreptate şi fara de nici o bagare de 

seamâ am fostu” scos.şi alungatu din Manastire la care din Anulu 

1873 pană la anulu 1881 multu mam sirguitu şi sudori am varsatu 

panâ am renoitu. Apoletele, A planta arbori fruptesâ de multe feluri 

Si a renoi. Padurile pre. teritoriu Manastirei. Apoi la cea de pre 

iirmâ după merite iată prei de mulțumită ci im dederâţi ordincâ nici in 

tâtă Arhiedeţieza nu potu capâta vreonbinoficiu. Atuncca prin Domnu 

Protopop al Clujului meam cerutu dela Ecselenţiea vostră şi Santu 

Consistori sâ bine voiţi am da Literile. Dimisionale la care nu aţi 

yrutu a mi le da atuncea ce am avutu de a face de câtu am trebuitu, 

“sa mergu la. Reverendisimul: Domn Protopopu în Cluju sam ger 

sfatu ce am aface câ Arendaşu care au cumparatu Manastirea pre 

arenda sau. adus. Slugile care îi pazescu Ezi la Manastire casâ potă 

râde Lastari de Pomi roditori care iam Plantatu eu in.8 ani de zile 

apoi pre agelea Slugi, ieau -bâgatu in Casa Câlugârului şi Calugâru 

au fostu scos afară din. Casâ, La care Domnul Protopopu mau datu 

cuvintul acesta câ nu are gem face câ. Domniea sa sâ ține după 

Ordenul Ecselenţiei sale şi a Santului Consistori dară pre lângâ.Re- 

sultatu Domnului Protopopu Onoratul Domn Vasilie Pod6bâ capelanu, 

Clujului :meau datu altu sfatu mai cu, desluşire ca sâ mă ducu la 

Banatu în. Dictieza Logojului câ acolo 'im voi găsi locu de mângâere 

mai bun de. câtu în Manastirea Ştrâmbei care estă in Arendâ apoi 

„acolo in Banatu âm vor trimite . Dimisiunea. Apoi atuncea am 

venitu la Blaju și mam adresatu Domniei sale Prea Onoratului Domn 

Simeon Pop Matei Secretari şi Notari Consistorial şi prea Onoratului 

Domn loan Rati Canonicu şi. Rector la Siminari şi iaras iam de-: 

clâratu persecutarea şi. alungarea mea din Manastire şi iaraş mau 

zisu câ nu are qem face macâr că ti. pare:rau de.o nefericire ca 

aceasta a unui Cuvios leromonah în tru o asemenea Etate sâ umblu 

ostenindumă Bâtrîn .retacindumâ pre Drumuri la care oftindu iam, 

multiâmitu in tacere din centru Animei mele. vâzindu că acestu 

Santu Sufletu câ dreptu grâeşte şim Compatimeşte nefericirea ticâ-. 

loşiei mele unde cu acele cuvinte mângâessâ ca cându mar fi uns 

cu un Balsam şi mear fi tâmâduitu o rana crincenâ din; Anima mea. 

Apoi atuncea lam rugatu pre Mariea sa ca sam de prin Santulu 

Consistori Literile Dimisionale care am cerutu la Ecselenţiea vâstră 
și Santu Consistori in Aprilie încâ pana nu. mau scosu Arendașu 

din Manastire apoi resultatulu acesta mau fostu dela Maria sa 

Domnu Canonicu loan Raţi câ in scurte zile veţi sosi Ecselenţiea 

N
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vostră dela Pesta aşi acasă la Blaju apoi sau ţinea. Conşistoriu și 
atuncea de sigur îm veti trimite: Dimisiunea în Banatu în' Dieteza 
Logojului, La care am fostu in crezutu. Apoi după aceia mam luatu 
Adio dela ' mariea sa şi 'mam indreptatu' Drumu spre a 'merge la. 
Banatu fârâ -sâm fi zisu 6re:qineva dintre totu Cleru nostru Roman : 
remâni astâzi la mine macâr la un Pahar de Apă sâ poftiţi 'fârâ de 
câtu numai un Tinâr Studentu Domn Teolog Fegioru Preotului din: 
Cegeş mau'zisu! oftindu de supârârea mea: sâ remân la Prinzu în 
Siminari la Masâ cu Teologi la care cu durere nam pututu sâi pli- 
nescu dorinția dacă nam avutu noroșire ca sâmâ pofteascâ vre unu. 
dintre Domni "noştri : cei mai mari, şi aşa lam Salutatu pre acestu 
tinâr Domnişoru şi iam întinsu' mâna. spre semn de despartire și 
neam luatu Adio dela Domniea sa-şi lam lasatu cu lacremile în 
Ochi oftindu din Animâ de :durerea mea. Apoi dupa'qe am ajunsu 
în Banatu mam dusu in Logoju la Ilustritatea sa Domnul Episcopu 
Victor Mihali şi mau primitu forte dupa cuvinţiă şi in tru aceiașzi mau 
poftitu la Prinz asemenea şi la cină cu Ilustitatea Sa şi intru aceia Nopte 
am durmitu acia inReşedintiâ apoi iam fâcutu cunoscutu pre scurtu Ilu- 
stritatei sale precum sau suptu Arendatu Manastirea şi eu am fostu scos 
din Manastire afarâ şi cu această condiție mam dus ca sâm cer o bunâ- 
cuvintare. şi am rugaâtu Indurarea Ilustritatei sale ca unui Parinte Sufle- 
tescu sâm de o Parobie din aceia Dietezâ dacâ au binevoi casâ mâ potu 
mângâea şi eu pre câteva momente pre câtu va voi Dumnezeu. La care 
rugare a mea prea bucurosu mau asiguratu Ilustritatea sa zicândum câ 
cu braţia deschisi mâ primeşte în Dieceză sim dâ Parohie unde să mâ 
potu mulțiâmi câ Dieceză Lugojului este destul de mare dela Tisa 
pânâ în Ardeal aprope de Alba iulia numai sâm er Literile Di- . 
misionale dela Ecselenţiea .vostră pre. care leam cerutu nu numai 
odată ci mai de multe ori şi nici întrun chipu-nu aţi a.mile da. 
Ore de 'ce nu aţi voitu sâ mi' le daţi pote câ fârâ de voia Ecselen- 
țici vâstre 'şi a Santului . Consistori am esitu afarâ din Manastire 
pote câ eu: am vindutu Manastirea ba eu nu' am vinduto ci ageia 
ar virduto Manastirea care mar scos pre mine din Manastire si mar 

„datu Drumu sâ eau lumea în Capu şi Sufletul in Dinţi, și am astep: 
tatu 2 luni de zile adecă: 1 lunâ în Petrovasela lă Fratii mei și, 1 lună in Dieceza Logojului' la Ticfaniu micu şi nici decuim nu âti voitu sâm trimeteţi Literile Dimisionale ba din contrâ mâ chemati in Blaj sâmâ' pedepsiţi cu 40 de zile de închisâre pre care bucuros am primitu casâ vin in Blaju ca să ma pedepsiti însâ numai dacâ am vândutu eu Manastirea. Ah ce Ecsemplu frumosu. Si am Slujitu „in Ticfaniu micu go de Sante Liturgii la Credinşioşi Romani Uniţi unde şi acolo mau venitu Fum casâ nu fiu primitu în Dieceza Lo- gojului capatind Orden dela Ilustritatea sa Domnulu Episcop Victor Mihali prin Protopopu' loan Popu Protopopu Oraviţi ca să es din Dieceza afară. Ah, Ah, Atotu Putinte Zeule care le făcusu tâte prin ata bună 'voințiâ: cele vâzute şi nevâzute,: Ce aveam sâ'facu eu la agelu crincen Tâmp "pentru mine câ Ceriulu era departe la 'elu nu puteam sâ mâ sui iară Pâmîntulu era tare in elu nu puteau sâ mâ bagu. Lumea pentru mine cu totulu sâ strimtă şi nu avui locu casă icâpu în tre Fraţi mei ci. numai de câtu im astrânsei cele putine ecte cu vreo 2,3 „Cârţi ce aveam le pusei în tro traistâ si îm luai Bastonu: în mânâ -şi fusei silitu de a eşi din: Banatu ca si din Ardeal am. lua lumea in Capu şi de am Emigra Dulcea me Patrie in care am | uptu Peptu Maici mele. O ceriule Ceriule şi tu celce ai fâcutu
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“Ceriu şi Pamintu şi pre qei ce ilu Domnescu pre dinsul după marea 
“za Îndurare' multu suteri, aşa plecai în truo Simbâtă diminiaţia din 
Tictanu micu cu traista în spate și cu Bastonul in Mânâ lâsindu ' 
Adio Patrii mele şi trecându prin "Oravitia fiindu Tirgul astrânsu, 
<are sâ face prestă Saptamină Simbata şi trecui prin desimea Tir- 
zului cu traista in spate 'cu' Bastonu în Minâ si cu potlogele din 
„Opinci tregindusâ după. mine şi: cu hainele pre mine tâte stârticăte - 
şi mulțimea de Omeni mai îş uitasâ de Tirgu lor uitindusă dupâ 
“mine și să auza” nimicu: de citu numai "huia Tirgu uni ziceau câ 
acesta' estâ Misionariu Papi: Misionariu din Bulgaria alți zicea că € 

“Calugâru din Blaju alţi ziceau că bine ilu PatroneazA mai:mari lui 
uni să întristau iarâ alti: sâ rideau şi aşa am trecutu prin Oraviţiă 
-fâră să fiu stâtutu undeva macâru sâm potu sâm astrângu Simţirile de 

ostenealâ- câ nu am avutu la mine nici un cruceri nici bun niţi 
-veu macâru sâm fi pututu cumpâra macâr on Pahar de Apă ca sâm 

potu stimpera. Setea şi dupâ ce am eşitu din Oraviţia stâtui putin 
spre repaus şi cu lacremile în Ochi redicai Capu In susu sim prinsei 

„a conversa 'cu Geriu şi a mâ marturisi lui zicindu lui Domne dar 
acestea suntu meritele misionarului Apostolicu Locotinentu Arhie- . 
„Seaconatului Vidinului și ginu carel portu alu Tipului Ingerului. 
„Zicându şi lovindumâ “cu palmă preste Faţia, O, Zeule dară or nu 
suntu toti Omeni si “Domni cei ' mari care şi ei în viaţia lor ar fi 
:fostu vreodată înstramtoraţi de ceva- neplâceri eu nu stiu tu Domne 
sti tâte darâ eu una ştiu că moru Inpâraţi şi Ostaşi moru Bogaţi și 
Seraci imor odihniţi ca şi cei ce sâ ostenescu iatâ mai apoi toţi ţe- . 

vină praf şi Cenuşă aceasta este speranţia celor vremelnice şi tre- 

„câtâre şi după cem fâcui aceasta marturisire câtrâ Ceri şi aşa im 

pusei in gindu. Fiindu câ nu putui închepa in Patria mea sâ mâ ducu 

îa - Ierusalim la Mormântulu Domnului şi mâ va primi Pamintul 

“Palistini adecâ Deșerturile Iordanului pre lângă Marea Mârtâ a Su- 
> 

domului şi a Gomorului, Şi aşa am plecatu pre Drum în cetu pre 

'josu și în 1o zile am ajunsu lă Fica mea in Calafatu şi mam luatu ' 

pre Fiuţiul meu Petru lângă mine sprea merge la Ierusalim pre cum 

am zisu mai susu şi cu multă osteneală am 'ajunsu in Dobrogea la : 

Mangaliea Oraş pre malu Mâri Negre în_ postu lui Crâgiun şi de 

Drum si de receală se bolnavi Fiul meu Petru şi aicea in Manga- 
Ş 

Mea şezui 2 Saptamini cu Fiulu meu f6rte bolnavu apoi ma intorsei 

puţin mai inapoi dela Mare la un Satu Cartalu şi aici in 25 Decembre 
'adecâ vineri in ziua de Cragiun şau datu stirsitulu Fiulu meu Petru 
an inqetatu din această înşelâtoare vieaţiă din care credu cei pu: 

ternici câ nu vor mai avea sfirșitu. Apoi dupâ ge trecu acelu pironi 
crîncen de feru prin Anima mea şi inmormântai pre Fiulu meu aici ' 
“în Satulu unde sau datu Sufletul in minele Sinţilor Ingeri lam în- 

mormintatu luni in 28 Decembre la 4 6re dupâ mersul zilei iiarâ eu 

năcâjitulu de mine ce: ama mâ face câ de aceia dela Mangaliea | 
numai o n6pte am:a merge pânâ la Constantinopol dar pre lângă . 
tâte acelea câ nu estă departe Constantinopolu totuşu am trebuinţiă 
„de Spesâ le 'pretindu sâ mi sâ trimeată din fundusu' Basiliţilor pen- .. 
“tru câ eu leremonahu Samoilu suntu din Manastirea Blajului pentru 
aceia pre 2 ani pretindu Stipendiu meu pre anu 1881—şo0 de Fiorini ” 
valuta şi pre anu 1882 iaraş-—soo sâ bine voii am trimite acolo unde 
oi scriea eu Adresa pentru câ eu nam parasitu Manastirea 
Strimbei panâ nu aţi vinduto la Arendaş Apoi după aceia vam ru- 

„satu sâ mâ primiţi in Manastirea din Biaju dela care suntu şi Ca-



102. 

lugâru și .nu aţi voitu niși intrun tipu sâ mâ primiţi în Manastirea- 
din Blaju ba nici in tâtă Arhiedegeza. nu aţi voitu să mă primiti. 
pentru aceia dară socotiți bine . cine este Cauza care umblu eu Re- 
tegind. pre Drumuri pentru .aceasta darâ eu „Zicu câ şi Ecselenţiea.- 
vâstră. cu Santul Consistori veţi afla-câ e de cuvinţiă fiindu câ maţi 
scos din Manastire nu pretindu nimicu altâ în vieatia mea dela Hla- 
nastirea . din Blaji dacă. -misau trimite suma:de mai sus zisă de 
stipendiul de 2.ani apoi eu-mă, voi duce cu ajutoriu lui Dumnezeu 
la Mormântul Domnului. câ şi acolo avem Manastiri de Credinţa .. 
n6strâ şi pre cum . nu m'am 'declaratu până la momentu de -faţiă.. 
patima mea câtrâ nime așa și de acuma înainte nu mâ voi declâra:! 
“câtrâ nime de suferintâle ge 'leam 'suferitu in 8 ani de zile iarâ de 
num Veţi trimite stipendiu cel, cerutu câ visa pare câ e multu sSca- 
la un An dar. câte Pers6ne suntu dintre Cleru nostru care mânincă., 
cite 1oco şi mat multu la acea nu e multu. Atuncea nu oi face 
nimic de câtu Copeia agestei Scrisori estâ la mine apoi voi impodobia 
cu mai multe Adeverintă şi oi dau în jornale şi va şti totâ Lumea. 
cu ge Ecsemple sâ pârtă buni Credincioş.. Şi am spusu că Constan- 
tinopolu nu e departe de acea de unde mă gasescu eu la momentu. 
de faţă şi totu la Ierusalim mâ voi duţe cum voi putea și mâ voi declâra Sanţilor - Patriarci qeloru ce suntu de Credinţa nâstrâ, Dac: 
de mau ajuta Dumnezeu de mâ voi duce și panâ la Roma sâ Sarutu Santa Dreaptă şi sâ eau o bine Cuvintare dela Satul Parinte Papa. 
Leori ca qelce am fostu un interval de ani Misionari Apostolicu in Orientu câ ştiu prea bine că estă cunoscutu în Roma câtu nuimer de Popor lam intors eu la credinţia Catolică câ şi pentru aceia prea: buna' faptă: 'credu câ num va refuza Santul Parinte câ eu nu am- avut merite de improşcare pre cum pote adeveri şi Santul Parint= Hason Petru . Patriarcu Armean Catolicu cara este acuma Gardinat la Santul Scaun Papal in Roma. Dar această osteneală nu as vai să o facu câ Mortea Fiului meu cu totul mau slabitu si nu aş voi a lua osteneală pe asemenea Drum lungu pană la Romă ci eu prea umel rogu graţiea Ecselenţiei vostre şi a Santului Consistori ca sâ. bine, voiţi sâm trimeteţi bani care pretind si lângâ bani Literil= | Dimisionale care de mai multe. ori. leam "cerut după ce mați alungatu din Manastire şi nu aţi voitu a mi le da. Si dacă bine. voiţi sâm trimeteți cele cerute Subtu Adresa aceasta să mile trimi-! teţi. leromonahului Samoil Judeţul  Costenţa Comuna Siriu Catunu! Cartal in Dobrogea u-p- Hirşova Plasa Hirşova câ ași mă va găsi pistola care mi veţi trimeted că mai am a sedea aciea casâ Plingu la Mormintu Fiului meu Petru până sor plini 40 de zile. Apoi atuncea .- voi pleca spre a merge la Mormântul Domnului Și sa pâte face cunoscutu şi la-Ana Girboan din Comuna Poptelecu fosta soție a Fiului meu Petru Că acuma sâ pote Mârita câci de catră Fiul meu. estă desparţită prin incetarea lui din vieaţiâ, Şi dacâ vi sa parea câ cei dea au „ageastă arâtare ne Adevăratu Şi vâtâmatori ma p::- a Ş S voi veni la respundere. Îară dupâ tâte acestea. rogu Gratiea cea Parinteascâ a Ecselenţei vâstre ca să ertati şi sam. daţi buna Cuvântare al. Ecselenţiei vâstre şi al Santului Corsistori. cel mai umel şi plecatu Fiu Sarutu Santa Dreapta, 
Costenţa 1882 Ianoarie 27. 

Samoi Dragsinu. : 

“
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„FOLKLOR. 
CÂNTECE BATRÂNEŞTI .. . Toţi mă: fac că sunt haiduc, . 
aa „ou De n'am loc nici pe pământ, i 

Nu ştiu zău, und', să mă duc. : 
Cântecul lui Stângă „ Unii. fac belelele, 

“(La Câmpeni) so Eu le. pat. mustrările, 
a Le plătesc pagubele, 

Câră "cra Marginea, . a Doamne, 'n toate zilele. : 
Pe dincolo, pe dincoa,. ! -: De ciudă şi: de mânie ! 
Tot de Stângă se teraea, . ” Oiu să plec la haiducie 
Ceala din Isicova, i ss: Să mergeţi și voi cu mine“: : 

“5 Tot pe Stângă că-l: pâra. . —,„Mă, uicule, dumneata, 
Da unde că mi-l pâra ? a “Dacă “vrei, hait' acumal“ ' 
Când oiu zice :foi. de fân, -. —„Ba, ba, ba, nepoate, ba, 
Il pâra la. Negotin. Să nu mergem acuma! 
Da” la cine că-l pâra.?-:* : 60 Când oiu zice ismă creaţă,. | 

ao La căpitanul -Mişa. . - Ai s'o luăm de: dimineaţă,: 
Să. vezi Stângă. „ce „făcea. -- Sântă- Luni de dimineaţă. , 
"Ntr'o sântă Duminica : Când oiu zice bob de linte, 
Lulcluşa -ş-aprindea. -.... Plecăm cu :ziua 'painte, 
Și de-aragna se dădea, : 6s Când oiu zice de-o sulfină, - 

„ş Pe lângă -foc s'aşternea: : .. Să. ne meargă 'n codru bine”. - 
Şi din lulea că trăgea. : . . Câte trei că se 'nvoia, 
Trei fetiţe că- mi aveă, a Când oiu zice. de-o lămâe, -: 
Cum e una şi alta. . a Când da soarele 'n chindie,- 
Pc-ai: mai mare c'o striga: ! ..  7o Întra cu toţii "n chilie. ” 

-20 —„Măriuiă, fata mea,: : In chilie că -tuna, 
[a vino la taica 'ncoal. , ;  Pistoalele e spăla 
Când oiu „zice. trei. lăptuci, ;, Le ungea 'cu: undelemn : 
Fuga taică să te duci : - Si bată gleonţu' la semn. 
Și tu taică să-mi aduci, .: . 75 -Când soarele dobora, 

2; Când oiu zice foi de fân, Băeri la treişti că punea 
A pe unchiu-tu .Crăciun,: - Şi de codru se gătea. 
Când oiu 'zice foi.de icru, . Nici cocoşii nu cânta. 
Chemi şi pe nepot Dumitru, : lote Stânga s'ardica, 
Când oiu zice foi de macu, . to Patru .inşi în ceată sta: 

„ze Chemi şi pa nepot-meu Stancu, Da' unde că se ducea? 
Când oiu zice de-un Sporiş, In pimniţi la Chiova. .: : -- 
Ia. să-i aduci pân'aici.! Ei în piatră se băga. 
Fata pe fugă că da.. : Câtă e ziua de mare _: -- 
Pe câte trei i-aducea. "ss Tot cu 'ochii după soare, - 

3s Cine'nainte- -ajungea ? : - Ca să scapete mai tare. 
„Hop, săracu' -neica Stancu, ». Cum, soarele scăpăta 

Cum îi sări neica pragu,: -.. Stângă din piatră privea. 
Zoi mai. clătina tu. capu'?” Lumea "n pimniţi: cum tuna 
—,„ Când oiu zice de- o lalea, ! go Şi: de cină se gătea, : 

so De când zic eu uic' aşal”, Băutură:că mi-ş lua, 
—,Mă nepoate, "dumneata, :: Lumea la cină pleca. Ă 
Când oiu zice de-o lămâe, : : EL din piatră se uita, : 
Cum mă 'nvățaţi voi- pe mine, Cum lumea că mi-ş! ieşea. 
Să trăesc şi eu pe lume?:.. şs Şi Stângă se'ridica : i 17- 

5 Când oiu zice foi de nuc,. :i Şi-el în pimniţi că tuna,
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Deştiu' chec că-şi ficea 
Şi-o pimniţă  descuia, 
Şi la băeţi că striga: 

ft 

xc0 —yMIă, nepoate, „dumneata, . 
Ja să, biaţi cât. oți. putea, . 
Să umpleţi şi troaca mea: 
Că noi ce-om bea şi. mânca. 
Nu este sărăcia. E 

sos Da să luaţi :sam? aciea - 
Șă nu sloboziţi . munca, 
Că ne blastămă , lumea“. 
Și troaca. lui. c'o umplea. . 
Stâng! ațunci se ridica 

mo La loc pimniţa /'ncuia. | 
Atunci Siângă- că. striga: 
—„Ală,, nepoaţe, voi, incoal 
Când oiu zice siminoc, ;. 
Ai să dăm peste Timoc, 

as Pân' la Nică din, Grascov.- 
Că şiăla-i-.un pui de hoţ“. 
Da" Stancu cum auzea. , 
Puţinel că, se 'ntrista. 
Da' de. ce mi. se 'ntrista? - 

sz0 Că. mi-e băiat “de 'nsurat, 
Nici mustaţa, nu. i-a, dat -; 
Și în, codru c'a. plecat.. | . 
"Ncepea Stancu. de-a. striga: , 
—»ăiă, uicule, . dumneata, 

25 Barem poate  şi-el ceva îi“. 
Da' Stângă când auzea: 
—„Ce vorbeşti, nepoate,-aşa ? 
Când 
E. voinic, da! nu ca tine, 

>30 Când oiu, zice trei, lăptuci, 
Este şi cu capu 'n. dungi, - 
Când oiu zice avrameasă . . 

- Zău mai tună pe fereastră 
Nici că. mâţă nu-ţi mai lasă, 

135 loite ei că mi-ş pornea, 
Nici cocoşii nu cânţa 

"Și piste Timoc . trecea. 
Când oiu zice foi de.soc, 
Când ajunseră 'n Grascov, 

moLa Nică. îmi ajungea. 
Pingă casă, că-mi. mergea, 
A Nică cum îi, simţea . 
Ii cunoscu pe călcat. 
Că nu sunt; voinici: curaţi . z45 Că, zău, vin „Înfricoşaţi. - De loc uşa, deschidea . 
Şi-aprindea lumânarea, 
'Drumu, 'n casă,.că le. da, 
Când pe Stângă că-l vedea; „so Numa .'n buze” se râdea: 

„Biu zice de-o măslină,. 

3. —De, când zic eu, uic' aşa!” 
- Ioite Nică că sărea, 

Uscături că mi-aducea, 
Mare. foc că grămădea: * 

153 (Și 'n obor că se ducea,. 
Un berbece bun tăia, 
Unii de 'piele trăgea, 
Unii maţele-i vărsa, 
Alţii fac frigarica, . 

16 In frigaric-l punca, 
Pingă foc că-l aşternea, 
“Toată noaptea.l învârtea. 
Lele, focul 'se pripea, 
Şi cu cuțite tăia 

" 365 Şi ca lupii.că mânca 
Să nusir apuce.ziua. ..: 

Cu polomeacu. vin bea, 
Stângă la ei că privea 
Şi din lulea că trăgea: - 

iz —„Mă. tu, Nică, dumneata”. 
Geaba mâncăm mâncarea, 
De surda băutura, 

»  N'ăi şti tu fo -potecea, 
Cam pe-aici, cam pe colea,. 

175 Ca să facem fo saftea ?* 
—„Mlă, uicule, : dumneata, 
Potecea, ca acolea, i 
Lele, la. Haiduc Ceşmea, 
Unde trece haznaua, - 

15 Of, din sus din Boiniţa“.. 
Ioite Stângă s'ardica 
Și cu toţi că mi-ş -pleca 
Unul ici. şi-altul. colea, 

„Ca lupii .se 'nşiruia 
15s Să nu priceapă nima. 

Când. soarele: răsărea, 
Şi ei la Haiduc Ceşmea.. 
Toţi pe ochi că se spăla 

i n tufă că. se băga, . 
şo Care unde că şedea,. . 

De loc somnu că-i prindea, - 
Şi unde 'ncepe'-a cucăia.. 
Stângă la ei că -privea 
Și din lulea că trăgea::: 

-195'—„Mă,: nepoate, nu. așa |! 
Ia priviţi la mine 'ncoa, 
Vă. prinde. somnu-acuma 
Şi nu facem noi saftea, 
Of, ne merge tot aşa. 

zco la veniţi la mine 'ncoal: 
„Când. oiu. zice foi ca: macu,, 
Vino .tu,. nepoate Stancu, 
Când. oiu zice de-un ariu, 

„la să pui căpşoru' tău,



  

=eş Lele, pe 'picioru! Da i ziua 
Şi-ăla Pe Ppicioru” tău : Ti graseră Haznăua 
Când oiu' zice ca spanacu e Şi tufa se rărca + 
Dela unu' pân” la altu. : Și arsuri le, venea- : 
Verde, Leană, foi de fân. 5 biorii $ Haznaua, : 

a Eu o să mă: zăuit 'pe drumis, Zei strălucea; + î 
Toţi în rând .că. se culca ” Stânga ochii să le în. ă 21 din lulea că trăirea . 265 Stânsă, din, lulea trăgea 

Şi :pe Qrum 'că se uita. - e a cică se mita, 
Soarele 'n namiazi'venea -: SI capitole erste 

„25 Şi nimica nu trecea. | ăi, n „pământ că le 'ntigca . 
El 'dor din picior mișca ” gi In ei că striga: - 
'Yoţi capitile sălta: - . i ce fi i Ru E iemneata,, 
—,Mă tu, Nică, dumneata, Fin acei Su blag ata e Ce nenăuseşi acea, Fine ați luat-o acuşa?* 

:2z0 N'o să facem noi. saftea, ”* AM, ic 5. dumacat 
Of, ne merge tot așa da Căi ă,vieulzo domnea ŞI joi aa mea n 275 C nd oiu zice foi de nuc, *.. 

Da'Nică când auzea A. Să AETaPi in pământ . 

* Ştii, ca varga: “tremura: — N ngă când auzea: 
-225 —sălă, uiculz, 'dumncata, - Ciista” nepoite, "e asa 

Nu-ţi fiec iaim ra. o O! Gâ divă e „putea, 
Câna oiu zice de-o lămie, ii Cal învă pusă, ine 
De-o da soarele 'n mie: Şi. aice Să pecit | 
Să mai vezi ce-o să mai viel“ Că „ca mâine-e Să „Perim, 

230 oi în rând iar se culca, Se Ce 
ământ s'aşeza,. - ; | SI | pi imânt Și So Entine | 285 la luaţi blaga s'o 'mpărţiţi, 

Numai cât un puiu de lup. - IE Me pomoniţi |: 
Când. soarele povârnca, : Nu: Sei Ea 0 "mpări ! 

235 Zăv, mai vine hazhaua, - Că : i mbaşă : părea 

Of, haznaua zărângănind sa arimtasă na rata, a Danii a Zr 5: e Se ci la -deal'se scula , 

De-a doua pe cal şezând. n a un Clumag bun Că dia 
Da şi Stângă așteptând,” De ci Dee Că ai 

220 Numai cât un puiu de lup. : east i Srineă, cădea.» 
ând în dreptu - , ci -- Câna în de ie 3 295 Atunci pornca de 'mpărţea.. | 

Toşi capitile sălta. Lui două Dea so ppăiiea 2 - DA PPE rivea. | „a Lui ouă părți că-şi făcea, 

aş Dară Stancu ce zicea: -! Şiu: penteu-arănb ie, 

—-Văzu :unchiu': hăznaua, |. 3 în, “Ta Îcal că voinic 
Nu .se uită neam 'încoa“, i Toţi ca Cat Sea . 
N dreptu” lui când. ajungea a. ze ee alea 

- Dor din deşte că mişca . Cheochi Ange a 
250 tarcă mi-l Juă “bolbora.. - : i a a a 

oţi la deal se ridica, | ' E arie Toşi la dea 5? i „305 aMpletea coada cu 'parale, -; 

Unii-de hazna trăgea, Ia barca Pare i; 
Unii haznagiul lua. a De iki Pe: „A 

2233 Şi 'n tută 'că.tmi-l trăgea, Ca b a ori co nicolae Sa 
Cu cuţitele săpa - . aur sclipea, „ar Supt căciulă c'o băga. 
Și gropiţă că-i i "făcea, : ! : | piță că-i făcea, Atunci Stângă 'c: Ai 
Cu -tufă Îl întiopa: -. Mă nepoete, i Zr :
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la să luaţi şi partea mea, 
Când oiu zice avramcasă, 

315 Duceţi la copii acasă, | 
Când oiu zice. foi de nuc, 
Eu acas” nu mă mai-duc, 
Când _oiu zice trii lămâi, 
Că-mi pare rău, de copii, 

320 Când oiu zice. trei grăunţi, . 
Şi pe min' să mă găsiţi, . 
Când oiu zice de-o lalea, ..: 
In pimniţi la Teiova, 
Când cocoşu v'o cânta, 

325 De-o cânta, de n'o cânta“, 
“lacă 'şi. partea-i i-o lua, 
Acas' ia copii-o ducea, 
Nici cocoşii nu cânta. 
Ioite Stângă ce făcea?. 

330 Frunză de .păr că. trăgea 
Și pe limbă c'o punea 
Şi-odată că şuera,.  .. 
Toţi pe lângă el .venen: 
—„ălă nepoate, voi ,încca 

335 Când oiu zice foaie lată, 
Ai să-i-dăm la Țar" odată, 
Când oiu zice trei lalele 
N'am văzut galbeni de Țară, 
Ai :să -mergem, * frățioarel* 

30 Iote-i toți că se 'nvoin, 
Da-i da drept la Bregova. 
La cine 'n. conac trăgea?. 
In conac la. Zăgărca,. 
Brama porţii c'o bătea, * 

245 Zăgărea cum -i-auzea .. 
De loc poarta. descuia, 
Drumu 'n casă că le da 
Şi-un mălaiu bun le făcea. 
Şi de, Țară că-i gatea. ” 

350 loite Stângi s'ardica | 
Drept la Balei că trăgea, 
Şi dh la Racoviţa, RE 
Drumu”' la Vârf că ieşea, - 
La pândăric-ajungea. i 

355 Pe cine 'n bordeiu prindea? 
Când oiu zice foi de fân,. 
A pe Turcul Ciorecin. 
Când la uşă, că-l; vedea... 
A Turcu se „Spământa, . ; . 

360 Când pe Stângă că-l. vedea |... 
“Il cunoscu pe uitat 
Că nu e veinic.curat 
Că se uita 'nfricoşat,.. 
Că e făcut tot pe dat. ” 

365 A Turcu se spământa, a: 
-Furca bordeiu'ui în braţe lua, 

Ştii, ca varga tremura. : 
A Stângă la-el privea: 
—„Xlă nepoate, dumncata;-! 

370 A ce-o tremura aşa, 
Că nu-i fac eu nimica, .:: 
Acu-i plesncşte fierea |: » 
Mă Turcule, uite 'ncoa, 
Că nu-ţi fac eu nimica... 

375 Când oiu zice de-un susaiu,- 
N'ăi avea ceva mălaiu,: -. 
Si-mi dai. drumu” d'aicea 2“ 
—,„Să mă duc în Vârf colea 
Să-ţi dau mălaiu cât. îi. vrea“ 

38 A Stângă când l-auzca: 
—»Mă nepoata, uită 'ncoace; 
Care-o fi nărodu-ăla , 
Să-i dea drumu” d'acica? . 
Da! n'ai tu slugi pi colea? 

385 Si ia mălaiu. cât 'o vrea, 
” Să nu spue la nima, 

Că nu scapi dini mâna mea“ 
A Turcu când auzea, 
Ştii, .ca varga tremura 

.39 Şi la slugi că poruncea 

420 Că hârâe luntriea. - : 

Si ia; mălaiu cât o vrea, 
Si nu spue la nima.. 
Mălăiașe le-aducca. 
Atunci Stângă: se ducen:= 

395 —„Mă Turcule, uită 'mcoal: 
Ia să-mi Qai curaua ta. 
Văd o luntrie colea, 
Si fac gujbă curaua, 
Să nu scârţie noaptea!“ 

sco A Turcu când auzea: , . 
—„Halal dela mâna meat“ 
Cum curaua că i-o lua. 
Şi la luntrie mergea :. : 
d luntrioară. găsca, 

+05 Cu lopeţile în ea. DE 
Stângă h cârmă :şcdua, 
Doi la lopeţi că trăgea. - 
A Stângă. că-i învăţa: , 
— Când oiu zice-so!'z de peşte, 

„o la să. trageţi .haiduceşte, 
Că lopata mult plesneşte,. 
Frică ni-e, ne prăpădeşte, 
Că cineva'.ne pândește, . 
Când oiu zice de-un spinac, 

„5 In să trageţi înfundati* 
Ioite-i dincolo trecea. . : 
Unde pietriș:că era, | 
Stângă cu cârma cerca .. 

margine .nu icşea Eau



.423 

. +
.
 

va
 

ia
 

i-i aude cineva. ! 
nde nacla se' 'nvârtea 

Acolo podmol era, 
Acolo * luatrca  'mpingea. 
Toţi din luntri> ieşea 
Și mitrestie se băga 
Li .drumu-ăl mare păzea. 
Păzeca astăzi, păzea mâine, 
Pizea fo două, trei zile, 

c
u
 

"Venea un 'rudar cu brâgle. 
Stângă din ' trestie-ieşen 
Ş: lângă drum că ședea.: 
A țâganu' de-l vedea, 
?1 cunoscu pe uitat 
Că nu e voinic curat, 
Se uita înfricoşat, 
Că e făcut tot pe dat." 

"Brăglele le descrosna. 
.449 e 

-445 

459 

-455 

Deodată se spământa, 

A Stângă la el striga: 
—ilă țâgane, „lege ra, 
la să'-mi vinzi mie astea 
Mâna'n_ pozunar băga , * 
Şi-o mână de galbeni lua 
Şi la rudar arunca. . 
Când gălbiorii vedea . 
De chebă se scutura: 
—„Sa câştigi şi tu para, 
că mi s'a plătit brâgla | 
Halal dela mâna mea!“ - 
flote Stângă că pleca, ... 
Cu brâglele se 
Și în piaţă că tuna, 
Tot h brâgle că striga. 
Lumea când îl auzea , 

ţee 

Câta brâgle-a cumpăra 
Niciuna nu le vindea, , 
“EI preţul că le suia. 

450 

Uiicioarele 'nsemna, 
Unde ciocoiul vedea. 
Câtă e ziua de mare , 

„Tot cu ochii după soare, 

463 

20 

„ Amândoi cu. cocoana: 

Ca să scapete mai tare. . i 
Pi ln poartă că şedea. 
Pân' soarele . scăpăta. 
Ete vacile -venea | 
Verde, Leana macului, 
Vacile ciocoiului, -. 
Şi "pe poartă le băga. : 
Şi-el cu slugile” tuna. i 
Când în curte că tuna, 
A ciocoiul ce făcea? 

Sus în balcon că şedea. 

*ncrosna, .. 

47; 

43 

435 

490 

495 
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5 Când pe Stânză că-l vedza: 
Bată-l! Dumnezeu de cioară. 
Să iasă din curte-afară! 
—, Mă ţâgane, „lege ra, 
Mişcă-te, din curtea mea, 
Că puiu mâna pe ceva . 
Şi mă bagi în vreo beleal'” 

Mă domnule dumneata, 

De ce mă înjuri așa, | 
Că de-oiu. conăci-acicay 
Nu ţi-oiu mânca casa, |. 
Când oiu zice de-un peret, . 
Că ţi- -oiu da fun amanet, 
Când oiu zice trei solji peşti, - 
Măcar. să mă pomenești!“, - 
A ciocoiul de-auzea: . 
Blaga lui nui ajungea? 
Incă .şi-alta mai căta. ' 
Pe Stângă 'ncoace-l lăsa .. 
Amândoi la vorbă se lua . 
Amândoi cu cocoana: ! 

| —»Aoleu, cocoana mea, . . 

şoa 

sro 

5I5 

520. 

525 

Eu aseară m 'am culcat, . ... 
Of, azi noapte ce-am visat? 
Imi 
Cocoana de auzea: 
—,„AMă domnule dumneata, : a 
Visul tu ce l-ai visat , 
O să fie-adevărat, Ra 
"Uite ţiganu 'ncrosnat!“ . 
Ei la cină că tună, - Şi i 
Amândoi cu cocoana. 
Da”. şi Stângă 'se încrosnz, 
Şi el la ogeac intra. n 
Prins de friguri se făcea, 
Da'bea apă cât putea - 
Și la foc că se pripea,., 
Şi zdroncănea găleata. -. 
Da'ciocoiul d'auzea Ă 
Incepea de-a-l înjura. , 
Că mi-i sacă-găleata. 
Da'Stângă de-aici striga: 
—,Mă domnule dumneata, * 
Da'de ce mă 'njuri aşa? , 
Dac'a' săcat „Băleata ” 
N'a săcat şi fântâna“ -;: 
— » Aolz0, cocoano, fa, : :. * 
Nu vezi 'ce vorbă-i asta, 
Mă mână la apă, fat“, 
Dacă ei că se culca, 
Când lumea se potolea | 
Și Stângă că se scula, -:- 
Uşa la ogeac crăpa,:. .. 
Mâna'n sân sub brâu băga 

tir 

pe 

  

, 

biiteam o slug'a mea”.
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Şi frunjaara c'o trăgca., 

" s3o Odată când ştuera, 
Când la vale asculta, . 
Ştii, ca caprele sărca, 
Doi, la poartă că - păzea. 
Stancu *năuntru! tuna, 

s35 Numa 'm buze.se râdea 
Şi Stângă i-l arăta: . 
2 Uite-l în sobă “colea l!'“ 
Bulza la sobă că da, . 
Lua pistoale” dela spate, 

54 Când oiu zice bob de linte, 
Și le sucea dinainte, 
],„ua pălos de pe picior, 

- L-apuca dela uşor: 
—„XMă domnule dumneata, 

545 De-ascară ascult la „tine, . 
Şi tu tot mă 'mjuri pe mine. 
Asta e 'cioara de-aseară 
Pe care-o "'njurai de mamă ?“ 
Sămn lu* Stancu că-i făcea, 

5so Două, trei bâzdoace-i. da; 
Până cheile scotea. : 
Şi lădiţele-i descuia. 
“Toţi: cu trăistele venea 
'Şi'de bani că le umplea. 

sss Uite Stângă că pleca. 
A : ciocoiul' se scula 
Şi da fuga prin mala, 
Şi după Stângă se lua. 
Care puşti, baros să-și ia, 

s6o Cura gleoânţe ca ploaia. 
Stângă, la ei că striga: 
— Mă nepoate dumneata, 
S'a apropiat moartea | , 
Ne-a tăiat drumu-acuma |“ 

s6s Intr'o' cânepă tuna, 
Ei acolo se băga. 
Până seara se'nsera. : 
gpăsta om cu cânepa 
Să-i lăsăm şi lui ceva“ 

570 O trăistuță: c'alegea, 
Cu cuţitele săpa, i 
Traista *n pământ că băga 
Bacrele-afar' că lăsa. - 
—„Ăsta om cu cânepa, 

575 Ce nea lungit vicaţa, 
Halal să-i fie blagal - 
Când; oiu zice bob" “de orz, 
S'o mănânce sănătos, 
El dela noi cu folos. 

sto Atunci. dincoaci | cti trecea. 
Cine, dincoa că-i: trecea ?' 

„ei, leană, 'foi. ca socu, 

'lon alu Dodolocu, . 
Drumu” la Vârf 'că ieşea . 

5s5 Şi-i da drept la. Gânzova:- 
Când oiu zice de-un lipan, 
Până la Gheorge Bilan, 
Că nu s'a văzut de-un an. 
Când în Gânzova venca 

59 La Bilan brama lovea, 
Nici cocoşii nu cânta: 

„lă tu, Gheorghe, dumneata, 
Poate- ăi mai ştii potecea, 
Să haiducim pe colea. : 

s95 Până o da zău, toamna, 
Să luăm de cheltuială, 
Ca să mai mâncăm pe iarnă“ 
Toată toamna haiducea ” 
Şi pravu' că-l arciua 

foo Şi frunza îngălbenea. 
—»Când_oiu zice trei lămâi. 
O să'mă duc mă, la Dii, 
“Foi, lleană, foi de soc,. 

„„Ca să'vă iau de barot, 
6os Câteva. gloanţe oiu luă,. 

Şi .barot oiu aducea“, 
Ioite-l în Dii se ducea» 
Cine prieten. avoa ? N 
Unu" Nicol Nicolcea, 

So Şi barot că le-aducea. 
Venea n pod la Beluina: 
La toţi pravu' le 'mpărţea.. 
Ete toamna-i apuca, 
EI din gură le spunea,. | 

îs Se! duc” la Dincoviţa... . 
E! acolo îi tocmea ” 
Care văcar. 
“Care porcar, pa 
“Ca să şadă „acica, 

&o Pân' o da primăvara. 
Când oiu zice trei, lămâi 
Eu mă. duc, iernez la Dii!: 
Când la Dii că se ducea,. 

Le Nicola “Nicolcea, 
625 Cocoan' acas” că-i. găsea, 

EL la. nuntă că era. ., 
" Cocoana se "nspământa:.. 
—,„Să chemi pe Nicola "mcoa tf” 
Dela nuntă, l-âducea. 

630 EL trăistuţa că. mi-o lua: 
PDA-A Nicolo; dumneata, 
la chiamă: “ți cocoana, 'ncoa. 
Ca să-i. mai piară “frica pe 
Traista, cu. bani. o lua, 

535 Şi 'n poală: io» "răsturna: 
—pSă. iernez șşi-eu-aciea.



Yo lună de zile sta.. 
Nicola se "nspământa , . 
C'o să-și pinrdă wicaţa - 

640 Şi-o să-i.ia. cuconiţa. 
„El la pașa se ducea: . . 
—,„Beg .Efendâm dumneata, 
Când oiu zice trei lămâi, + 
Voi poftiţi hoţia "n Dii, 

6s De trei zile, de. trei: nopţi 
Stângă. bea, se veselcşte, 
Refeneaua n'o plăteşte!“ 
Paşa. când îl auzea 
De loc cu sictir 'îi da, 

6so Pe Nicolcea nu-l. credeă, 
Pân” de trei ori. se 'ntorcea. 
Doi, trei gavaşi că mi-i da 
Pân' acas? la Nicolcea. 
Stângă cum îi ochica: 

655 „Haram să-i fie blaga, 
Zău, mă vându! căţeaua ll“ 
Cum gavașii că tuna 
Cot în cot că.mi-l lega 
Şi ln paşa că-l ducea, 

sto Când oiu: zice foi de nuc , . 

Şi mi-l băga 'n -tumurluc.. 
Q lună, două zicea, - 

Pașa la el că.mâna: .. 

—,„Lasă legea românească. ., 

66ş Şi mi te dă 'ntra turcească, . 

Să-ţi mai lungească viaţa!“ 
A Stângă când..auzea: 

A 
—„Nu las legea rominească ; 
Să mă dau în a turcească, . 

6zo Când oiu zice bob de mei, 
Că am copii. mititei, . 
Işi bat Crăinenii joc ge ci!“ 
Dacă vedea şi. vedea 
Şi cu zoru mi-l lua, .. A 

675 Şi mi-l lua de. mi-l turcca., 

“Un mangal de foc.că lua . 
Şi *n braţe că i-l punea: .. 
Si cu fruntea că-l pripea 
Până apa. că:l trecea, 

630 Miru” din cap îi scotea, 
Din lumele lui Stoian, 
Ii punea: lume Asan,.... 

Of, Asan Deli. Asan. 
Gavaz la paşa-l punea 

sas Până da primăvara 
Şi credinţa că i-o lua, | 
Tot ca gavajii umbla. 
Atunci Stângă că striga: 
—„Beg. Efendâm. dumneata, 

so Să-mi mai.dai copoii tăi.» 

109 

Si plec în icpurit cu ei”. .. 
Câna copoii că mi-i lua, 
Tocmai la Haiduc-Ceşmea. - 
De-acolo. mi. se'ntorcea 

€9s Şi da la Dincoviţa 
De-şi aduna el, ceata. 
Drept în Sârbia trecea, 
Pe unchiu-su că-l găsea, 
“Taman la porumb culegea: 

700 —;„Iţi pare ţie bine 
Cu copilaşii tăi, . -.. . - 
Da” săracii zău, ai mei, , 
Cum or mai petrece eil . 
Săraca nevasta mea, - 

șes Cum o mai petrece cal 
Ea cu .furca v'o torcea, ...:. 
Copiii şi-o arănea“. - 
Şi aci că. mil tăia, + =: 

Dincolo'n Țară - trecea. A 
po Când oiu zice foi. de fân, 

Lua pe-Dinu din, Cuşmir. 
Când cl acolo trecea, 
Stângă ursu că-l juca, 
Făioară că strângea; 

75 Până. Qa primăvara. 
Când oiu. zice ca spănacu', .: 
Işi vindea ursu la dracu” - 
Şi pleca. 'n codru, săracu'. 
Şi cu Dinu că: pleca, 

72 Unde ei că-mi însera:: 
Dară Stângă ce zicea: 
—„Mă, Dinule, dumneata, 
la să iei şi troaca. mea : 
S'aduci apă. de colea'.' 

125 Dinu așa că striga! 
—,„Nu cutez mă duce-așat 
Când. oiu. zice de-un areu, - 
Ja să-mi dai palosu' tău“ 
Cum palosu' că i-l da 

za El pin tufă mi-apuca, o 
-Troaca de pământ spărgez, 
Veste la. poteră da. pr 
După Stângă se ama... - 
Unghe pe. Stângă-l: prindea? 

7a5 Când. ociu: zicea. macului, 
“Tocma, 'n: Cheia Neamţului. . ; 
şi pe. Țară, că:l mâna, „. 

Calafat. l-aducea. . 
.Da” din. Dii cine afla, 

za Că e Stângă acica? . 
Paşa şi cu: Vlădica, 
Şi la Calafat, mâna, . 
Ca să-l treacă dincoace 
Că ..nu-i. .face nimica.
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Când dincoace i-aducea 
Pe Stângă că mi-l lua, - 
La berberie-l ducea, - o 
Și-unde mi-l tundea turcește 
Şi mi-l rădea berbereşte. 
Şi pe ei că sa punea, 
Răchiu cu mneze le da., 
Stângă "'ncepea a striga: 
—,„la, nepoate, ia :de bea, 
Că rachiul nostru-ăl dulce 
Nu ştiu pe. noi und” ne: duze. 
Ia, nepoate, iar de bea; 
Ja de bea rachiu cu mnere, 
Viaţa noastră așa piere“ 
Numatâta că striga, 
Şi-un gealat: bun aducea. .- 
Da' pe ei unde-i scotea? 
Aci la târgu-ăl de vite 
Unde sunt zile pierdute! 
Și gealatu' că. venea 
Şi ocol lu' Stângă-i da.. 
Când în călcâiu se 'nvârtea 
Și cu: sabia: trăgea,: 
Sabia i se frângca, | 
De Stânsă nu: se lipea.. 
Atunci: Stângă că siriga:: 
—„Nu mă necăji așa, 
Ci de-ăi “sta, m'oiu mânia, 
Ștreangurila de-oiu rupea: 
Cu dinţii eu te-oiu mânca. 
Beg Efendâm -dumneata, * 

, 

Să vă duceţi în Gazi Bair cojea 

785 
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La casa lui Nicolcea 
Este săbioara mea.. - 
Cu ca de mă veţi tăia, - 
Dar cu alta n'ăți putea. 
Deştu-ăl “mic de mi-l tăiaţi 
Atunci și capul luaţi“. 
Doi, trei gavaji se ducea 
Și sabia că i-o lua. -: 
A Stângă când o vedea: 
—,„Uite săbioara mea 
Ce-am imâncat pâine cu'ea 
Şi-o” să-mi piardă vieaţa 1“ 
Când la: gavaji că i-0'da :-: 
Pingă -Stângă se trăgea.. : 
Stingă cu ochii-l privea:, 
—wÂsta-mi pierde vicaţa!*! --- 
Şi zău, trage din lulea, 
Nu se uită neam încoa. 
In călcâiu că se "'nvârtea. - 
După cap că mi-l plesnea. 
Da' deodată nu-l'tăja. - i 
Vedea Turcii-l canonea 

Sro 

eco Şi pe gavaz blestema. -: 
Stângă când se: scutura - 
Sânge pe 'Turc ajungea, 
Și Turcu că 'niroza, 
Nărod prin târg că pleca. 
Atunci Turcii îl lua. . 
Mai frumos îl butbăcea, 
Cu cicic la cap îl lega 
Şi mi-l“lua de-l îngropa, 
Aci 'n grobiştea turcească 
Pintru să se pomenească 
La -boeri ca dumneavoastră, 
Și de-acum până "n 'vecie 
Şlavă Domnului să fe... 

Marin Mihai, Negovaniţ. 

a
d
 

Cântecul lui” Stâoză 

(La Valeni) , 

Frunză, frunză colelie 
Plecă Stângă 'n haiducie. 
Tovarăş 'pe cine lui? 
Pe Stancu, pe frate-su 
Şi pe Dinu Ismail, ! 
Yec:orul lu” Crăciun. 

"Să vezi Stângă, Stoian S.ângă, 
“Tovarăşii şi-i lua,: *: " 
Stângă ici, Stângă colea, 

ao Stângă la Dii că 'venca—. 
Cine naiba-l: învăţa 2— 
Si pe: capic intra: î 
lua gazdă unde trăgea? 
La naşu-su Nicolgea. | 
Aşa Stângă că-i. grăia: 
—„Ha, naşule 'dumneata, ! * 
Adu vin, adu''rachiu,! 
Adu vinu" “cu: vadra, 
Rachiul cu :ocaua; * 

so Adu vin nemăsurat:!: 3: 
Ţi-om da bani -n:n :măraţ'i 
Naşu-su de: auzea a 
Le da vin, le da rachiu. 
Pea-al de Stângă se'mbăta. 
Da Nicolgea ce: făcea? : 
Pe ci beaţi când îi vedea. | 
Yuga prin oraş că'da.. -" 
Mai întâiu unde:mergea? ': . 
La Husiin Paşa... .. .. i: 
De departe -se “ruga, 
Mai: de-aproape *'ngen::chia 
Și poalele-i săruta îi. 
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Şi 'din gură că-i grăia: 

—,„Efendâm şi dumneata, 

35 Ce-aţi poftit voi hoţia, -. 

Că se plânge raiaua ? E 

Săvezi Stângă, Stoian Stângă-— 

Cine naiba l-a nvăţat? — 

De pe capie-a intrat » 

so La mine *n  cârcium'a "t:as 

Şi-a "băut de s'a 'mbătat, 

Cum suat ei buni de legat”. : 

Husăin Pașa de-auzea - 

Vorba'n samă. nu-i * lua, 

45 Pe Nico!gea-l: 'sictirea. 

Nicolgea nu s> lăsa 

Şi la: Cheiabeg mergea. - 

De departe. s2 ruga. 

De-aproape, Îînzen- chia. 

„se Şi poalele-i săruta: : N 

Şi din gură că-i . grăia: .. 

—,Efendâm şi dumneata, 

Ce-aţi „poftit „oi hoţia, - î- 

Că se' plânge raiaua i 

55 Săvezi Stângă, Stoian Stângă-— 

Cine miba-l-a *nvăţat 2-— 

Că pe .capie-a intrat, : -. 

ja mine n: cârciuma tras i 

Şi-a băut de s'a ."mbătat, 

s Cum sunt ci bini de.l-gat 

Cheiabeg de auzea Pi 

Vorba'n simă nu-i | 

Pe Nicolgea-l s'ctirea. 

Nicolgea nt '52 lăsa -.:? 

Şi la Macsulul mergea... - 

De departe se ruga. EN 

De-aproape. înzen- chia 

Şi poalele-i săruta -... 

Și din gură că-i grăia: 

70 —,Efendâm şi dumneata, - 

Ce-aţi poftit oi .hoţia, --. 

Că se plânge raiaua î.en 

Si vezi Stângă, Stoian Stângă — 

Cine naiba l-a *nvăţat 2+ 

75 Că pe capie-a intrat, vi: i 

La mine n cârcium'a tras: 

Şi-a băut-'de sa *mbătat,. 

Cum sunt ci buni de legat. 

Macsulul “de auzea . 

to El potera ridica i 

Şi cu Nicolgea pleca. . 

Când de crâzm'apsopia 
IE 

Şi Stângiă “când “îi vedea, 

„EI deodată se îrezea,, 

25 Usa la crâşmiă *nchidca . 

Cu dosu' la ușă sta 

lua, 

î
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Până cisma o trăgea. .. 
Afar” lă poteră-ieşea, 

Prin 'poteri abătca, pa 

co Cu cisma că mi-i bătea, „: 

Niciunul nu-i cuteza. i '- 

Un câine! de armăut 

Nivalii pe Stângă da, 
Pe Stângă "n braţe mi-l lua 

9s Mâinile î le frângea. E 

Potera pe-el nivălea,;.. : 

Până pe Stângă-l lesa, 

Tovarăşii că fugea. -*. 

Şi pe Stângă mi-l lua, 

zoo La Macsulul îl ducea, 

O săptămână-l ţinza 

Şi pe Stângiă..îl turcea., 

Lumele ile schimba, . . > 

Vezi din lume ceştinzşti 

“sos li puse-altele turceşti 

Din Stoian, Deli Hasan. 

Pe Stângă : colziu-l - punea. 

Stângă prin târg s2 "mpl.mba, 

Cu -naşu-su':s2 'ntâlnea,. : 

sro Aşa. Stângă că-i grăia: 

—,0, naşele, dumneata, 

„Da ştii,. naşule, da” nu ştii 

Veni-v'o toamna ca mâine, i. 

Voiu pune mâna pe. tinc,. . 

13 De mi-ăi: scăpa, să fiu câine, 

Să fiu câine lege'ra, E 

De-i scăpa din mâna mea!” . 

Să „vezi Stângă ce:făcea? . . 

Iar prin sate că pleca! i 

20 Să strângă rimăşița:  » 

Ce-a băut la işcodrea - 

Şi n'a' dat nicio para. - 

Mergea *ntâiu la: Coşava. 

Mai întâiu unde trăgea? 

La Marina lu Lubeniţă, 

Stângă - de-afară . striga: 

—u„Marine, frate Marine, 

„Ad'o'nco! rămăşiţa 

Ce-ai băut la .ișcodrea 

Și n'ai dai nicio para i 

Da” Marin dac'auzca 

El trei franci: mi se știa, 

Stângă patru îi cerea. 

E! și patru că mii da, 

133 De belea se curăța. 

De-aici Stângă mai mergea - 

La Nicolina Strâmbeana | 

Şi de-afară că striga: 

—,Nicolină, dumneata, - 

d'o'ncca rămăşiţa 

123 

132 

140 A
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Ce-ai băut la işcodrea. 
Şi n'ai dat nicio para!” 
Nicolina doi franci .se ştia, : 
Doi franci că lua . 

145 Şi-afar” la Stângă ieşea. 
lară Stângă nu-i primea, 
El trei franci: că mi-i cerca. : 
Nicolina de-auzea, - 
Fuga în-bordeiu că da. ! 

so Stângă afară-mi. şedea, 
„La: Nicolina-mi striga.: 

Nicolina auzea, E: 
Auzea ori n' auzea 
Lui Stângă nu-i răspundea,.. 

155 Atunci, Stângă că-i zicea: :- 
—„Auzi,:- curvo, ori n'auzi, .. 
Ori 'n'asculţi de vorba m:a,. . 
Cum o să-ţi: scutur zăvelca!'”? 
Nicolina” de-auzea, : E 

160 Afar! din - bordeiu ieşea, 
Pingă Stângă fuga da, 
Pe mahâla se . ducea, : 
La comşii -un tzanc cerea ; 
Și lu Stângăm mână-i da,. 

163 De belea 'se curăța. 
Stângă 'de-acica pleca, 
Lui multă -grijă-i era... 
Un' să-şi găsească tovarășii ?. - 
Da şi prin Gumătarţi— 

1ze Tovarăşii şi-i: găsea. 
Ei -vacile:. le păzea. .: -. 
La ci Stângă că mergea 
Și cu ei că mi-şi vorbea: 
—»Voi vacile de-oţi păzi, 

175 Frunză verde colelie, 
Pân'o ieşi: lumea'n vie”. 
Stângă la. Dii că pleca, . 
Şi ducea rămășşiţa.; .-. „. 
El prin Dii se învârtea 

15 Până toamna că venea, 
Negustorii ?n vii ieşea. 
Uite, pleca şi Nicolgeal . 
Atunci Stângă de vedea 
Tuga la Gumătarţi da, i 

23 Tovarăşii şi-i lua ! 
Și cu ei că micţi pleca, 

Drumu' Beluinei lua... - 
Când la 'pod mizși ajungea 
Hi pe sub. pod se băga, 

2go Loată ziua că păzea, 
Până scara. că'nsera, 
Putin'le la Dii mergea. *-: 
Uite, vine - şi: Nicolgea.!! 

Stângă 'n' samă- nu-l băga. 
195 Da” frate-su îi grăia:. » 

—»Uite, nană. Nicolgea, 
Scapă dela mâna mea!” 
Atunci Stângă că-i grăia: 
—»„basă-l nu l-ai mai lăsa, 

aco Că i-am aflat lui via”. 
Când bine nu înmurgea 
De sub pod afar” ieşea 
Şi. din crac în crac sărea 
Până'n Babina bârda. 

05 La colibă-i ajungea, 
Acolo hora juca... N 
Stângă sta „şi mi-i privea, . 
Până hora se spărgea. 
Toţi pleca de se culca.. 

20 Da” culegătorii lui Nicolgea,! 
Ei în colibă intra. | ” 
Şi Stângă mi se ducea, | 
Uşa că le închidea 
Şi veriga le punea, 

25 Pân” la ziuă. mi-i ţinea, 
De ziuă se lumina . 
Teată “lumea 'n:vii intra, 
Toată lumea culegea. | | 
Frunză, frunză d'un sporis, 

220 Da-i 'Nicolcii stau închişi. - 
Stângă Ja ei că mergea, 
Soarele la prânz venea. 
Drum din colibă le da. 
Așa Stângă le spunea: 

225 —„Târnele- 'n mână le luaţi, 
Pe rânduri vă .rânduiţi 
Şi de min? să nu vorbiţil“ 
Num” atâta.le spunea., >» 
Iară Stângă ce. fiicea? 

230 Se trase” în cap de. vie 
Și se băgă în scumpic., 
Stâng” acolo că-mi şedea... 
Uite Nicolgea vencă, : | 
În capul vici trăgeă 

235 Şi boii îi dejuga . 
- Şi la putină mergea. 
Când în .putină se uita, 
Putina . goală. vedea. 
Unde. 'ncepea a 'njura;! 

240 Le 'njura pe mamă-sa, |. 
Ce n'a umplut putina? 
Dară Stângă de-auzea 
Pe cl inima .nu-l ribda, 
Din scumpie:afar” ieşea. . 

243 Nicolgea cum îl vedea, 
Fuga Nicolgea îmi. da.



Dară Stângă ce făcea ? 
Unde mâna o punca, 
Poturii şi-i ridica, . 

230 Când din crac în crac sărea 
Trei rânduri de vii siărea, 
Pe Nicolgea l-ajungea, -. 
Dreapta m păr că mi-i punca, 
In stânga palos ţinea, 

255 %e Nicolgea-l judeca, . 
Aşa Stângă că-i grăia: 
—,0, naşule, dumneata, 
Nu-ţi fu milă şi păcat 
De pe mine.mă turcişi, 

75 l.umele mi le schimbaşi, 
Din lumele creştineşti 
îmi puseşi alt turceşti, 
Din Stângă, Deli Hasan?“ 
Dar Nicolgea de-auzea 

255 De loc din gură-i grăia: 
- —,Hai mă Stângă, dumneata, 

i-mi fă, frate, judecata. 
Că, de-ai fi pe mâna mea, 
Nici nu te-aş mai judeca 

=z0 De cât capul ţi l-aș lua“. 
Stângă-atunci de auzea 
De loc din gură-i grăia: 
—l-auzi, colo, boala rca, 
Când i-oiu zice solz de peşte, 

223 Încă mie-mi mai vorbeşte!“ 
Dreapta n păr că mi-o ţinea, 
Im sus de pir l-ardica 
Si cu palosu' trigea, . 
Capu' lu' 'Nicolcea lua. 

230 Dară lumea de vedea, 
“Voată lumea că fugea, 
Viil! le. năpustea. 
Stângă cu tovarăşii | 
Nainteu lumii ieşca, Ne 

295 lumea 'ndărăt întorcea, 
"Aşa Stângă le spunea: 

—,Intorceţi-vă 'ndărit 
De vă culegeţi munca. 
Eu cu cine am avut 
Vite mi l-am izbândit“. 
Wite Stângă că fugea, 
he tovarăşi se despărţea - 
Stângă ici, Stângă colea, 
*tângă trece Dunărea, 
Prin vad pe la Praova. 
Si pe Stângă mi-l prindea 
da Cheia Neamţului. 
îndărăt îl aducea, . 
Vară n Dii că mi-l băga. 
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zoo Două, trei zile-l ţinea! . 
Până Paşa că veneu, 
Judecata ' i-o : fiicea ; 
Şi pe Stângă că-l-lua, 
Când  oiu zice foi de nuc, 

3s Colea *n vale la culuc. 
Pe Stângă-l îngenunchia, 
Doi Ţigani că mi-aducea,. 
Lu' Stângi capul să-i ia. 

“"Țiganii când îl vedea 
ze Incepea a tremura, 

De el nu s'apropia. 
Paşa pe Tigani suduia; . 
Capu' lu” Stângă să-l ia. 
Şi Ţiganii de vedea 

zis Pe lângă cl se trăgea 
Cu ieteganele-amândoi da 
Capu” lu' Stângă să-i în. 
Amândouii se frângca. 
Niciunul cap nu-i tăia. 

zao Atunci Stângă “că zicea: 
„Mă, “Țigane, dumneata, 
Nu mă. canoni așal 
Bine sama ca să ici 
La "ncheetura părului 

25 Aci e şi "'nchectura gâtului“, 
lar Țiganii că mai da, 
Capu” iar. nu i-l tăia.: 
Pân” Stâusă nu poruncea, 
Palosu' lui l-aducea. . . 

-a30 Când palosu” lui venea 
Numa odată fluştura A 
Şi capu” lui i-l tîia. 
Stângă tăiat cum era 
in picioare se scula, . 

335 Pân' la olării fugea 
Si-acolo se "'mpicdica 
Si Stângă jos că-mi cădea. 
Acolo Stângă murea. = 
De-aici pe Stângă mi-l lua 

"340 Şi la grobişte-l ducea, 
Pe Stângă mi-l îngropa, 
Frumoasă crucc-i punea 
Şi lumele-i le scria, | 
Cine pe drum ciă trecea: 
Şi crucea că i-o actea 
Şi pe Stângă pomenca.—, 
S'o pomeni și-acuma, 

34 

Stan Mitruţ, Stanotâra “
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Cântecul lui Stângă 

(La Pădureni) 

Când oiu zice şi-o lelca,.. 
Stângă din Isicova, 
Când oiu :zice colclie, 
A plecat în haiducic. - 
Nu plecă de sirăcie” 
Şi plecă de dușmănie. 
De făcea, de nu făcea, 
Pe dreptate le trăgea. 
Să vezi Stângă ce lucra. 

so El la foc aragna sta,. 
Liuleliuşa-o aprindea, 
Fumu'n cer că s'ardica. 
Cu Alăriuţa, fie-sa, * | 
Cu ca, frate, îmi vorbea: 

15 —„Miăriuţă, fata mea, . ! 
Ciumegelu'n mâna-ăi lua MR 
Să te duci un'chi-oiu mâna. 
Când 'oiu zice .foi de macu' 
Pân' Ja fratele meu Stancu, - 
Când oiu zice de-un pelin, 
Și la nepot” Crăciun, 
Când oiu zice foi ca litru . 
Și la văru-meu Dumitru. 
Când oiu zice trei măsline, 
Chiamă-i, fată, pân' la mine 
Cam o vorbă să le: spun, 
Saudi nepot Crăciun“, 
Mariuţa de vedea! 
Ciumegelu'n mână lua 

za Și “pe drum, frate, pleca, 
La toţi veste că le da. 
Acas” la Stângă venea, 
Bună vreme că mi-i da: 
—„Tu, mă uică, dumneata, ! 

3s La ce nc.chemi aicea 2“ : 
Dară Stângă le spunea: ! 
—„Bre' frate-mceu, Stancuic, 
Și tu, văru-meu: Dumitre, 
Si tu, nepoate Crăciune, 

se Eu vă chemai pân' la mine! 
Să vă spui o istorie, ! 
Si plecăm pe haiducic. 
Nu plecăm de sărăcie, 
Și me 'ceim lde dușminie, 

45 Că de fac, de nu le fac 
Tot pe dreptate le trag, 
Barem să plec să le fac, 
Să ştiu pentru ce le trag, 
Vai.de ca comșia mea, 

„50 Că tot ca, vezi, mă pâra, 
Când oiu zice de-un pelin, 

La
] 

% o 

2 ta
 

, 

La Căpitanu'n Negotin“, : 
Dară ci când auzea: 
—s»lu, mă: uică, dumneata, 

ss Când oiu zice colălie, 
De “mult am fost să-ţi zic ţie 
Să - pleciim isin: n haiducie' 
Stojan Stângă de-auzea * 
Mândră masă Ge punea, 

6o A bez, frate, și mânca 
Şi prea bine se 'narma. 
După el, vezi, că mi-i lua 
Și de-acica că pleca: 
Când 'apele adormea, 

65 La mijlocu' nopţii,: fa, 
Stele pe cer fricărea, , 
Roao pe pământ cădea, : 
Nici țipăt nu s'auzea. : 
Stoian Stângă und” mergea? 

ze În pimniţi la Tiova.: 7 
Trei zile, trei nopţi şedca, 
Cu frate-su se vorbea: 
—„Ală frate-meu, dumneata, 
Veniţi după mine "'ncoa, 

75 Să -mergeţi und” voiu “chema, 
Să mergem la 'comșia mea, 
Ca să mă prostesc cu ca, 
Ca să-i tăcm și mâţa, 
Rău' mita mâncat viaţa 

so Și după cl că mi-i lua, 
La mijlocul nopţii, fa, 
La coinşia lui se 'cea, 
Pe coşu' ci se bipa,, 
În sobiţă că tuna | 

5 Și ca pe oi îi tăia, e 
Mai la urmă şi mâţa: 
Să-și rostuiască-inima. 
Și de-acica ci pleca, 
Călca ici, călca colea, . 

ge Când oiu zice suminoc, 
S'apropia de Timoc. 
Atunci Stângă le zicea: 
—„Mă nepoate, dumneata, 
Veniţi după mine: mcou ! 

95 Când oiu zice suminoc, 
Să trecem peste Timoc; , 
Când oiu zice de-avriimeasă, 
Să fugim în ţara turcească”, 
Dincolo''Timoc trecea, 

1c0 Unghe Stângă se oprea: 
In pimniţi baş la Chiovu. 
Ja cui pimniţă trăgea? . 
Doamne, l'a lu' Moş Chiura 
Când -oiu zice de-un măr criţ, 

105 La lu' Ghiura din Priteuţ.



. 
Toată noaptea bea, mânca, 
"Vin din butie tocea 
Şi de nima nu grija 
Pân” soarele răsărca, 

ao Pe drum în.deal când privea, 
* Iote vine Moş Ghiura! *. 

Când oiu zice de-o cicoare, 
Vine Moş Ghiura călare, 
Când oiu zice de-un copaci; 

ss Cu „ploştile în disagi. 
La pimniți cum ajungea 
Calu 'n.uşzii că-l lega» 
Şi -pinniţa - descuia. 

Stoian Stângi ce-mi lucra? 
a20 Oţiicailalţi îi pitula, 

După butic-i băga, 
EI deasupra se suia 
Moşu” vin în troc tocea.. 
Si ploştile le umplea , 

223 Alândră masă de punca.: 
Să vezi, Moş Ghiura mânca 
Si el vin, frate, când bea, 
A la vale se 'nchina, 
Vin, frate, din :troc de bea. 

ae Când ochii 'n sus arunca 
Pe Stoian Stângă-l vedea , 
Că din cap îi clătina 
si din dinţi cum îi scrâșnca: 
—,/Ține-ţi câine, inima, 

335 Să nucţi? plesnească fierca !* 
Si jos Stângă mi se da: 
Mă moşule, dumneata, 
Nu te teme tu așa, 
Taci și:nu te spâni: ânta, - 

240 că nu-ţi fac cu nimica. 
Eu de tine ra'aș ruga, 
$i'să nu spui la nimay 
Să mă găzdueş ti în pimniţa ta. 
Când oiu 'zice:-de-un susaiu, 

+5 Să-mi aduci decât mălaiu, : 
Când oiu zice colălic, " 
Că tu 'să-mi fii gazdi miel” 
atâta vorbă spunea 

“Moş 'Ghiura că-mi zicea: 
13 so 2bre Stoene, dumncata,, 

Mânca-ţi-ar taica gura ! ! 
Și toață călctitura, | 
Nu te „spune taica la nima. 
Și ce-ăi cere-oiu și-aducea, 

355 ce ţi-o cere inima i 
î Moş 'Ghiura de-mi vedea 

“nisagii pe: cal punea i 
Şi calul: încăleca! ! 
vu acasă se ducea”: 
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160 Şi la baba poruuc ca! 
Două: rațe de tăia 
Și un purcel că îrigea, 
Patru pâni mândre făcea. 
Cind soarele apunea * 

63 il pe cal că le punca 
„Şi la pimniţăile “cca, 
"De mâncare le ducea: 
Si 'ndărăt ci. se 'mtorcea 
Și nimenea nu afla. , E 

170 Il ţinea azi, îl ţinea mânc, 
Il ţinea fo lună de zile. 
Din -lume că se afla, 
Veste lu' paşa de-i da, 
Când 'oiu zice mirodii, * = 

275 Să vezi, la Paş” al din Dii: 
Şi pașa când auzea . 
Mare -poter” ardicu,: | 
După Stâng' o trimetea. * 
Dară Stângă. o afla, 

1so Fuga de-aicea că da. 
:Unde Stângi se muta?- » 
Când oiu zice; de-un măr crăţ, 
In sat la Isinoviţ.. 
Acolo - când. ajungea, 

+33 Gazdiă» pe. cine-şi prindea ? ? 
Când oiu-zice. de-un bujor, 
Pe Miai a lu' Fuior. : 
EL în podică mi-ș suia. » 
'Şi-acolo '-că mi-i păstra, 

10 LC da, : frate, bea, mânca, 
Şi nima că nu'afla. e 
Când _oiu zice rosmalin, „ 
O săptămână de zile. 
lacă potera.că vine 

195 Stoian Stângă de. ribda. 
vână seara însăra,. 

“Yuga de-aicea ci da. 
Unde, frate, se muta?! ! 
Când oiu 'zice foi de. soc, 

200 Baş.in sat la: Grascor. | 
Da' gazdă. pe cin” prindea-? 
Când . oiu ' zice peliniţă, i 
Prindea pe unu' Tufiţi.. - 
Tufiţă -când: îl: vedea, 

203 Un berbec cl le tăia, - 
„Au întreg că. mi-l frigea, 
Mândră masă de 'mtindea, 
“Toată. noaptea bea, mânca, . 
Şi de gazdătil ţinea. 

210 Când oiu zice trii. măsline 
Da-l ţinea, vezi, fo. trei--zile. 
Trei zile când sc 'mplinea., 
Stoian. Stângă se scula! !
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Hoţii după clîilu, :, 
215 Pe drum la. vale pleca, 

Călca „ici, călca colea, | 
Unde Stângă sc oprea ?.. 
Doamne, la Haiduc Ceşmea, 
Unde trece hasnaua, : 

220 Când oiu. zice :foae lată : 
Dela paşa. Petco din Griimadiă. : 
Stângă pitulat şedea, 
Soare m chindic venca. ; 
Când Stângă la deal; privea 

225 Au la deal cam pe şuşca,. 
Jacă vine haznaua, 
Hasznagiul fluerând, - 

- Caii după el mergând. . 
Dară Stângă de vedea: 

230 —,,Bre nepoate, dumneata, 
Staţi puţin. voi 'acica, 
Lăsaţi-l pe mâna mea lt 
Atât Stângă de zicea - 
Lângă drum că. se trăgea 

235 Cu căribin' odată da. 
Şi arept în piept îl lovea, 
Griimadă jos îl: trântea 
—»Bre_ nepoate, dumneata, 
la. veniţi la mine 'ncoa 

20 De-aridicaţi voi: blaga, 
Că-i răpusei viaţa“, 
Ailalţi, frate, alerga, 
Disagi cu galbeni de lua, 
In dos în deal îi trăgea. 

25 Da' pe haznagiu, îl lua | 
Şi pe cal bine-l lega,, -::. 
Pe drum, la valc-l mâna,;:. 
Il mâna n. Dii la paşa., 
Caii 'n Vidinjajungea: | 

ase Paşa haznagiul mort îl vedea. 
Da” blaga ce nu mi-era, 
Cu pumnii 'n cup că mi-ş da: 
—„Of săraca maica mea, 
Stoian. Stângăi, ia vezi, fa, 

255 Rău. ne arse acuma, ; 
De ne luă toată blaga!“ 
Multă. poteră mâna 
După Stâng” o: trimetea, 
Da' Stângă unde fugea ?. 

„ta Când oiu zice solz de peşte, 
Se oprea la Apa. Rece, 
In gaură de piatră tuna, 
“Toată -ziaua că şedeu,: 
Da: „gazdă. pe cin* prindea ?, 

25 Când oiu zice. şi:o. Jalea 
Be Moş Stan: din Rabova 
Ci-i cânta cu lăuta,. Ia 

+ 

Stoian Stângă mi-i zicea: 
—„Când oiu zice otrăţel, 

270 Cântă-mi, Stane, frumuşel, 
Mănâncii carne de miel 
Şi bea vin din . burdușel“. 
Stoian Stângii se punea. | 
Paloşu' n pământ. înfigca 

275 Fesu 'n paloș laşeza,. | 
Mânile mdărăt ducea * : 
Și se punca de juca... 
Stan cânta cu lăuta,. 
Şi când scara însăra - 

230 Fesu' de galbeni umplea 
Și pe Stan îl dăruia: : 
—„Uite-l, Stane, ce-ţi. dă taica ? 
Acasă mi te-ăi ducea 
Şi să mi-ţi spui maicti-ta 

255 Au mălae ţi-o fiicea, 
Şi n traistă ţi le-o punea, 
Să vii iară la taica | 
Să mai îmi cânţi câtăva 
Să-mi. veseleşti inima“. 

290 Stan acasă se ducea, 
Galbeni mumă-sa mi-i da 
Şi. Stănuţă-i povestea - 
Cum să facă muicâ-sa. 
Când zorile st vărsa, 

295 Mălae ?n traistă baga! | 
Lăuta cu cl o lua: | 
lar la Stângă se ducea 
Toată ziua că-i cânta, 
De pe Stângă-l veselea. 

300 Ședea, frate, cât şedia, 
Când oiu zice solz-de peşte, 
Şade Stângă.'n Apa Rece - 
Şi de nima nu grijeşte. . 
O lună când se "mplinea 

505 lacă-l' afla: potera; 
„ Zâna potera venea 

Pe Apa Rece-l cita, 
Ailalţi în piatră şedea, 

: Dară: Stângă ce făcea? . 
so Deasupra de izvor se ducea, 

Într'un păducel se suia, 
lacă. potera venea | 
I-a izvor se dupleca, 
Să vezi, apii toţi d» bea. 

315 Când în păducel privea : 
Pe. Stângă că mi-l vedea. 
Buzele “n guri le pleznea, 
Şi. ca varga tremura 
Și pe fugă se. punea 

zz0 "N toate părţile fugea. 
Stoian Stângă se râdea:



—„De. ce-mi fugiţi voi aşa, 
Nu-mi veniţi la mine 'ncoa . 
Să-mi vedeţi puterea mea?“ 

«gas De-aici Stângă că pleca 
Că l-a aflat potera. 
„Unde Stângă se oprea? 
In Vidin că se oprea. Da 
In Vidin când ajungea 

ao La gazdă la cin” trăgea ?. 
La. jupânu”. Nicolcea. ' 
Jupân Nicolcea-l :vedea 
In catu-il de sus îl suia . . 
Să nu afle cineva 

aş Pânii sara de 'nsera. 
Stângă oţii cu el lua 
Şi m Juntrie sec punea 
Dincolo :'n Ţară trecea,. 
Când oiu zice de trii: foi, 

30 Să ia blagă la ciocoi. .: 
Blagă dela ei lua... 
Traistele că le umplez. - 
Și. n luntrie se punea, 
Cu ele m Vidin venea: 

345 La jupânu' Nicolcea. 
Galbenii, ziua-i „usca, 
Pe cergă el mi-i punca 
Şi Ja soare .mi-i usca. ... 
Gaibenii că mi "'mpărțea 

3so La tot. natu” partea-i da, * 
Da” lu' Nicolcea vezi, fa, 
Lui parte că nu-i făcea. 
Nicolcea se mânia -. - 
Drept la paşa se ducea: 

355 —„Efendi „tu dumneata, - 
De ce faceţi voi aşa, 
Când oiu - zice mirodii, 4 
De : primiţi oţia:m Dii,; - 
Când: oiu zice trii măsline, 

ao Au sulacu "n 'cas':la mine?“ 
Da” paşa când auzea: . 
—n0f, sirac de'maica mea, 
“Când oiu zice mirodii, '., 
A venit Sulacu 'n Ghii, 

365 Gând: oiu zice colălie, 
Să mă.tae.şi pe .minet“ 
Câţi găvaşi el. că-mi. avea 
Au. la Stângă-i »trimetea, . 
La jupânu!' Nicolicea, 

370 A casa. i-o ocolca. -. 
Stoian. Stângă. de. vedea 
La fereastră. s'aşeza, 
Ma fercastră "m. TFuşci să 
Fratesu . Stancu plângea: 

375 —„Stai, mă Danii, de nu da, 

. 

dea. 

li? - 

Ni s'a răpus viaţa, 
Stai, nană, să ne predăm,. 
Zilele să le lungim, 
Când oiu zice murile, : i 

3so Că ne vându cânilel!“. -. 
Toti puşti pe gcam lepăda 
“Tâmti-afară "ncă dârma. 
Turcii-atunci dacă vedea: 
Pe Nicolcea trimetea 

385 Au la rând că mi-i lega. : 
Pe mâini la Turci îi dădea, . 
Au legaţi şi ferecați, 
Cum .sunt buni de spânzurați. 
calcă ici, calcă colea,. 

3şe Mergea cu ci la paşa. 
In .păsmăngea-i închidea, . 
Inchişi acolo-i ţinea. : 
Pe urmă că-i întreba: ..» 
"—„Bre, Stoene dumneata, 

395 Cum îţi cere inima, 
Vrei, |sinco, să te prăpădesc . 
Ori. îmi vrei să te turcesc? 
A, da Stângă cum zicea? 
—,„Bre Efendi dunncata, 

so Eu îmi cerc inima, 
Decât să mă prăpădesc, 
Ba mai bine mă turcesc. 
Aş mai vrea să mai trăesc ! 

"Şi pașa când auzea » 
sos Câtă turcamă mi-era. 

Toţi aci se aduna, 
Când oiu zice de-avrămeasă, 
Ca pe Stângă să turcească. 
Bandile .că le cânta. 

sro De-aci cu Stângă pleca 
Cu. ei în gemie mergea, 
Doamne, și mi-i boteza 
Carnea din trup le-o. tăia, 
Le:o. da 'n gură de-o. mânca. 

4.5 Da" care naș le era? 
Baş jupânu' Nicolccal  .., 
Carnea cu foarfeci tăia, 
Le da 'n gură de-o mânca, 
De işi: păgânea legea, 

+20 -epiida legea creştinească. 
Şi se băga 'ntr'a turcească. 
Şi 'Nicolcea-i boteza. 
De în lumele Stoian 
Le punea. Găvaz Asan,. 

425 Din. lumele Crăciun: 
], le punca Ismailă, 
Din lumele,.. vezi, Dumitru, 
Ie. punes. Asan ;Xlamutu, 
Da” din lumele, vezi, Stancu 

ps
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le punea Arap Buzatu, | 
Și pe-aciea :mi-i ducea 
Au la sarai la pașa. 
Pe-aciea că : asculta 
Pin sobii de miitura 
Câă este, vezi, iarna, 
Aci prin :sărai. şedea 
Când venea primăvara 
Stoian : Stângă se ducea ...: 
Cu urcioru n mână, fa, 
La Dunăre-apă să ia, 
Cucu cântând l-auzea, 

„Dincolo *n ostrov. cânta + 

..445 

„a 

De-mi. răsună . Dunărea. 
"Ncepea Stângă de plângea, 
Ochii la. deal mi-urunca 
Pomii m vârf la potiga, 
Pomii: mfloriţi: că vedea.: 
Ti. cu pumnii ?n piept îşi da: 
— Of, sărac de , maica mea, 
Cum. să fac cu acuma. -. 

„Să mă scăp cu de-aciea; 

4 

45 u 

Să. rostoesc inima 2% 
ludărăt cu urcioru' venea 
Şi la paşăise ducea: 
—Beg Efendâm dumneata, 
Iliu de tine m'aş ruga, . 
Când _oiu zice deo cicoare, 
Di-mi o puşcă 'm vânătoare, 
Când oiu „zice de-un ttrifoiu. 
Și să-mi dai iu un copoiu, 
Eu în vânat m'oiu ducea, 
Mult, puţin ce-oiu. câştiga 
Tot la tine-ciu aducea!“ 
„Paş”. atunci dacă-mi vedea 
Puşcă lui Stângă de-i da 
Şi un 'copoi iar așa, 
In vânat: că-i trimetea. 

„Stângă copoiul şi-l lua, 
"Pușca. la spinare, fa, .: , 
La deal din Vidin ieşca, 
Când, oiu zice de-un lipan ' 
La “ciutură la liman. - ..: 

„Copoiu”, de gât lega: 

„475 

„to 

Şi cu apă mi-l uda ELI 
Şi cu joarda il bătea, 
Numai spumă îl făcea .. 
Și "'ndărăt: îl: chiotea 
Ca să-l vadă, şi paşa. 
Copoiu  'n sărai „fugea, 
Cu limba scoas' ajungea, 
lari paşa că-l vedea:, * —n Of, sărac. de maica mea, 
Iar. îmi scăpă- Sulacu-acuma 

Şi-mi răpune viaţa 1“ 
483 drângă de-aciea ..mergea; .. 

Când oiu zice siminoc, - 
Au. în sat la Calinic. 
Acolo când ajungea 
Au gazdă pe cin” prindea? 

+9 Când oiu zice siminoc, 
Pe Dumitru-ăl. din Calinic: 
I-a livadie:l găsea, : 
Moş Dumitru fân strângea, 
Taman îl copisălea. 

+95 Stânpă din dos îl striga: 
—„Ală moșule dumneata, 
la lasă nu mai strângeau 
Şi acasă te-i ducea, 

„_ Boii la car i-ei punea 
soo Să vii tu pân” aciea,: 

Fân în carătii punea, 
Noi în fân ne-om pitula 
Să ne duci la: casa. ta 
Să nu ne vadă nimal!“. 

sos Moș Dumitru-acas' mergea, 
Boii :la car. înjuga; 
L.a livadie-mi venea - -! 
Fân acolo 'n car punca 
Şi pe oţi că, pitula, 

sro Punca -fân pe deasupra. 
La -cina mare se 'cea 
Acas”. cu. ei ajungea, 

> El-în pod că mi-i suia 
Le da de bea și mânca : 

sis Să nu priceapi nima.! --, 
Soare la prânz: când venca 
Moş Dumitru mielu-l tîia 
Pi lângă foc îl frigea. 
lac” ajunge potera, : 

sz După Stângă că-l. căta..- 
Stângă 'n pod se .pitula. 
Moş Dumitru de vedea 
Nainte la Turci icșea, 
Şi casă că mi-i chema, 

s23 Moşu masa le punea. 
Turcii la masă mânca. : 
Stoian Stângi *'n pod şedea. 
Parcă naiba-l învăţa ” 
Cu palosw de:săpa.-. 

530 Deasupra de Turci, vezi, fa, 
Pe masa lor se pi.. 
Moș Dumitru: de vedea 
Pe scară "n sus:se suia 
Şi 'ncepea'de zităia, .. .: 

535 —yÂsta, vezi, ce mâţa : mea, 
Totdeaună-mi face-aşa“, 
Și Turcii. dacă-mi vedea -
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-Lor cam în gând le dădea Și nu ce nimic în ea 
Că aci Stângă cra. | „Au din cap îmi clătina,. 

so Masa 'ncărcat'-o - lăsa - Culepătorii 'njura. 
Şi pe fugă. sc. punca. 595 Când îndărăt sama lua | 
Stângă de-aici se muta,: Pc Stângă_ că mi-l vedea, 

-* Când oiu zice colălie Buzele. 'n.'gură-i plesncu,. 
„La Sfeti. Petri la mânăștire. Sânge nchegat ci cură. 

sas Toată var” acolo şedea . Da' Stoian Stângă: zicea: . 
Aloş Dumitru-l arănca. 600 —„Ală naşule, dumneata, 
Crâstovu' vezi; când venca; Stăi, nu-ţi fie fric” așa 
Viile se culege . Şi să-ţi sărut eu mâna 
Stoian Stâng” atunci zicea: : „Să ne prostim câtăva. 

iso —,Bre'.nepoate, frate-meu, : Când oiu zice trii măsline, : 
Bre, Stancule dumneata, | : 6oş De când .umblu după tine 
Veniţi după mine mcoa;: Să-mi fac cu chefu' cu tine: 
Când oiu zice şi-o lelea, ... Cum ţi l-ai făcut cu mine“. 
In vii la Dincoviţa, , Cu palosu-odată da 

sss Pân' la naşu' Nicolcea - Carne din trup că-i tăia: , 
Ca să-i sărut cu mâna - 60 —„Na, nasc, mâncă-ţi carnea. 
Să.mă prostesc cu cl, fa!“ .. Cum mi-am mâncat şi ui pe-a: 
Când viu zice.mirodii,.. . . . - Mea 
Acu culegea negustorii "n vii. Dată chiar din mâna ta. 

sso lac Stângă se ducea Că de-ăi vrea de n'ii vrea 
la via lu' Nicolcea. . : Că vezi tu ești naşu” meu, 
Mulţi culegători avea '. ! 613 Mâna mea ce n păru' tău. 
Și Stângă. mi-i întreba ' Dupiăce carnca-și mânca : 
Cât le plăteşte zâua? .. Cu paloşu-odată da, 

s6ş Culegătorii spunea. Ia Capul dela trup; îi lua, 
Stoian Stângă de: vedea. - : Pe Nicolcea mi-l tăia. 
In trei zâua le plătea: . 62o Au câtă .lume mi-era 
—,„Banii eu vi-oiu lumăra, . : Toată „mi se spământa ! 
Voi la umbră să şedeţi . .-.: Fuga din vii vezi că da. 

570 Niciunul - nu -culegeţi |“... -- Dară Stângă ce-mi lucra ? . 
Culegătorii banii-şi lua ; _:; Calu” ,lu' Nicolcea 'nciiieca,- 
Şi la umbră de.şedea.. - 3 62ş Nainte la lume ieşea: - , 
Adăsta cât adăsta, : IE —„Staţi, fraţilor, nu așa, . 
Chirigiul ajungea, . : Indărăt v'ăţi întorcea, 

ss Ajungea cu putina... . . Viile v'ăţi . culegea. 
Stoian Stângă îl vedea,. -.! Că nu vă fac nimica. : | 
La chirigiu îi plătea: , „630 Eu cu treaba ce-am avut i" 

Şi-aci cu boii-l oprea.: : ..-. Eu cu naşu' m'am prostit, 
Da” Jupânu” Nicolcea, :.. Lucru" mi l-am isprăvit“,. 

seo Soare,.'n chindie venca,. --.- Stângă .de-aici de vedea. 
Nu-i mai. vine putina; Dincolo "m Țară trecea... 
Culegătorii 'njura: - :: 635 Au turcama cât” cra 
Ce să zăbovesc aşa: . -.: . In potret că mi-l scotea 
De nu-i mai umplea putina? . Şi după el trimetea ! 

585 Jupân Nicolcea vedea, . ... Pin ară dincolo, fa, 
E! calu” încăleca, ! 2 Unde pe -Stângăil găsca ?: 
Pe drum la deal alerga. - s;o Tomite .'n Beci. îl” găsca' 
Când la vii el ajungea . ..:, Au in Beci- când îl prindea,- 
Calu' de-un păr îl lega „ In Vidin că-i trimetea . 

sso Drept la putini năvălea. : - . Mi-i lega şi: fereca,! 
In putină. când privea : C'acolo-i cere pașa.
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643 A paşa când;iîi vedea : : Două inimi îi găsea :, 
Când Stângă “n Dii ajungea, 70 Şi se căia, și paşa: , : 
Dalbe cărţi .eli.. de -scria: —,„Când oiu zice 'popâlnic, i 
Pin sate le: trimetea, : -. Să vezi ăsta voinic , j 
Câtă este, vezi, lumea. . ” N'ar fi fost. de -prăpădit!“ 

-6so Au la Vidin .s'o strângea . e RDI 
Pe Stângă de -l-o vedea, -, Pacel Florea a lu'. Obiş, Rabaza 
Doamne, când '1-o spânzura. 
Câtă era, vezi „lumea ! 

Toată m târg că s'aduna. E " Cântecul lui Toma Al Imos 
-65ş Pe Stoian Stângă-l plimba 

Ca să-i privească 'lumea Colea măre, colea vere, 
Şi la streanguri îi trăgea, . Pe cel câmp, pe cea câmpie 
Pe-ailaiţi îi spânzura. ... . - Unde fir:de iarbă nu e, 
Da' Stângă mi se ruga: „Numai dalbă colălie, 

-660 —„Beg Efendâm dumneata, s Tare .vine de-mi soseşte: 
Eu de tine m'aş ruga i: Un voinicel ortoman, 
Cată un om acuma Pe-al cal negru dobrogean. 
Ca să-i dau cu sabin Nu e voinic ortoman 

- Şi să mă tace cu ca .. ... Pe-al cal negru dobrogean, 
66s Să nu necăjesc așa. . 10 Și e Toma cel imos 

Paşa un “Țâgan găsea, Vine din.Ţară din jos, 
Sabia 'n mână i-o da, EEE Călare pe Vânătu, -. 
Dară Stângă cum zicea: . Când îi vezi tu umbletu' 
—„Bre,' Țigane, dumneata, ! . Ţi-ai da -și sufletu', 

„670 Să dai drept cu sabia , 15 Când îi vezi săritele 
Să nu mii necăjeşti ceva . „l-ai plăti copitele. . 
Cii-i vai. de :ţiganca ta“. “Tare vine şi-mi sosea: . 
Țiganu' când auzea -:: Unde el descăleca ? 
Ştii ca varga tremura, .. Pe La cinci ulmi: dintr'o tulpină 

-6is Cu sabia 'n Stângă da, 20 Ca cinci fraţi din muică bună. 
Cam! la o parte-l lovea. ! Vânătu-l : descăleca 
Stângă când se slobozea . : Şi de ulmi îl priponea, 
Cu papucu m Tigan da... Disagi de pe.el de lua, 
Aci m loc îl omora...  : ...- Masa de-aramă scotea, 

-6o Fesw' din cap că mi-l lua, . aş Pe iarbă verde 'ntindea, 
Pe deasupra tot cu poli,.. : Pânca 'n patru o tăia 
Il da la un negustori: Și pe masăţ o.punea. : 
—,„XNa frate-meu fesu-ăsta . - O lubeniţă scotea, 
Să-ţi fie de halal, fa, - -. . Cu cechia mi-o tiiia, 

.65s Să dai drept cu sabia  -- “so S'o mănânce: de mezca, 
Să “nu necăjesc așa !“* „. Mâna "n disagi băga, | 
Pe negustori îl dăruia, Pintă de rachiu scotea, 
Da” mi-i da şi sabia.  - i, O pintă de cinci oca, | Negustoru' de. vedea O pintuță deo vedriţă, : 6go Sabia lu' Stâng” o lua - 
Şi 'n călcâi se răsucea 
Odată 'n Stângă când da 
capu” dela trup sbura Ama n'avea .cui ?nchina, Ca.cât .ai-da cu mâna. IE Ar închina calului::" Stângă. pe fugă se: punea, . 40 Calw este vită -mută,. „Fără cap vezi că.fugea, : De nu ştie să-i răspundă; Doamne şi-mi bolborosea. Ar închina armelor: Când doftorii mi-l spărgea.: Armele sunt plumbuite; 

35 De-o vadră,: de-un 'polomeac, 
Să-şi dea inima pe leac. 
Toma rachiear-bea, 

„9 ue



Până n gură .sunt umplute, 
us ŞI nu pot. “Tomii răspunde; 

Ar închina lemnelor:: 
„Lemnele sunt. lemne . verzi. 
Vântu” dela dcal bătea 
Ulmii mi se legăna,. 

so De .crăci .m „jos sc 'ndupleca; 
El gândea că-i mulțumea. : 
Pinta "'n.gură o: punea,: 
De trei ori din.ca trăgea, 
_Tomte 'n fund; ii răsufla, 

ss Ochii la .vale-arunca! -" : 
Puțin Toma sc. 'mbăta,:: .. 
Si vezi, pe cine vedea?! : 
Vedea pe .AMlanca călare .. 
Cum imi venea dela. vale 

co Pândariu' livezilor, :: iu 
Păzitoriu” grânelor, 
Stăpânu' moșiilor.: a 
Tare-mi venea şi-mi: sosca; 
Pe lângă “Toma trecea, - i : i 

65 Nici bunăziua nu-i.da. 
Atunci Toma la el striga:. 
—»Vere, "Maneo, “dumneata, : 
Ce treci pingă mine-aşa, . 
Nu-mi * "dai nici: bunăziua. 

ze Ce nu vii la masa. mea,-! 
Să mâncăm şi noi câtăva, - 
Să 'nchinăm frate la frate, 
Arz'o focu' strinătate !“* 
Manea atuncea zicea: - 

75 —„Nene “Tomo, dumneata, 
Cum să viu la masa ta, 
Bat-o omenia tal - » 
Binc-ai băut, te-ai îmbătat, 
Pe drum de ce n'ai plecat? 

so Cine drac te-o fi 'nvăţat, . -, 
Drumu' lu' Vânătu-ai dat, 
Mi-ai păscut livezile, 
Mi-ai tăvălit oarzele, 
Mi-ai încurcat grânelc, * 

35 Oiu să-ţi: scurtez zilele 1“ 
Toma puţin beat era: 
Drept de mumă-l înjura.. * 
Mane-atunci se mânia," | 
La-Toma se repezea, ;- | . 

go Odat' cu palosul da, 
Piste mijloc il tăia, 
Mayzle i le! vărsa. : 
Toma la. ele privea. 
“Toma atunci că: zicea: 

93 —„Of, sărac 'de maica mea, 
Câinele-mi mâncă viaţa! 
Maţele și: lc-aduna,; 

„5 "Tumte- atunci rău îi 

121 

Cam cu pac, cu gunoac, : : 
Bagi n burtă să se 'mmoac.- 

1% Cu cicicul le încingea,. - 
Cu chimirul le strângca, 
Şi la Manea că striga: 
—,,Vai de “măiculița ta, 

193 Poate ''n pământ te-ăi biiga,- 
> De cu zile te:oi lăsa, 
Că poate burta- -mi Şi-așa“, 

"Şi la Vânătu se 'cea 
Şi lu' Vânătu” zicea: 
„Fiule, căluțu”' meu, 

**9 Creştinu' lu' Dumnezeu, 
Poţi cu mine tu să ţii 
A, trei zile și trei. nopţi,. 
Să-l vedem pe câine jos,- 
Nebeut nici nemâncat, 

115 Să-l văd pe câine tăiat. 
Că prea rău m'a vătămat: 
„Dela masa mea ma luat“.- 
Atunci. Vânătu -zicea: - 
;„Tomo, tu stăpânul meu,. 

122 Creştinu”. lu' Dumnezeu;. 
Pot cu tine eu să ţân 
Şase zile, şase nopţi, 
Nebeut şi. nemâncat, 
Să-l văd 'pe câine tăiat, 

125 Că prea rău te-a vătămat“... 
Toma pe Vâniăt incăleca. : 
Infoia codiţa 'n. vânt, 

„Cu buze rupând pământ. » 
* După viţă de haiduc. 

132 Fugea Manea cât putea | 
__Şi -Toma îmi alerga .. . 
“Şi din: fugă „îl: prindea 
Odată cu sabia da 
Gâtum umăr îi tăia: 

135: Şi ciochina dela şca, 
Din puţin scăpa Gălbina;-. 
Răzma pălosu 'n' pământ, : 
Rupea brazdă ca 'de plug, *. 
Ce n'am-.văzut de când sânt,: 
Aşa brazdă de cuţit i. * 

părea «i 
Că -văru!' lui bun era, 
Că : sânt ei „doi verişori 
Făcuţi -din două 'surori, 

*45 Cu palosu 'n pământ siăpa,: 
Mândră :groapă de-i făcea: 

_Şi pe Manea-l îngropa. 
Sas de. -aramă scotea, : 
Pe mormântu-i o punea, 
Bea acolo și mânca, a 

In loc de pomană-i: făcea,- 

ş 
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Că n'are pe nimenea. 
Pe-urmă Toma se scula 
Pe Vânătu 'mcăleca : 

-sz5 Jară 'ndărăt se ducea îi 
a cinci tilmi dintro tulpină 
Ca cinci fraţi din. muică bună, 
Pe Vânitu-l priponea: 
Chilimu' şi-l așternea : : 

"sto Lada. căpătâi punca 
Și de-un somn dulce-adormea: ” 
Toma când se pomenca, - 
Nu mai putea se mișca, 
Că prea mult sânge cura, 

»55 Unde tăiat îmi era. : 
"Ncepea Toma de „plângea 
Şi cu Vâniitu' vorbea: 
—saVinete, 'căluțul meu, .. 
Creştinu”' .lu' Dumnezeu, 

232 Pară-ţi bine, pară-ţi rău, 
Nu mai sunt stăpânu' tău,! 
C'o să mor, bre, maică cu, 
Eu “bre, maică, oş muri, 
La capu' meu ăi veni, 

275 Ai ţipa şi-ăi rincheza 
„Pe mine de m'ăi cânta , 

Că n'am şi-cu pe, nimenea ll“: 
Atâta el mai vorbea, -..  . 
De trei ori din guriță. căsca 

„izo Și suflețelu-i ieşea. 
Și murgu dacă vedea 
la capu' lui se.trăgea 
Cum ţipa şi rincheza:. 
Tot pe Toma se cânta”. 

235 Că n'are şi-cl pe nimenea. 
Cu copitele 'n pământ da: 
Mândră groapă de-i făcea,. 
Târâiş cu dinţii-l lua 
Și în groapă îl băga. 

sge Cu copitele iar da, , 
Frunza de ulmi de strângea 
Pe Toma. de-l cutrupea 
Soarele nu l-a vedea, - 
Nici vântu' nu mi-l bătea, 

19s Nici muscă nu-l mai muşca, 
Nici viermii nu-l mai mânca. 
lacă maică-s”. auzea : 
Că 'Tomn, ci a plecat 
Din ţar” unde-a fost argat . -zce Și pe la moşi-a dat a Wu văruu s'a certat 
C'aşa rău s'a întâmplat Șiamândoi mi s'au tăiați Ea pe fugă să punea .. 225 Și la moșie-alerga. 

Vânătu' când v vedea  : : 
Drept 'la Toma se ducea . 
La capuii de rincheza . 
Ca să-l vadă maică-sa. 
Maică-sa că "ajungea ! 
Pe Toma îl desgropa' 
Şi pe obraz îl pupa! : 
Şi pe cl că se :cânta:: 
—„Lomo, copilașu' meu, 
Muică, dănăcelu” meu, 
Muică, frumuşelu' meu, 

"Cine maică te-a 'nghemnat 

225 
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De tu muică mi-ai plecat 
Din ţară-unde-ai fost argat, 
Pe la moșie c'ai dat, 
Cu văru-tu te-ai. certat, 
AMuică, capu' ţi-a mâncat, 
Şi singură .m'ai lăsat! 
Ard'o focu' de moşie, ' 
Rămase toată pustie, 
Pe muica cine s'o ţie, 
Să-mi aprindă lumina, 
Să-mi facă liturghia 
Şi să-mi ţină moşia ?* 
Atât muică-sa zicea . 
Și 'n zăbun în :posnar îl. căta 

„O sută de poli giisea, . , 

235 
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Sâmbrioara şi-o 'giisea, 
ce-a ascultat-o pe ca. .: 

Şi la păiton plătea, 
In păiton îl punea 
Și acasă îl ducea. 
Şapte preoţi aducea 
Mare slujbă de-i făcea. 
In ceară-l învăluia, 
In lcagăn de ceară-l băga, 
Şi pe Toma-l îngropa. 
Şase săptămâni plinea, 
biândră pomană-i făcea, 
Doi lăutari aducea 
Si maică-sa le plătea 
De în cântec îl punea, 
De se cântă şi-acuma, 
De-ascultă toată lumea. | 
L'astă cinstită de masă, 
La boeri ca Dumneavoastră, 
La mulţi ai de delungaţi 
Cu prieteni şi cu fraţi, 
Bine să ne veselim, 
Pe-astă lume cât trăim. 
'Şi să nu ne duşmănim 
Că “doar nu ştim cât trăim. 
Poate mâne-oiu să murim 
Şi pe urmă ne -căim.,



260 Căi moartea-i înşeliitoare i 
Te ia făr' de lumânare, 
N'adastă, te premencşti, 
Te ia cum te nemereşti, 
Dintr'ale -căși mari donmeşti: 

255 Pleci cu un inel la deşti,. 
Dintr'a ta mare moşie . 
Te 'mbracă într'o căimăşuc, 
Dintr'ale tale averi 
Te duce pe patru blăni. 

27 Popa cu cartia 'n mână 
Şi iac lăsă câte una,- 
Da” cu de vă spun cu gura. 

Pavel Florea a lu Obiy, —Rabova 

FRÂNTURELE 

—„PFoac verde foi de fragti, 
Eu mă rog de cuc să tacă, 
El se sue sus pe crcacă 
Și mult cântă de mă sacă. 
la taci cuce, nu cânta!“ 
„C'am dat de-o inimă ra: 
Mi-a pierit soţioara 

ta
 

3i-o să cad'o iarnă grea, -:. 
N'are cine mă căta | 
Şi-mi gegeră limbuţa, 
Se 'mbolnăvește naica 

9 

Cu dor di la soața meu“.. .. 
Cucul ca o păsărea 
Se suia pe-o lămurea 
Şi cânta ca cu gura . 
De răsuna, vezi, valea 
Ca să-l asculte lumea 
Să piardă inima ra.(5) 
—Îmmioră ce te coci 

o Ca fânu-ăl de pe odgoş? 
Noi am mai dat de-un păcat 
Cin' l-a lăsat pe oftat, 
Că eu de n'aş fi oftat 
De-atuncea mi-aş fi crăpat. . . 

23 Ama acu când oftez . -.4 
Cu-atâta mai prididesc 
De duc zile şi trăesc. (4) 
—Când oiu zice buruiană 
loaua naichii, Ioană, " 
Naiba te scoase 'n poiană 
Albă ca o budiană, A 
Budiană cu trei creci 
Venită . din. Bucureşti,. ' ." 
Cetită de logofeţi, : 

3 u 
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35 Unu-i logofătu' Pătru . 
Și-altu-i logofătu' lon «:, 
Ce mi-i feciorel de Domn. 
Da” ştii, loană, -da' nu ştii;-: 
"Ori minte bine.nu ţii - 

4 Când eram niște copii 
De făceam dragoste 'ntâi. : 

„Ne mâna muica la vie îi 
Să culegem  răzăchic, 
Răzăchie, strugurie, 

45 Strugurei și brădinaşi, 
Ochii negri mânca-i-aş, 

' “Ţâţe albe ca un caș. 
Când şedeam la voi pe pat: 
De vorbeam de sărutat, 
Sirutatul nu ştiam “ 
Da”. trudeam de-l învi 
Da" şedeam pe căpi 
Şi ne iubeam noi întâi. 
Da” şedeam pe păviştele 

vu
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s5 Şi vorbeam de drăgostelc, 
Muşcam din ţâţele tele, 
Că sunt mici ca nişte mnele- 
Şi sunt moi ca frunzele 
Şi dulci ca stafidele. (5) 

€o —loană, cârtoagele noastre 
Acum stau pustii pe coaste.- 
Când oiu: zice: viorele: 
Fusci Vineri pe la cle,.: 
Mă umplui, loană de jele,. 

€5 În cârtogu-ăl dela vale 
Răsărise-o iarbă marc. 

' Bate vântu”, iarba culcă, 
Doru" Ioanei mă usucă, 
Gura ei mă bagă "n luncă.. 

70 Bate vântu', iarba scoală, 
Doru' Ioanei mă omoară, 

« Gura ei mă bagă "n boală.. 
Da "n cârtogu-ăl dela cical 
Răsărise leuștean, 

73 Nu te mai uit, loană-un an. 
Da 'n cârtogu-ăl din mijloc 
Răsărise suminoc Aa 
Și un fir de busuioc, 
Busuioc dela Ioana 
Prisădit de 'daica Iuana, 
Prisădit de Vinerea . 
Si udat de Sâmbăta 
Să poarte Dumineca. 
Busuioace nu te-ai coace 

ss Nici sămânță n'ai mai : face,- 
Că din: sămâncioara ta 

8 o 

i -S'a izvodit dragostea 
De nu pot cu făr' de ea
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Nici sara nici . dimincaţa, 
so Peste zi totdeauna,.  - ;,: 

“Mânca-o-ar pârdalnica ! 
Ce n'a lăsat.cineva:  » 
Se se vândă dragostea 
C'aş da bou! şi vaca a 

95 De-aş cumpăra dragostea, 
Şi-aş vinde boul şi plugu' 
De aş cumpăra iubitu', (5) 
—Verde, verde de-o cicoare. . .. 

! De s'ar face dealu' vale, . 
zoo Valea o poiană. mare, 

Aş da la mândra călare. 
"Şi e drumu” cu -gleonţane: 
Nu pot să merg pe picioare.: 
St e drumw bulgăros RE: 

105 Nu mă pot duce pe jos.(5) 
— Când: oiu zice murele 
Trage, mândră boabele, 
Socoteşte zâlele E 
Dela Paşti pân' la Ispas 

z10 Câte năcazuri am tras. 
Și de-oiu trage câte-am tras 
Da” de mândra nu mă las ; 
Pân" n'aş face-o cu pripaz,: 
Pripazu' să-mi zică tată 

115 Să-l mân cu troaca la apă, 
Să se mire lumea toată.(3). . 
—Inimă .de putregai,. 
Spune-mi ce durere ai, ... 
Scot cuţitu' de te tai! " 

120 Inima mi-e răbdătoare 
Au mănâncă,. nu 'i-e. foame, 
Și se culcă şi nu doarme, 
Da' iubeşte până moare. EI 
La fete şi la cocoane. 

23 Fii inimă, răbdătoare 
Că-ţi pun lacăt la picioare 
Stii, inimă la un loc 
Că-ţi pun lacăt de mijloc. 
Lacăte să-i pun o mie, , 

130 Inima lucră, ce ştie. (5). | 
—Mândruţo, când te iubiam, 
Unde mă culcam, dormeam, 
Da' de când nu te iubesc 
Mă! culc nu mă : odinesc, 

135 Toată noaptea te visez. 
In vis te visez prea bine, 
Pui mâna nu dau de tine. 
N'a rămas inimă. "n mine -. 
Nici Cât bobu-ăl de neghină 
Puţinică ce-a rămas . 
Şi-aia plină de necaz, 5). 
—Vai de ea inima. mea . 

o 14 

Că nu-mui e cum cra,: 
Cum eram în vârsta mea, 

ss Puneam picioru 'n terchea, 
Curmam calu' cu :chinga,: 
Lăpădam burta pe ca, 
Sburam ca o păsărea. 
Pe dcal, pe la potecea,: 

zş0 Pân' o prindeam pe mândra, ': 
Făceam dragoste cu ea. 
Mânca-i-ar..naica gura 
Şi ţâţa dela dreapta. 
C'asta-mi rupse inima : 

155 De nu mai văd. cu .lumea!(5) 
La ograda bosrească 
Stau florile să ''nfiosească, 
Bobocii să 'mbobocească, 
Cocoane să 'mpoiovească, 

16 Mari boeri să le privească. 
La picior cocoanelor . : 
Nu putem, boerilor, 
Că ne dor picioarele 
Din toate oscioarele 
Și ne dor călcâele 
Din toate lămiele! (1) « 
—La fereastra din obor 
Bate „murgul din picior 
Ca să mă scol mereor 

ze Să-i pui şaua binişor 
Să mă duc unde mi-e dor. (2) 
—Mitrăniţă, Mitrăniţă, 
Fă-ţi braţele grădiniţă: 
Și ţâţele lubeniţă, . 
Ca să mă bag pândăraș 
Să le păzesc, mânca-le-aș! (3) 
—La .păru' cu foaia lată 
Cum mai joacă Sârbii roată, 
Sârbele, săracele, 

33 Cu coade ca vacele 
„Cu moţ ca: ciovicele | | 
La păru' cu foaia 'ngustă 
Cum mai joacă Sârbii ustă. - 
A pierdut Sârba pestelca 

185 Şi-o cată Sârbu” cu leuca. (1) 
—Dine, Dine Constantine 
Voinicel cu douii lume, 
Amanetul mcu la tine, 
Da' ce fel de amanet? 
Planticuţa dela piept 
Inelu' din deştu-ăl drept. 
De-aş şti că te-aș. lua pe tine 
Singurea m'aş spânzura, 
Singură cu mâna mea 

16 w 
o 19 

195 Să se ducă pomina, 
De vârfu' sovârfului



Cu ciucurii brâului -! 
In mijlocu' târgului (1) 
—Mi-c somn, muică, Şi-aş dur- 

, meace 1 
200 „Du: te, Tică, de te culcă, 

Du-te n pat la dadă-ta“ 
„Nu mă duc: în patu dadei, 
Că mi-e dada fată mare 
Şi miroase-a flori de Mare“, 

„203 „Nice somn muică! şi-aș dur- 
meace !* 

„Du-te Tică, de te'culcă, ..: : 
Du-te în pat la 'tată-tău“,. 
„Nu mă duc în patu':tatei, 
Că mi-e tata om bătrân * 

20 Și miroase-a flori de fân“. .: 
palie somn muică. şi-a 'dur- 

meace !* 
«Du-te, Tică,: de te culcă, 
Du-te "n pat la ibovnică'. 
„Acolo, muică, m'oiu duce 

213 Că mi-e pat -de ibovnică,, 
Si nu-mi miroasă nimică“. (4) 
—Foae verde de-un .bujor 
De trii zile trag să mor, 
Fete mari mi-au dat ocol, 

ao Mândrele s'au strâns stobor, 
Rău le pare c'oiu să mor. 
De mă 'ntreab' unde mă duc, 
Eu le spun la câmpu-ăl lungi 
Mi 'mtreabă că viu curând, 

225 Sii am bani de cheltuială 
Aş veni la primăvară 
Cu chite de tămâioară, 
Plâng ele de se omoară. 
Când oiu zice foi de linte, 

230 le-ar fi mândrele „cuminte, : 
Ele pe naica să-l: cânte 
Cu trii zile -înainte. 
Si neicuţa să Ic-asculte 
Să ştiu c'am fost om cuminte; 

233 Când oiu! zice şi-o lelea 
Să vezi eu la. moartea mea . 
Când o veni să măiia, ” 
Verde, Leană, de-un năut, 
Şi-oiu să las cu jurământ . + 

20 Să mă 'ngroape mai adânc, 
De nouă palme de-adânc, 
Să-mi facă trumbu de plumb 
Şi cu stâlpu' de: :argint 
Să nu putrezesc curând 

243 Să mă ştiu c'am fost voinic, 
Am iubit mândruţă :'n .crâng 
Am iubit şi-oiu să : iubesc, 

125. 

Măcar să mă prăpădesc, 
Să putrezesc. la cinci ani, ; - 

250 Nu” fac voia la duşmani ! - 6), 

l. Gherghița a lui Anghel al 
Cergioaei (Kumbair).—2. Dinu 
Afihai (Negovaniţ). — 3. -Pa- 
vel Raboveanu (Rabova). — 4. 
Maria 'a' lu Mitran al lui 
Bour: (KSirimbeg) 

e 

: COLINDE 

Sus în dealu' viilor, -. 
La umbra gutuilor, 

Lină Magdalină! ! 
Nli-este-un păr mare rotat, 

5 Pe supt el mi-este un pat 
Cu scândurile: de brad, 

Lină Magdalină !, 
Dar în pat cine-i culcat? 
Xli-este-o fată şi-un băiat,: 

10 Lină Magdalină | 
Intre ei cine-i culcat? 
Mi-este-un mic desfășiat, 

Lină Magdalină |! . 
Cu scutice de mătasă, 
Cu fâșia sârmă "'ntoarsă, 

Lină Magdalină ! , 
Este viță de 'mpărat, iau 
Tai, ce rău e. blestemat, 

Lină Magdalină ! 

15 

 DESCÂNTECE 

Din vânt, de întâlnit. 

A plecat (cutare) pe cale 
Pe cărare, 
Pe drumu-ăl mare, 
Să *ntâlm. cu tântu *n: cale, 

s Vântu” turbat ! 
Şi învivorat, ” 
Cu chica răsfirată, 
Cu barba înfoiată, 

„Cu secerea a secerat, | 
20 Dudaele-a adunat, 

Săgeţi le-a făcut, : 
Peste câmp le:a aruncat 
Şi pe (cutare) l-a săgetat 

„Şi l-a încuţitat,
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r EI a tămâe. Ții lumânarea aprinsă, 

5 fn data“ orarului, RI ca să facă umbră omului buol- 

Prin zgârciu”. nasului, . .-: | . Cu stânga te faci că dss 

Şi incepea a plânge | peni cu rişchitorul, cu dreapta 

Cu 'glasu 'n ceriu » : -; ciocăni cu secera umbra şi zici 

=o Cu: Jacrimile până "n pământ. aşa): , :, 
Maica Sfântă Maria. .: - 6o Nu tai umbra asta, si ai 

Glasul. lui în ceriu L-auzea “Tai frica, năluca,. „. ă 

Şi se scobora  : .: : | Deochitoarea, râmnitoarea, 

Pe scară „de argint ua. Din inima lui (cutare), + 

=s Cu papucii tropăind, Din casa lui, . 

La (cutare) venea 55 Din culcuşu' lui. 
De mâna dreaptă] lua: leşi -tu, frică, 
—„Ce te plângi, (cutare), . „feși nălucă, 
Ce te olicăești?“, leşi colşato, ieşi zâmbato; . 

3 „Ce plâng, Maică - Sfântă Ce te faci, cloață, a cloncăni.: 
! Marie, 10 Cu puii a pioni 

Plecai pe cale . La (cutare) în așternut ? 
Pe cărare, ME Du-te la colțaţii tăi, 

Pe drumu-ăl mare,- i La âmbaţii tă, ME 
Mă "ntâlnii cu vântu 'n cale, „Pe ci să-i spămânţi, . 

ss Vântu” -târbat e Ai 75 Pe ci să-i încinţi, . 
Și învivorat, - i Pe, ci'să-i fărâmi, 
Chicâ-i. înfoiată, - | A ; Pe ci să-i holnăveşti, . 
Barba răsfirată, . .: „ Pe ei „să-i zăpăceşti. 
Cu secerea  seceră | n (Cutare) Să rămâe curat , 

«o Dudăile le-adună. iso Şi luminat 
Săgeţi le făcu, Ca roua." câmp, 
Peste câmp le-aruncă Ca argintu' strecurat, 
Pe mine mă 'mcuţită .: Ca botezu' care s'a botezat; 
Şi mă săgetă, | i Cine are cruce 

45 Creerii capului, E - „sg Să vie la cruce, : 
In fața obrazului, - i Cine n'are cruce 
In zgârciu' nasului, : . Să fugă de crucel 
in măduva oaselor“. Cu biruință să fie crucea lu” 
Maica Sfântă Marie de-auzi Hristos, 

so Cu mâinile, l-apipăi, In casa lui, 
Oasele i le potrivi, . go În culcuşu' lui 
Sângele i-l iimpezi. , .:. Că: (cutare) are şi cruce şi 
Şi doru: i-l alină, tămâe,- 
Și. nici pe-aia nu-l lăsă! ». > Da' colţaţii tăi . 

55 Il trimeasă la (cutare) descân-' N'au nici cruce nici: tămâe. 
tătoare; Periţi voi, moroi,. moroaice, 

Se aflase bună. de. mână .! ..; gs Strigoi, strigoaice,. E 
Şi cu leacu' de gură, E Păduroi, păduroaice, , 
Cu descântecu' descânta! NE Tu, nălucă, - , ' 
Și durerile alina. ai Tu, strălucă, , 

, a ieşiţi. şi vă duceţi 
De nălucă. . - 4 ace ln coadele mărilor 

| | „: + În coarnele cerilor, -:. 
(Când e frică omului + de Unde cocoş n'o cânta, 

umbra lui. Trebue. să sai Tiş- Cal n'o râncheza, 
chitor de alun, o seceră şi; 6 .; Unde voinic n'o fluera, 
lumină de ceară, şi să aprinzi so Unde topor n'o ciocăni.
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Acolo să vă duccţi pa Acolo să 'beaţi, 
Că vașteaptă Să „Acolo să staţi,. . ...;, 2 Nouă fete de împărat i: 75 De. (cutare) să vă uitațil , 
Cu measele "'ntinse, iu SE 
Cu făclii aprinse, Da _ Gherghţa a lui Anghel al 
Acolo să vă duceţi, Rt E Cergioaei, Kumbair 
Acolo să. mâncaţi, || PI ÎN 

BASME 

» Omul cu vaca şi oţii , 

A fost:un om. sărac, cu şapte copii. Toată averea lui era o 
vacă. El ce să vorbi -cu nevasta lui? Să vândă vaca şi. să ia 
hrană copiilor. Intr'o bună dimineaţă luă. vaca de curm și pleci 
cu ea la târg. Târgu' era cam dephrte de sat. Drumu' târgului, 
ducea prin niște păduri. La fiecare 'colnic să pusasă cât'un 
oţ, de pândea călătorii, ca, să-i jefuiască; douăsprezece colnice 
câtun oţ pus. e a NI , ; 

Să'ntâlneşte omu! cu un oțşi zice: — „Bună ziua măi fârtate!“, 
— „Mulţumescu-ţi dumitate!! — „Un'te.duci cu bou-ăstar“ Bietu' 
român îi răspunse: — „Ni e bou şi este vacă“, — „Mă, netotule, 
nu te vezi că este bou?“ EI, bietu' om, plin de mirare ridică | 
coada vacii, se uită şi vede că e vacă. Oţu-i dă zor că e bou. 

Să prinse oţu' cu omu': la rămășag, zice: — „Uite, dacă te-i 
întâlni cu doisprezece oameni şi-or. :zice toţi că este bou, să știi 
că-ţi iau bou” de geaba, fără de' nici o .lăscae”. Bictu' om, 
speriat, iar mai ridică coada “şi să uită. Tot vacă eral a 

Si prinscră la rămășag. Că dacă o zice unu” din cei doisprezece 
că este vacă, să tae vaca oţu'”, s'o jupoae, să-i. umple pielea :de 
galbeni şi să-i plătească omului. Şi biet sărman de om, când 
auzi, de bucurie, nu ştia cum să meargă .mai repede. Și tot 
zicea: — „Doamne, dă-i..să fie vacăl'”.. e , 

Să întâlni cu al doilea oț. Şi.el tot așa îl întrebă: — „Une 
duci măi fârtate, cu bou-ăstaa“ Şi, aşa, „spune cl speriat: — 
„Nu e bou şi este .vacă!” Şi ridică mercu coada și să freacă la 
ochi. Se uită .la oţ: şi nu ştie, ce să creadă. Cum o vedeau 
toți bou? Să fie bou? De: unde bou? Da'cum de no văd cei 
vacă ? ! Ia | SI N 

Mearsă ce mai mearsă, să întâlni şi cu ăilalți, şi toţi într'o'- 
gură „spuseră că este bou. Și îi luară vaca de curm, și, plecură 
spre cuibu' lor. “Și el. se ruga: — Barem daţi-mi cinci lei, să 
iau făină «să fac mămăligă copiilor. — „Mă, metotule”, zic, „nu 
vezi că este bou? Dacă. era vacă,nu te umpleam de .blagă?".: , 

Bietu' om rămase dându-şi cu pumnii în cap. Ce să gândi el, 
să urcă, într'un copac, să uită după oţi încotro să duc,cu 
vaca şi îşi însemnă cuibu' lor. o a 

El să întoarse acasă cu nrâinile băgnte la inimă. Il întreabă 
nevasta: — „Bine, mă omule, tu nu vii cu făină, să facem mă- 
măligă copiilor, că .mor de foame?“ — „Păi“, zice, „vândui vaca 
şi “nu mi-o plăti. 'O+ să-mi. dea mâine banii“. Se repezi la 
plug şi luă oticu'. Și ceru nevestei: — „Dă-mi cămașa, zăvelca 
şi o cârpă de-ale tele, să. mă premenesc şi cu 42 fomec-azi“.
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Plecă cel spre cuibu' oţilor. Ajunse până la sun copac, să îmbrăcă 
de fomee şi ciuti jos-la răd-acină. Iacă-tă-te un oţ iasă afară! 
şi o! vede pe fată ucolo.: Şi o. întreabă: — „Ce cauţi: tu. aicea 2" 
— Uită-te „viu și. cu dela târg și am înscrat pe drum și :vreau 
să înoptez aici, că mi-e frică să mii duc maiinainte“: . 

Şi oţu” numai:decât dădu fuga la vitafu' lor şi-i spuse: — 
„Aicea este o fată mare”. Vătafu' zise: — „Păi. ce mai stai de: 
n'o aduci!”. | - 

Se duce oţu' iar la fată şi-o roagă frumos: — „Aide să stai 
cu noi în casă până mâine, că doar şi noi sântem oameni”! Fata. 
zise cu frică şi cu rușine: —,Lasă că sânt bine Şi aicea eul” 
— vit, ait, să mu pierdeni timpu”. Şi o luă de mână, o duse 
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în casii şi o băgă în sobă, la vătaf. E 
"Și" vătafu' întreabă pe fată: — „Ce: eşti, fonte sau fată?“ Si 
ca spuse cu frică şi “cu -ruşine: — „Fată, un-chiulel” El - ieşi 
înflăcărat ta oţi şi: le 'crici la toți: — „Auzirăţi voi ce.vă spun 
cu? Orice-ţi auzi la noapte: să nu mişcaţi şi:să staţi toţi: care' pe: 
unde vă-'găsiţi.. - cp i o - 

El se întoarse - la: fată “şi-i! da zor să se desbrace şi” să se 
culce în așternut. Da' ca aşa se rușina şi plângea şi zicea: — „Lasă 
că oi să stau şi cu “aicea. până :s'o face ziuă, și se făcuse 
măzgâgură într'un colţ. Și-'oţu' crepa inima în el! şi zicea: — 
„sAide, nu pierde vremea, că, aici nu mai: e vorba ta şi eşti h 
porunca mca“. Atunci îi; zise fata: vătafului: — „Unchiule, sting: 
lumina, măcar să! fiu în - întuneric”, Oţu' înfuriat stinse lumină 
de 'grabă. Iar când să făcu. negură scoasă omu” oticu' de pe supt 
Zăvelcă şi să pusă 'pe' oţ. —:,Nu e bou, şi este vacă! Nu e bou, şi este -vacăl“ Şi pumt,: şi. pumf, şi -pumfi — Vai! măiculița 
mea, tu eşti ăl cu vaca. Lasă-mă că ți-oi da: tot ce-ăi vrea. Şi 
i-a dat bani cât poate să: ridice. . - -. - _Cu-ci' sâ: duce - omu”. -acasii 'la nevastă, îi pune banii dinainte 
Şi 2.ce: — „Incă nu mi-a! plătit-o. Mai are să-mi lea”. El să îmbracă -de 'doftor îşi “în târna: pe mână: şi pleacă "pin ' pădura 
să, caute burueni.. Şi iasă: un! oţ şi-l vede. —',„Da! ce zauţi fi-.u 
peaci întrebă -el: — -„Apăi: ce să caut? Eu sânt cioltor”. 
— Da?” — „„Culeg burueni de leacuri”.' Oţu' dă fuga la vătafu” 

  

şi-i spune, : —- „Uită-te” zice, „pi colea este un doftor care, culege burucni, 'să 'facă leacuri pentru bolnavi“. Vătafu” îi spuse oțului: — „Da” ce mai stai, de nu-l aduci >*: Şi oţu' să duce, îl' chiamă pe doftor și-l aduce în sobă la vătaf. , " “ Doftoru” să uită- pin: sticlă la răni 'și făcu douăsprezece răvașe, la fiecare câte unu", şi-i împrăștie. pe toţi. în toate părțile, tri: mcasă “pe: doisprezece inşi. în douăsprezece locuri ca si-i cumpere Buruieni: bolnavului: şi: rămaseră singuri amândoi. Și scoasă -oticu' de pe supt aină: şi să “pusă: cu belda: pe el. Pumf, pumf, pumf ŞI pumf! — „Nu fe bou şi: este vacă!” şi-l: meliță cu “oticu” cum meliţă: femeile cânepa, de-l "făcu pâzderii. Şi-l bătu până când îl omori. Şi să încarcă, de, părale, cât nu gândi dumnealui ia, bă ni “ , e. 

„. Gherghița a lui Anghel: al- Cergioaei, Kutabair
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GLOSAR: 

adâ/ = obiceiu 
ajunel = tinerel . : 
ală == balaur, haple, boală 
ana = dar, însă 

5 amd =-se ia. după cl, se amă 
după. el. 

anidnat = curând 
aragna =-inte'o rână 
arănibașă == căpitan de haiduci 
arâneste = „hrăneşte 

10 Grâng, uri == = clopot de biserică 
arcineşte == cheltueşte (praful 

de puşcă). . 
arșin = lespede, piatră. mare 

fățuită 
arturiseală = licitaţie 
ascultător = slugă, ţârcovnic, 

al doilea după 'dascăl, face 
treaba slujbei, nu cântă 

cal bun; a ieşit din prăsilă, 
din tamazlâc at. 
avlie = curtea cu toată gospo: 

dăria 
bâtlag = lemn, pe care se în- 

"vârteşte steaua de Crăciun 
bairac, baraiac =- steag . 
baiulă. e tarat de “lăutari, 

orhestră 
20 barabau = cusut unit cu ceva 

bărăâl-asă, se = se vaietă 
barot = praf de puşcă 
baş =. tocmai 
bâzdoacă = ciomag, boacă 

25 bebeacă = piatră “rotundă de 
gârlă 

beden = zidul cetăţii 
beldie, belda = băț, bătae 
bluză avere (in' bani). 
boabe = icre 

so botoloaşe == bumtbi 
bosaz = țărm, strâmtoare 

La vale, la vale 
Pe-al bogaz.de mare, 
Soarele răsare. 

bo:toră = 
niță 

bolbotină = floate | a 
brâclă = vatale, dar şi. scânduri, 

bețe. 
3s br amă=clanţă, dela bulg. brava 

(poate ca pivnița = = =: pimnita) 

13 al= 

(luna Sămiana) 
volbură, vânt, vitor- 

budiană ==. buruiană 
buduroiu == scoc, ulue - . 
burungiue = == borangic 
bul: = piciorul dindărăt (al' por- 

cului etc.) 
40 Calapod, oade = piatră mai mică 

fățuită 
cârciu, uri = ciorchinele. de 

Struguri curățat de boabe 
” cârmeuți = == cercei . 
cârvătoriu = fund de lemn 
cârtog, oage=locul cu iarbă, pe 

unde Sau tăvălit doi : 
45 CEANac: = strachină 

cecârcă = vârtelniță 
cechie = briceag 
Cerchez, cerchezeşte = bărbier, 

bărbiereşte : 
chelciusr = belsug 

so chepchioare = | = pieptene, dimi- 
nutiv 

ciezap == apă tare 
Ciiiciu, uri = smoc de 

chişiță, la. cal 
chiele, piele == piele 
chiept, tept = piept 

ss Critur == cărbune 
chiostece == legătura calului la 

picioare ca să meargă în răvan 
sau în buestru 

chipcel =.cauc . 
chişăr == drugul de lemn de 

care sunt legate cele două 
frânghii, şleaurile calului 

chită = mănunchiu de flori | 
6o cicic == brâu - . 

cinghel=cârlig de peşte în ogiac 
ciuie = tarfurie 
ciolârneac = lemnul cu care iei 

ciubărul în spinare 

păr pe 

cind, ă = fără o ureche,.la cal: 
6ş clofa == cloşcă 

cluc = must amestecat cu stru- 
guri. 

coslete, fi = ochiu de it la răs- 
boiu 

colsiu = străjer, strângător de 
Diruri 

- Cosnpir, Crâmipei = cartofi 
- o CO1H$Iu. = vecin... 

copisăleşte = face căpiţă, 

*
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coşavi= vântul de Miazănoapte, 
Răsărit, dela şes, ” 

coşere = grajd 
" cotoi = picinrul găinii . 
7s cotonoage == picioroange 

cotorită = coş 
„.„ermulează =— tae pitin (mustă- 

ţile) 
: cucăe = moțăe E 
culmie = prăjină, de pus țoale 

: 20 Cuninal-de-mână = naş de-al 
- „doilea, însoţitorul mirilor, a 

cărui mamă moşeşte pe noua 
nevastă . , 

curare == curătură, curățitură 
de pădure . 

cutrupis cutrupeşte, cutrope = 
acoperiş, învelește 

dada = ţaţa 
dănac =, fiăcău 

„e dă-pe-ciumag = aruncă unul 
un băț altuia, care îl prinde. 
Cel care l-a aruncat îl apucă, 
apoi ,cu toată mâna, tocmai de 
asupra mâinii celuilalt. Acesta 
dă atunci drumul şi.apucă la 
fel. Şi tot aşa până la capătul 
“de sus. Celce poate apuca cel 
din urmă, câştigă prinsoarea 
sau are dreptul pentru care 
«S'a dat pe ciumag» 

de-a doua ipe cal) = femeeşte, 
cu ambele picioare într'o parte 

d:-cuş = nici de: cum, -câtus 
de puţin . 

de-loc = îndată 
disag, i = dăsagi - 

ge disagă, uri = o-'legătură de 
stiuleţi de porumb, ca vâsla 
de struguri; se înoadă de foile 

„uscate şi se agaţă întrun cui 
dos = pădure 
drăgăvei, [răsenel = burueni de 
Primăvară ;,în zilele de Paşti 
merge lumea; Luni, la frăse- |. 
nel, la Deleina, sus, Marţ, la 
drăgăvei, în pădure la Cosa- 
-nuţ, livezi în care de cândise 
ia Zăpada, oaia nu mișcă; bune de naștere: a fost o'fe- 
mee, care s'a dus acolo sia născut doi copii — acum nu „ se mai lasă, că-se prăsesc 
prea mulţi oameni“, . ... 

dudae- = ierburi 
duducă =— burlan 

95 dugae = prăvălie 
duplecă, = se apleacă 
dzânşaş = clopoțel lung de 

piringi (alamă); se pune la oi 
endec = edec, meterez de piatră 
firşeşte = sfârşeşte. 
fruniar == podoabă de cap la 

femei ! , 
Țlierar == lemn pe care se pune 

_ fierul coșului , 
Plierar= fierar, nălbant, covaciu 
fucie = butie 
[urnă = sobă 

10 Bălbinastru, gălbinast = păr la 
cal, alb prin gălbeneală 

Faună = cârlig 
Savaz = kavas, jandarm 
gegeră = degeră 
Seimnădan = zăbun 

709 

10 Bhițură Shishilici=porumb mic 
sau mărunt de tot, noduri 

Sosea = câteva; pierdură gogeă 
parale | 

goluimb, ilă = porumb, iţă 

Mierliţă, mierliţă, 
Pasăre pistriţă, 
Mândră golumbilă 

(Frăiterele) 

gomolârn = buruiană ghim- 
poasă de nisip ce are acelaş 
nume și pe dunele Ciuperceni- 
tor; Panțu n'o arată , 

orneag == vântul de Miazăzi, 
„dela munte ” 

us Şrionă = brățară 
grobişte = cimitir 
Qugustiuc = turturea 

" &uybă = legătura prin care se 
trece lopata la barcă. 

Lusbau = haină 

Capu' ridica,: 
L.a vale privea 
Pin rară curară, 
Pin deasă dumbravă, 
Şi el ce vedea?: : 
Gusbane roşind, 
Săbii strălucind, 

” (Aiu Suobiuw') 

120 Qtişerie == un îel de jug de lemn 
la calul legat cu funie de 
străjer, o 

(h)ală, v. afă ME 
„"(harămbaşă v. arămbaşă



(harâng, v. arâng 
(hloagă v. oază. 

125 (hlogaş, v. 0gas 
(h)unie v. aie 
ierugă = pârâu, 

Un pui răcâia, 
Jeruşgă făcea! . 

- (Poichila) 

ieşiloare = umblătoare, privată 
îmos == murdar 

1zo îmfofilat =" îmbufnat, supărat 
impbutat = cu părere de rău 

după dar. 

Date de pomană, 
Si nu fură date . 
Cu inima toată, 
Date şi “mpulate. 

(Voichița) 

încint = încălzit, încins 
intof = trăsură 

In înfof suia, 
Mână cât putea. 

(Șrefănită) 

inut, îulă, iuți, dute = iute, re- 
pede 

z3s lesin = pom, sicriu, pădure 
linică, liulcă, luică= leagăn 
logofăt-de-masă = copist, secre- 

tar îi 
locofăl-de-slrană 

biserică 
lumăr =—număr 

140 duime == nume 
lumină = lumânare 
marginea = Craina 
măzgigură, s'a făcut, sau mă- 

runiche = s'a zgârcit 
miras = zestre 

145 îNecică, meceşte = 
zdrobeşte 

merac = chef, plăcere 
mereor = încet, binişor 
morcosei = pătlăgele roşii 
naclă = ochiu, vârtej de apă 

150 uadol = neinţeles 
nălbant = fierar 
năpastă = prostovol 
negură == întuneric, seară 
Niua = nimeni 

135 0agă = râpă, vâlcea fără apă: 
oară == păsări, oară sălbatică 
oarcă = 'coardă de vioară 
obdele = obiele 
obod.== văşcălie de sită 

160 aciogi = teci fără” boabe 

= dascăl de 

zdrobitor, 

î2 
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odgoş == ce rămâne după coasă 
ogâs = vale ..:.: . 2 
ogoae = mingi . ... . 
orbete, ți = .sobol - 

65 obic. = lemnul. dela plug 
pâcurar, îtă == cioban 
Pâiton, păitongiu = trăsură, bir- 

jar 
păliş = stricat, vorbă păliş 
Pânelnic = monument, statue 

170 Beschir == ştergar 
Biatră, chiatra = munte 
piloc == scund 
poară, în = împotrivă. 
pocăzit, se pocăzeşte = de mi- 

rare, se minunează 

"Să ne scoţi la lume 
Săoţi fim noi trli nume 
Pocăzite "n lume. 

(Trei surori) 

loana se uita. 
Când podu vedea, 
Pomii iar aşa, 
Alţii că *mbumbea, 
Alţii se vărsa, 
Unii că lega, 
Uai: pârguia 
Sau se petrecea; 
Zau se pocăza 

(Iouna Săânziaua) 

175 floloagă plotaşi = cârpă ; pu: 

nem la picioare, ca să nu 
tune noroi la obdele; ce mai 

| lotoagă de om! : 

" polată, polălar = ieşitură, strea- 
şină de prispă, grindă de po- 

lată NE , 

polemit = potrivit, plăsmuit 

polomeac = găleată 
potânc = inel de fier, lcagă 

plusul—grindeiul-—la căpătâiu 
si de osie: 

„8 foluri = nădraşi o 
povală, eli= şatră de oi la stână 

prigoneală = rămășas 

- prifaz = copil Mic 

prostesc, mă = mă. împac 

155 rămâns = rămas, la Păd. . 

rost(o)eşte == ostoeste, potoleşte 

scidelcă. = ţăpoiu 

Bici de foc p!esnca 
Aici aduna , 

Tot Ţânţari bătrâni, .. 

“Tot maistori de-ăi buni; 

Cu baroasele, , 

Cu sădelcile 
Pietrile cerca (Aiie-Copilie).
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-Sandâe == scaun. - - : 
sângir = lanţ 

7zo sârmă == fir de.aur. . 
Schier, fler = fier; îmi dă gura 

în scher == bun de. gură, 
scobinat == scobit, cu-jghiab 
scumgie = crâng,. lemn“ des şi 

mărunt , ă 
Şicuită: = lăcuită  -* 

Cea Doamnă Bălagcă, 
Cucoana Pâtrageă, - : 

- Doboară n coboara 
Pe cel creac de munte . 
>Ntr'o căruţa verde, 
Verde: siuilă, 
Cu sârmă. ?nzrădită,_: .. 

"(Pătraşca) 

395 Slăbină =— burta calului 
sotă ==. odae 
şocâte, [i == şoarece 
spegymă = lână moale 
slăvar == herghelegiu 

200 Ştii = lâna rea, zgribănțoasă 
stobor == sobor, grămadă 
stricăloare == strecurătoare 
Striu, strinâilale'= străin, stră- 

inătate - E 
sufurină == salbă de galbeni 

205 Sulacui = ciolac, ciung (stângaci, 
Stângă) 

tarabă == gard de. lemne 
Zâricheană, țârcană ==.0 tără 
târuă = coş . 
fârsâni == tegătură de nojiţă 

10 fârşoagă = pădure proastă * 
lea? = cheag 
tiamă == cheamă N 
foceşte (vin din butie) = slabo- 

zeşte vârtejul să cure. vin 
rome, fonile = tocmai 

215 Zoghie == cuțitul puștii, săgeată 
forfolvaşe => atârnătoare, cercei 
foloi = cur de lampă 
lovar == încărcătură pe cal, 

samar de tovar mai lung decât 
Şaua, cu marfă, lemne, fucii 

iroacă = tigvă , 
„20 (roc.= lingură: mare 

trumb = lemn, sicriu 
Huglă = cărămidă, 
tună = intră 
lurmă = temni:ă 

225 Juluroi == ciuciur, şipot 
Iuvărcar = surlar, clarinetist 
uică ==: nene Da 

Lg 

RAD 
Pta, e : 

se Cat 
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uluicană == cu două caturi, ture, 
casă cu ultucană, utrucană uideşte = rămâne 

230 nie = drum povârnit, ruptură 0 
de pioi în- malul Dunărei 

urezâud == chefuind 
Ciobani huiduind, 

„Fetiţe cântând, 
Danaci urezâud, 
După noi mergând, 

(7rei surori). 

Văelar, văeşte = morarul de 
piuă, dă la iu 

val == invelitoarea capului la 
niireasă 

vâsli (de struguri! == legătură 
de struguri la uscat, prin îno- darea cozilor taiate mai lungi 235 Vece == tocmai, mai, și bulg, 

zbiceşte = trage 
Şi de-aicea că-mi pleca 
Drept la Iad că se ducea, e sângir că s'apuca 
Şi odată că :bicea. 

(Sfântu Ilie) 
„ Zăetiu = undelemn 

Da” cine că-l prijunea ?: 
Când oiu zice de-un Pelin, 
lbovnica lui Calin 
Cu-o litră de zăetiu. . 

„(Călin din Jabuecvăț, 
„noi zicem ; Iacunovâţ, ne vine 
ia limbă“) 

2goadă = plăcere, potriveală 
zambil = coş. de papură 

- 240 Zâmnic == beciu acoperit, la fața 
pământului în-locuri cu apă 
— Hai boule, hai! 
Să 'nşiram tânjalele 
Să'arâm pozoanele! 
— Eu nu pot, stăpânule, 
C'astă iarcă rai iernat 
In zâmnicel dărâmat, 
Fân cu furca nu mi-ai dat 
Și nici nu mai ţesijat, 
zâte vânturi au bătut 

Tot în mine s'au oprit, 
Câte ploi că mi-au plo'at 
Tot pe mine m'au udat, , 

. (Doiud) 

zăotă = plase sub apă legate 
cu troace în lungul Dunărei 

zăpceşie = grăbeşte 
" zăpuc = zăduf. 
Zăuit == uit , Ă 

245 ebârcâe == greşeste (în jocuri 
de copii, la. noi, poate zgâr- 
ciu == zbârciu; zbârceşte) 
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POARTA GUNOIULUI - i 

(Bucluc sau Longea-Kapia) între Kumbair şi Vidin | 
Cetate, pe unde Românii intră în Cetate. 

  

    
  
  

TÂRGUL DE VITE | 
In fiecare Vineri, po locul gol dintre Poarta Gunoiului şi 
Poarta Stambulului, se face târg. Toate satele româneşti 
se adună aci cu produsele lor. le.crezi într'o zi de târg 
din Ţară, atât sunt de stăpânitoare limba şi portul nostru. 

  

 



  

  

    

  

    
  

TÂRGUL DE GRÂNE 

de zarzavat, de găini, qe ouă, de oale şi de fler e: - 

Poarta Stambuluiul, mai aproape de ras, Târgoveții bee ” 

bue să ştie, pentru tocmeală, româneşte. 

  

        LA ŞARAMPOL 

se chiamă locul de supt ziduri, în șanțul cu pari în tundal vechei Cetăți, 

Kumbair şichiar mai departe, 
unde acum se adună femei românce din Viain, KI r 

la spălat rute. Poduldin fund duce spre poarta sfărâmată. de tunurile noastre 

la 17 şi ale cărei canaturi ghintuite se află 1a Castelul Peleş.
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LUNCA VIDINULUI 
de pe «brdens, de pe zidul dinăuntru al Cetăţii, cu vedere spre Câpitanuţ şi Num. 
bair. In planul întâiu, marginea, șanțului, unde era zidul de afară, şoseluța, spre ceair şi ostrov, şi apoi baltă; în al doilea, biserica din Kumbair; în fund dealu- 

rile cu vii spre Pădureni , 
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Are, 
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CÂMPUL 
cu surpătura în care e aşezată Gânzova, în fund.
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oruni. In fund, peste curături, drumul spre 

Rabova. Privelişte pădurenească. 
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(O Aschihiia 
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Gânzova 

DI Deleina fanul 
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Ciorocălina 
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Calnie 
/fol3/;3 

„VALEA“ ȘI „CÂMPUL: - 
Satele după mărimea arătată de locanici. : 

din judeţul Vidin, locuite de Români 

Q Români 

1 Pulceari
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ROMÂNII, DINTRE VIDIN Şi TIMOC. 
SCARA: 1:200.000 
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