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Cine a văzut frumoşii munţi ai Mol- 
dovei şi Sa urcat vr'odată în vârtul 
bătrânului Ciahliu, sa oprit, dacă nu 
de osteneală, atunci de sigur de dra- 

. gul priveliştei, pe poteca strâmtă din 
faţa stâncei uriaşe, numită “Panaghia. 

De aici te poţi uita departe, spre 
chiagul de culmi albastre, ce se res- 
fir în nesfărşita zare, uimind vederea 
cu rnăreția naturei nespus de impu- 
nătoare. De la o vreme însă şi ochiul, 
-—oare-cum obosit de atâta farmec— 
se pleacă jos și, cuprinzând în mre- 
jile sale lucrurile mai de aproape, ză- 
reste cu groază,-numai vr'o doi paşi 
lângă potecă, o prăpastie adâncă, ce 

- se deschide sub picioarele drumețului. 
La fundul ei însă, se zăreşte numai 
groholiş negru, pe de-asupra .. căruia 
se înalță o stâncă ţuguiată, soră cu 

„piscul Panaghiei. .- 
Această, ştirbitură de munte, aşe- 

Hi
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zată la răsărit, drept în fața Pana- 
siohiei, o chiamă oamenii Detunata. De 

la ea în jos însă, doară numai cu 
aripi de vultur poți să te avânţi, ca să 
măsori ponoarele adânci ce se ascund 
colo dedesupt, sub verzişul întunecat, 
de unde odrăslesc uriaşii păreți ai Pio- 
nului sau Ciahlăului. Ochiul nu vede 
de cât pânza verde a cetinişului tânăr, 
care acopere astă-zi cu un freamăt 
tainic  mormanul“ de făriunături de 
stâncă, ce zac acolo de veacuri.... 

Şi, drept vorbind, nu-s tocmai vea- 
curi multe, de când sa săvârşit aicea 
groaznica surpare de stânci, cari sau 
destiicut, — precum parea ne arăta 
chiar locul,—din piscul odinioară mai 
uros şi înalt al Detunatei şi sau pră- 
buşit în valea strâmtă a Cerebucului. 
Căci ne. spun bătrânii, că jos, sub 
mormântul de grohotiş nevru, Sar îi 
allat o poeniţă cu un schit frumos şi - 
bogat. Acest schit a vroit însă Dumn- 

sa 
„nezeu să-l șteargă de pe fala piunân-. 
tului, liind-că se adunase acolo călu-. 
gări din toate tările, cari fiptuise în 
vremea pribegiei lor prin lume tot 
păcate grele. Ba unii dintr'ânsii îm- 
bogăţiseră — aşa se spune — altarul 
schitului cu odoare furate din alte
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locaşuri sfinte. Si pedeapsa a venit 
peste ei tocmai într'o zi de Inviere. 

In anul 1704,—cum ne scriu şi cro- 
nicele,—zăpada multă ce se grămă- 
dise după o iarnă fără sfârşit pe spi- 

“narea uriaşă.a muntelui Ciahlău, în- 
cepând a se topi de jarul unui soare 
de primăvară cam întârziată, a apucat 
să lunece din toate părţile, pe coane 
in jos. Un buluc mare de omiăt lipi- 
cios şi greu îşi luase însă drumul 
dinspre Panaghia, pe tarnița muntelui 
în jos, și drept spre piscul crăpat al 
Detunatei.'Aici însă, se vede, că puterea 

„mare, cu care sa izbit troienișul de 
culmea firămicioasăi a stâncei -Detu- 
nata, a făcut, cum sar zice un popas. 
Căci bulucul, de zăpadă sa oprit o 
clipă, făcând să se cutremure piscul 
întreg până în temelie. Apoi sa des- 
făcut încet, încet,—tot pe .vâna des- 
picăturei vechi,—toată partea şubredă 
a stâncei,. cu păretele de dinainte şi 
sub greutatea sloiurilor gheţoase, în- 
grămădite deasupra, s'a surpat, rosto- 
golindu-se cu zăpadă, cu tot, în a- 
dâncime și prefăcând poeniţa cu schit 
şi cu călugări în inormânt. ! 

sine nu'i tocmai grăbit şi vrea să 
vadă mai de aproape locul fioros, colo
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jos, n'are decât să se ducă în prim- 
blare pe valea Bistriţei înainte, adici 
de la Hangu încolo, până la comuna 
Buhalniţa, unde 'se vede biserica şi 
mânăstirea cu acelaş nume şi unde 
se allă nişte ferăstrae cu maşini de 
abur şi cu un mic drum de fer, pen- 
tru scosul butucilor de brad din tun- 
durile Carpatilor. a 

Aici se varsă Izvorul Alb în râul Bis- 
trița. Pe malul acestui pârâiaşte poli : 
însă duce cu piciorul sau, dacă vrei, 
şi cu mașina trenului, până la un 
plaiu strâmt, cărui îi zice Piciorul. 
Cerebucului. Acesta se înalță lin în 
sus, aproape până în lața locului, 
unde incepe a se ziri surpătura de 
grohotiş umbrită de păretele stâncos 
al Detunatei. Și o vezi acolo Detu- 
nată înaintea ochilor, căci ţi se pare 
că ar fi un vlăstar uriaş răsărit din 
bătrânul Ciahlău, ale cărui piscuri, 
privite de jos, scamină a fi prinse 
oare-cum de albastrul cerului. 

Şi, ea şi cun ar vrea să-ţi poto-- 
Jească inima înfiorată de amintirea 
celți deşteaptă acest loc fără de ase- 
mănare frumos, dar sălbatic, călăuzul 
îţi arată ceva mai departe, la stânga, 
un''runc, de pe care se desluşese
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"din ascunsul desişului -de verdeaţi 
niște ziduri vechi, unde se cunoaşte 
încă, că a stat când-va o biserică. : 
"-Astea sunt însă rămăşiţele sehitu- 

lui Cerebuc făcut .în urmnă, adică 
după anul 170%. Schitul cel vechiu, 
zace, cum am zis, îngropat sub slără- 
măturile de stâncă. Dacă vrai însă să 
te mai trudeşti putin, îmbucă atunci 

"ceva la umbra unuia dintre brazii ce 
stau. aici ca niște lumânări înfipte În - 
pagiştea verde, deasupra apei  şo- 

- potoase a Izvorului Alb, iar după po- 
pas, moş Nicoară, călăuzul de pe a- 
colo, are să te ducă pe cărări singu- 
ratice mai în sus, la obârşia Izvorului. 
Acolo ai să vezi o "peşteră, unde um- 
blă vorba că ar fi trăit un sibhastru . 
cu numele Vâlcu. li zice şi astă-zi 
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locului acestuia «Peştera Vălcului». . 
Şi ai să dai şi de altă peşteră, a si- 
hastrului Gherman. Mai în sus însă, 
în fundul Izvorului Alb, unde-i zice 
locului «La Groapa. Sihaştrilor», ai să 
vezi, urcând tot înainte, căţi răsare 
dintre ponoarele întunecate cu stânci 
găunoase, — pe care poporul nostru 

“le-a numit prea potrivit «Tabăra Vul- 
turilor> — o. muche de stâncă, ce se 
"cheamă «Piatra, Dochiei». Şi ai să



auzi din gura lui MOŞ Nicoară o po- 
veste întreagă despre această stâncă. 

Ci că Dochia sau Dachia, fata lui 
Decebal, vestitul rege al Dacilor, tu- 
gind de” duşmanul tatălui ei, adică de 
Împăratul Traian, sar (i ascuns în 
pesterile muntelui Cocaiu—cum îi zi- 
ceau Dacii Ciahlăului—şi pretăcându- 
se în ciobăniță, păştea oile ei în poie- 
niţa Cerebucului. Văzândi însă că nu e 
sigură nici acolo, sa rugat de zeul 
dacie Zamolxe, :care'a ptefiicut- -0 în 
stâncă, atât pe ca, cât şi oile ei, în 
cât "Traian na mai avut! ce să-i facă. 

Tot aşa o tradiţie, de cât mai creş- 
tinească, spune că “acolo, în fundul 

Izvorului Alb, ar îi fost “din vremile' 
„cele mai vechi un loc de retragere 
loarte ascuns «Groapa Sihaştrilor». 
ȘI sar îi întâmplat, că pornind Dragoş- 
Vodă din Maramureş spre. Moldova, 
prin “trecătoarea Tulgheşului; nişte 
duşmani de ai lui au răpit „pe 'Doam- 
na Maria şi au ascuns-0 în peştera 
mare din fundul Izvorului Alb. Dra- 
roş-Vodă, găsind-o, a pus mai târziu 
de a clădit acolo o biserică de lemn 
cu hramul «Pogorirea Sfintului Duh». 
Numai că biserica nu a fost făcută - 

“în «Groapa Sihaștrilor>, unde fusese



m
.
 

ascunsă Doamna, ci sus, pe runcule-. 

țul ce se prelungeşte din muntele 

Ciahlău. Aici, la biserica lui Dragos 

şi a Doamnei Maria, se adunau apoi 
tot felul de sihaştri, în cât s'a făcut 
un schit. | 

Această tradiţie nu este, cum se 
vede, lipsită de un sâmbure de ade- 
văr. Căci aflăm din cronicele mânăs- 
tireşti, cari ne spun cum a perit schi- 
tul Cerebucului în ziua Invierii din 
1704, că în fundul Izvorului Alb se 
pustnicise într'o vreme un sihastru 

cu numele Silvestru. Acesta a înte: 
meiat pe la 1603 o bisericuţă ce a și 
purtat în urmă numele de «Săbăstria 

lui Silivestru». Din această săhăstrie 
a” purces schitul Cerebuc, cel vechiu, 
îngropat acum sub sfărămăturile De- 
tunatei. _ Ă 

Pe mine însă mă ertaţi, dacă am 
să înşir aceste lucruri alt-fel, şi vă 

“rog să ascultați povestea schitului 
_Cerebuc, cum am să vo spun eu. 

tt?
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- Lângă drumul ce duce acum, ca şi 
odinioarii, de la .fosta cetate a Soro- 

„la târguleţul de astă-zi Bălti, 
ziregte la “depărtare de o fugă de cal. 
înspre partea din dreapta, o dungă 
întreagă de dâmbulele, cărunţite de. 
tufișuri răzlete, având printre dânsele, 
pe ici pe colo_şi cite un copac scor- 
huros şi sârbovit de povara anilor. 

Ne-ar putea spune, de bună sami, 
aceşti vechi străjeri «lin timpurile tre. 
cute ceea-ce simte pare și mintea 
drumeţului, cum că prin “părţile il- 
ceste trebue să [i fost odati locașuri 
omeneşti, şi încă de frunte, judecând 
după movilişurile în chip de .întări- 
turi, ce înconjura locul. Şi'n adevăr, 
dacă ne întoarcem cu vr'o trei vea: 
curi îndărăt, găsim pe acolo: un sut 
frumos cu numele Cămăraşi, loc 
ineropit de boerinași moldoveni, ce 

„ Stăpâneau răzășiile întinse de prin
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_prejur... Erau ei, nu-i vorbă, încu- 
scriţi de multe ori cu neumnuri le- 
seşii, şi-i avea de rmiegieşi pe Cazacii 
neastămpăr aţi, dar erau văzuţi bine 
în ochii unora, cât şi ai celor-Valţi. 
Că erau Români ageri şi viteji, ce 
ştiau să-şi. apere cu “puloşul în mână 
vatra Şi moşia de năvălirile ciambu- 
raurilor tătăreşti din Bugiac. 

Pe la anul. 1033, clocoteau în păr- 
tile, de care vă vorbesc, luptele. cele 
iai învergunate şi sângeroase, şi bie- 
tul Român nu mai ştia în a cui “parte 
să se deie, căci marele hatinan al Ca- 
zacilor, Timuș, fiul vestitului Poadan 
Iimelnitzki, lase de nevastă pe “dlom- 
nița Ruxandra, fata Domnului Mol- 
dovei, Vasile Lupu. Și atunci bocrii 
cu răzitşimea și cu iiranii de prin- 
prejur au început să sc. inprieteneas- 
ci de voe de nevue cu norodul căzi- 
cese din stepele Uerainei şi făceau 
nu odată Ja războiu parte dreaptă cu 

. Ba încă să și buzurluiau une-ori 
îniprotiva stăpânirei, după obicciul şi 
firea neastâmpăraţilor Zaporojeni, =) 
cum ne spune cu multi jale cronicarul 

, 

  

* Nume ce se mai dă Cuzacilor.
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* de pe vremea aceea, boerul moldovean - 
Miron Costin : i 

«Că se făcuse înlm'o vreme, când 
tocmai era Vodă- Vasile strimtorat de 
Domnul protiunie Ștefan, chiar Moldo- 
venii din cetatea Hotinului, nişte bun- 
tusnici fără păreche, de nu mai voiau. 
să se închine Domnului țării. Bu 
incă o samă din sumeții tâvgoveli au 
tras după ieşirea lui Vodă din Hotin 
in oştire cu săcălușele, când trecea u- 
cesta apa Nistrului şi sau apucat «a 
prăda carele boereşti rămase în. urmă». 

La Cămăraşi trăia pe atunci şi vă- 
duva după fostul pârcălab al Sorocei, 
jupâneasa Smăranda, cu fată-sa Pa- 
naghia. Alături de cusele, unde locuia 
pârcălăboaia, chiar faţă în faţă cu bi- 
sericuţa satului, era gospodăria unei 
alte bătrâne de samă, văduvită şi ea 
cam de mulţi ani, după crainicul Vâlcu. 
Bătrâna crăiniceasă, mama Antimita, 
o ştia de mult pe jupâneasa Smaran- 
da, şi o ştia şi feciorul ei Radu, căci 
irăiseră şi ei într'v vreme la Soroca, 
şi o purtase Radu pe Panaghiuţa: ca 
copil mic în brațe. Atăt, că Rad ora 
acum nu de mult întors din Coldu- 
nari, unde stătuse câți-va ani dea



— 13,— 

rândul, la naşul său, hatmanul căză- 
cesc Bohun şi a găsit-o pe Panaghiu 
lecioară mândră, în cât abia ocu- 
noştea. 

Nici că a avut timp Radu să pri- 
vească mult frumusețea tovarăşei sale 
de copilărie, când i-a şi fost luată cu 
nemiluita din ochi, ba mai mult, din 
inima lui. Căci i s-a adus Domnului 
Vasile Lupu, care zăbăvea acuma ca 
pribeag, nu departe de Cămăraşi, pe 
la Camenița şi Zvancea, vestea cum: 
că ginerele său, Timuș, a trecut cu 
3000 de Cazaci Nistrul şi intrând în 
Moldova, l-a bătut pe Domnul protiv- 
nic Ştefan, gonind Nemţii şi Leşii ce-i 
avea acesta pe lângă sine şi luând în 
stăpânire Iaşul. i 

Comisul Grigori, ce venise să-i a- 
ducă Domnului această ştire îmbucu- 

- rătoare, era frate cu jupăncasa Sma- 
randu şi, ajuns la Zvancea, a şi dat 
pe la Cămăraşi s'o vadă. II îmbrăcase 

- Domnul pentru vestea bună cu care 
l-a întâmpinat, cu contoş de soboi, în 
semn de hocrie şi asta venea cum, 
Inângăere pe inima îndurerată a c0- 
inisului, căruia îi murise tocmai pe 

“atuncea jupâneasa. Graba, care o a-
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vea insă comisul a purcede şi pe la 
Cămăraşi, era, fiind-că se hotărăse 
să o ducă pe sora sa, Smaranda, lu 
Iaşi, unde îşi lăsase copilaşii fără mamă. 

Ce simţea Panughiu, când i-a venit 
să plece cu mami și cu. unchiul sut, 
nu ştim. Inima lui Radu însă dogorătă 

_de focul dragostei, ce se aprinsese 
într'ânsul, de ciuul o vedea iarăşi pe 
Panaghia zilnic pe acasă, se umplea 
de desnădăjluire. (e ar li dat Radu 
să poată însoţi şi el, cd bun oştean,. 
alaiul domnesc, care eri să plece 
peste câte-va zile: din Zvancea. Insusi 
unchiul Panaghiei, comisul Grigori, îl 
îndemnă să vie cu dânşii, ficiuluin- 
du-i o căprărie de darabani. Radu 

“însă a oltat din greu, cici nu putea 
primi. 

Timp de şase îmi trăise la Coldu- 
nari, în casi căzăcească a naşului său - 
hatmanul şi deprinsese meșteșugul ar- 
elor în cât putea să se măsoare cu 
orice viteaz, măcar că era abia bărbat 
de două-zeci şi unul de ani. După o- 
Diceiu: Cazacilor, îşi dase însă cuvân- 
tul, jurând pe paloş şi pe cruce, cii nu 
va lupta decât cu tabăra hutmaunului 
său. Cum era dar să-și calce cuvântul
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către tovarăşi şi către naşul Bohun,. 
„ce-i fusese ca şi un părinte. 

Mai avea apoi Radu îndatoriri şi că- 
tră hătmăneasa. Căci Bohun luase de 
nevastă o moldoveancă, cei venea 

lui Radu cam mătuşă după tată și 
“care; măcar că îngrijea cât putea de 
mica ci moşioară și-și creştea cei trei. 
copii, dar tot avea nevoe de sprijinul 
finului din Cămăraşi, ce făgăduise să 
vie uneori, si caute de gospodăria 
hătmăneascii. Bohun era. acum plecat 

din nou cu cetele lui Timuş, departe 

în Moldova de jos, de unde aveau să 
_se întoarcă, cine ştie când. 

Era pe lângă asta şi mamă sa, crăi- 
niceasa Antimiţa, la care trebuia Radu 
si se gândească Că n'avea acum 
Dătrâna. nici un sprijin, de cât doară 
pe părintele 'Talpalaru, ce-i venea văr. 
și fiind și el sirmanul văduvit, ținea 
măi mult de casa repausatului crai- 
nic. Privia deci Radu cu sullet oțărăt 
la pregtitirile de plecare ale parcălă- 
boaci și a Panaghiei şi. abia când 
le-a vizut suindu-se în rădvanele co- 
misului, încunjurate de slugi de casă 
călări, a înțeles . ciasul greu al des- 
părțirei. 1 se părea, ca şi cum odată
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cu frumoăsa Panaghia ii sburase do- 
rul de viată pe, lumea aceasta, ce se- 
măna ochilor săi acum ca o pustic. 

Noi avem si-l lăsăm pe Radu: deo: 
cumdată cu durerea sa şi vom însoli 
pe comisul Grigori cu sora şi cu ne- 
poata, în  drumiul spre Iaşi.



  

JII 

Domnul Vasile lupu, cu casa şi “cu 
“seimenii, mai zăbivind putin lângă 
Nistru, din pricina nesupunerei încă- 
pătânate a cetătei Ilotinului, pe care 
pusese să o încunjure Jefegit sii nem- 
țeşti şi să o bată cu puşti, finiind- -0 în- 
Chis multă vreme, — o samă de boeri 
au fost trimiși înainte, la Iaşi, pe urma 
ostenilor, ce mergeau acum cu fală, 
ştiind sfârşitul domniei scurte a protiv= 
nicului îndrăzneţ Stelan Vodă. In ceata 
acestor obozuri boereşti era şi comisul 
Grigori cu sorit-sa Smaranda şi cu ju- 
pânita Panaghia. 

Când au ajuns aproape «le apa Bahlu- 
iului şi erau să upuce drumul strâmt * 
printre viile, cari se aflau i imprejurul 
Iaşului, au dat cu ochii de pustiirea 
ce o făcuse .Cazacii lu trecerea lor pe 
acolo. Şi le-a ieşit înainte jupân 'TLă- 
utul, armașul, care venea cant ju- 

- pânesei a i "era CO- 

ash E ARĂ 
eii Rt
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misul, după răposata nevastă a aces- 
tuia din urmă, şi a stat a se mira de 
îndrăzneala ce o aveau ei şi alţi Do- 
eri, care se întâmplase po urmă ler, 
de'a irage la casele «din oraş, înce- 
pând să le zică : | 

«Da bine, nu ştiţi, naţi auzit, că 
liara cea sălbatică de” Timuş e stăpân 
pe lașul nostru şi că jicueşte, arde 
şi omoară ce găseşte, lăsând jariște. 
pe unde dă de: improtivire! Fugiţi 
care încotro puteţi, pe la moşiile 
voastre, doar si mai hălăduim, până 
va veni şi Domnul, să pună capăt vol- 
niciilor căzăcești Iw 

Și vorbind aşa, a «us pe cumnatu- 
stu, pe jupâneasa Smaranda şi pe Pana- 
ohii la o moşie alui, la Cucuteni, 
cale de o jumiitate de cias de târg, 
unde erau aduşi de înainte şi copi- 
laşii jupânului Grisori şi aşteptau cu 
nare fricii pe tatăl lor. 

Ilatmanul Limus, ingămlat de biru- 
intele sale asupra 'ostilor străine fu- 
pure ale lui Stelan şi ştiindu-se acum 
izbiivitor mare al socrului său, Dom- 
nului Vasile Lupu, stăpânia cu Caza- 
cii Iaşul și inconjurimele, chiar cum 
spunea armaşul Tăutul. Căci îşi aşo- 
ase labără mare imprejurul curților
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„domneşti, lăsând oamenii săi, să facă 
tot felul de volnicii. Acest Timuș, 
după cum” ni-l descriu eronicarii de 

„pe vremea acecu, erau om numai 
după chip, încolo însă semăna a fiară 
sălbatică, judecând adică după apu- 
căturile şi faptele, la care se da de 
multe ori. Si de la oamenii săi, li ce 
lucru mai bun putea să se aştepte 

“ cinczva, când el sinuur îi pedepsia cu 
moartea, îndată ce i-ar îi greşit lie 
numai cu vorba, vărsând în cele mai 
inulte rânduri sânge nevinovat. 

Făceau Cazacii lui Timuş prădăciuni 
pe la oamenii de țară, cum nu se pu- 
menise până atunci. Ci nu se nai ştia 
sigur nimeni de avere şi de viaţă, din 
câţi locuitori se găsiau în apropierea 
târgului Iaşi. Ba își întinsese Ilămân- 
zii jăcuitori căile lor de pradă tocmai 
dincolo de codrii Iaşului, bântuind 
satele până aproape de Iuşi. Cât des- 
pre târgoveţi, fugiseră mai toți din 
laşi, de irica jatului cumplit. Nici bo- 
erii mai cu vază.ai [ărei nu mai 6 
riuu băgaţi în siună şi se temeau «dle 
la o vreme a.se apropia de inargi- 
nile târgului, stând mai mult ascunși 
pe la moşiile lor. Şi aveau bicţii „0i- 
“meni pe deplin dreptate, cum voim



vedea din: jalnicele întâmplări ce au 
urmat. -. 

Le venise, armașului “Tăutu şi celor- 
lalţi slujbaşi mai mari de la curte, 
olacari cu ştirea, că Domnul va intra 
peste câte-ve zile în Iaşi şi să îngri- 
jească dar de primirea sa, pregătind, 
până la părăsirea curților domneşti 
de către Cazaci, conac potrivit şi în- 
demânatic,. unde se va găsi mâi cu 
cale. Avea armaşul deci multe în 
grija sa, ce trebuiau făcute cu chib- 
zuire şi spre paza cinstei depline i 
Domnului. Ast-lel se rânduise de în- 
dată chiar, că pentru primirea cu a- 
laiu, în ziua sosirei curții, trebuiau să 
vie la târg nu numai toţi boerii, dar 
să-şi aducă încă şi jupânesele lor. 

In ajunul zilei hotărâte, cam pe 
sară, au pornit aşa dară şi jupâneasa 
armașului, cu părcălăboaea şi cu ju- 
pănita Panagbia, în radvanul mare, 
insoţite de însuşi armaşul, cu. căți-va 
oameni de casă şi cu tot hargalăcul, 
ce ţinea de dânşii. Aproape ajunşi, 
străbăteau tocmai mahalaua Păcura- 
rilor şi, dând de strijile căzăceşti, 
armaşul, care era călare, a purces 
căti-va paşi înainte, ca să lucă întrare 
la ui săi. [ se părea ciudat lucru, să
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văsiască la acest loc un ataman, pe 
care nu-l văzuse nici când şi mai 
ciudat încă îi venia, să audă, că sar 
fi dat poruncă de însuși marele hat- 
man, să nu mai lase în târg pe ni- 
meni. 

Armaşul, om îmbătrânit în slujba - 
curții domneşti şi cunoscut de toată, 
obştia târgului, i-a spus Cazacului cine 
este. Văzând însi că încăpăţânatul Za- 
porojean nu-l bagă în samă, s'a aţă- 
(at rău, mai ales cii acesta se apro- 
piase de rădvan, chip să vadă, cine 
sunt cei veniţi. “La pala roşiatică a 
făcliei aprinse, pe care o ținea un alt 
Cazac în mână, a zărit atâmanul faţa 
speriată .a jupăneselor şi rânjia de 
plăcere, dând cu ochii de tânăra Pa- 
naghie. Schimbând Cazacul cu a săi 
câte-va vorbe în limba lor, pe cari 
insă le pricepuse,—se vede,—şi jupă- 
neasa Smaranda, şi îngrozita Panaghie, 
au început amândouă deodată să tipe. 
Atunci armaşul, ne mai putându-se 
stăpâni de mânie, a lovit pe ataman 
cu biciul peste obraz şi s'au încăierat 
într”o clipiali Cazacii cu slujitorii bo- 
cereşti, de nu se mai auziau prin în- 
tuneric, de cât lovituri de arme și
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gemete surde, amestecate. cu vaietul 

jupăneselor îngrozite. Mi 
Ar [i rămas măcelăriți cu toţii,— 

căci dăduseră fuga îutr'acolo şi alţi 
Cazaci de prinprejur,—dacă nu venia 
din întâmplare, dinspre târg, prista- 
vul de seimeni, Bahrin, cu o ceată de 

-comișei şi lefegii nomţi de la curte şi. 
&e arunca între luptători. Atamanul 
biciuit l-a lost răpus pe armaş cu o 
straşnică lovitură de sabie şi pe cil 
Cazacii săi dau nivală asupra sluji- 
torilor, el sa plecat ca un şerpe din 
seu sa asupra rădvanului, încercând 

să smulgă, cu ajutorul unuia din 
Gazaci, pe Panaghiu din Liuntru și să 
o înhaţe lu sine, pe sea. Nua avut 
însă vreme să-si mântuiaseă isprava, 
că l-a şi ajuns Dahrin cu o descăreit- 
Lură de pistol, drept în cap, iar. Cazacul 
celalalt a ciizut şi el cu umirul sfăr- 
ticat de baltagul unui comişel. Ceilalţi, 
câţi mai erau, iu rupt-o cu toţii la 
fugă, , 

A adus-o inimosul pristav pe jupă- 

mita Panaghia, care lezinase de uraază, 

în” brate, la o cusă, ce se alla lângă 

deuin şi, înconjurată de  jupinesele 

coborăle din rulvim şi de lemeile ca- 

sei, și-a venit. încet în simţiri. Lot in
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minutul acela, aduceau însă slujitorii 
boereşti prin uşă trupul fără viaţă 
ul armașului, cu capul despicat şi" 
plin de- sânge. .]şi dăduse sărmanul 
bătrân sulletul, chiar de la lovitura, 
ce o primise de la atman, căci l-au 
giisit lungit într'o straşnică baltă de 
sânge. Doi puşi mai departe a lost 
găsit şi protivnicul său, uternanul că- 
zăcesc, cu creierul zburat de sincati 
lui Pahrin. ”



  

IV 

« Câte-va zile. în urmă, după ce ve- 
nise şi Domnul cu toată casa do la 
laşi, sau strămutat Cuzacii cu tabăra 
lor sus, în deal, în jurul mânăstirei 
de la Galata, între a cărei ziduri îşi 
avea acum hatmanul "Timuș sederea. 

„Și sa prilejit în câte-va rânduri, că 
Vasile Lupu să-i lacă incrului său 
mustrări pentru  prădăciunile, ce le 
fapluiau oamenii acestuia prin împre- 
jurime şi mai vârtos pentru moartea 
armașului Tăutu şi alte multe fără- 
delegi. . 
Dar cine ar [i fost harnic să îmblân- 

ziască lire, cum era accea a lui Timus ? 
„Că nu da nici auz la vorbele socrului. 
său, ba mai rău şi crud se făcea. — 
«Pentru moartea armaşului, cu moarte 
ați răspuns şi v'aţi luat răzbunare în- 
zecită l>— aşa zicea Timuș, fiind-că îi 
fusese ucis atamanul de mâna lui Bah- 
rin şi pe acel ataman îl avea 'Timuş
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ci pe 0 slugă prea credincioasă, ii 
cât nu plătiau pentru dânsul zece 
armaşi de ai lui Vasile Vodă. 

Avea dar a se teme pristavul de 

răsbunarea hatmanului. Ii venise de 
la unii şi de la alţii în taină chiar ştire, 

că este pândit de Cazaci zi şi noapte. - 

Şi umbla tânărul om deci cu mare 

pază şi se feria, pe căt putea, să nu 

- cadă jertiă. e 
Odată cu dânsul îi avea însă 

la ochi, primejdiosul hatman, şi pe 

alţi Moldoveni şi nu cu mai puţini 

poltă de vărsare de sânge. Işi pusese 
gând rău, mai cu samă, pe câţi-va 

dintre boeri, pentru că se improtivi- 
seră la căsătoria sa cu domnița Ru-: 
-xandra, lucru, care şi Vasile Lupu 

-însuşi îl îngăduise mai mult de ne- 
voie de cât de dragoste. Şi, precum 

Vodă se vedea acum mai legat şi 

strâns, ca ori când, de Cazaci, de când. 

“cu izbândele lor în războiu, de cari 

se folosia şi mai nădăjduia să se to- 
Josiască Vasile Lupu de aici înainte, 
ii povăţuia el singur pe bocrii cei 
ponosiţi, să umble cui terială. 

Intre aceşti oameni cu credință ai 
Domnului, pre cari nu-i avea la, îni- 

mă Timuz hatmanul, ceru şi pisarul
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ui Vasile Vodă, leahul Kotnarowski, 
om deplin la. toate _trebile curței şi 
slotnic neprețuit la ceasuri urele, Fă- 
cuse şi el în - vreme toate chipurile, 
ca să opriască pe Vasile Vodă de a 
da pe domniţa Huxandra după hat- 
anul 'Timuş, presimţind urmările u- 
râte, ce erau si răsară casei domneşti 
și Moldovei intregi pe urma acestei 
inrudiri. Vasile Lupu: a ascultat în- 
să mai mult de împrejurările, în. 
care căzuse cu Cazacii, de a dat-o pe 
Irumoasa (lomniţă Ruxandra, după 
'Timuş, fiul lui Bogdan Hmelnitzki. 

Din întâmplarea Cu moartea arma- 
„şului Tautu, îi. ieşise pisarului hot- 
naruwshki prepus ş şi mai greu, fiind-că 
Dahrin, care sedpuse pe nepoata co- 
misului Grigori din mânile eredincio- 
sului lui 'Tiinuş, cra nepotul bătră- 
nului pisar. Mama sa şi novasta lui 
Kotnarowski erau surori şi de viţii 
nciţeasci, ca şi Kara, căpitanul de da- 
rabani, aşa poreclit după numele său 
adevărat Şvarţ, de asemenea credincios 
vechiu al Domnului, şi care îi venia 
şi el lui Bahrin unchiu. 
După tată, tânărul pristav era 
şleachlil, adică polon, socotil de neam 
vechiu, Şi crescuse la cusa lui lotna-
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rowski. Frumos şi înalt la chip, cu 
ochii săi albaștri gânditori, Bahrin 
avea darul să placă la oricine îl vă- 
use odată şi această treabă a lăicut, 
—se vede,—că și jupănita Panaghia u- 
cum, nu-l mai putea” scoate din inimii 
ei. Și dă,—avea frumoasa fată, de ce 
să-şi lege gândurile ci tainice, căci il 
văzuse pe pristavul în înfăţişarea cei 
mai .atrăgătoare.—li seiipase cinstea, 
viața, fot. Legătura între inimile lor 
tinere, era încheiată char. din ziua a- 
ceca şi acum, când se întâmpla să se 

vadă, îşi spuneau din ochi şi din sullct, 
că unul fără altul nu vor putea trăi. 

Nu sar fi împrotivit, de bună 
samă, nimene la împreunarea acestor 
două fiinţe tinere, şi Babrin care ve- 
nia acum des în casa jupânului comis 

Grigori, se purta chiar cu gândul, ca 

să 0 ceară pe Panaghia de soție. Se 
petreceau însă- tocmai atunci lucruri 

de tot -urele la curte şi în casele 
„boereşti din :faşi, încât să se [i po- 
trivit acuma plan ca acesta. Domnul 

ritlica Moldova întreagă în picioare, 
ca Să incaruă împreună cu Cazacii 

îniproliva lui Vodă Matei al Munte- 

nici, ce ocrotia pe râvnitorul la doin- 
nie Ştefan, abia alungat din laşi. E-
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rau ceasuri de mare cumpănă, pe 
ari le uneltia soarta pe capul bietei 

dări şi numai noi, urmaşii, înţelegem 
uștă-zi că atunci, ca niciodată; a por- 
nit în adevăr sărmnana Moldovă, spre. 
peire. : 

Fiorosul ginere al Domnului Mol- 
dovei, cu cei 8000 de -Cazari, îm- 
pingea lucrurile cu nerăbdare, jăfu- 
ind tara “fără milă, încât nici răgaz 
de sfat şi de tocmială nu le-a prea 
rămas Moldovenilor, ci au purces cu 
sărg şi cu puțină socotinţă la războiu, 
improtiva fraților de peste Milcov. 

Și iarăşi sa auzit glasul sfetnicului 
tainic al lui Vasile Vodă, din nou 
îl - povățuia bătrânul  Kotnarowski, 
sare-i ştia pe Cazaci mai bine de cât 
ori-cine, să lase în suna celui de sus 
pedepsirea îndrăznetului Stefan, ma- 
relui logofăt de odinioară, și sii se 
desfacă de Cazaci, că mare să iasă 
bine. Dommul însă, îndemnat de du- 
hul rău al haunanului poltitor de 
sânge, na ascultal și sa potrivit pla- - 
nurilor ginerelui său, hotărându-se 
la războiu. lar Timuș, care vedea ne- 
dlumerireu lui. Vodă şi prinsese limbii, 
că numai pisarul Kotnarowski îl mai 
ține pe socrul său în nehotărâre, şi-a
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jurat, să-l înlăture pe leah, urzindu-i 
peirea. 

Era într”o dimineaţă, când iată că 
sa ivit la curte un esaul de ai hatma- 
nului Timuș, cu vorbă către Vodă, 
ca să lase pe pisarul Rotnarowski, să 
vie sus, la mănăstirea Galatei, pentru 
lacerea. uniei scrisori grabnice la craiul 
leşesc. Cum nimene nu se pricepea 
asa de bine la ast-fel de lucruri ca 
bătrânul, Vasile Vodă nici că sa sân- 
dit în minutul acela la ceva rău şia 
trimis pe credinciosul pisar fără ză- 
bavă la Galata. Şi a iscodit prefăcu- 
tul: hatman, că-i era de trebuință o 
scrisoare ca aceea, ținându-l pe “Rot- 
narowski ca un ceas şi nai bine la 
sine. lar când i-a dat drumul să 
plece, căţi-va din Cazaci, învălaţi de 
mai înainte, sau năpustit j6s, "sub 
turnul :de chindie, asupra bătrânului 
şi l-au omorât cu lovituri de săbii. 

ee



  

V 

„Vom lisa pe Domnul Moldovei săi 
facă ginerului său Timus-hatirul şi 
să se rizboiască cu Muntenii. Rușinea 
ce au păilit-o acolo, ne-au descris-o 
letopiseţii. Vom lăsa şi pe tinerii în 
drăgostiți cuprinși de adânca întris- 
tare. Căci nu numai că Bahrin își 
plângea pe unchiul său Notnarowshki, 
dar si Panaghici îi murise, câte-va 
siptămâni în urmă, mamă-sa şi su 
simnţiau acum nefericiţii şi mai uniti 
în sutlet prin durerea ce îi încercase 
asa de cumplit. Ne vom întoarce în 
schimb la Cimăraşi, la Radu Vâleu, 
cu mama sa Antimiţa, fiind-că le vine 
şi lor rândul să fie amestecați în a- 
ceastă povestire. ă 

Trecuse aproape un an de la ple- 
carea pârcălăboaici și a Panaghici. 
Veste de la dânșii nu aveau cum să 
primească, doar «de ce: sc: ştia aşa 
numai despre țară, peste care se a-
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dunau din nou furtuni grele. Că se 
întorsese Cazacii toamna cu ruşine 
din Muntenia şi acum umbla vorba 
printre oameni, că au să plece din 
nou în ajutorul Moldovenilor. Radu 
le auzia aceste toate şi umbli liră 
astâmpăr şi adâncit în gânduri. Mai 
mult i-a fost dat să alle însă de lau 
un vechiu cunoscut al casei şi bucă- 
țică de neam din partea manici An- 
timiţa. Ii zicea Gherman, nume ce-i 
se trăgea de la bunicul său, sasul 

Mermaân, ţiitorul ocnelor de slatină 
şi sare din valea Solcii, şi era de loc 
din Liipuşana, venia însă cu carele 
jitnicerului domnesc, câte odată, ba și 
de două ori pe an, pe la Orheieni şi 
atunci nu lipsia de a se abate și pe 
la Cămărazi. De -astă-dată Gherman 
însă venise stobod şi știrile ce le a- 
ducea din țara de jos crau jalnice 
de lot. ” a 
__A început a spune Gherman lui 
Radu și mamei salc,.pe rând, toate 
pătaniile Domnului Vasile Vodă în 
Vara Muntencasci. Căi le ştia prea 
bine din gura moșului.său, alui Isar 
clucerul. Şi le-a povestit din fir în 
păr, cum au fost înfrânte oștile mol- 
dovene şi cele căzăceşti în pădurile
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de la Finta, iai mult din volniciii 
- lui Timuş, şi cum Su prăpădit atat 

amar «le oameni. Spunea, cum sau În- 
tors Domnul şi cu siperele siu lu 

laşi, cu ocurii, în cât” au pornit ua Se 

desiace boerii' ruşinați de domnia lui 
Vasile Vodă, dând pe sub mână aju- 
tor fostului mare lugotăt Ştelan, ca 
să vio din nou,să ii scaunul Moldovei. 

Se ştia, —nu-i vorbă,—aşa ceva şi 
printre Moldovenii din tinutul Orhe- 
iului, nai ales prin purica Ilotinului, 
că nu vroiau boierii în ruptul capului 
sl mai recunousciă pe *Vasile Lupu 
«de Domn și trimeteau mereu solii la 
Munteni. Dar lui Radu tot nu-i venia 
par'că si crează ce auzia. 

I-a luat însă mama Antiinila vorba 
din gură, începând a întreba despre 
rudele şi cunoscuţii din laşi, potri- 
vind şi aducând “vorba aşa fel, că 
doară ar alla şi ceva veste despre 
prcălăboaia. Smaranda şi  jupânita 
Panaghia. Nu apucase însă “bine Gher- 
man a le povesti de "moartea părcăliă- 
poaei şi a şi băgat îndată de samă 
jalea cumplită, ce o stărnise cu a- 

ceastă ştire. 

Radu, mai: ales, se facuse la lață 

ulb că varul, când leu mai spus
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Gherman încă de moartea ar maşului, de 
scăparea Panaghiei prin pr istavul Ba- 
hrin şi cum jupăneasa Smaranda a 
rămas bolnavă de. spaima sulerită în 
noaptea aceea și a murit câteva Săp- 
tămâni în urmă, lâră să [i zăcut măcar. 

«Și unde-i acuma P: naghia 2 l-au 
intrebat întrun. glas Radu şi mamă- 
sa cu ochii udaţi în lacrimi do aceste 
ştiri groznice ? 

CA “plecat cu Doamha şi cu jupă- 
nesele Ja cetatea Sucevei, ea si steie 
acolo mui la fereală, până se. vor Do- 
toli lucrurile.» -. 

«Dar Vodă, ce gândeşte să facă?..» 
a zis acum şi Radu cu glas turburat. 

«Vodă a repezit pe boierii săi cre- 
«lincioşi în . toate părțile, să adune 
vaste, si poată sta în “brotiva nemer- 
nicuiui: de Ştetan. Se spune că . ăsta 
ar [i ajuns pină la Bacău şi aiceu 
Sar fi unit cu ungurimea encazului 
tacoci, care i-a trimes o mie de oa- 
meni oaste aleasă. Pe inine însă m'a 
repezit clucerul Îsar, să viu să vă 
vestesc pe voi astia, ce sunteți aici, 
că ţara-i în mare "primejdie şi să-i 
ăn lui Vodă ajutor, că, ne aşteâptă 
la 'Fărgul Frumos.» 

ȘI ca să adaverioscii, vorbele sale, 
2 
5
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a şi dat voinicul fuga pe la boierna- 
şii “locului şi pe la” răzeşii de prin 
imprejurimi “Şi sara i-a şi adunat pe 
toți la starostele Voevodeu, la sfat. 
Sub Radu însă ardea par'că - pămân- 
tul, că era frământat cumplit de căte 
le auzise şi nu stia ce: să facă. Dar 
a vrut -o0 altă întâmplare, ca să lie 
scos neliniştitul tânăr din indoiala sa. 

„Că iată, a sosit chiar a «doua zi, un 
alt strângăitor de oșteni, mai aprig Și 
mai ademenitor. ra însuşi polcovni- 
cul căzăcesc, Bohun, cunoscut tutu- 
Tor Ciimărăşenitor, care aducea finu- 
lui său Radu stea de sotnic, lăsând 
la voia lui, să-şi aleagă el însuşi ceata 
„le oameni, cum Şi de unde-i va 
plăcea. 

Când a descălecat bătrânul Cazace 
înaintea casei crăinicesci, a scos Nadu 
un chiot de bucurie, căci par'că i se - 
deslevase oarecum ainarul ce-l apasii 
la inimă.. Simţia, nu stiu cum, că 
vine ceva mare peste e, în cât, cu- 
prins de bucuria sulleteasci, nici ma 
băgat de sami, ci mustăciosul su 
naș, aVca numai cât o singură mâ- 
ni. Și a intrat bătrânul, răzemat 
de umărul lui itadu, repede în casi 
şi aici i-a pus stegulețul şi firmanul
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de sotnie în mână, îmbrățişându-l de 
trei ori. Era rânduit Bohun, de în- 

suşi marele hatmau 'Timuş, să adune 
cete noi de Cazaci, săi aleagă sotnici 
şi să-i porniască cât mai curând la - 

hotar, spre Soroca, de unde aveau 

apoi să meargă cu hatinanul în aju- 

torul Doimnnului Moldovei. o 

«Eu», spunea polcovnicul, cu ochii 
aprinşi de nişte lacrimi stăpânite cu 

multă sil, cam isprăvit-o cu război- 

tul. Vedeti, am rumas ciunt, de-mi 

puteam abia hăţui murgul meu în- 

coace, la voi. Acum e rândul tău, 
hadule, să arăţi ce ai învățat la noi. 
Eşti juruit Cazacilor, alegeli voinici 
cu. tine şi până în două săptămâni 
să-mi liţi gata de. drwn, că a chemat 
protivnicul lui. Vasile-Vadă și Leșii în 
ajutor. Cum însă şi hatmanul nostru: 

“are o leacă de răluială cu şlealitu 
cca îngâmiată a craiului Poloniei, tare 
ar dori să li taie drumul.» 

Lui Radu îi sălta sângele prin vine. 
Mama Antimiţa a ieşit însă din oslae. 
cu inima săgetati: de durere. De cât 
mavea acun vreme să se «dleie amă- 
răciunci, fiind-că urăbia ca să pregă- 
tiascii ospățul, ce se cuvenia în cin- 
stea polcovnicului. După ospăt le-a
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povestit Bohun apoi celor adunaţi la 
masă, cum a rămas liră braţ. Căci 
ei cu toţii credeau că de bună samă 
numai colo, la războiu, se va fi ales 
cu aşa ciuntituriă. EL însă îşi tot şter- 
ea mustăiţile, închina sdravăn la” pa- 
Îare şi abia, când l-a mai muiat vi- 
nul moldovenesc, cel mult prețuit de 
Cazaci, le-a spus pricina cu, mâna. I-o 
tăiase chiar hatmanul Timuș pentru 
0 vorbă, ce se încumetase “să i-o zică. 

«N'a tiiat- -o tocmai bine», spunea 
moşneagul cu firea de oțel, «că am 
purtat Îraţul legat până sa uscat el 
singur şi a ciizut ca un vrease stors 
«e mădurvii. Și mă .durea cumplit, 
inai ales în Ceasul, când am fost în. 
vinși prin nesocotința hatmanului. Că 
făcuse chef şi betio straşnică la nişte 
curţi, în satul Cocorești, în loc să. 
chibzuiascti bătălia, şi am intrat la 
locuri băltoase cu tabăra ruptă în 
lirei, de ne-au bătut nomernicii cei 
de Munteni ea pe niște câni. Si aş 
[i dat să-mi răteze mai bine şi braţul 
celalalt, decăt să [i fost martor la atâta 

! nesocotință nebună și aşa ruşine. Acum 

vrea să-şi spele 'haim: iul bata dim- 
preună cu socrul său. le ajute 
Dumnezeu şi să te văd i pe tine,
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Hadule, viteaz, cum trebue să fie un 
“Moldovean cu cinul de sotnic ciză- 
-cesc e o 

La vorbele aceste măgulitoare Nadu 
nu Sa putut stăpâni dea roși, că 
stia el doar cât ţinea hatmanul la. 
«dânsul. De la el deprinsese armele şi,. 
«dacă mar fi putut să uite nici e], nici 
bătrânul, ceva în, lumea asta, dar una 
de sigur că nu era să li se șteargă 
-din minte, adică ziua, când a dat 
Radu lupta de ucenicie măsurându-se 
pept la pept chiar cu naşul săiu. 

Incălecaseră, după ce sau fost bătut 
in. toate chipurile și cu-'tot soliul de 
sarme, în cele din urmă pe: caii lor 
buiaci și sau luat la luptă cu lăncile. 
Fireşte că pentru orice întâmplare, își 
luase lânci neferecate şi capătul pră- 
-jinilor vânjoase de lemn de paltin era 
legat cu cârpă moale, chip că să slă-. 
bească lovitura. , 
„Era asta felul de luptă cel mai a- 
les al hatmanului Bohun și ori-cât de 
„mândru se simţia cl, că in toate lu 
făcut pe finul său Radu să fie iscusit 
și aproape mai de samă ca dânsul, 
in Iuptă cu lancea, parcă ar îi dorit 
să rămâie el tot el, adică neintrecut. 

"Si cum îşi rotiau și zbăntuiau atunci
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amândoi armăsarii lor sirepi, sânuele- 
„li Saprins tot mai tare și sa încins 
în lata căzăcimei, ce privea aţintită 

” încercarea aceasta înverșunată dintre 
meșter şi ucenic, o luptă ferbinte de: 
tot. . 

Uitară un minut şi unul şi altul 
-că era șagă și clocotia sângele în 
Moldoveanul tânăr, nai rău încă de. 
căt în vinele Cazacului bătrân îndărjit 
la culme. De câte va ori se năpusti- 
seră unul asupra . altuia, dar cu iu- 
(cala fulgerului știa să se feriască 
unul de izbitura celui alt şi prăji- 
nele lăncilor lunecay cu fosnet ascu - 
(it una peste alta, lisând. slobodă 
goana cailor iullicăruţi deopotrivă ca 
şi călăreții lor cei insetaţi de porta 
izbândei. , 

Dar ială că sau întorsiîn ocol 
scurt amândoi unul spre altul şi cu 
turbare şi chiot războinic sau cioe- 
nit din nou, dar de astă dati a iesit 
întâlnire prea, prea chibzuită şi izbu- 
tită, adică aşa fel, în cât au căzut si 
sau rostogolit grămadă caii şi călărâ- 
ţii. Cum şi în ce fel a venit lu- 
crul, nu ştia să zică nici bătrânul, - 
dar aşa de cumplit îl izbise lancea 
lui Radu în vinăr, în cât sa prăbu-
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sit cu cal cu tot şi armăsarul pro- 
tivnicului său, împedecându-se în țar- 
tamurile şi paftalele încâlcite a căzut 
în genunchi, aruncând pe biruitor 
peste cel biruit. Când i au descurcat 
pe amândoi de sub . cai, atunci abia 
S'a băgat de samă că hatmanul cra 
xvătămat şi trehnia dus în casă, căci 
singur nu se putea ridica. Umărul 
drept îi ieşise din loc şia trebuit să 
vie moş Cuparenco potcovarul, să îi 
aşeze. 

“Ce a. mai fost pe 'urmă, nu spunea 
moşneagul. In durerile cele nebune, 
co credeți că făcea ? Râdea de se stri- 

„ca săşi ameţească adică, lacrimile, 
si “în vreme ce'l ținea pe finul său 
strâns cu mâna cea teafără, 'spunea 
mereu : «Mă Radule, d'a bine m'ai câr- 
pit. Asta a lost lovitură, mă, nu glumă ; 
de era lancea ferecatii, mă Jua naiba. 
Să trăieşti Radule, în tine este nă- 
dejde. Simi trăieşti !» . 

Şi a stat bătrânul atunci cinci săp- 
tămâni cu braţul în nemişcare. ra a- 
colazi braţ, care acum îi lipsea şi 
multă vreme în urmă sa mai tot 
varbit de isprava lui Radu. Jar une- 
ori, când se punea hătmanul pe o- 
dilhnă şi-l cam junghia încă pe la u-
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măr, se uita repede, să vază de nu-t 
obliceşte careva şi,: slobozind mânecu 
cămaşei peste umărul cu pricina, cât. 
nu-şi răsucia gâtul cel păros, uitân- 
du-se oare-cum cu jiud la vânătaiele: 
ce se mai cunoşteau deasupra braţului 
şi mormăia cu jumătate glas, râzând | 
cu faţă de copil: «âl drăcului, cun 
na lovit ! Cine ar [i crezut una ca asta. 
A fost mână de om, nu şagă !» 

Păţanii de aceste le avea bătrânul 
Bohun multe pe suilet şi nu degeaba 
roșise Radu când i-a făcut păta: Anul 
cinstea, să-l aleagă sotnic. Îşi cunos- 
tea Bohun oamenii și cine era odată. 
sorocit de dânsul in telul ăsta, avea 
de ce se nândri. 
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Multe lacrimi a vărsat bătrâna crăi- 
niceasă pe urma ospăţului zgomotos 
în cinstea cumătrului Bohun sau Ciun- 
tu, cum l-au poreclit în urmă Mol- 
-dovenii pe polcovnicul fără mână. Că 
i-a rămas numele ăsta apoi atăt lui, 
cât şi la feciorii săi, ce sau aşezat 
mai târziu în târeul Lipcani. Pentru 
mama - Antimiţa Radu era acum „ca 
şi perdut. Ştia ea pe deplin firea bă- 

_ iatului, căci pofta după viața de os- 
"tean îi rămase moştenire de la tatăl 
său, crainicul, căzut sărmanul în 
:zarva căzăcească cu leşii. Ştia Însă și 
<lurerea tainică a băiatului şi inţele- 
gea zbuciumul inimei sale. 

Din clipiala aceea, bătrâna crăini- 
-ceăsă nici n'a inai încercat, cu o 
vorbă măcar, si-l abată pe copilul 
său de la plecare. Căci pe lângă ne- 
'astâmpăr venise acum şi fala de a îi 
pus cu toată tinerețea sa, mai mare
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peste alţii. Ceea cezl mâna însă mai 
năprasnic decăt toate spre câmpul de- 
luptă, era dorul ascuns, dar arzător, 
de.a da goana cu Cazacii spre ce. 
tatea Sucevei. unde o ştia pe tru- 
moasa, neuitata sa Panaghie. Ce răs-. 
plată mai mare putea să viseze în 
gândul său; el, răsboinicul lui Ti- 
muş, decât să-şi aducă din cetate 
scăpată de impresurarea oștilor lu- 
şeşti, pe Panaghia ca mireasă, acasă...” 

Visul dulce de a vedea pe Pana- 
ghia şi pregătirile de plecare, îi slo- 
iau acum lui adu tot gândul. Zi și 
noapte căuta şi alegea oamenii săi. 
Vroia. să-i aibă, numai voinici, tot u- 
nul şi-unul. Mai ales că lui nu-i ve- 
nia la socotială să se împovăreze cu 
sărăcime. Căuta dar să înduplece lu 
plecare cât se poate de mulţi romă- 
nași dintre răzeşimea de “priaprejur, 
lerindu-se în ucelaşi timp a se preu 
impestrita cu Cazacii. | 
“Intre prietenii şi - tovarăşii sii de 

copilărie erau mai ales doi ilăcăi, 
cari sau şi prins îndată a merge cu 
fruntaşi în ceata lui Radu. Că nu le: 
venia nici lor. nu stiu. cum, să se. 
bage în căprăriile darabanilor dom- 
neşti puse mai în totdeauna sub po-
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„Tuucă de căpitani nemți. Aceşti to- 
varăşi de luptă erau Petre Gotcu şi 
Sandu 'Talpalaru. După pilda lor sau 
ademenit în urmă şi alții, de se fă- 
cuse sotnia Vâlcului mândră de tot, 
căci trecea numărul voinicilor peste 
sută şi avea. cum se zice, chiag. O 
samă erau sinețaşi, alţii lâncieri şi 
pricepuţi la paloş, ca şi la ghioagă. 

Cazacii din vecini, veniţi şi ei la 
tovărăşie, se pricepeau, la rândul 
lor, a zvârli cu arcanul şi a trage 
cu arcul ca şi TLătarii. Cei ce maie- 
rau, ţineau de gloata sotniei şi aveau 
dle îngrijit cele câte-va care cu 'me- 
vinde, hburduturi- cu vin, corturi, şi 
cu -alte lucruri trebuincioase, de care 
nu se putea lipsi mica tabără. Aicea 
era mai mare moș 'Trohin, slugă ve- 
che şi credincioasă, ce întovărăşise in 
vremi pe tatăl lui Radu. El era meş- 
terul peste tot buclucul taberei, pă- 
zind rânduiala şi având sul vegherea sa 
toţi hargaţii precum și caii de povară. 

Se îndemnau, Radu cu fruntașii 
săi, şi se întreceau care mai de care 

“cu alesul cailor şi armelor şi cu câte 
* alte lucruri, ce le veniuu în minte, 
numai ca să iasă toate bine și fără smin- 
tială Şi cu aceste pregătiri li trecea



a — 

vremea la toţi până ce au fost toate; 
puse la cale şi tabăra gata de plecare. 

„ Dealungul uliţei, în dosul bisericei,. 
stau carele, trase de câte şease gldabe 
de cai puternici şi cucuiate sub pău-- 
zele întinse: peste cercurile deasupra 
.drabinelor. lar pe: lângă ele erau în- 
şirați oamenii de pază, călăretii dela 
coadă ținând de dârloage roihii şi 
murgii oștenilor, mai. sfătuind cu: 
părinţi şi neamuri şi zicându-le tă- 
mas bun, poate.pentru totdeauna. - 
In ograda mare a bisericei, în faţa. 

pridvorului şi mai la umbra scoru- 
silor înalţi şi pletosi de pe lângă ză- 
plazul tintirimului, voinicii sorociţi 
pentru plecare, cu caii bine tărnitai, 
și impletiţi cu fir roşu la coame, îsi 
aşteptau blagosloveniă de drum. "re. 
olan, slujitorul sotnicului Radu, abia 
putea domoli armăsarul alb al stă- 
pânului. Frumosul dobitoc sforăia de. 
nerăbdare, muşcând zăbalele de otel 
si scuturând mereu tuiul cu zurgălii 
selipitori de sub gătul său. Neastâm-. 
părul frumosului fugar cu Cerga ma-. 
re, cusulă în (lori, pe care era co- 
coțată şeaua tătăreuscă cu. oblâne 
țuguiat şi bătut cu ținte de aur, pă— -zea ci apucă din când în când şi pe-
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ceilalţi doi armăsari de alături, îm- - 
podobiți la fel şi ei, numai nu cu a- 
“tătea tărțamuri scumpe, lirau tugarii. 
fruntaşilor Gotcu şi 'Talpalaru, armă- 
sari pe cari îi ţineau de irâie cei «loi 
trâmbitaşi ai cetei. | 

Iată insă, că a început să iasă no- 
rodul din biserică și în curând au 
urmat după e: băeţii : cu prapuri și 
cu cruci, mergând înaintea bătrânu- 
lui preot Semaca, ce' cobora acum 
treptele în odăjdiile sale aurite. După 
dânsul venia Radu Vâleu cu frunta- 
şii săi şi cu mulțimea de credincioși, 
bărbați şi temei de toate stările. [.a- 
crămile li se vedeau: tuturor în faţă 
şi de aceea poate,—ca să nu mai lun- 
gească jalea maicei sale şi : durere 
proprie, Radu şi-a strâns mantaua 
e-i acoperea armele sclipitoare şi să- 
rutind repede crucâa şi evanghelia 
întinse de bătrânul preot, a îmbrăţi- 
zat cu duioşie pe inarmă-sa şi a pus 
fără zibavă piciorul în scară. Stegarul 
şi buciumaşii cetei au pornit repede 
înainte şi sunăndu-se «de plecare, au 
încălecat cu toţii, trecând în faţa prid- 
vorului, de unde răsuna vechia ru- 
găciune de binecuvântare:  «Blago- 
slovezte Doamne norodul tău...»
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Şiau pornit ceata spre drumul. 
“mare, în stropii de aghiazmă ai preo- 
tului şi plânsetele celor rămaşi. 'Lo- 

“tul a fost însă înăbușit de sila stri-- 
găteloer de rămas bun a bărbaţilor şi 
de nechezatul cailor nerăbdători, ce 
ridicau ucum cu carele pornite în 
goană, nouri de col), în cari era. 
parcă învăluită sotia de osteni, de 
nu se auziau decât: numai chiotelo ce 
piereau în depărtare. : 
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Era, a treia oară că Vusile Vodă tro- 
buia. să părăsiască scaunul de domnie, 
lăsând Iaşul pe mâna duşmanilor. săi. 
Sa întors el după întâia plecare, înm- 
biânzind pe 'Tătari cu daruri şi, învo- 
indu-se'cu ei, a dat chiar. pe dom- 
nita Ruxanidra, batinanului Limuş de 
solie. 

Sa întors şi a doua oură, gonind 
pe Stefan Logofitul cu ajutor ul Ca- 
zacilor ginerclui Său ş acum însă era 
parcă seris ca sivşi peardă scaunul 
pentru. totdeauna. "După o domnie a- 
tât de strălucită, casa lui Vasile Lupu 
se risipia văzând cu ochii. Norocul 
său de altă dată il părăsise de tot, şi 
numărul protivnicilor creştea pe zi ce 
trecea, iar ai săi incepeau să-l lase 

pe faţă. 
Asa văzând, a trimis- -0 Vasile Vodă 

pe Doamna, cu toată casa și cu ave- 
rile la Suceava, la cetate, iar singur
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a început a se giiti de luptă pe viaţă 
şi pe moarte. Nu voia el să se lase aşa 
uşor de domnie, cu toată ura ce o 
stărnise în jurul său. Şi avea oare- 
cum dreptate să nu peardă de tot nii- 
dejdea în vre-o schimbare, căci a iz- 
butit să-şi facă în scurtă vreme o 

„oaste nu tocinai cumplită, dar tot mai 
mărişoară de căt cea cu care venia | 
asupra lui Ştefan din Muntenia. 

De căt vom zice şi noi, cum vor 
besc cronicarii de pe vremea aceia, 
că a fost voia lui : Dumnezeu ca să 
se stingă casa lui Vasile Lupu. Căci 
în lupta, ce a dat-o ling 'Târgul-Fru- 
05, oastea sa sa risipit şi încă fără 
nici o pricină, luând fugă rusinoasă 
dinaintea ungurului Boroș Ianoz, 'ce 
venise din Ardeal întru ajutorul lui 
Ștefan. Abia, abia, a putut scăpa Vo- 
dă Vasile cu viață. Urmiărit de dus- 
inanii săi, până aproape de Prut, nu- 
mai prin jertlirea a câător-va credin- 
cioşi, a putut si-şi mântue zilele, 
trecând dincolo, peste Nistru, în “tara 
căzăcească. lar clucerul Isar, despre 
care am pomenit că trimesese pe no- 
potul său Gherman după oameni, prin 
Orheiu, era unul din acei, care au 
plătit cu zilele scăparea Domnului.
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Însuşi fratele lui Vodă, hatmanul 
“Gheorghe, ce se găsia şi el acolo, a 
“căzut în mânile vrăjmaşului, potic-. 
nindu-i-se calul, în goana cu care: 
“căutau să-şi scape zilele.. *. 

Allând Stefan de izbânda oamenilor 
săi; a ieşit din Iaşi, unde se aşezase . 
la domnie, şi sa îndreptat şi el în- 
“data-mare spre cetatea Sucevei, pen- 
tru a o împresura cu oastea sa. A mai 
trebuit însă mult până să o poată 

„lua, timp în care şi biraitul Vasile 
Lupu na rămas cu mânile în sân. Cici 

-a trimes de la satul căzăcese Voloj- 
din, unde sta, soli in toate părțile ca 
“să-i vie ajutor. Mai mult însă se bi- 
muia el în cuscrul Bogdan Imel: 
«nitzki, hatmanul căzicesc şi în gine- 
rele său. Și n'a zibiăvil inult, că u şi 
pornit 'Timuş cu 0900 de Cazaci, între 
cari era bhăgată şi sotnia lui adu, 
trecând de la Soroca în jos; spre Su- 
ceava, 

Pe vremea aceea, Suceava nu cra, 
la drept vorbind, ce luseşe ea odatii, 
pe când se alla încă acoio scaunul. de 

„domnie. Dar cra cetate de apărare. 
ca şi Neamtul şi Hotinul, avea ziduri 
“Şi valuri puternice, cu şanţuri adânci 
Şi întărituri, ce se întindeau departe, 

4



“pănă spre podul vestit al Sucevei, 
ficut încă de către Ștelan cel Mare. 
La anul 1600, când mâna de fier a. 
lui Mihai* Viteazul cra să uniascii pe 
toți Românii sub o singură coroană 

Și “oastea su de Munteni uase cetatea 
Sucevei, ridicându-l Domn şi peste 
lara Moldovei,” oștirea leşeasci a lui 
/amoiski, împreună cu Ardelenii lui 
Bathory, veniseră improtiva lui Mihai 
Viteazul, cu gând să pună în scaunul 
Moldovei pe V odă leremia Movilă. Au 
incercat în zadar si ia celatea, bă-. 
tându-o zi şi noapte cu gurile. de foc. 
a vre-o două-zeci de pusti mari și cei 
din lăuntru se apărau ca nişte lei, ca 
şi etun simţiau că era ciasul mare, în 
care fraţii Moldoveni, Munteni şi Ara 
deleni luptau lupta sfântă pentru! o u- 
nire, ce nu o au nici azi. Numai lipsa 
de apă de băut au tost pricina, că i-a 
făcut la urma urmei pe cci impresu- 
rați, de sau predat, inchinănd cetatea, 
'Foma vornicul, credinciosul lui Vodă, 

sosind cu câteva “zile inainte în cetate, a 
pregătit conac pentru Doamna cu jup: t- 
mesele, precum şi pentru boerii mai de 
samă ce veniau în lupa mare cu averile 
şi argalăcurile lor. Și sau lost aşezat
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unii sus, în cetate, alții în curţile dom- 
neşti din tărgyalții în casele mai dle vază 
a targovetilor. Apoi au aşezat la mete-: 
rezurile zidurilor cctălei pușştile: mari 
cu oameni nemți pricepuţi, pe lângă 
cari mai crau de pază. seimenii şi 
lefegiii, câţi au putut Îi aduşi în grabă. 
Straja din turnul cel mare poreclit 
din vremuri «Ne boi sia», o luase a- 
supră-şi viteazul Dahrin, care nu s'a 
lăsat dus nici întrun chip de lângii 
logodnica sa. 

Strârmntorându-se însă locul în ce- 
tate şi în ulilele (ărgului ce veniau: 
intre cetate şi între valul mare dou- 
dară, au stat o. sumă de ' târgoveli 
“mat bogali la sfat, ca să facă -pe pluc 
bocrimei ce sosia mereu, căutând un: 
alt loe apărat - pentru dânşii. Şi a 
plecat cu învoirea părcălubului si a 
lui "Foma vornicul un număr de târ- 
goveti cu tot ceau putut luu cu sine, 
Ja mânăstirea Dragomirnei, care se afla 
nu prea departe, dincolo de apa Su- 
cevei, şi eru întărită cu ziduri mari. 
In fruntea lor aveau însă pe biitrânul 
Svarţ, frate cu - căpitanul de Iefegii, 
bara. Acest neanț trăia de mult în 
„târgul Sucevei şi era vestit în facere 
de urme de tot felul. Că veniau pînă
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şi Leşii și Litvanii de peste hotare, 
de cumpărau de la el pâloşe, baltage,. 
sineţe mari şi de cele mici, săbii, 
zale, platoze şi tot felul de lucruri 
de răizboiu. | 
Cum însă cu o zi înainte veriise Și 

domnila Ruxandra cu mare alaiu din 
țara căziicească - şi aducea veste, ci. 
bărbatul său, hatmanul 'Timus, ar fi 
pe drum de u veni în ajutorul cetă- 
lei, Dubrin și cu Panaglia, de tea- 
ma prigonirei hătmănozti, au căzut la 
picioarele Doamnei, azi că li sa încu- 
viințat să plece cu meşterul Svarţ. 
la Dragomirnă. Inainte de a plecă din. 
Suceava li sa citit la bisericula ce- . 
tăței și în urmă şi la capiștea păpis- 
taşă din „târg, cununia, de sau dus 
câsiloriți și dăruiţi de Doamna, ce se . 
milostivisc inult de aceşti tineri. Dom- 
nița Ruxandra era şi eu bucuroasă 
de asta, căci ştia năravul mucratic al 
sălbaticului său soţ şi cum singură, 
trăia cu dânsul de o vreme numai 
cât în vrajbă, vroia cu ori-ce pret s'o 
ştie pe frumoasa Panaghie ferită ” de 
ochii aprinsului Timuș. 
_A doua zi chiar sau şi pomenit 
Sucevenii cu oastea lui Ştelan şi Cu, 
ungurimei ce îl însoția, care au şi.
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- apucat fără zăbavă a se îngropa îm-- 
prejurul 'cetăței işi a valului târgu-. 
lui, aşezând puştile aduse cu sărg, u-- 
nele din Iaşi, altele tocmai din, ceta-- 
tea ]lotinului. Şi nau zăbăvit a bate cu 
turbare zidurile cetăţei, pe când Şte- 
fan privia lucrul din satul apropiat. 
Şcheia. Acolo trăsese noul Domn, în 
gazdă, la casele unui varecare 'Tudo- 
rașcu, boer care se lepădase, deodată. 
cu mulţi altii, de Domnul Vasile j.upu. 

Prinsese însă, ce-i drept, si Stelian: 
veste despre venirea Cuzacilor şi îi 
repezit din partea su soli la craiul 
leşese Cazimir ca si-i deie grabnic a- 
jutor. Craiul sa arătat în adevăr gata 

- să împliniască dorința lui Stefan, fiind. 
că el însuşi ura pe Vasile: Vodă din 
pricina prieteniei şi rubedenici aces- 
tuia cu Cazacii. Dar cum nu putea 
“porni pe loc, i-a trimis lui Stetan de- 
ocamdată pe poleovnicul kodratzhi : 
din Camenița, ce se şi cobora acum 

“asupra Sucevei cu 000 de leşi. 
„Nu îndrăzniau cu toate aceste nici . 

Leşii, şi nici Ungurii lui Ştefan, să. 
iasă si întâmpine pe Limus, purces. 

“cu cei 9000 de Cazaci din Soroca, 
mitcar că erau acum Cazacii ajunşi 
la Prut. Hărtuială insă totuşi sa în--
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cins, căci trimisese Timuș ca iscodaşi 
o samă din Moldovenii lui Vasile V6- 
dă, ce umblau răzlotți cu tânărul crai- 
nic lipușncan Gherman şi împreună 
cu dânşii a mers şi sotnia lui Radu 
Vâlcu. Şi sau ciocnit ci pe la satul 
Gavârna cu o ccaţi de Leşi şi Mun- 
teni ai căpitunului Grumnezea, de a 
ținut lupta până sara, rămânând bi- 
ruiţi Moldovenii. Cici erau protivnicii 
întreiţi la număr și cu toată - năvala 
vitejească a oamenilor lui ladu, s'a 
rupt sotnia în bucăţi, de au rămas o 
samă morţi, căzând între alţi şi frun- 
taşul” sotniei, 'Palpalaru. Gherman însă 
sa lipit din ziua aceia: de urmele lui 
ladu, umblând inainte cu Cazacii. 

Timus, când a văzut că oastea lui 
Ştelan dă dos de la lupta dreaptă, 
Sa prelăcut ci îi este frică de. Lesi. 
şi. Unguri şi lăsând 3000 din Zaporo: 
jenii săi cu Moldovenii ce'mai rămă- 
seseră prin hăţişnrile și fundiiturile 
păduratice de lingă apa Siretului, a 
pornit cu ceilalți 6000 de Cuzaci îna- 
inte, tot arzând şi prădând, ce-i venia : 
în cale. Și rămânând înadins târeul 
şi cetatea Sucevei lu o parte, Ştelan 
sa lusat inselat de vieleanul hatman, 

“Şi a.pornit cu oastea sa întreagă pe
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urma Cazacilor, cu gândul, ca si-i u-: 
jungă lu loc îndemânatic şi si-i stingă. 
In jurul Sucevei însă a: lăsat nepri- 
ceputul Ştefan, orbit «de acest plan 
sumeţ, al său, nunai câL vre-o 800: 
de Săcui cu tot atâţia Munteni. - 

Nici nu se făcuse însă bine sară, 
„când cei 3000 unii de Cazaci, rămaşi 
in urmă, au şi venit în goana cailor 
şi au pus mâna pe șanțurile” im- 
presurătorilor, înconjurănd! târgul şi 

„cetatea din toate părţile cu tabără 
puternică. 

Mare a fost bucuria Doamnei şi u 
boerilor închişi între ziduri de atâta 
vreme, mai ales liindei începuseră 
să ducă cam lipsă în cetate, precum 
şi în târg de cele trehuincioase pen= 
tru trai. Cazacii însă veniau cu cu- 
rele pline de toate şi mânau cirezi. 
întregi de vite şi oi “prădate, în cât 
era acum belşug pe câtiva vreme. 

Ştelan înțelegând „prea târziu gre- 
scala ce o lacusc, nici nu a mul în- 
drăznit să se miisoure cu oastea lui 
Timuş, lăsându-i acestuiu vreme des- 
tulă de a se impreuna cu ai săi 
şi a împresura Suceava cu alt rând 
de şanţuri şi valuri de pământ, cum. 
nu Se văzuse până atunci. Şi pe când
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“Ştefan aştepta acum la depărtare pe 
“craiul Cazimir, care îi trimise veste 
că vine cu oaste mare de 40.000 de 
oameni spre Suceava, Câzacii întăriau 
tabăra lor tot mai puternic. Iar 'Li- 
muş cu hatmanii săi şi cetele lor ce 
-cutreerau împrejurimile Sucevei, se 
dau la tot felul de jaturi, năvălind 
până şi asupra mânistirilor. Cici pă- 
trunsese o ceatii ciizăcească în Zainea, 
mânăstire armenească, ce-şi avea zi- 
durile sale împreunate chiar cu tăr- 
„gul Sucevei, şi găsind averi şi de 
toate, le venise acum gust Zaporoje- 
nilor sălbateci să intrâ şi în mănăs- 
tirea învecinată a Dragomirnei.: Le 
trebuia însă pentru acest lucru mai. 
întâi invoirea hatmanului 'Limuş.



  

VUL 

“Tabăra Cazacilor era aşezată în ju-- 
rul valului ce încinvea târgul de la. 
gura părăului Cacaina, din lata zidu- 
rilor înalte ale cetăţii, şi se întindea. 
în alcătuiri de corturi când mai gră- 
mădite, când mai mici, pănă la mu- 
chile locului ridicat din spre zidu-. 
rile Zameci. De: acolo, striibătând 
mahalalele târgului, se coliu pe urina. 
şanțurilor săpate de curând de oşte- 

“nii lui Ştefan, până iarăşi, sub zidu-. 
rile cetăţei, alături de drumul ce 
duce azi în partea Lisaurei. Ast-tel 
tabăra Zaporojenilor; meşteri vestiți 
în ale întăriturilor, semăna cu 0 ve- 
rigă uriaşă, deschisă numai cât la 
locul, unde priporul dealului, pe care 

se înălța cetatea cu turnurile sale, se . 
isprăvia cu adâncitura răpoasă din” 
spre apa Sucevei. : , 

Aici apărarea era firească şi nici 
„şanţ sau val nu putea să încapă. Va-
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lul de pământ din prejurul târgului 
fiind încă cel ridicat de Leșii lui Za- 
moiski, ori poate şi de alți năvăli- 
tori mai din vechime, avea șanțul pe 
din afară,. cum se cunoaşte” încă si 
astă-zi şi mai fusese acum reinoit şi 
îndreptat de Muntenii și Ungurii lui 
Stefan. 

Moldovenii lui Vasile Lupu, veniţi 
cu Limuş, se adăpostiseră prin târg. 
Cazacii însă îşi înşirase după obiceiul 
vechiu, carele lor în rânduri îndoite, 
pe marginea târgului, îngropându-se 
indemânatie între valul vechiu și altul 
mai mic, pe care l-au fost săpat tot 
ci, însă cu lața spre duşman, fără să se 
gindiască, ce peire era să li-iasă în 
urmă din atâta întăritură. Căci se 
ştie cum că în fugă, la care au lost 
siliţi Cazacii prin împresurarea de a- 
poi a craiului leşese Cazimir şi a oştii lui Kemeni Ianoş, ei văzându-se 
închişi atâta de cumplit, au căutat să scape din lagărul lor pe la podul ce- tăței, găsind moarte grabnică în râpa 
de acolo. | 

Sus în tata curților domneşti celor 
din târg, tabăra - căziiceascii “însă se țuguia putin spre “Câmpie şi părea 
mai groasă, acolo fiind aşezat cortul
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verde al hatmanului Timug,.. Cu arga- 
lâcul său, ce-şi căutase adipost în 
hambarele mari domneşti, preficute 
acum în grajluri de cai şi de şuri de 
băgat prada de rizboiu. In colțul de 
apus al tabărei, chiar alături de zidul 
cu sant al cctălei, se alla însă sotnia 
Jui Radu cu cele şepte care puse 
“sub paza şi grija butrânului Trifan. 

Era aicia adevărat loc de vitejie, 
- căci dintwo parte se mirginea cu pă- 
retele prăpăstios al cetitei, pe de altă 

parte avea șanțul adânc -cu turnul 

mare de cetate, iur la spate aveau 

românaşii - noştri dealul nu tocmai 

înalt, rămas vestit pe urma puștilor 
lungi, cu care au bătut mai tăr- 

ziu _Leşii tabăra şi cetatea. Din aceu- 
stă strâmtoare nu era icşire de cât 

ocolind şirul carelor. căzăceşti, ce ți- 
ncau partea din spre câunpul târgului, 
brăzdat de şanţuri vechi şi noi si în- 

cunjurat de niste gropi săpate în a- 

dins pentru piertică duşmanului şi cari 
au rămas de usemenea vestite până 
în ziua de azi sub numele de gri 
căzăceşii, “ 

La gura cortului de toale ridicut 
de Trilan cu prăjini şi tăruşi pregii- 
tii cu îngrijire, pâlpăia în una din
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:acele sări un foc zăraviin, deasupra 
“cărui era aşezat pe pirosteie un coaun 
“pentru ferborea mâncării. In fund, 
lângă carele înşirate, ardeau alte” î- 
-curi. In faţa cortului, trântiţi pe ro- 
uojini, se odihniau orheienii noştrii, 
-Hadu cu Gherman şi cu otcu. Lingă 
dânşii însă se mai vedea și un al pa- 
trulea tovarăș, ce părea a fi îmbrăcat 
în haină de preot. Era părintele Ata- 
nasie, arhimandrit la biserica cetăţei, 
duhovnicul Doamnei, ce venise trimes 
cu vorbă Ja hatman. Om cam între 
doua vârste, părintele Atanasie ținea 
mâna pe barba sa lungă, şi cu. “faţa 
“oare cum smerită, le vorbia. voinicilOr 
noştri . despre grija celor din cetate, 
unde nu avea voe să pătrunză de cât 
«singur hătmanul Timus. 

Nu vroia sii țină samă Cazacul i nici 
“de rugiiciunea mea, cum nu vrea o- 
“dată cu capul să audă nici de ' vor- 
bele Doamhei» zicea încet călugărul. 

«ll tot zmulezte, pe semne, pisarul 
Său, să corce inănăstirile de a ave- 
rilor. Si când te gândeşti că el, el în- 

„suși, a fost crescut la preoţie, netreb- 
* nicul de TUS, că numai pe urma în- 
"văţăturei din seminaria de la Kiev a



— 61 — 

ajuns să fie pisar hatmanese. Si Timis 
asculti de acest om.» Ce să mai te miri ? 
Şi ai să vezi, sotnice, că :îndată ce 
va intra în zidurile Dragomirnei, i se 
preface [irea în fiară sălbatică și te-i 
miră de scapă cine-va cu zile !» 

„Radu. care ştia despre toate, [iind- 
că fusese faţă la sfatul hătmănesc, 
când îl rugase arhimandritul -pe Ti- 
muş să lase în pace mănăstirea Dra- 
-gomirnei, şi'sa fost întors apoi cu 
călugărul la cortul său, chip ca să! 
„găzduiască peste noapte, a vis larân- 
xlul său : 
«Nu strică Cerapuha, pisarul hiit- 

mănesc, cât tâlharul cel de mârzac 
cu 'Lătarii săi. Căci câtă vreme avem 
incă! belşug. de hrană, nici hatmanul 
nu se gândeşte la mănăstire şi Cazacii 
sau umplut doar de toate buniătăţile, 
luând vite şi pâne si ceau giisit prin 
curţile boerești de prin prejur. Dar 
celor 500 de Tătari blăstemali ce se 
ţin năpaste de noi, numai de jaf şi 
pradă li este.» 

«AL văzut, cum l-a luat mărzacul 
pe hatmanul, întâi asa cu linguşiri, 
“dându-i covoarele scumpe furate de lu: 
“călugării din Zamea, şi apoi cu cupa 

Ss



— 62 — 

cea plină de. cervonti *) La orbit şi 
mai mult. Şi vinurile ameţitoare din 
poluboacele” vechi ale mănăstirei ar= 
meneşti i-au şi pus capătul: Că nu 
se gândeşte acuun Cazacul cu esaulii 
şi cu sfetnicii săi de cât ce bogătii 
şi mai mari are să găsească la cei. din 
Dragomirna. IE mare lucru ci 9 as- 
cultat atât de cuvântul nostru şi mi-a 
dat putere să vestese pe călugări să 
iasă cu toate ale lor din miănastire. 
Mane încălicăm din zori de zi și 
le ducem părintilor vorbă să-şi căute.- 
de drum, că de tărgoveţii nemi şi de 

„cei câţi-va boeri ce sau tras "încolo, 
are să fie vai şi amar.» 

«Chiar aşa are să fie», a adăvvat 
avhimandritul, sorbind din paharul cu 
vin, pe care 1 întinse acum sluga 
lui Radu, după ce aşternuse cu moș, 
Trifan pe o piele de căprioară mân2 
curea gătită. 

«li pare rău, cumplit, de biata ju- 
pănili Panaghia. „cu Dahrin al gi». 

„La aceste cuvinte Nudu a sărit ca 

muşcat de şerpe și uitându- -se la că- 

huoăr cu ochii iţintiţi, l-a prins «o 

ănecă strigând : 
a 

”) Galbeni.
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«Cum ai zis ? Panaghia parcălabu- 
lui... Bahrin ? Da ce au unul cu al- 
tul... ce sa întâmplat cu Panaghia ? 
Stiam doar că e pe lângă Doamna, în 
asă Î... 
«Sa uitat arhimandritul mirat la 

tânărul sotnic și înțelegând că se pe- 
trece ceva neobicinuit în sulletul lui 
Dadu, a dato pe glas mai încet: - 

«O stiai pe japânita : “Panaghia ? Da, 
«la, se poate, că era orheiancă, de pe 
la voi,. pe acolo! Da, se poate! Apoi 
Să-ţi spun, lătul meu, dacă nu o știi. 
Ea” ţinea mult la pristavul Bahrin, 
încă de -pe când o scăpase din mânile 
Cazaeilor, în: mahalaua Păcurarilor. 
Grăiau o samă de boeri că însusi 
Timuş îl pusese pe un atuman să o 
răpiascii „pe fată din cas armaşului. 
Destul că Bahrin a seăpat'o pe: Pa- 
naghia, cum a scăpato, dar.şi de Ti- 
muz se cam leria de atunci, mai ales 
că" văzuse, cum i-a, omorât "acesta pe 
unchiul său, pisarul Rotnarowski.» 

Radu se uita (intă în fața preotului 
si tot nu apucase să înțeleagă rostul 
vorbelor acestuia. De aceea Î-a între- 
rupt zicând cu palimă : 

«Ştiu, am auzit toate aceste de la
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Ghemnan ! Dar ce crai si zici mai 
inainte, nu te-am priceput bine ?» 

«Apoi ce să mai pricepi, doar ţi-am. 
spus că ţineau tinerii unul la altul - 
şi după moartea bătrânei părcălăboa-. 
iei, când a luat'o Doamna pe Panaghia. 
[a curte, sau pomenit că se iiihose 
de a binele.» _. 
hadu a scos la vorbele acestea un 

gemet greu şi a lăsat ca în neştiro. 
să povestiască căluoărul' inainte. Vă- 
zind însă omul suterința tânărului şi: 
înțelegând acum tot, na sfârzit să 
spună că Duhrin cu Panaehia de frica 
lui Limuş se alluu acum la Drago-. 
mirna. | , 

Pe afară se întinsese în timpul a- 
cesta noapte deasă, străbătută numai 
pe sus de stelele cerului şi jos de fo- 
curile «din tabăra Cazăcilor. Din când 
în când pătrundea strigătul străjilor, 
sau câte un răenet de om beat din 
vruna din cureniile *) taberei. Incolo. 
tăcere de mormânt ; căci ziceau Ca- 
zacii acum mai toţi beţi de vinul și 
rachiul ce li-a fost împărţit hatmanii 
lor pe urma prărdăciunei mănăstirei: 
armenești din Zamea. 

  

*) Sotuia căzăcească cu cantina ci.



-3 

— 65 — 

Numai colo, în cortul lunguictie cu 
tartanul verde ca iarba, se zbuciunma 
încă 0 grămadă de oameni, tovarăşi 
mai de aproape ai. hatmanului, în 
chef zburdalnic şi zgomotos. Căci îi 
plăcea sumeţului Cazac să facă din 
noapte zi, benchetuinil până cădea jos 
de awmeţială. e 

Avea şi cu cine petrece hatmanul 
Timuş în noaptea aceia. După sfatul cu 
polcovnicii, hătmanaşii, esnulii. şi. cu 
sotnicii mai de samii, a oprit pe câţiva 
“dintrânşii la ospăţul său -și din bău-: 
tură multă, vorbele ajunsese un fel de 
urlet, încât nu se mai înțelegea un 
cuvânt. Fumul din lulele şi mirosul 
rachiului vărsat pe jos, la cure se 
dase la urmă Cazacii de vitii, în dis- 
prețul vinului, îmbătuu.: vizluhul, de 

„au ceşit cu toţii sub strezini «de rogoz, 
unde erau asezate steagurile şi armele 
hătinăniei. Aici, trântiţi la pământ, 
sub lumina câtorva toarţe întipte în 
belciuge, beau şi strigau acum cu 
ls răcuşit către mărzacul tătăreşe 
Ibrahim. 
"Asta era mai marele unei cete de. 
săleva sute de Tătari, ce venise lu 
Snccava, poltit de Vasile Lupu, dar 
nu se prea impăca cu Cazacii. Ame- 

5
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țit de băutură, după ce lusese ocărăt 
de 'Limus pentru samovolnicia oame- 
nilor săi ln prădarea mănăstirei ar- 
meneşti, intrase acum în ceartă şi cu 
poleosicii scormonind şi unii şi “alții 
ja lucruri din trecut, îhpte uitate de 
mult, până când au ajuns a se sudui 
cu vorbe cari de cari măi urâte. 
“ "Timus, ghemuit pe o şea turcească, 
uscățiv la trup, cu ochii de măţă 
sălbatică ce steeleau sub iruntea raică 
şi incins de peri aspri negri şi de 
o barbă. şi mustață măruntă în jurul 
obrazului tileiat; rânjia ba la pol- 

„cosnicii săi Nosici şi ledorovici, ba 
la pisarul Cerepula, cari se hărţu- 
iau cu 'Lătarul. EI însuşi nu zicea ni- 
mic. Atunci mărzacul ieşit din răbdare 
si crezând poate pe hatinan scos din- 
ire cei treji, a început să-i 'sudue pe 
Cazaci ca un turbat, făcându-i câni 
necredincioşi. 

Nosici şi cu lederotvici rădeau în 
hohote de supărarea mărzacului ; o- 
chii pe jumătate inchisi ai hutmanu- - 
lui însă sau aprins năprasnic la 
auzul acestei ocări şi, sărind 'de o 
dată de pe lucul său, a scos iataganul, 
si cu o lovitură strașnică “a rătezat 
capul Tătarului, făcându-l să zboare.
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ca un arbuz, ce se rostogolia acum 
pe pământ, înroşind pe toţi cu sânge. 

A doua zi în crăpatul zorilor ceata 
tătărească a părăsit tabăra Cazacilor 
nesupărată de nimeni, apucând spre 
Cernăuţi. Limuş însă a iacălecat cu 
pisarul său şi luând mai multe sotnii și 
câteva puşti rămase de la Nemţii lui 
Ştefan, au pornit pe la amiază-zi pe. 
drumul'spre Dragomirnu, încunjurând 
mănăstirea din toate pirţile. Inainte 
de a da însă năvală,a trimes pe sol- 
nicul Nada cu arhimandritul Atanasie 
să le zică călugărilor cu să lie: pe ln 
miezul nopţii gata . de plecare la ali 
locaş, unde vor şti ei, și să-și iale cu - 
sine odajliile şi cc vor iai putea 

- duce, 

Ste
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Ori-căt de neaşteptat se năpustiai 
păcatul şi: urgia asupra inănăstirei 
Drugomirna, să nu ereadă însă cine: 
va că locuitorii sfântului lăcaz nu-şi 
duu sama despre primejdia ce-i ame- 
nința, sau că sau lăsat cum-va pe tân- 

- jnlă, bizuindu-sc” numai cât în ajuto- 
vul lui Dumnezeu. Din ziua chiar, 
când a venit meşterul Şvarţ cu târ- 
goveţii şi cu o samă dintre bocri, au 
înţeles cu toţii, atât călugărinea mă- 
năstirei, cât şi cei veniţi acoio, că nu 
e lucru de şagă. Din ceardacul de 
sus ul turnului mare, deasupra clo-. 
potniței, se vedea prea bine tot ce 
=e petrecea în jurul Sucevei, 

Cam trei zile după intrarea târgo- 
votilor, a  Dboerilor cu sciinenii lor 
şi a oamenilor lui Svarţ, pândașul din | 
chindie a și «dat veste că se apropie o 
«loată războinică de cetatea Sucavei. 
rau ostirile lui Ştefan, în frunte
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cu Moldovenii răserătiţi, urmaţi de 
Iefegii, după care veniau în sfârşit, 
în cete deoschite Ungurii şi Nemţii 
trimişi de voevodul Transilvaniei. 

Meşterul Şvarţ cra nu numai om 
"ce-şi pricepea minunat meseria sa de 
făuear, dar ştia și cum trebue să um- 
ble cu armele, câuul ceru vorba să-și 
apere viața şi averea. Că nu de 
gcaba fusese €] ca ucenic prin cetă- 
țile siişeşti, dincolo de munti şi lup- 
ase până şi în bătălia mare de la 
'Selimberg, în vremea când vocvodul 
Munteniei, Mihai Viteazul, a tost în- 
trat în Ardeal, De şi mosneag în uni, 
Jar încă neistovit și verde; cl'a înțe- 
les din ziua dintâi'a strămutării sale 

in umiimastire, că dacă şi din partea 
„Leşilor nar avea poate. să se tea- 
ană, însă cu Căzăcimea şi cele câte-va 
cete de 'Tătari i, are să aibă de furcă. 

Călăreţii cazaci de pe atunci nu 
se cam folosiau încă de arme de 
foc şi de cele câte-va' puşti grele ce 
Je “avea Timuș, nu se prea ingrijia 
bătrânul Şvarţ: "Sa pus deci îndată pe 
întărire şi a uşezat liră zibavă sine- 
tele sale” anari pe la meterezurile zi- 
«durilor. Şi i-a deprins la rânduială și 
pază de zi și noapte pe negustoraşii
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tovarăși cu oamenii lor, precum și 

pe călugării şi pe argâţii mănăstirei, 
prog: itindu-i i pentru luptă şi apărare, 
încât mai mare-ţi cra dragul Să-i pri- 

veşti. 
Se găsiau şi în mănăstire, nu-i Vor- 

bi, câte-va arme risipite prin poduri, 
căci erau vremuri grele şi omul nu 

putea fi nicicând sigur de “zilele sale. 

Dar primejrlie ca în ciasul acesta parcă 

nu lusese. Se zăria pe timp de noapte, 

când într'o parle, când în alta, rozeali 

focului de la satele ce ardeau prin 

prejur, aprinse de astă dată de inănă 
creștinească. Că lăsau Cazacii lui Ti- 

anus, pe unde străbăteau, numai jarişte 

și moarte, mai rău ca în vremea năva- 
lelor turceşti și tătăreşti. 

Nu-i mirare: dar, că prea eucernicii 
servitori ui altarului dumnezcesc se 

TUgAU CO Se PUIUL dar şi la dânşii - 

Se “vândiau şi, strângând cu o mână 

sfintele inetanii, cercau cu dreapta 
lăişul paloşelor şi al lăncilor, ce le 
ascuțiau acu țiganii ferari În sura 
mare a mănastirei, Nămestnecul Pat- 

nutie, deprins încă «din Lineretele sale 

cu implelitul de coşuri, şedea însă 

cu băetţunii odăiași Ja margini fân- 

tânei din mijlocul curtii și tintuli: peste 

.
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nişte scănudlurele potrivite de o calfă 
a lui Svart, câte o împletitură de ră- 
chită în lung şi alta în curmeziş, peste 
«care întindea apoi o piele ţeapină 
dubită. Eșiau ast-fel nişte paveze mi- 
nunate, lungi şi nu tocmai grele, ca 
si se poată luptătorii apiira nu numai 
de săgețile, dar şi de sulițele cele 
groase căzăcezti. La o parte însă, 
lângă un foc aprins, câţi-va băeţi de : 
Nemţi turnau cu craţile de fer plumb 
topit în ţigaițele scobite, fâcând ghiu- 
lele de sinele, pe când «doi ţigani bă- 
trâni părjoliău la flacără capetele de 
ciomeve şi măciuci, ficându-le vâr- 
toase ca cremenea. ” 

Sc pregătiau straşnic cei din mă- 
naslire, nu şagă, de la mie până la 
mare. Numai staritul Inochentie, care 
ur Îi putut şi el povesti de lupte şi 
războiri din trecutul său, privia tă- 
cut Ja toate acestea şi, măcar că vedea 
până şi pe dancii robilor măniăstireşti, 
incercându-se de a arunca cu praștia, 
totuşi nu zicea nici o vorbă. Nu-i 
prea plăcea Cuvioziei Sale ciisnicia a- 
ceasta cu Nemţii şi că avea ucun 
chiar stipâni în casă, se vedea treaba 
şi după iuțeala cu care se trocoau me- .
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rindele din mănăstire şi mai i ales vi- 
nul din pivniţă. 

Starițul de altfel nădăjduia în sim- 
ţul creştinese al Cazacilor. Dar când 
a început să se alle că ar [i venit în- 
susi hatmanul 'Limuş cu sotniile sale, 
inima-i sa cutremurat şi a lăsat pe 
Nemţi în voia lor, să facă ce vor şti. 
Căci "despre cruzimea lui Limuş şlia 
el şi știau şi ai săi multe. Ce-l su- 
păra acum mai mult, erau cei căți-va 
boeri cu jupănesele lor și cu copili ce 
se adăpostiseră în chiliile de sus ŞI 
scoteau acurn tipete sfăşiitoare de 
groază, auzind cum că Cazacii au în- 
ceput să încuujure mănăstirea. 

Mesterul Şvarţ, când a venit sotia” 
să lase să iasă părintii mănăstirei cu -- 
avutul lor, nu şi-a perdut cătuşi 
de puțin sângele rece şi fără să ves- 
tiasci, pe stariț: despre voința impre- 
surătorilor, a. dat solilor răspunsul - 
de invoială, cerând că sara, la eşirea 
călugărilor, o ceală de Cazaci să uş- 
tepte la portița din dos şi să conducă 

„pe monahi, fără o vorbă, până la loc 
sigur, adică la mănăstirea Putna. Pla- 
nul Neamtului avea să iasă însă cu 
totul alttel.



  

. x 

Era -o zi posomorâtă cu un apus de 
soare ce părea cu atât mai pripit, de . 
-oare-ce se stârnise un vânt aspru, - 
care mâna cu iuțială stoluri de nouri 
negri po. cer. Se întunecase zarea as- 
linţitului, în cât părea că sa fiicut 
noapte înainte de vreme. Din depăr- 
tare mugiau tunete inăbuşite şi pe: 
geana codrului dinspre : miază-noapte 
sc ițiau dungi de fulgere, cari se a- 
propiau tot mai tare, împestrițâna 
marginea cerului negru. Stropi groşi 
de ploae ue vară cădeau din când în 
când, vestind apropiarea Iurtunei ce 
se întindeu din depărtare 

In dosul Dragomirnei, Ja capătul 
zaplazului livezii cu pomi, ce se ]i- 
piu drept în fața portiței: arhondar- 
lăcului cu zidul înalt al mănastirei, 
aştepta o ceată de călăreţi eşirea cii- 
lugărilor cu cele slinte, după vorba 
Şi înţelegerea avută cu solii hiitmă-
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- neşti, Un nechezat subțietie de cal! 
„ slobod venia din partea tahărei caza: 

cești, unde licăriau focuri fără nu-- 
măr, presurate roală în jurul locului. 
Pe poiana întinsă se albiau în bătaia 
fulgerelor zidurile mănăstirești, senin 
că sfântul locaş cra păzit de apruape. 
Armăsar ul lui Radu,—căci în sa- 

ma jui dăduse hatmanul - călăuzieeu: 
călugărilor până la locul de rcira- 
gere, la Pulna,—a nechezat și el prin= 
ine zăbele,, ca și când ar li vrut 
să deie răspuns tovarăşului priponit 
la corturile tabărei. Jadu însă, tre- 
sărind din tăcerea, în care ceruu 
sculunda[i cl şi cei opt spre-zece to- 
varăşi ai sii, a făcut semn de nerăb-. 
dare celui mai apropiat din călăreţi, 
care, înțelegându-l; sa. și repezit la 
portița zidului, lovind întrânsa de 
mai multe ori cu coada lineii. Si 
auzit chiar îndată prin tăcerea nopţii 
glusuri omenești, au început să scrăşe 
niască zăvoare ruginite şi portiţa sia 
deschis încet şi cu greutate. 

Au cşit monahii, unul câte unul, 
în resele și hamelaucele lor întune- 
cate ca şi negrul nopții, înşirându-se: 
ca nişte năluci, pe urma celui ce îi. 
conducea şi care mergea repede ina:
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inte, tinând în mână o cruce. După 
numiirătoarea lui Gotcu erau nouă- 
spre-zece călugări. După bănuiala lui 
Gherman însă, care avea ochi de măţă 
sălbatică şi pătrundea întunerecul 
nopţii, erau. incăreatți greu cu totii 
şi se părea că duceau pe sub resele: 
lor lungi argintăriile mămnastirei, că 
făceau sgomot la merş, ca şi când ar 
fi avut la ei arme. Dar nu li sa zis 
un cuvânt şi Cazacii cu caii lor. sau. 
inşirat tăcutți în jurul călugărilor, pe 

„de o parte şi alta, urmându-i cu pas 
grăbit în drumul “spre miănastirea 
Putnei; 

__ Ploaia cădea acum mai îndesată, 
însă aşa, în răstimpuri, amestecată 
fiind: cu tulgere şi trăsnete, ce despi- 
cau din vreme in vreme văzduhul. 
Era. poate două ciasuri şi mai mult, 
de când se mişca ceata sfinţilor pă- 
rinţi înconjurată de călăreți, tot înu- 

inte, pe urma călugărului cu crucea. 

Pe cât de întunecată era noapte, 0- 
chii cei ageri ai lui Ghermiun oblicise 
lucruri, ce nu-l lăsau de loc in pace. 
Căci apropiindu-se de Radu, care se 

legăna în şcaua sa, tot afundat în gân- 
duri, i-a soptit repede la: ureche.: 

«Să-mi spui ce vrei, dacă, ăştia suut 
L.d
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oameni sfinţi. Vor [i ei ori-ce, numai . 

călugări nu. sunt. Au loţi arme pe 

sub resele lor. Şapoi unul dintrinşii 
scamănă să fie bolnav, că-l due mai 

mult ceilalţi de subsiori. Pure să. 

fie un om .imai de samă.> 
In minulul acela iată că sc oprise 

şi ceata căluvărilor, ca lu un stii 
dat şi în mijlocul lor sa văzut o mis 

care, ca şi cum se întâmplase cota. 
Unul din ci, care mergea în adevăr 
mai tot drumul sprijinit de tovarășii 
săi, căzuse, pesemne de obosială, 

după mersul grabnic peste hiţisurilu 
destundate de ploac, și cejlalţi stat 
acum îngrămădiți în jurul lui şi pă- 
reau că vor să-i deie ajutor. ltadu 
pricepând, pe căt putea vedea prin în- 
innerec, lucrul acesta, sa apropiat, 
fară să zică un cuvânt, de cel căzut 
şi cuprias de milă, sa plecat din gcaua 
sa, spre el și a aat să inteleaga in0 
nahilur să-l ridice pe fratele slub la 
dânsul, pe cal. 

Braţele puternice ale Iruntaşului 
Gherman, care sărise, uşa în nestire, de 
pe roibul său, apucase chiar să-l urce 
pe călugăraş pe oblâncul şelei lui 
hadu, care la rândul stu îl trăge i acum 
în sus, către sine. Când iată ce su a-



rătat împrotivire din partea celorlalți 
monahi și încă ciudată de tot, cum 

"e greu să şi-o închipue cine-va. Căci 
în clipiala, când sa pomenit. hadu 
cu presupusul ciilugăraş. pe oblânc 
ii căzuse acestuia lamelauca de pe 
cap şi un râu de plete lungi desprin:e 
a tost destul pentru Radu, să simlă, 
că are dinaintea sa 6 femee tănări. 
Un fulver luminos şi iung însă l-i 
tăcut pe Radu să vadă şi nui mult, 
căci ceea pe care o tinea acum la 
piept, era Puvaghia. 

Dar vai ce urgie şi ce lucru straş- 
nic au urmat în acest minut! Gla-. 
sul acestor două liințe uduse de 
soartă, alât de: năprasnie, faţă în față, 
strigătele «Radule bo. . «Panaghio b au 
fost înăbușite due zeci'.de descăr- 
cături de pistoale, și zeci de trupuri 
fulgerate de moarte sau rostogolii 
de pe cai, în vreme ce ceata de Nemti 
pretăcuţi în călugări căuta să înca- 
icce repere pe caii Cazucilor omorâţi 
și lovia acum cu iataganele ascunse 
în cci, câţi au mai fost rămasvii din- 

“tre oamenii lui ladu. Cât despre 
Radu însuși, cl zăcea lungit la pământ, 
scăldat, de sângele ce se strecura din- 
tr'o rană la cap. Armniisarul său însă



ducea acum în goană pe Panaghia, 
însă în brațele unui călăreț sprinten, 
care nv ceru dle cât Balrin, bărbatul 
Panaghiei. Cazacii ce însoțiseră pe 
“Radu şi cari scăpase neloorăţi. de 
sinețele Nemţilor îmbrăcaţi în haine 
călugărești, o luase la fugă, inapoi, 
spre Dragomirna, lăsând pe câmpul 

"de luptă numai trupuri de tovarăşi 
morți. MR , 

Aşa se împlinise dar presimţirea 
lui Gherman şi el singar. scăpat ca 
printre minune «le pistolul ucigaşal 
unuia din tovarășii lui Babrin, ce-i u- 
cisese numai calul, sa pomenit în- 
gropat sub trupul. dobitocului. Acestu 
se ridicase copac lu detunătura sine- 
telor și, primind gtonțul în locul stă- 
Dinului său, se răsturnase peste cap 
cu călăreț cu tot. 

Stâlcit şi ameţit de durere, Gher-: 
man a putut numai cu nare greu 
să-şi ţie lirca şi să iasă de sub tru- 
pul roibului său mort. Apoi abia sa 
tărăt cu mult chin la locul unde vă- 
zuse căzând pe adu şi, găsindu-l 
după multă dibuire, a băgat de samă. 
că nenorocitul nu era mort şi sullă - 
mai Încă. că 

In timpul acesta se potolise şi ploa-
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ea cu fulgerele și de după dumbrava 
apropiati se ivia acum lumina unei 
jumătăţi de lună ce părea şi ca oare- 
cum a [i roşie ca sângele. Prin tă- 
cerea nopţii se auzia însă, la departare 
marc, ti opot de cai mânaţi in goani 
sălbatică. Erau Nemţii “meşterului 
Şvarţ încălicați pe fucarii lui Gher- 
man şi Radu şi ai Cazacilor, cu Ba- 
hrin şi cu Panughia, ce bâter uu drumul 
marc spre Putna. 

Planul cu care ştiuse vicleanul fu: 
“urur să scouli pe ai săi din minas- 
tirea împresurată, izbutise de minune. 
Totuşi şi din Nemţi zăceau câţi-va cu 
capul despicat, dovadă că nici Cazacii 
lui Radu nu se lăsase aşa omorâţi 
cu una cu două. Udase, pesemne, şi 
ploaia pralul pe tigăițele sineţelor 
ascunse şi câți din Cazaci riunaseră 
teteri, sau desfăcut numai după luptă 
vrea de caii lor. Şi erau Cazacii u- 
cişi ca lu vre-o un- spre-zece, deci se 
vedea bine, cum-că câti-va dintre ei 
scăpase cu cuii spre tabăra de lângă 
Dragomirna, să ducă veste hat 
nului. ” : 

Din tericire rana lui Radu nu era 
primejdioasă, căci îi julise gloantele 
pistolului lui Bahrin numai “cât osul
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de la partea stângă a frunţii, bră să 
giiuriască teasta. Dar perduse sir- 
manul sotnic cumplit de mult singe. 
Când a simţit răcoreala cârpelor mu- 
jate ce-i le tot: punea Gherman li 
cap, şi a deschis iarăşi ochii, Înţn sa 
cra galbenă ca turta de ceară. | 

* Stătuse leşinat mai multă vreme, şi 
acum îl seuturau Ivigurile, în cât a 
trebuit Gherman să desprindă cerga 
de la calul său mort, să-l acopere pe 
rănit, după ce-l culcas: pe hninele 
luate de la trupurile. dimprejur. În- 
cetul cu încetul şi-a venit apoi Radu 
în tire şi la focul ce-l aţițase tovu- 
rișul său cu ajutorul răşinei şi bu- 
cățelelur de iască, ce nu lipsesc nici 
cânul «din săculețul călărețilur Cuzaci, 
sa intrewmat pulintel. | 

Şi stau acum culeati la căldura [0- 
cului, incereaţii ozteni, și nu mintu- 
jau a se mira de îndrăzneala  Nem= 
ților din mănăstire şi «de viclesugzul” 
cu care se lăcuse treaba. -Îni ma lui 
hadu inst era săgetală şi de o alta 
putimă şi durere nespusă. El nici 
nu visa că aceea, pe care v regăsise 
în chip aşa de ciudat să o ţinuse ov 
clipială chiar în brate, iubita sa Pa- 
nazhia, era emeea altuia. Pahrin era



— 31 — 

pentru Radu un necunoscut, un Neainţ 
cutezător, cure o răpise. Cum a a- 
juns Panaghia la Dragomirna, ce rost 

avea fuga ei cu Nemţii, pentru ce a- 
lergase Lătrânul Şvarţ la alătu şicet- 
lie, ca so scape tocmai pe Panaghia 
cu Geata, celort'alţi dintre străini „din 
zidurile miănăstirei, aceste. toate nu 

le pricepea. - 

Un alt lucru îi mai chinuia lui ladu' 
gândul. .] se păruse în minutul când 
o zărise pe Panaghia la lumina tul- 
gerului, că laţa ci era, nu ştiu cum, 
ineruntată, de cum l-a fost cunoscut. 
Avea parcă ceva nespus de crud 
în strigătul cu care îi rostise numele 
«hadu». Era oare de vină repeziciu- 
nea năprasnică, cu care i-a lost smulsă 
“Panaghia de câtre omul străin ? 

Dacă i-ar [i fost dat şi lui Gher- 
man să vadă în clipiala aceea fața 

"Pavaghici şi cea a răpitorului cei, 
precum le văzuse aceste lețe ladu 
şi cu nefericitul Goteu, i-ar fi putut 
spune îndati taina răpirei, Gherman 
însă fusese iai de parte de ci şi sa. 

"prăbuşit cu calul său împuşcat, fără 
si băge de samă cit cel, care cra su- 
iletul navalei monahilor preficuţi, tu- 

6
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sese Dahrin. Și el pe Dahrin îl știa 
doar bine şi ştia și mai multe. | 
Turburarea lui Radu era cumplită. 

şi în zadar îi fusese «leci şi încer- 
carea de a-şi culege puterile prin ceva 
somn. Din geana roşiatică a zorilor 
se ridică acum un colţ de soare au- 
iu şi vesel, vărsând razele sale lumi- 
noase peste marginea câmpiei umede. 
Din dumbrava apropiată răsuna ciri- 
pitul paserilor deşteptate, vestinil o 
zi senină şi frumoasă. In jurul celor: 
doi oșteni era privelişte groaznică. 
Trupurile tovarășilor şi ai celor trei 
Nemţi morţi amintiuu vălmăşagul sân - 
geros petrecut în timpul nopţii. 

Ceva mai aproape insă de dăâm- 
bulcţul, sub care il aşternuse Gher- 
man pe rănitul Radu, se vedea întins. 
bietul Gotcu cu tâmpla siăurită de 
uloanțe şi alături de dânsul calul lui 
Gherinan. Radu nu se mai putea 
uita la aceste trupuri si deşteptând 
pe tovarăşul său aţipil, sau ridicat 
amândoi in picioare, cu gândul să. 

y 

plece, cum vor putea, spre lagărul" 
căzăcese. Rana unuia și stâlciturile 
celuilalt îi slăbise pe bieţii oameni, 
incât abia se miscau. 

Se părea insă că nu erau ci eu totul



daţi părăsirei. Căci sau arătat în 
depărtare chipurile unei cote mari 
de călări, ce veniau în grabi spre 
locul unde se găsiau prietenii noştri. 
După mersul calului înnintaş şi a Gă- 
Jireţului ce-l purta, era însuşi hat. 
manul Timuş însoţit de Gerepulia, 
pisarul său. Veniau amândoi în jruntea 
a ve'o trei sute de' oameni aleşi, să 
vadă cele întâmplate. 

a



  

XI 

Nu cra hatmanul Limuş omul 
care să fucă vorbă multă pentru câli-. 
va oșteni morţi. Și-a arătut totusi 
nemulțumirea şi uimirea sa, cum (le 
nu fusese Radu în stare să vadă 
indală, că nu crau călugări cei, pu 
care-i însoția din mânăstire, ci a li: 
sat o mână de Nemţi să-şi bată joc 
de dânsul. Singur însă a descălecat 
şi după ce i-au așternut slugile sale 
pieile de cămilă pentru ca să facă. 
popas, sa aşezat jos, în luta locului 
reațățat. Se hotărâse să aştepte mii 
întâi vestea iscodaşilor trimişi şi în 
aşteptare si îmbuce cu ai săi câtu 
ceva. i 

De o parte însă, lu un alt foc mare, 
friweau nişte Cazaci bătrâni pastramă 
de capră şi pesti proaspeti, iar Co- 
repuha, pisarul, destunda o balercă, 
de rachiu, băutură fără care Cazacul 
nu-si Începe ziua, întocmai cum nu



începe 'Purcut nimica, fâră-a se în. 
china mai întâiu lui Allah. "Pot acolo. 
un “Tătar uscat de vijeliile vremilnr 
și priceput în ale rănilor, îi legase lui 
Radu o cialma întreagă la cap, după 
ce-i pusese pe rună o unsoare întru: 
dins făcută, jurânl că are să s2 tămă- 
due în câtovu zile. 

In vremcu aceasta au adus doi Cu- 
zaci haina unuia din Xeratii marţi, 
arătând că cea bucşită pe la bu: 
zunare cu uurării şi petre scumpe, 
semn că mortul lusese meşter aurar” 
şi luase cu sine luată negustoria sa. 
Alt Cazac, din cei trimişi în câula-. 
rea urmelor fugiţilor, a. venit însă 
cu un lucru, care cra pentru Hala 
mai scump de câi toate bogăţiile din 
mâna înveselitului hatinan: Gâzisc u- 
dică un nemetez lung, cu care îşi le- 
gasec, Panashia, de buni samă, pletele- 
ci lungi, şi-l perduse, se vede, în goana 
fugei sale. judecând după. lucrul 
acesta, precum şi «uit alte semne 
descoperite de iscodaşii ce au imui 
venit în urmă, Nemtii juaze în ade- 
văr drumul spre Putna. 

Când a fost inăltat soarele ca de trei 
suliți, sa tinut un mic stat, după care, 
încălecind cu toţii, au purces cele ret
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- sotnii de Cazaci, cu hatmanul, cu pisa- 
rul Cerepuha şi cu sotnicul Radu în- 
soţit de (iherman, spre apa apropiată a 
Sucevei şi de acolo, apucând pe la Vo- 
lovăţ, au «dat, tot pe urmele Nemţilor, 
înainte. Trebuia: sii facă acest mic în- 
cunjur, pentru că pe aicia se abituse 
ŞI cei fugiţi, folosinilu-se adică do âl- 
bia riulețului Suceviţei, pentru-ca să 
li-se peardă urma. ” 

Erau prea hiătri Cazacii, în cât să 
se Juse amăgiţi de asa un lucru. La 

"o depărtare oare-care, dincolo de a- 
ceastă apă, asteptau de mult iseo'laşii, 
arătându-i lut Timuz urmele regăsite 
ale Nemţilor, Şi aşa n'au trecut nici 
două ciasuri, că se şi văzură la apa 
Putmei. Si au dat cu toţii în fieetul 
văii frumcase ce duce spre minăstire 
şi nevăzuţi: de nimene, au ajuns până 
aproape în dreptul sfintului, locaş, 
unde au şi descălicat ca si se sfă- 
tuiască din nou. * | 

Pentru Radu şi Gherinan acest al 
doilea popas era “chiar de mare tre- 
buinţă, fiind-că se simțiau cam 0bo- 
siți. Pofta de răzbunare şi de luptă 
li dăduse putere nouă. In inima lui 
Hadu mai zvăcnea însă și dorul pii- 
timaș, a o scoate pe Panaghia din mâna
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acelui răpitor necunoscut, şi a-l dobori 
pe acest îndrăzneţ de Neamţ. Lirea 
sa, de alt-lel blândă, clocotia acum de 
ură şi de dor de-a o sciipa pe Pana- 
ghia. Era gata să infrunte de zece ori 
moartea, numai ca si stie adevărul. 
Acum prea puţin îi păsa chiar si de: 
Sfântul locaş, în faţa cărui se alla, căci 
şi călugării măniăstireşti i-se păreau 

nişte răi şi prefăcuţi, pe vreme ce se: 
învoise, după cum credea Radu, să. 
deic hainele lor la nişte străini, ca u- 
ceştia să lic scăpaţi în locul lor. 

Un nou iscorlaş a fost ucum trimis. 
la mănăstire, să vadă cum stau lu- 
crurile. Vestea adusă de dânsul era 
ciudată de tot.. Nemţii erau sosiți în 
adevăr, însă se allau în ograda din 
afară a mănăstirei, pe semne, fiind-că 
dase călugării Putnei «de taina resei 
lor. Zidurile miinăstirei erau îns, pe 
cât se părea, pline de tot felul de oa- 
meni și presiătite de ori-ce întâmplare, 
căci din crăpăturile meterezelor se 
vedeau pe aici pe colo uri de pusti. 

Imerul de mirat era numai atâta, 
că iscodaşul nu dase pe afară nici 
de striiji, nici de vre-o pazii oare-care. 
Singur arhondarlâcul cel vechiu din 
ograda întâia, unde se higase Nemţii,
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da semne de viaţă. Planul lui Timus cra 
acum ca și gata și a fost îndeplinit, pe 
cât de scurt, pa atât de repede şi straş- 
nic. Incunjurând inimăstirea din toate 
părțile, a poruncit de a dat foc întâiu 
hambarelor cu bucate şi stogurilor de 
fân şi paie ce erau pe lângă arhon- 
darlăc, iar singur a pornit năvala în 
ograda, unde se dăsinu Nemţii. 

Neinlricoşalii oameni știau acum 
bine că scăpare nu le-a rămas pe ni- 

” căirea şi asteptau cu pistoalele intr'o 
mână şi palogele în ceulultă, pata să-și 
apere viața căt se poate de scump şi 
până la cea din urmă picătură de 
sânge. In fruntea lor se alla însă ba 
hrin cu laţa albi ca varul, de groaza 
sourtei amare ce 0 aştepta acum pe 
iubita sa Panaghia. 

[latmanul "Timuş, ascultând de ru- 
găciunea lui Radu, i-a lăsat rândul 
intâiu de luptă şi privia rânjind de 
poftă cruntă, cum se nipustia acum 
sotnicul său cu o ceată aleasă de ou- 
meni asupra Neinţilor. Jumătate din 
Cazaci au si fost culeați la pământ 
de gloantele sincţelor scurte nemţoşti 
descărcate lu apropiere de numai 
câțiva paşi. Vâlcu însă, rămas nea- 
tins ca printro minune, sa aruncat
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acum ca un turbat drept .asupra lui 
Bahrin. O luptă de moarte cu paloşele 
Sa încins între amândoi. Scipărau 
şi sunau tăişurile strasnice pe d'asu- - 

Dra capetelor luptătorilor, însă nici 
unul din protivnici nu se lăsa mai 
pe jos. 

Atunci iată că chipul Panaghiei, ce 
“se feria tremurând în dosul “lui Ba- 

- hrin, văzând pe acesta că tot dă înapoi, 
sa deşteptat ca dintr'un îel de amor. . 
țială. O sabie lungă ridicată de mână . 
femeiască s'a zărit deodată selipind a- 
menințiitor deasupra capului lui Vâl- 
cu şi căutăsă-l loviască de o potrivă, 

„cu paloşul lui Bahrin. Cu o sinunci- 
“tură puternică între cele două fere 
duşinane, Radu a făcut să sboare sa- 
bia Panaghiei în bucăţi şi rotind pa- 
loşul său în văzduh, l-a înfipt greu şi 
straşnic în grumazul lui Pabhriir, care 
sa şi pr ăhuşit pe loc la Dământ. 

Radu a înteles în clipele acestei 
fioroase lupte, ce nu ştiuse până 
atunci, că Panaghia cra a altuia și 
țipătul de groază ce l-a scos frumoasa 
jupânită, când J-a văzut'pe Bahrin că- 
zăând mort, îi spunea şi mâi mult, adică, 
cănu iubire, ci ura de moarte îl astepta 
de aici înainte la această fiinţă teme- -
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iască. Na rămas însă Panaghia numai 

cu țipetul. Ca o lupoaicii turbată sa 

aruncat, la rândul ei, asupra lui Radu 

şi cu un junghiu scos din teaca mică 

- de lu cingătoare, caută să-l loviască 

de moarte. Sullarea ei lerbinte dogă- 

ria obrajii sotnicului, el siinția trupul 

ei mlădios încolăcindu-se în jurul său, 

puterea de a se apăra îi peria fără 

să-şi deie sama cum şi auzia numai cât 

răcnetul —«Moti, mori, cu dânsul,... 

câne fără milă !.. mi-ai ucis bărbatul,— 

mori î» - 
Sa deslipit totuşi trupul. Panaghiei 

ca o bucată de lut rece de lau, pe 

urma unei 'lovituri straşnice de palos, 
cu care pisarul hătnrinesc Cerepuha, . 

a pus capăt tinerei vieţi. Dar neterici- 

tul sotnic, ca fulyerat do acest sfârşit, 

nebun de durere şi cu rana deslii- 
cută la cap, i căzut acum și el, ală- 

turi de trupurile sângerânde ale lui 
Lahrin şi a Panaghici. | 
Și a rămas adu aşa în nesimtire 

şi părăsit, jos la pământ, multă vreme, 
căci dincolo de poarta spartă a mânit- 
stirei su lost incins acum altă luptă, 

mai grozavă. Printre capetele Caza- 

cilor ce se înghesniau să intre în zi- 
durile sfântului lăcaş, sfruntând fără | 

*
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frică loviturile de securi, focul puş- 
tilor şi izbiturile de măciuci, cu care 
îi primiau cei. din lăuntru, se vede: 
chipul infricoșător al sălbaticului hat- 
man, răcnind ca 6 fiară şi împrăştiind 
cu paloşul său areu moarte în toate. 
părțile. 

Omorau Cazacii fără milă Dărbati 
şi femei, tot, ce se ingrămădise în 
mănăstire, în cât intrase un fel de tur- 
bare, până şi în cei mai blânzi la fire. 
Și au năvălit în sfârşit şi în biserică, 
ăpunând fără cuget până şi po preo- 

“ţii şi călus: arii îmbrăcați i în olăjdii şi 
înşiraţi cu jumânările aprins se inaintea 
sfântului altar. Credeau sărinanii că 
cu asta vor scăpa poate câsa lui dum- 
nezeu de vărsare de sânge şi-şi vor 
mântui şi zilele lor. Uitaserii nefcriciţii, 
că aveau înaintea lor lupi fliimânzi c cu 
nume de creştini . . 

La astinit de soare totul era uri 
pustiu ; mănăstirea” arsese, apărătorii 
ci zăceau ucişi prin toate părţile şi 
se vedeau numai Cazacii, strângând 
lucrurile prădate în saci, ce-i incăreau 
acum pe caii lor. 'Timuş singur sta în 
Iata bisericei și poruncia fioroşilor săi 
diălcăuşi, cari mai aveau cai slobozi, să ”
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=50 urce sus, pe acoperis, ca să scoată 
capetele aurite dela cruci şi să taie 
cu bucata plumlbui acoperemnântului, 
ce avea să Ji prindă în urmi foarte 
hine Zaporojenilor, la apărarea cetăţii 
„Sucevei . PR



  

| ur 
Teecuserit peste aceste întâmplări 

crude mai multe săptămâni. După ar- 
derea mănăstirei Putna, a purces 'Ti- 
muș în același lel, dea prădat şi ars 
mănăstirea Humorului, ucigând şi jă- 
fuind încă cu mai puţină milă, tot ce-i 
se ivia în cale. Zidurile Draguimirnei 
însă i-au pricinuit improtivire multă și 
deci şi turbarea îi era acolo inai marc. 
Dar după cca pus mâna şi pe acest sfiint 
lăcaş, necruțăând nici chiar pe boerii 
ce se ascunserii icolo cu copiii şi ju- 
Păânesele lor, sa umplut---se vede—pu- 
harul urgiilor şi sabia lui Dumnezeu 
a început să croiască -trutazului Ca- 
zac- răsplata cuvenită, 

Inlesnindu-se craiul lesese Guzimir 
- în cele din urmă cu bani si cu oameni, 
adunaţi din ţara sa și do la Suezi, au 
inceput. înstărşit si coboare oștile spre 
Suceava, nuatăt poate ca să scape pe. 
înprietenital domn moldovenesc Şte-
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fan, cât ca să se rătuiaseii cu Cazacii. 
Cici pustiise tatăl lui Timuș, marele 

hatman Bogdan Hmeinitzki cu Zapo- 
rojenii săi, “Polonia cumplit ş şi nu era 

„viţă "de şleahta Jeşască, care să nu-și 

fi avut câte unul sau mai mulți de 

ai săi periti în luptele straşnice ce au 
fost duse în anii din urmă cu cazaei- 
mea sălbatică răzvrătită. Pe de o parte 
dar venind Leşii, din altă parle sosind 
voevodul ardelenesc Rucoci în protiva 

lui Timus, tabăra acestuia su pomenit 

într”o zi incunjurată din toate părțile, 

firă nădejde. de scăpare, sau vreun 
ajutor dintro parte oareeiure. 

Neavând Cazacii şi cu caii lor ce 

mânca, au cercat să spargi lanțul de 

dusmani ce-l împresura pe lie care zi 
tot mai tare. Dar zadarnică li-a lost 
truda. Că suise unuurimea lui Ra- 
coci niste tunuri srouzice tocmai în 
dealul ce se ridică mai sus de cetate 
si bătea cu ghiulele și tabăra căză- 
cească și cetatea. Moldovenii din sotnia 
netericitului n adu, văzul u- -se săracii, 
păr: isiți, au făcut minuni de vitejie 
şi au Inptat ca nişte lei, mai ales cu 

„calăretii căpitanului unszurese Nemet. 

(ii i-au băgat în ropile căziiceşti cele 

ascunse pe £ “eul corturi și întinse din
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adins „prinzând chiar pe trutaşul ungur. 
Dat pe mâna Cazacilor tur baţi, trupul 
lui Nemot a fost sfâşiat şi “bucăţile 
spânzurate şi arse în Tata” Ungurilor 
şi Leşilor ce priviau din deal. 

In cele din urmă foametea i-a.rez- 
bit pe Zaporojeni, cari de o vreme: 
își tăiau şi frigeau propriii cai şi dau 
cu cântarul din. odoarele bis sericeşti 
furate, numai să capete ceva de mân- 
care, iar acum năvăliau asupra târgo- 
veţilor din jurul cetăţii, să li iaie cea 
din urmă bucăţică de păne.. Și sa 
allat printrun trâmbiţaş al Leşilor lo- 
cul, de unde privia hatinanul Timuş 
la cei de atarii și a fost ochit deo 
sineaţă şi rănit la picior greu de tot, 
în cât la trei zile a şi urit. Atunci 
Cazacii săi au dat pe loc bustă pe la ce- 
tate şi măcar de au căzut ucizi mai 
mult” de jumătate din ci, o parte to- 
tuşi a scăpat, luând fuga Spre Nistru. 

Cetatea Sucevei, deşi sa mai (inut o 
„vreme, a tost luată la urmi şi ca, „după 
:ce trecuse prin sabie si foc mai toţi, 

- câţi se- adăpostise acolo. Însăși dou. 
mita Ruxandra şi Doamna lui Vasile 
lupu au te ehuit să-și rescumpere viula 
cu odoare scumpe, pe când el neferi- 
citul, umbla bejenar prin tări străine.



Ast-lel nu sa ales după moartea 
fiorosului 'Timus nimic din toată ou- 
stea cca mare, şi au pribegit o samii 
din Cazacii lui mult timp încă în 
urmă prin codrii şi munţii Moldovei, 
dându-se la prădăciuni şi buiducii, cum 

- erau deprinsi de acasă. Oamenii sa- 
telor, situi si ei de atâta fac, îi pân- 
diau şi ucideau ca pe nişte liare săl- 
hatice. Pe unde isbultia” însă să se 
abată câte o ast-lel de ceată de Ca- 
zaci pribegi,  riimânea numai jariște 

“si moarte, | 
Si Sa întâmplat si cală şi satul 

(iămăraşi pe mâna unor lălhari de 
aceştia, de nu sau ales pe urina lor 
de cât dărămături şi oseminte. Pre- 
cotul cu cei câtiva” bătrâni și copii, 
precum şi cu femeile ce mai răntt- 
sese în sat după slrașnicul stărzit 
al oştirei căzăceşti biruite şi tugărite 
de Leşii cruiului Cazimir, au lost u- 
cişi fură. inilă. Crainiceasa Antimi'ta . 
îşi dase sulletul sugrumată «de mânile 
spurcale ale Zaporujenilor, năvatiţi 
intrun mez de noapte în casele lo- 
cuite, ce mai erau pe icolo. Gătuită 
şi pe jumiitate arsă între grinzile păr- 
pillite ce au _rimas din întreaga gos- 
podărie răzăşească, a lost sărmuna
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gusită, de nişte oameni, ce venisă să 
se opriuscă in drumul lor pe acolo. 

Unul din acești oameni cra Radu 
Vâlcu, al doilea Gherman, iar. cel din; 
urmi bătrânul slujitor al casei, 'Tri- 
fan. Numai cât acesta singur mai pu- 
tea scoate lacrimi şi plângea cu hohote. 
amare la vederea străşniciilor ce se 
petrecuse în Cămăraşi, falnicul cuib 
de boernași moldoveni de odinioară. - 
Lui Radu și lui Gherman li secase 
isvorul jalei omeneşti şi priviau cu 
ochii duşi, ca în nesimţire, la toate 
aceste grozăvii. Cine ur [i privit însă 
la dânșii de aproape, i-ar fi înțeles. 
In sufletele încercate ale acestor oa- 
meni cu părul albit înainte de vreme, 
suferința stânsese parcă ori-ce urmi 
de simţire și durere. Nu mai erâu 
oameni, cum fusese într'o vreme, ci 
numai nişte ființe ce rătăciau în a- 
ceastă lume, având poate un singur 
dor încă în suflet, acel de a-şi încheia 
căt mai curând zilele vieței pe pă- 
mânut. 

Impinşi de acest vând, după ceau 
pus la locul de vecinică odihnă pe 
biata mamă Antimita şi pe vărul ei, 
nefericitul preot, în: tocmai cum 
făcuse colo, la Putna, cu nenorocita 

7
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" Panaghic, au pornit amândoi prietenii, 
fără arme, numai cu cârja la mâ- 
nă, în lumea mare. Erau liră ori-ce 
hotărâre şi fără țintă în mintea lor; - 
nu duceau de cât un dor, să se vadă | 
la un loc retras, un colț ascuns de 
pământ, unde ar “putea să-şi ispăşiască 
păcatele şi să-şi inchee firul vieţii în 

găciunâ şi smerenie pustnicească. 
Si au purces nemângăiaţii oșteni de 

altă datii, întovăriişiţi de bătrânul Tri- 
fan, din loc în loc, mergând zi cu zi, 
până au ajuns în munţii Carpaţi. Insă 
nici aicia nu şi-au găsit astâmpărul. 
Au tot înaintat mai departe, pe ma- 
lurile Bistriţei şopotoase, până în cri- 
erul munţilor, ” la poalele bătrânului. 
Ceahlău şi de aici iar, în fundături, 
până sau crezut ajunşi la locuri ne- 
„călcate încă de piciur omenesc. Au 
dat totuși şi aicia de urme de viață, 
căci sau pomenit înaintea unei mici 
săhăstrii, cu căți-va sărmani pustnici, 
precum li era Sândul să 'se facă și 
ei singuri. 

Li sa părut asta ca un semn de la 
Dumnezeu şi sau oprit acolo. Şi in- 
trând în bisericuța de lemn s'au” spo: 

„vodit la cel mai bătrân din părinţi, care 

Ji-a şi dat slobozenie de piicate, bucu-
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rându-se că au si se facă şi ei săhaştri. 
Cum însă stârzitul toamnei se apropia ş şi 
tundătura munţilor din dosul poeniței 

"cu bisericuța mică a sihaştrilor era ie- 
rită de furtuni şi de greutăţile mari 
:ale iernei, s'au hotărât] prietenii să ră-. 
măe prin. aceste locuri. Şi şi-au ales 
Vâicu o peşteră lângă obărşia Isvo- 
rului Alb, cum îi ziceau părâului ce 
răsăria din stâncile Ciahlăului, făcân- 
du-si Joc de vieţuire. . 

ot asemenea a făcut. şi Gherman 
alegându-şi peştera sa nu prea de: 
parte de a Vâlcului. Pe Trifan însă. 
îl. primiră sihaştrii de la bisericuţă, 
ca frate posluşnic. Se vedeau însă 
unii pe alţii în zile de Duminecă şi 
serbătoare, când îi aduna sunetul de 

clopot al bisericuţei, din. poeniță. 

* 
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-“ Au dus loştii voinici şi războinici 
viteji. de odinioară, Vâlcu şi cu Gher- 
man, viaţă de pociăinţă la acel loc re- 
tras de lume poate un şiert de veac. 
şi rugăciunile lor ferbinţi făcuse din 
peșterile, în .cari se sălăşluise la în- 
ceput, adevărate locuri sfinte, incât. 
Sau adunat cu timpul în jurul lor şi 
alţi pustnici, oameni doritori de po-. 
căință tăcută şi adâncă. Si înmulţin- 
du-se din ce în ce sihaştrii şi arătân- 
du-se şi bisericula din fundul Izvo- 
rului Alb prea săracă şi neincipătoare- 
pentru numărul  cuvioșilor părinţi, 
au stat ei la sfat”şi sau hotărât să-și 
făcă biserică mai mare, cu chinovie 
statornică, în chip de schit aşezat în 
toată rânduiala și după pravila sfân- 
tului Vasile, alegându-şi stariţ, care să 
Ji fie. direguitor la toţi. 

Si cum au zis, așa au şi făcut; nu- 
mai că biserica nu era încă isprăvită,
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când iată că sau și ponienit bieţii 
sihaştri, că nu li ajung mijloacele şi 
puterile, ca să săvârşiască clădirea lui 
Dumnezeu aşa, cum “şi-o croise ci in. 
„gândul lor cuvios. De cât era degetul 
celui de sus, care se arată omului în . 
toate câte le alcătueşte şi cearcă a le 
făptui cu năzuință pripită. Căci iată că 
-a venit tocmai în vremea accea o fur- 
tună nouă şi groaznică peste ispitita 
țară a Moldovei, care a zguduit-o şi 
„mai rău ca coplezirile căzăceşti, pe cari 
le ţineau încă atât de viu în minte în- 
-cărunțiţii sfinți părinti Vâlcu şi Gher- 
man Şi muiţi alții din tovarășii lor 
bătrâni. Se vede că nu li era dat să 
“se ducă la odihna vecinică, până a nu. 
'veilea și aceste strişnicii lumești. 

A pornit adică a cutriera -craiul. 
lezese Sobieski, în anul 1686, Moldova . 
“în lung şi în lat, jăfaind şi pustiind 
fără milă şi lăsând, ce n'a fost harnic 
-să pârjoliască el însuşi, în sama co- 
“telor sale de oşteni adunaţi din în- 
treaga lume, și cari pribegiau acum 
flămânzi şi. însetaţi de sânge ca pota- 
iele lupilor navalnici. Si cum. erau 
printre acești lepiidaţi de: Dumnezeu 
«și mulți Căzaci, aceştia fiiceau întoe- 
mai cum făcuse dăicăuşii lui Timuş 

Li
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cu, vro trei-zeci de ani înainte. Uitau 
că sunt creştini şi dau niăvală, mai cu 
samă asupra stintelor lăcașe si mă- 
năstirilor moldovenești. Şi Leşilor pu- 
pistaşi ce se aăsiau în iruntea aces- 
tor cote de tâlhari groznici, atât le 
tn&huia, că, să li se ărate deumul, 
la jarişte. şi omor. crunt se pricepeau 
ci amarnic de bine. 

Atunci sa întâmplat “si străşnicia 
cea mare, făptuită de Căzăcimea să 
batică, asupra odraslei domneşti, 
viețuia la o moşioură ascunsi dia a 
propiarea cetăţii Neamţului, adică u- 
ciderea ncomenoasi a domniței lu- 
xandra, fiicei nelericitului Domn al 
Moldovei, Vasile “Lupu. Acolo îşi pe- 
trecea. mult ispitita domnita bătrâne- 
tele, pe pimântul ce-i ingăduise diva- 

„nul domnese ca loc de retragere pe căt 
va trăi. In biserica cetăţii îşi -ficea 
biata temeic rugăciunile; în haină de 
monahă de rând, căci cele din ur- 
mă odoare căte îi mai remăsese din 
sculele împărăteşti moştenite de la 
tatăl său, le-a fost pus podoabă la 
icoana Precistei, dinaintea altarului 
din cetăţuce: 

Și au năvălit într”o zi o ceută uci- 
gasi de Leşi şi Cazaci, tocmai când
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era biserica cu cei câţi-va credincioşi 
în sărbătoare, şi au jăluit tot ce au 
găsit. şi văzând odoarele la sfânta î- 
coanii şi allând-că dăruitoarea era 
însăşi domnița Ruxandra, foasta soţie 
a hătmanului "Timuș, ce-şi ascunsese 
comorile,—aşa umbla o vorbă printre 
Moldoveni, și Cazaci, — au pus-o pe 
nenorocita la caznă, “chiar în pridvo- 
rul bisericei, ca să mărturisească unde | 
sunt îngropate acele .cormori. Şi vă- 

: zând că în zadar o chinuiesc şi cănu 
pot să alle nimic, i-au rătezai, capul 
pe pragul biserici, dând foc cetăţii 
şi bisericuței. 

Şi tot în aşa chip şi fel au co- 
lindat şi celelalte locuri sfinte, jătu- 
ind şi arzând fără milă, până nau ră- 
mas nici cel mai ascuns schit nepră- 

"dat de aceşti fioroşi călăi ai biserici- 
lor noastre. Numai schitul din tundu) 
Izvorului Alb, a rămas necercetat, că, 
era pe semne preu ascuns, Sau poate 
că atlase nelegiuiţii tâlhari că nu prea 
au ce lua de” acolo. 

Și iar sau strecurat căți-va ani 
“ din vremea ce vindică toate și face că 
cu încetul si se uite până şi relele cele 
mai strasnice şi, schitişorul dela Izvorul 
Alb tot încă era neisprăvit. Când iată că
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su pripăşit la chinovia sihaștrilor un. 
călugăr bătrân, care spunea că vine | 
din țara leșească şi cerea să lie pri- 
mit între părinţi. Fraţii nu sau în- 
protivit câtuşi de putin şi-l priviau 
pe cel nou venit chiar ca pe un tri- 
mes de la Dumnezeu, căci era cu 
“lare de mână, avea la sine ceva bani 
adunati şi deşi nu purta decât nu- 
mele călugăresc Ghideon, dar părea 
că este de neam. Apoi să şi pricepea 
minunat în ale. bisericei, era om cu 
carte şi știa toată rânduiala monahi- 
ceastii, par'că fusese nuinai pe la mă- 
năstiri. 

Precum el însuşi nu spunea nimic 
dlin trecutul siiu, nici sihaştrii nu-l 
ispitiau să-şi destăinuiască viaţa şi 
întimplările. Atât însă era, că' în 
vro două rânduri a plecat pentru 
cătă-va vreme de la tovarăşii săi şi 
iar a venit înapoi şi “de câte-ori se 
întorcea, tot la slântul locas din fundul 

- Izvorului All se gândia. Cici îl inzes- 
tra cu ce cra mai scump şi frumos, 
aducând întrun rând până și meşteri, 
cari au dat gata întreaga clădire a schi- 
tului, în cât a putut să fie chemat în 
sfârşit şi un arhereu, de sa târnosit
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biserica şi sa pus tomeiu şi” blagoslo- 
venie Ja noua chinovic. 

Şi s'au aşezat sfinţii părinţi, unul 
câte unul, prin chiliuţele cele noi şi 
urătele, şi adunându-se într'o zi sobo- 

rul celor strânşi î în chinovit, au chib- 
zuit în cele din urmă, că să-şi aieagă 
stari. Și cum unul era între dânşii, 

căruia aveau de mulţărmit tot şi acel 
unul era şi cel mai priceput “dintre 
toţi părinţii, nu s'a făcut vorbă multă, 
ci cu întelegere tăcută l-au sorocit 
pe părintele” (rhideon stariţ şi i-au dat 
toți sărutarea de mână, ci semn de 
supunere şi ascultare smerit. Numai 
doi călugări au rămas credincioşi tra- 
iului lor de schimnici, rugând să [ie 
lăsaţi la peşterele lor, şi “ăştia erau 
sihaştrii Valcu Și Gherman. -- 

Stariţul Ghedeon nu sa oprit însă 
la cele “fiicute pentru schituşorul nou, 
ci văzându-ze întărit acum şi de mi- 
tropolie în cinul său, a prins să dă- 
ruiască biserica cu tot soiul de lu- 
cruri scumpe : odăjdii, candele, icoane 
ferecate, steşnice de argint, potir de 
aur prisne, cadeluițe sullte” cu aur şi 
evanghelii cu scoarțe prinse în che- 
nare scumpe şi câte altele. Iar ca să go- 
niască orice bănuială, cum că Jucrurile
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aceste n'aor fi purces din avutul său, 
le-a povestit iraţilor miraţi o frânfuri 
—dar numai o frânturi— din trecutul 
'Său şi le-a destăinuit, că el e Cere- 
puha, “pisarul hătmariului Timuş ; că a, 
fost într'o vreme cliric în seminaria 

de la Kiew, în tara muscălească, și în 
urmă și diacon “la o mănăstire în- fara 
Cazacilor şi că numai din îndemnul 
lui Tinuş a părăsit slujba bisericea- 
scă și, pribegind prin lume, a făcut 
păcatele pe cari acum le ispăşeşte 
prin pocăință şi rugăciuni şi prin a- 
ceste daruri către sfântul altar dum-. 
nozcesc. 

Sau smerit monahii şi mai mult 
înaintea acestui bărbat mare şi Cere- 
puba, sau Cerepuhu”) — cum ii ziceau 
ei de atuncia, — eru din minutul acela. 
pentru ei ca şiun om sfânt. Biserica 
fiind înzestrată de monahul căzăcese 
Cerepuha si locaşul siint pus sub 
mâna sa de stariț” ocrotitor, a rămas 
cu numele de Schitul Cerebucului. 

Un singur călugăr nu se învoia cu 
'starea aceasta de lucruri şi, fie că ştia 
ceva, sau că vorbia ce nu ştia,—căci 

  

*) Coropaha sau Cerepuha înseamnă 
n limba malorusă broască cu capac.
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nu tocmui firă pricină îl arătau to- 
varășii uneori aşa, cu degetul la cap,— 
dar 'destul că â "strigat într'o zi, lu. 
un praznic împărătesc, pe vreme de 
liturghie cu sobor și apucat de o- 
dată “de un duh louniric, a strigat în 
gura mare: că toate aceste lucruri 
Sfinte dăruite de stariţul Cerepuhu 
sunt acoperite de blăstem, fiind fu- 
rate dela alte mănăstiri. Pentru aceasiii 
vorbii nesocotiti lratele Nazarie a fost 
pus la canon şi după ce-i Sau citit 
inolitvele sfântului Vasile, a trebuit si 
părăsiască schitul, ca unul al cărui 
minte era socotită rătăcită. Și cu cl 
Sau fiicut la locul sălbatice si ascuns 

„al pesterilor, colo în fundul Izvorului 
Alb, trei sihastri schimnici. Numai 
atât că cel nou venit îl pomevia pil- 
catul în auzul şi resunetul muntilor, 
în vreme ce bătrânii schimnici Vâleu 
şi Gherman îl: ştiau de mult, dar 
păstrau tăcerea, rugânău- sc, răzermali 
în toiagurile lor, lu cel de sus, să ier te 
nelegitirea fiptuiti i în schitul cel nou. 

Decât şi cel de sus o slărzisc, se vede, 
cu râbdarea sa dumnezeiască, căci le-a 
arătat monahilor din schit şi inindru- 
lui lor stariţ un semn ereu, pe care 
ar fi trebuit si-l înţeleasă Cerepuha ș Și
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posluşnicii săi. Căci a trăsnit pe vreme 
de noapte, după o zi de vară loarte fer- 
binte şi năduh pornit din chiagul unor 
nouri amenințători şi fartunoși - odată 
cu sara, un fulger niprasnic "drept în 
stânca cea mare deasupra . schitului. 
Şi a crăpat-o în două, de sta de atuncia 
despicată şi amenința să se desfacă şi 

„să cadă jos, în tot ininutul. 
Decât răbdarea cerească e lungă, ciici 

a stat piscul cel erăpat vara întreagă şi 
toamna şi iarna şi sau fost deprins cei 
locuitori pe acolo si tot vadii semnul 
strasnie înaintea ochilor și să nu-l mai 
hagci în saună, ha incă i-a dat şi un nume, 
zicându-i dela o vreme Piscul Detu- 
nata, precum poreclise Vâlcu şi. cu 
Gotcu piscul cell'alt mare din “faţă, 
Peatra Panaghiei. Şi se prinsese de 
mult acest nume dât de dânşii, căci 
îl rostiau cu sfințenie, de câte-ori se: 
uitau în sus, la vârful bătrânului 
munte Ceahlău şi se gândiau în ini- 
mele lor la ființa neuitată, după a 
cărei urine li sc trăgea astăzi și pust- 
nicia aceasta fără de sfârsit.



  

XIV 

Era Sâmbătă spre sară, în ajunul 
Invierii anului 1704, Sfintele Paşti 
cădeau prin întâmplare târziu de tot 
şi un aer de primăvară, cald, cum rar 
se pomeneşte la locuri muntoase, în- 
gâna şoapte de viaţă nouă printre 
crengile verzi. ale cetinişului din jurul 
poenitei, pe care se ridica schitul Ce- 
rebucului. Murmurul pârâului părea 
par'că mai limpede, ca şi de bucurie 
că a scăpat de pojghita gheţoasă, 
sub care gemuse apa sa albăstrue. Nu- 
raai de sus, din înălțimea bătrânului 
Ciahlău, se strecura din când în când 
câte un ropot năprasnic, pricinuit de 
“mari surpături de zăpadă, cari lunecau 
pe tihăraiele stâncoase ule muntelui. . 
După ele începeau îndată să 'licăria- 
scă pe aceiași dungă isvoraşe lucioase, 
din ce în ce mai multe, și de pe toate 
coamele- munţilor se revirsau acum 
şuvițe subţiri de ape ascunse, scân-
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teiind cu stropii lor argintii în zarea 
luminci soarelui, ce apucase să se 
afunde cam de mult după păretele 
despicat al piscului Detunata. | 

Cu toate aceste răcoarea de sară a 
„munţilor încărcați, ca nici odată, cu 
zăpadă, întârzia să se Jase peste vale. 
şi o bură caldă şi străvezie se ridica 
incet dintre spărturile brădişului de 
prin prejur, învăluind poeniţa cu schi- 
tul şi. cu turnuletele sale. Se ispră- 
"vise tocmai liturghia mare a stântului 
Vasile, care se întâmplă sii zăbăviască, 
în ziua aceia din pricina spovedaniei 
mari a monahilor ce se face inainte, - 

“şi călugării  eşiau. car grăbiţi din 
biserică, căci după postul dus de 
Vineri, abia aşteptau așa zisa desle- 

„gare, sau gustare, ce se  obicinueşzte 
-a se da la mânăstiri în ceasul acela. 
Nu e tocmai mare lucru această 
masă, dar monahilor răzbiți de foame 
li-se par scumpe cele câte-va smo- 
chine şi prune cu păhiruțul de vin, 

„ce-l capătă după . această târzie şi 
“lungă liturghie. Ei au poreclit, nu știu 
„de ce, mâncarea aceasta. cu numele 
“de finichi. | 

In timp ce-şi punea dar fie-care 
-stomahul puţin Ia cale, năduşeala văz-



duhului ajunsese aproape  nesuferită 
şi nămestnecul 'Tarase, călugăr bă- 
trân, se uita cu îngrijire în sus, spre 
piscul despicat a! Detunatei. Lui i-se 
„păruse, parcă ar fi auzit un tunet 
scurt și surd şi cei doi fraţi posluş- 
nici, cşiţi în ograda minăstirei. odafă 
cu dânsul, ziceau şi ei, că ar fi băgat 
de samă aşa ceva. a 

Şi au -eșit în curând şi ceilalţi pă- 
rinţi prin curte şi se mirau toţi de 
măduşeala cea mare pe vreme de sară, 
în aşa timp al anului. Pe portiţa zidu- 
lui din spre fundul poeniţei însă, sub 
care rostogolia acum Izvorul Alh tul- 
“bure şi mânios apele străine cu cari 
îl umllase puhoaiele naprasnice pornite 
din ascunsurile muntilor, s'a ivit răză- 
mat în două cărji, gărbovit şi cu barba 
“albă până la pământ, sechimnicul Naza- 
:rie. Precum izgonitul îşi făcea ru- 
găciunile sale la peştera bătrânului 

„ Vâleu, ce se afla la vr-o mie de pași 
de schit, fraţii sau: mirat la vederca 

-sa, mai ales că-l ştiau chinuit cumplit 
“Ja cap şi aveau de ce. să fie uimiti. 
“Că se tărăiu moşneagul cu o grabă ce 
trecea peste lirea sa de Slăbănog, spre 

“intrarea bisericei, strigând cu glas ră- 
Suşit şi. cu ochii holbaţi : :..
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că venit ceasul vostru, păcătoşilor, 
gătiți-vă de moarte! Peirea voastră 
se apropie, -gătiţi-vă h „: 

Stariţul, eşise şi el din pridvoraşul 
odăilor sale inălțate în fata bisericei şi, 
fie că pe urma strigitului schimnicu- 
lui, fie că de pricina năduhului greu de 
afară, se uita cu ochii îngândurați în 
jurul ogrăzii. Apoi. â intrat iar, întin- 
zând mâna spre sărutare la doi să- 
teni ce-veniseră de dimineață cu caii 
potecaşi şi cu povară şi se gătiau a- 
cum de plecare. Monahii grăbiau 
însă spre biserică, liind-că incepuse 
pavecernița. Se făcuse repede întu- . 
nerec şi nădubul de atară parcă în- 
cepuse să slăbiască, de şi. răcoarea 
nopţii nu se 'simltia ca alte dăți. 

După pavecerniţă fraţii au plecat 
apoi cu toţii la odihnă, numai schim- 
-nicul Nazarie nu sa lăsat dus de la. 
aerul întins peste mormântul lui IHris- 
tos și gemea în rușiciuni neintelese, 
in vreme ce unul din movahil mai 
tincri sta de strajă la steşnicele cu 
lumânările aprinse în jurul epitafului, | 
Clopotele bisericei fiind legate în u- 
cest timp tainic al patimilor, schitul 
intreg era scufundat acum, după li- 
niştea zilei, în tăcere şi mai adâncă.
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“Se făcuse miezul noptei și paracli- 
serul schitului începea acum să um- 
ble cu chemările deşteptării. Cobo- 
„rând treptele ciardacului ce ocolia o 
"parte din chiliile călugărilor, sa oprit 
cu paşi domoli la ușă tinzei' dintre 
cele două chilii ale” starițului şi a. 
strigat cu jumătate de glas: «Ciasul 
cântări, blaoosloveşte părinte 9 

«Amin» a răspuns stariţul, care a- 

țipise și el pe un tapzan “din odăita 
sa de odihnă. Şi scuturând repede 
somnul de pe, sine, â intrat în odaia 
'mai măricică şi închinând u-se evlavios 

-. înaintea celor icoane cu candela a- 
prinsă, a pus bamelauca în cap șia 
eşit prin tinduţă spre pridvorul ce 
da în cărarea: lespezită către biserică, 

Afară sufla tot mai tare vântul umed 
eald, ce se stârnise de cu sară, a- 
meninţând să stingă lumânarea para- 
cliserului, care aşteptă plecat, ca să-l 

 însoţiască pe stariţ la slujbă Invicrii. 
Din "uşa şi, din ferestruicele. cu grătii 

"ale. bisericei zvâcnia zărea “roșiatică, 
„de la. lumânările aprinse. peste. feţele 
întunecate ale călugărilor înşiraţi pe . 

„a strane. Numai policandrul cel mare 
ardea în luminiş mai desluşit, ca un 

„soare, umbrit de fumul topiturei de 

s
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- ceară ce sfărâia din toate părţile. Pre- 
otul de rând, întâmpinând pe starit cu 

cererea de binecuvântare, a început 

îndată citirea canonului Sâmbetei, 

după care bătrânul Ghideon Cerepula: 

a intrat fără întârziere cu sohorul 

ieromonahilor în altar şi a început 
îmbrăcarea slintelor odăjiii. 

Şi sau stins după obicciu toate lu- 
mânările afară de, candela de la slânta 

“masă, la care şi-a aprins staritul lu- 

mânarea sa şi alăsuind. «Veniti de luați. 

lumină», a eşit dintre ușile împărătesti 

şi a pornit cu soborul ulară, inainteu 

bisericei, aşezând icoana Invierii şi e- 

vanghelia pe masa scoasă de înainte. 

- Si eşiau acum pe rând călugării, unul 

după altul, aprinzând în cântarea dia- 

conilor cu toţi lumănările lor la aceea. 

a starițului. 
“Un lucru straniu sa întâmplat însă 

în acel minut. Căci li-se părea, nu 

ştiu cum, la toţi, ca şi când şi din 
văzduhurile întunecoase ar [i început . 
a se auzi un fel de ison subţire, ce 

se împreuna nespus de fioros cu câu- 
“tarea preoților. Şi-şi intorceau fără 

voie speriaţii părinti capetele în toate 

“părțile, când iată că a inceput a sc 

simţi, par'că peste tot, o tremurătură.
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neinţelcasă, ce ridica oare-cum pă- 
mântul sub picioarele monahilor, fă- 
“când să se clatine până şi sfeşnicele 
ari: de argint de pe masa cu icoana 
Învierii. Uşile bisericei, ce urmau însă _-- 
să fie închise, după rânduiala, sfintei 
Invieri, a fost năprasnic apucate de 
o suflare de vânt zguduitoare, stârnit 
„aşa din senin, și izbite cu o putere 
așa de mare, în cât părea că au sărit 
din 'țăţâni şi zuruiau zăbrălele de fer 
de la deschizăturile ocniţelor. 
Din lountrul bisericei însă pătrundea 

un răenct fioros, scos de schimnicul 
"Nazarie, ce adormise uitat de toţi în- 
tr'un colţ de strană şi săria acum 
prin biserica părăsită sfăşiind linis- 
tea cu strigăte ingrozitoare : aIacă f0- 
-cul ghienci. fugiţi l. . peire, peire I» 

A trebuit mult până inspăimântaţii” 
părinți săşi vină ceva în fire şi să 
scoată afară pe smintitul Nazaric, care 
-dână de pala lumânărilor aprinse, sa 
linistit ca prin minune Și n'a îngăduit 
starițul de loc ca nenorocitul “călu- 
păr să fie băgat la beciu, după cum 
cerea nămesthccul, a zis cu glas. 
oare-cum rezbit de presimliri adânci : 

«Nu trebue să fim cruzi în ciasul 
când a ispășit Domnul lumea de pă-
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cat. ]l ertăm, fraţilor, căci cine ştie 
dacă gura acestui păcătos nu grăeşte 
chiar adevărul. Semnele ce ne trimite 
cerul acum, înaintea ciasului Invierii, 

arată că nu: sântem vrednici de er- 
- tarea păcatelor. Să cădem în genunchi 

şi să ne rugăm înainte de a asculta 
slânta evanghelie.» 
-Şi au căzut la pământ cu toții, în 

rugăciuni fierbinți, poate cum nu le” 

„rostise nici unul din monahi, de când 

eri în schit, şi lacrimi ferbinţi se ros- 
tooliau pe feţele bărboase. acelor mai 
mulți din părinţi, căci simţiau, fără a-şi 
da sama, cum 'că vine ciasul cel mai 
greu al vieţii peste dânşii. Şi sa citit şi 
sfânta evanghelie, după care au urmat 
ecteniile. Şi sau făcut tămăierile îm- 
prejur, rostindu-se bine-cuvântarea, 
iar călugării ridicăudu-se acum din ge- 

nunchi, au purces cu cântarea «Hristos 
a înviat ce. 

Nu le-a fost dat: însă nefericiţilor 
monahi să'si isprăviască cântarea şi 

nici să intre cu Invierea în biserică. 
Căci în minutul iicela sa cutremurat 
din nou pământul de sub picioarele 
lor şi o bubuitură ameţitoare sa au- 

zit, ca şi cum Sar [i început a pră-
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buși cerul intreg. Apoi s'a năpustit în- 
tâi un şivoi cumplit de grindină de 
peatră şi bucăţi de stâncă ce cădeau 
omorâtor pe capetele călugărilor în- 
cremeniţi, culcându-i la pământ în a- 
meţeala morţii şi a întunericului ce- 
lui mai fioros. Peste poeniţă însă, unde 
stătuse schitul, sa prăbuşit păretele 
despicat al stâncei Detunata, acoperit 
de ometele lucioase coborâte din coa- 
mele Ciahlăului, ascunzând sub velința 
lor uriaşă tot ce fusese odată viu în 
acel loc. 

Ast-fel a perii schitul Cerebuc în 
noaptea de Înviere a anului 1704, îm- 
preuni cu întemeitorul său, stariţul 
Ghedeon, fostul pisar hătmănese Ce- 
repuha, și cu toți, câţi se făcuse păr- 

„aşi Ja păcatele grele "ce apâsau asu- 
pra acestui om osindit în fata lui 
Dumnezeu. E | 
„Trei fiinte totuşi au fost cruțate de 

mânia celui de sus, scăpând de straş- 
nica urgie. Erau pustnicii Vălcu şi cu 
“Gherman, precum şi un băiaţan din 
schit, ce fugise, cuprins de groaza cu- 
tremurului, înainte de cşirea monali- 
lor din biserică şi fusese martorul cia- 
'Sului din urmă al fraţilor din schit.
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Dătrâneţele adânci ale slăibănogiţi- 
lor pustnici de mulţi ani nu-i îngă- 
duiau să vie pe Ja biserica schitului. 
Poate nici nu-i prea trăgea inima să 
se intâlniască cu vechiul lor tovarăș, 
de luptă, starițal Cerepuha. La praz- 
nice. mari însă, mai “ales în noaptea 
de Inviere, amândoi sihaştrii se în- 
fiinţau cu smerenie şi frica lui Dum- 
nezeu la uşile sfântului lăcaş, cerând 
binecuvântarea celui ce li era stă- 
pân bisericesc. De usti-dati insă is- 
voarele de munte umflate de zăpada 
topită in grabă, pusese stavilă mai 
puternică picioarelor bătrânilor schim- 
nici, de cum era chiar voința şi râvna 
lor cucernicii. Şi neputând străbate 
până la schit, sau întors din drum şi 
au petrecut noaptea în rugăciuni şi 
veghiare la micul paraclis din peştera 
ui Vâlcu ' 
Au simţit şi auzit şi bătrânii, la mica 

depărtare, străsniciite acelei nopţi cum- 
plite ce părea. că prevestezte chiar 
ștârşitul lumci. Soarele luminos at «di- 
mineţii ce « urmat le spunea însă 
cu viu graiu că umani aveau viaţă și 
zile de trăit. 

Și auzind din gura băiatului cele
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întâmplate la schit; inima i. sa vm- 
plut-'de groază şi au căzut in-genunchi 
înaintea icoanelor, de au 'adus mul: 
tumire Atotputernicului pentru .scă: 
parea lor. Ra 

Nu mult după aceia sau pripăşit iar 
câţi-va călugări din alte schituri prin 
Jocurile acelea şi ne având biserică, 
îşi făceau acum cu toţii închinăciu. 
nile ja crucea din groapa sihaștrilor, 
ce seallă în fundul Izvorului Alb. A- 
ceastă peștere venea sub o muche de 
stâncă; a Giahlăului, lângă 'Tabăra Vul- 
urilor.” Fiind locul acesta însă prea. 
sălbatic, sau apucat harnicii oameni 
şi au clădit cu .ajutorul locuitorilor: 
din vecinătate. o “bisericulă de lemn, 
reinființând asttel. schitul Cerebucu- 
lui cu hramul vechiu al «Pogorărei 

- Sfântului Duh.» 
Numai atât, că acest schit nou a 

fost aşezat la loc mai ferit, pe pur- 
tea dreaptă a Izvorului Alb, adică, 
chiar pe runcul verde, unilc-i se văd 
rămășițele şi astăzi. 

Şi sau strâns cu încetul tot mai 
“mulţi pustnici şi călugări Ja acest sfânt. 
lăcaş .şi au avut parte atât bătrânul 
Vâlcu, cât şi tovarășul său Gherman,
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să'şi sfârşiască . firul vieţii în schitul 
cel fără de bliăstem. Căci cele. dintâi 
morminte aşezate lângă ferestile sfân- 
tului altar au fost ale lor. 
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