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CÂTEVA CUVINTE 

În vara anului 1883 mă aflamă cu familia mea la Bisca. 

Așa se numesce unii riuleții furiosii care se coboră furiosii «din 

crierii Carpaţilor pe sub pâlele faimosului munte Pentelei şi, 

percurgândii o vale lungă presărată de cătune şi livedi, se 
varsă în riulii Buzeului. 'lotii așa se numesce și loculiă pe care. 

uni proprietariii bine inspirati, d-li Stefan Borănescu, a fă- 

cutii unii stabilimenti balnearii, unde cei obosiţi de căldurile 
caniculare ale câmpiei să pâtă găsi locii de ospălare şi de pe- 

trecere plăcută, la recârea și la aerulii profumatii al munţi- 

lorii. In adevării nici credii că se putea alege, în regiunea 
acesta, o localitate mai bine situată, cu o climă mai dulce și 

mai igienică. Aice în adevării este unicul stabilimentit bal- 

neariă, unde fără să fie isvâre minerale şi băi sistematice, ci 

numai cu ajutorulii naturii, anemicii potii căpăla sângele care 

le lipsesce, bătrânii puterile cari %-aii părăsitii, copiii desvol- 

tarea mușchilorii și a corpului, iar cei sănătoși buna disposi- 

țiune a sufletului necăjiti şi amăriti în luptele continue ale 

vieţii. In adevării, după cât cunoscă localităţile frumose ale 

munţilorii noștri, nu sciii să fie alt-undeva, unii locit mal cu 

fericive împodobitii de natură. In adevări nu scii de ce săte
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bucuri și ce să admiri mai.  întâiăi : recorea și “aerul profu- 

mată alti bradilorii ? forma capriciosă a "munţilorii 2 frumuseţea 

vegetaţiunii și a piădurilorit.?:murmurulii asurditorii alii casca- 

delorii ? veselia ce pare'că” domnesce până și în petrele de pe 

„malurile, pîraelorii 2, SI e 
ee eta a ! pre 

„„Ae6lo;, fără 

  

a Şc, “zesimţi de ași. 'sorelui, —. ale căruia, "rade 

: pară: a-Şi; perăc- pulerea, — fii, a suferi! „nici de “vecorile ere- 

+ pusculare,. care,, în „alte: îpărță, sunt „supărăeiose, găsim lo- 
i cuințe confortabile, pentru, tote, necesităţile viorel, - căleiindii 

„în; (6teqilele. Cărări noue și locuri cari de cări “mai "frumos 

„pentru preumblare,, -— avondii pentru pofta! gurei japie, zării, 

fructe : diverse, b&utură și mâncare, bună, iar pentru pofta ini- 

„mei. cântecele, manei. bune “bande ' de lăutari, „— călătorulii în 

„+. adevării. nu are de ; „doriti de; cât dor ă “sorginți, de ape: 'mine- 

„xale, cari lipseseii ;. , iar, când, stagiunea.“ îl silesce a pleca, se 

simte cuprinsi, „de, '0 adevărată jale vegendii că! se 'desparie de 

+0, localitate. care i-a, încântată sufletulii, sai i-a întrematii să- 

„.ș nătatea saruneinată,. ca ” 

„Ce bine. arii. fi daca. asemine, “stabilimente, balneare sarii mal 

îmmulţi , pe “la noi, pentru ca. „să nu fimii „nevoiţi a ne duce 

„verele, în .ţeri străine, unde, nici “munţii”! nu sint mai frumoși, 

nică, „aerul mai bună, „nică disteacțiunile mai oneste, nici apele 
mai ,dătătore de, vieță! Dar” ea „să se încurageze: asemine în- 

„ weprinderi, ; guvernulăi, a “trebui, înainte de” tâte; "să se' ocupe 
de imbunătăţirea drumurilorii : Și de aceea să “piefere a numi 

— Prefect moldoveni,  fiinatie -că (nu! seiii cuni:se face;' dar este 
, constatatii că) ei ati pregileeliuni speciale: pentru facerea soșo- 

lelorii., În adevării Buzoenii comemoreză cu adet Grată venera- 
; ţiune. epoca prefecturelorii + unor moldov eni, cari singuri:s'aii 
„Ocupații cu mare inter sii de soselele” “dini6! Buzeii și -Bisea, 

    

   

sosele cari însă, “după retragerea sai “transferar ea prefecţilorii 
„ce :le-aii „făcută, „a „ajunsi nepr acticabile, : “fiindii-e că urmașii 
lori s'aă. „ocupaţii mai multii “cu politica” că cât cu i adminis- 
traţiunea. 

  

pia Dar nu număă greutatea omunicaţiunilorii « contribue! la: ne- 
reușita aședăumintelorii balncâre la noi. O causă “mai mare este 
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variabilitatea. usturiiorii atât, de capriţiose la Români, cari 

de, „că sunt d spuși ca  uturi N 
” ritiol 

ia Ti abtin 5 cAstădI iC; mâine, colea,:.. 

ii toti ai îi + Premenescă; vița. mea», 

    

      

   

   

ut eră coorinsti ! “tote: apantinentele « ocu- 

pare: "Societatea. mai, tot eră “română. "De şi veniţi! unii 'deila 

rit “și altii de da apusii, “între speţi îndată s'a încinsii o 

„Rumnilizrinale intimă : bătrâni, tineri, dame,” fete: copii. adunaţi 

. amr grupe, se jucu, "danțai, se” "preuiablaii,” t6tă diulica, 

„pe-tote, că rănile, pe. toti munţii; pe tote "văile, “când pe: josăi, 

A cu visele, cu holiote, cu “cântece interminabile. 

ui. în genere amatori 'de liniște, se vedeai mat adesea 

-. rerași când sub pavilione, când sub ADOră "umbroşi; ocupați 

„sai cu, Jeetură sal. „cu ad miaţiuiica munţilor - “sati cu! inh: la- 

- iunea. aerului, profumatii "ali 'btagilorii din apropiere. Eii: sin- 

gurii nu mă puteamii pucura 'de asemenea mulţăimire: indată 

=. ce. ME aședamii „ande- “a mă, vedemii assediatii, mii alesii. de 

„ tineră şi. de. copii, ca să le spunii "Tieuri fr umoce;: — aşa ca- 

„lificaă , ei anecdotele, ișloriorele Și aventurile ce le povestiamii, 

luate, sali din „cărțile e ce. celisem sati din: suvenirile vieţii mele. 

 Ast, felii, pre „când “cântecele: haide” lui Năstase (fi ul -vestitului 

| “o răposati, utariti, cunoscutii în Bucurosci sub iiumele de U:li- 

AU) îi provoca la danţură, arațiuile” mele i depri indea st 

„asculte, pe bătrâni, cu gurele căseate. iai 

„ Înte? una . din dile stândii. " într unii pavilionii de pe "malulii 

“păalei. în, care inișunati o multime de „copil, mar mari: şi maă 

“mici, da i vederea, unui „grup de țigani cari! se “coborâtă de la 

munte şi se; îndrumiui, spre vale, unii "copil - curiosi mă 'm- 

tr6bă:, „ce rel. de Gmeni sunt aceştia? creştini sati păgâni ? 
i 

  

  

       

      

d 

„ie 

i omeni saii fiare? N 

ii, „Când. mă, gătiamii a “răspunde, 9 “mulţime din: cei mai mă- - 

picei sati adunalii ca să asenlte” ce am se spună, - find. de- 

o PANĂ, a pune, atenţiune. la naraţiunile meie. 

$ «Aceștia sunt, vechii robi, „dragii bei. cari i pole ai  puntată 
a ae aaa ti E
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- în brațe pe părinţii voștri: sunt omeni ca toți Gmenii, creștini 

ca și Românii, veniţi cine scie de unde pe pământulii Daciei 
nostre, multe vecuri supuși la jugulii selaviei, iar acuma liberi 
ca toţi liberii. 

— Ne-ai promisii odată, că ne vei spune istoria emancipării 
lori. Arii fi tocmai bine timpulii să ne-o spui, dise fiuli meii. 
Se asculte și copilandrii aceștia, cărora le placii istoriile tale. 

— EX, hai să vă facii plăcerea. Dar numai să aveţi răbdure 
de ascultalii, căci îstoria e cam lungă. 

— Avem, avem răbdare ! strigară cu toţii. 
— Așa dar gătiți-vă urechile și ascultați.» 
Cum se răspândi vorba călam să spunii o istorie lungă, mai 

toți părinţii și mumele copiilorii se grămădiră pe foişoră cu 
5s&hmă asculte  rieiuool (162!) stiu 5D sininut tati 

Îmi aduci aminte culifezicire ude:iplăcerâar:si atenţiunea:,cu 
-leăre; ăinlifostii: ascu'ltătit,roouî 99 (1) oliiroohor nib nun. cl 
„Bi!Biiulib nieti: mă rugă cu imâre istăruință: să! scrii, iștoriasi.a 
-îE65ta7! aşatreuny-am „haratig. Ei beiprinsii! dei;nevoi şi deroste- 
>'nâlele! bătrâneţelorii;i |! am” fostii) insăbeidată':pe» elti că sto scrie. 
"Xa avutăzinsăntimpii o! facă: acestă !;Pest& unii: anii aPuinne- 
„dei, Va=chetatiiintre. îngerii Să, li/5linunia oli Bus “ oliui 
) Hatăipentru feo): am “scrisiiiticâstă, “istorie mică; petrecută silă- 
turi cu istoria mare și: weridicăt dir timprulti rmneti-5/ ist A ori 5 în oragl sl oh Dosare Greg Dutstov fo ro ati Soon iure 9b zale) decit Tar 195 Firodus dura DD Bt Bre Xian iis909lyv ss 99 SO Îi 9lozoriv 9505 su pi fiti ofo2ulo ti „urobrda TDI joru Tizonoiruy n DI EUR 96 vor să: 5 vb ilrivoli iTireŢ ÎI D2ANGV di IO rii si troguabli „Iriqo îN0l ol 95 

î9 Trob 9 pile Boubsă Fa Blit 52 
Shut boi ură 

„pipa 
59 9lori Tițălnimonq oloran 

Billie trunoboa 
90 iubit Dsozirormi Ba no IAB Totu BE e Otita Ap ah filnib î2 oilor 

| 
idei Baita o îlojorof 

Pininii ni 99 iz io sinibuo 
i out îifa și 
5 sune, ss 27 

“lirice! can doica inorobiai fe 4     Dot Dori fa AI Da e cut 
! 

vb imita ne OAO Sir în î5 dna iroiier! Sutioaqeul „sil u-! 
„Soia iz to AD păi A s 
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inite315 Ainoru Io 89 usa muz : înlzor TijuiiBu op oipul ai 

Istos(l ihinânie sq sh 9b' 902 99 Vinzi Vino! ja po 

inodil pennoa aci Xstraloe lovi si Yaaue Tao? cil „Drzon 

. „Tinodil lol 5 

XI 451419 BIC) zi nuca î9v Su B9 bisbo iimor În-9ri — 

„dara lui oaib XJuqa d-2u Xe lueuai) Sic îsenoo! Îl sri iso 

„5lsi aliirolzi iesig 9! soro silzoo Tiibusliqo» i2 Biluoza 37 - 

susbdăr îjrs Se Trupa AB „B3a9dÂlg asi o da Taul LI — 

„Eouni ra89 5 sioizi Tolo iiciluva Sb 

AIJO3 09 Brinrla |! SiBOdăr ao arrr e — 

e ăjriivan în olitosr Brit tb azi a 

isra „Banul sirolzi o nugqa de mm Î59 Butor ibrtcţ=ăi Oa su) 

52 Brozioi aq Bribieiițuy 9e itrotiloo Sloruuir ia iii iad 

“ Până înainte de Unire (1857), locuiamii îns.lași,:; când: ca. 
“funeioiiari; când;caicetățânit privati.» viciu honba Tusl 

În una din podgoriile () ce înconjârăivechia:capitală a-Mol- 

dovei,:numită: Valea-Adâncă,; situată. despre: apusii- de. (ialata,. 

-ivemii io Yiișoră: moștenită: dei:la . părinți. rcolo:,mi-a:: fostii. 16- 

Sgănulii: tinereţelorii:/:Acolo: măi ducemii,! în qilec de feri. sait „de: 

-esărbătoriţi:să 'mă&::retragii de sgomotulii Capitalei riși;:. în: reve- 

riile: plăcute ale singurătăţii ă7să ispicuescii;:primele inspirațiuni 

- Sale: 'Musei;1 pei earârrăpăsatuliiii: și regretatulit mei: amicii C. 

-Negrutzi le inumiârpăcătele) tanercțeloră; sii siioiză o Tin) 

Dar ori cât voiamii s6 mă sustragii de la lume și să mă 

ascundii sub arborii cei mai stufoși, totuși, de cum începeaii 

a se coce cireșele şi până ce se culegeaii strugurii, mă visitaii 

pe neasteptate numeroșii mei amici studenţi, din clasele gim- 

nasiale, cărora le concedasemii privilegiulii de a se bucura de 

fructele proprietăţii mele ca. de ale lorii proprii. Adeseori mă 

vedeamii silitii să trimiti ca. să aducii chiar câte doui trei 

miei, pentru ca să împrovisezii prânduri pe &rbă verde, unde 

degetele ne serviaii dreptii fureuliţe și dinţii dreptii cuțite; iar 

:) Moldovenii numescii aşa locurile cultivate cu vil, care în Muntenia 

se chiamă deluri: deluliă mere, delulă Drăgăşaniloră saă ali Tergoviștei, 

şi cele-l-alte. Imprejuruli laşilorii sunt mal multe podgorii: a Socolei, a 

Galatei, a Nebunii, a Răpedei, şi altele.
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daca niscal Jăvtari să întâmpla 4 a se. rătăei pe acolo, ora saii 
" brâul. făcotiii să se bătătorescă crha de sub, „copaci, și valea 

să. resuue de țipete 'de veselie. să DR 
Vă mai aduceţi! aminte, '0 Nechit i mei amici? 4 sati că. anii, 

strecuiăți pe' sub perii “voştri” alhiţi,. e ca. Și ai mei, zii Ștersăi 
din memorie acele minute delicidse ale tinerdii, trecute ca seli- pirile stelelorii căqătore ? e i 

    
în aer mi ela 

ECE a a s- ob 

" Personasiuliă, celt mai impori atit, dei În vila mea, carele cumula funcțiunile de! intendenții, de majordoimii și de feciorii, ai! propriă ! 'vorbindii vieriuli mii lou “Burucna, rămăsese 

   
  

văduvă; Nevasta lui Cafiţa,, care mul ani îmi, servise ca bu- cătărâsă la vilă, si Giă artistă în ficerea, borşul, ș să a [ri iptu- rilorii,! murise (Dumiiedeăi! so cite) şi lăsase, „pe hărhatu-săt tocmai când aveai “Rai mare nevoe de ea, cu. doui copii în 

  

vatră. “Multe” lacrimi a Vărsată bietul Ion, „mai unii anii de. ” dile; dar după acestă ivecere de timpă, mai tăidiii pete de cât, alţii, a 'căutatii să se "console; | căci, de! așa, e făcută lumea accsta mare și largă. 
„Deci după ce a iscodiuti tote văduvele de” pe Valea-Adancă. şi 'de la Galata, ca dorii ÎȘI Na găsi o părechiă” potrivită, „cu care să se îns 

  

iască : “după” ce. ccrcăvile, lui, în acele părţi ai rămasii multi tinipă ofensă e, în, "cele din! urmă elă ȘI. -a.. îndreptatii cercetările spre capitală; și într'o “bună dimineţă aducându- -mi „ireșe și zarzăre d6 la viiă, îmi spune totă Odată, scărpinându- -se la urechiă, * că a hotărită să se „Însore, căci —, dicea'' elti --: îi vine forte sreii fă 
cum se cade de copii. ca să. ă 

  

sorii-s sa, 'care Tă ajulase pâna ainncea, voesce să se „mărite, — Bine arii fi, 
mee' potrivită cu iine. Ochitar vre una 9; — Apoi., . cam aşă... am găsită” una și amii avută vorbă | s*0 îati pe 'cereare e: să teăimii o lună impreună ; „de, ne- -om. împăca, ne- -om cununa ; „de. ru, „cale bună | i    

ă femeie: nare, cine, vedea, 
„hrâncscă şi să-i spele: căci | 

lone, — șş. „diseiti — numai! de ai „găsi, o fe 
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    mu pitt Pot pont pp pl „tr . pa .: . 
— Înţelep Loemălt, Tone. să. $ i „căi de va eși, tr6ba, bine, 

ei voii. fi nașul tăi. Dar cine 69 De unde. e? II 

  

iri i atei 

Ma O cunoscă. şi D-la căci în curtea, D- tale, am, cunoscuti o. 
fă Torino 

“În momentulii - “acela enindu- mi 'spălătoresa cu albiturele, 
isi, arătându-ini-o, 'gice': : «Iaca! Asta, este, „eoe6ne,.. daca mă 
&rtăți” să' vă “uit! Da fii DOI îi 
— Hei? Ce spune lon, Mario? 

— Ce? ţi-a spusii și d-tale? Ei, bată-lii sănătatea! Daca-i 
așa, te rogii să-mi spui și d- ta daca aşi face bine să-mi legii 

capulii cu donsulii Nu: Îi vorbă, „lorescii, să am şi ei, casa mea, 
îi , tr 

    

Spital ao fiii 

' torpai si i 

VAI drenate „Mario, Și cât despre” iu "ci că nuă =, 
găsi “altul, nai bună: n ciinoscii de. „Optii ani; e: harnici, 

cinstiti, nu bei, deșteptii,. "Dar. este! ceva la mijloc: nu scii 
tu. că „corbală « cu porumbița nu se. poti imipărechia?. Tu, “din. 

păcate, 'esci țigâncă, “7obă. Ce: ară dice ștăpânii 159. 

— Credit că n are “cine să dică nimica. „Ei, daca staii în. 

curtea bosrâscă, Ştii, fiind- că am 'odaca” şi tainuli, meă;, dar. 

Am, carte, € de „ertare de. 

    

  

li, nu mai Sunt supusă, "a, robie : 

la răposatul boeră, D- dei să-l ierte ! aaa | 

= Multi, îmi pare bine de „ceea-ce. spui, Matig. Daca e așa, | 

Ai Ă Ă eii "sunt unul tăi, Dar pentru, ca să nu, se, facă, , 

vie-o, săiliiie ie, săi să se "dică că, eii 1 am apucatii să însorii,, 

pe ună “romi îmi cu o țiganică, 'coea- ce 'foite! arii se întâmplă 

la! noi, să. mă "aducă „Se vădă. ȘI eii cartea cai „die că 0. ai. . 

  

     

    
   

          

i Numai “de cât, "căci “locuință mea e la dou pași. DIA 

Nu trecurăi dece: minute, și Maria, intoreendu- -se,, | îmi [puse 
„i? 

  

hârtie” 'strinsăi iu patru cu cuorinsuli urniătoriă : 4 | 

«Faci, “cunoscutii” că pe. “țiganca. Maria, fiica luă Dumitra su 

«căi, 'coboritorii din Tobi moșieniţi. “de Ja “părinți mei, v&- 

<duvă prin mortea barbatului e ei, “fiind- că „din „opilărie,, ere-. | 

„tragere de; inimă! și cu neădormire, asa sa cai a atr: asii “tot 

<deauna' mulțărnirea mea şi a soţiei mele, prin acestă "carte, 

„ce-i daii la mână, o “ertii de' robie și O lasi să 'se ducă ori:
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„când Şi 'oriundesva xrea;; iar câteva: voin s%o-steayjin;curtea,| 

” «mea; se va bucura; „Hespărată, dez „camera „i „ÎN; „care, locuescg,, 

inta, Acesta ss.fe e;ișpre “pildă. de sindeinnarel « Şi, „pentru, il, 
«ei,iDincă. icare,de se, vatrpurta bine ea;.muma;;sa;va;,căpăta,, 

«șivel ertare la;vreme.—1,849, Iunie în 8; qileca4 zu iz ariei 
„Dra 550oz Tia 9 bool ui SIBHS Tulea ÎN ra no oil Dra 
«os Dimitrie,: Canta: :LOgOfEtii. si oaslni li suo usb „roi 
    util X-a so sjontenib a zeroa BOD sep duo a 
MISA Sat iba iu n dh Dlui SO OTTO 95920191 Orize ll 

« Lectura: acestui frumosi; documentii, fâcând'o, Cu. voce, tare; 
provocă mai. întâi „suspine si: apoi, lagrîme, nn. Ochiă Mariei, | 
«Hârtia: este: bună > Mario, ș ȘI Nu. jeredți că.xa, „putea. cine-va 

-să. o,tăgăduescă. Cazunulă, care, „am;icunoseutii pe; răposatulii, 
voii putea mărturiși că. este, în .adevării . scrisă ;dejel. :Dară, 
spunek:Cuedna, scie de,asla;? pizda i ni ol pui PE 
= e nu seiăl. daca, „scie; Cand ! 'mi-a; dat'o, boerulă, mi-a, 

  

       si 

curte, Numat băetulă mei, după ee; a, , Anvățatăi, „carie,, a, ce. 
tit'o. Cuconiţei nu "i-am spusă, fiind. -că și dumniaei a. fostă 
bună pentru mine și ași şedea totă vița. în curtea d- -sale, 
-daca nu "mi-ar veni s& mă ducii după omuli acesta. Dar 
-ori cât de fericită ași fi în casa lui, nu credii că mi sarii 
usca  lacrimele;.de,;pe., Obrazii., până nu „Xoiiă: vedea... „pe „copila- 

„Șulii .mei :lângă mine... şis,eine,iscie;: când, se „a, „toreg, d, În, 
Parisulii; acela, arde-l'arii focul, îi Dai     

    

ee tai Teza ja 
= E crediă:,că,. daca, înainte de,a pleca... la. Paris, ;:te; af 
rugati să-i „dea., ertaye, „pâte.; tipe roizie Dţe Pi 

— Asa! „ferâscă. Dumnedeii !, Cucna; dupăeât am, ăduti,, 
s'a. deprins, cu.el. așa, în, cât, credii că, DU, Par, „slobodi,: pen-, 
tru. toţi, sfinții din. „ceri. Băctulii mei, a, avută, donă norâce, Pe, 
lumea acâsta: mai. întâin,, pe;mine,. „călam, păscultii. si apoi, pe; 
-cocona, .care..de micii; l'a „luati, în, dragoste: :a de mici, „Pam 
brăcații;cu strae; ;Potii să, dicii, boeresci,.. Când, ai , 
-câte ori. :mi-a. dati shionturi! când, nu-lă. vedea destulii de, cu: 
xatiă, destulii de, beplenatii, și, destulă de; îmbrăcată, at „Apoi. de, 
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JE Vâtistati deeseSânip a: pusti săi înveţe cartâimăt dehâirde> 

câtzâni cuâ6haţii, fa rdascălii divâirvenia acasărde:lt învățara» 
Acunito egolăqitic>. eiinerbadiuli :hiia:de totii: maârcbirie: 
“nui poti dări: 2 Dăt“oricâtedeibiite “6 thwibciii citim și de ce: 

când ină gaitlezctii nete: porii huitiele de: rbbit;i:mi .sersfășie» 

inima, și mă blestem pe îmi însămi-ctiin ami seiutii icuin» 

să facii ca să-i fi scosii lui ertare în locii de a'mi scote mie. 

Acuma, de! Cocona îlii iubesce, și: cât!o trăi ea! o să-ăifie:bine, 
"şi roşii pe D-deii scra și dimineţa ca să-i lungâscă victa; dar, 

Domne feresce. more. pote înainte de a apuca să-i dea carte. 

Ciii6:s6âie” atiinci ipedce' nări! deD'stăpântito Ib'ajungă” bietulii 
băctit? Cand măt'gâhdeseii! jbrasta; măicutreniivă Ii sut Bvo'rorq 
0 Lasă şiija” îsi de:oopăiiitei? Mario! S'avethit credinţa! în 

Duriinicijeti Cur ăjătoriili: i“lui/ multe riinuni: se -ficit/Trebue să: 
scit:'dă Doisrii cer“tineri lucrezi! din tote pulevileica să 'se; pre? 

facă lucrurile în (6ra acesta ; Și masi prindatea "tă: mă: dati: 

et iție robii: “daca” până în dou trei :ant'vorit-:mat fii vobi- pe 

linie. “Da, Saab: “în! curând? isi inimea” totăi va juca: hora er ăi, 

de biai ( cutoli” Ronnie Ep pt DB fiat A ia. 
tre 
Ajute Dunineeii 13: arie Int toinauută oi 

Cta Mi BPI OBE Tati îi Data calea dizzră 

  

   
     

  

  

  

iii DA 

  

ji Sp da e iza în     » Di il tan Soia oh ir ru     
“Matia avea pe: abincea! urc: decă'șicieide'! “ani “trecuţi. "Cu: 

tote“'acâsiei!puria “încă trăsiitile “iati: urmele! ung 'adevărăte! 
frumuseți țigănesci. Talia ei nălilă-“si svellă extremităţile” mas! 

- nelOiti? Şi ale: “picidrelorit fine” și '"udelicate;! 'vegulăritătea“ trăsu- 

rilorii feţei care “i da aerulii det0''statuă! indiană /- peliţa: €i: 

fihă” în” “caie păre i că lajită albeta” Şi vimenâla:'ca! să! 'gonâscă 

| viefela” inăscută! lin'vasă ci: primitivă, ochiivet'" mari: albastri: 

azariă, Ciibibriţi 'detiniște: g6ne lungi și spiineâne negre și!'dese; 

usorit: “acute, Călră ăerfii “resfrânte: spre! tâmple i iar” Spreimiji! 

locilii: fnuihjil îpreuninduL sâi mereii iCa''cuim “Voia! să: atâte: 
giijele” şi: "îutristările” sullstului, „i! iată pe::Iscurlii tipul; sai. 
ideanălii” căii * “Ion” Buriână: închina: bărbățiaf'lui-iromi im6scă, 

“Gu tote că - numita “incă s6se': “ani; mai: “puţinii : de icât: ca,rtcu.
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tote că “pe fața ei sbireivurile, „acunaii pronuiate, arătaii O 
True roze i i 

stare “de: decadență: i Eli tisă nu căila” să » nuiere anii, nici 
' [e , 

dinţi: “din” gură, “pe cari in "iidevării A. -av i putul invidia” ori 

ce: regină, ci căuta “să s se! consingă, dacă ca are e câlelaite, ca 

  

latra aacvni” mă ineculii 0 luni și a! “tos în! "stare să 

m a eh 
îngrijire şi” „aragotie, mai ut tâta” armonie. se desifăștizise 

în noulii menaj, în câl“ şi unul și alui ! mă „rugă cu să mă 

” grăbescii a-i cunună: căci ei cledeaii căi cununii va: 'pecellui 

mai, bine. „dragostea, lorii Și legătura între "eX: se va fiice atâtă' 
de tare. în cât! să nu se. "mai despar tă. Ea Vestise” pe fiiulă 
său la Păris, şi elă: primind Ştirea cu entusiasmii. "-a trimisi 
cinică- deci galbeni ca să întâmpine” eheltudla” nunţii. E insă 
n'am lăsate să heltueseăi, nimica; "si fiind-e -că. ajunsesemii la 
timpul când "culesulii * ier se "terminase, într” o veselă dimineţă! 
de 'Octombre” îN cununaiti și le stropilii, nunta. cu câte- -va vedre 
dintr'o bute care a ferită: cu Yrană astupată, pentru ca 56 le: 
fie viâta mai veselă şi fericirea“ mai durabilă. a 

Nova mea vieriță acuma era şi pentru mine o sorginte de 
mulțămir>. Camera reservată pentru locuinţa mea, sub îngri- 
jirile acestei femei experimentate Și intehgente; nu numai, că 
era mai curată, _dar prin “aședar ea. “arangiarea lucruriloriă, 
mi se părea mai contortiibilă, mai “veselă, „mai plăcută. Prân- 
ulii saii dejunulă ce câte O dată 'trebuia'să iati acolo, prepa- 
rate de dânsa, mi se păreau din di în di mai plă“ ute şi mai 

- suculente. Copiii vierului,: până atuncea * ' murdari: și sc: ârboşi, 
acuma curați, peblănați și binişorii îmbrăcați, tot odată bine 
disciplinați, îmi făceaii plăcere. Iar în lungile seri de tomnă; 
când necesitățile mă 'reţineati. la: 'viie sali timpul de afară mă 
ținea în casă, “orele mele se strecura cu: mulţămire :- Maria: 
cu limbuţia ei naivă, îmi risipia “ritul. Ea avea întru 'ade: 
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vării uni talentit particulari: pentru, naraţiune : “poveştile po- 
pulare, anecdotele câte, le scia atâta din copilărie de. la vude 
și, „Părinţi « cât și din curtea. „boorâseă de la atâta lume eu care 

spirit, în „cât simţiam cea mai mare plăcere s'o ascult, Ea, scia 
scandalurile . din tâle: familiile, , amorurile tuturoriă "diduee- 
lori, cueGnelorii şi cuconiţelorii. Ea evita tot- deauna de. a-mi 
vorbi despre, sine,. dar. „încetulii . „eu încetulii. reușiiă a, 0 în- 
dupleca,. să- mă, spuie “viţa. sa, vădendii că mă interesa așa „de 
multii ca. s'o anu. Naraiunea ac6sta în fine. 'mi-a făcutto:, ea 

“a duratii mai multe „ile, fiind-că a voitii, spre. o mă, satisface, 
să-mi-o spuie în tote amăruntele ; apoi: trebuia adescu - să “se 
întrerumpă, căci unele“ părţi nu voia să fie audite de, Ion Bu- 
rucnă, pro pudor em. 
„ME voiii încerca, pre cât, memoria mă ajută, să "schițeziă 

aicea biografia interesantă a acestei femei,.. care: daca sor:a 
n'ar. fi .voitii să o nască râbă, ci arii fi pus'o.pe o trâptă so- 
cială mai râdicată, ar. fi: trecuti prin lumea. accesa ca atâtea 
altele, care nici prin frumuseţe nică, prin” aventuri n aii lăsată 
suvenire neperitâre. Biografia aceștei țizance însă va rămânea 
memorabilii prin aceea că din pântecele ei a eșitii robulii care 
a acceleratii emariciparea Tobi, i a . 

. 

“Mat înainte de a ajunge a pordsiulăi umiliti care a. “legă 
natii copilăria Marici și. sorta miserabilă. a părinţilor. ei, esle 
necesarii a face silhueta stăpânilor 6i, despre cari am vor= 
biti imai susii. | a ; 
„Este sciutii că familiile cele . mai mari boteresci, mari X după 

rolurile ce ai jucati. în ţeră, și „după averile ce.aii avutii, aii 
venită în decursul secolelorii din Bizanţ saii din Italia. In 
România, cu capitalurile ce. aiă adusă, cu educaţiunea şi in- 
teligența.. cu care ait fostii dotați, 'și-ai. dobânditiă proprietăţi 
imense, Sail. încuseritii cu, familiile „române, și unii s'aii iden- 

9.    
    

aBLIOTEŞ 

că CERTRALĂ Ci 
URIIE= A TRĂ 

A. A «a         /
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tificată: cu fra. așa. că ati ajunsi a! O iepresenta. ca a oieri pă- 
ae tCptetemiar „ii a 

mânteni, ba și "ca domnitori ad o guverna. i 

Din acele 'vechi familii se "ini marele logofătii Dumitrăchi 

Cantacuzin, stăpâ ânulii robei despre care voim" a vorbi. Eli: se 

numia însă, is era cunoscutii” mai multi și mai ă bine, cu” câli- 

nescii. “ajungândă “forte  numetoş, 'spre ase; “distinge” “între” i 

mai alesi. când purta același nume “din botezi, unii își: luai 

califi cative după moşiile lori, iar alţii își prescurtati numelui de 

familie ; ast- felii - unii. își "diceati „Deleni, "după" moșia! "Delenii, 

alţii, Paşcănii, după moşia cu' acesti: „nume; aţi Canta, Rilo- 

vân, sc... | Meat Mi 
Boerulii despre, care e i vorbă se distingea: prin “sentimentele 

lui frumese, prin 'spirituii lui “drepti și blânăii, prin - carăcte: 

ulii săi onestă, prin pairiolismulii seii 'neinteresatii: Poporulii 

de, josii îi numia omulii lu Dunmnedei,. iar e casa lui, casa lui 

Avraam. "Celă, întăi, epitet și Ta dobânditii prin _generosită- 

tea cu care ajuta pe. săraci şi. “contribuia la ori: ce facere de 

bine; iar casa Tur sa poreclitii aist- felii pentru, că nicăiri ca 

în, ea nu se păstraseră mai intacte și. “mai nealterate 'obiceiu- 

rile. patriareale, virtuțile. religiose' şi. îmbelșugarea fără fanfa- 

ronadă.; Eli . vorbia. „cu „milă, şi considera” ca "bolnavi la minte; 

pe ambiţioşiă cari se! “vuinati venătorind faneţiuni, şi posturi 

înalte; și deparie de. a merge pe: pov arnișnlă unei asemenea 

slăbiciuni se mulțămia cu strălucirea.“ “numelui seii' de familie, 

iar. eu frumosă avere, ce moştenise” de: la părinţi şi cu acecă 

ce- i venise ca. zestre,. se multămia să trăâscă modestii dar bo: 

ieresce, făcândii bine ori când i se 'presenta ocasiune şi lu- 
crând, nu pentru ca. să- ŞI “înmulţâscă, moşiile şi palaturile;' ci 
pentru ca să-și crescă veniturile” prin muncă și mijloce oneste 
şi prin desvoitarea sorgințilorii locale ale proprietăţilorii sale. 

Casa lui din lași, situată în ulița mare formândii colţul stra- 
dei 'care în "cele. din, urmă timpuri a luati nuiele de strada 
Pogori, avea, aspectulii unui adevă ratii palatii, ş şi în” “adevării 
era una din. cele! „Maă pompose „case “din vechia capitală â 
Moldovei.” Acestă casă în care se vedea ; pre“ când: trăia; un 
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dernisun e este mi se. pate, înnăi fel de hotel ga i cu alte, cu 
site vinte.0 - casă “de. „speeulă, fe rata. 

i] Coesna „Profiriţa, consârlă: să era de. -0 viţă nu măi puţinii 
nobilă, coborilore . şi ea din, Xechile, familii cunoscute în istoria 

    

  

batuli, să, de, şi, nu prea. “frumosă, totuși avea “calităţi mo: 
.0;; puteai, pune în rondilii, mateoneloră celorii mai 

venerabile :. „istrucţiune, înţelepeiurie, bunătate de” inimă, no: 
bleţă de. „sufletă, modestiă, „nimica, nu-i y lipsia pentru. „ca Tumea 
să-i dea "epitetalii meritat de damă mare, “sat Cum se 'gicea 
pe, atuncea .cocdnă, | „Hare,: Pe. lângă. „aceste, calităţi” sufletesci, 
ea..mai, „adusese soțului, ei, ! ca dotă, două Inoșii mari pe valea 
Jijiei, și. -vre- -0, două sute, salnşe „Afimili) de ţigani, din” care se 
Irăgea actuala. „mea, vieriţă . “Peninu aceste, “înalte - merite, el, 
chiar, de, nu. era răpită de faroăeculă. fi sicului, e, totuși o trata 

cu o „delicateţă; Şi, o conșideraţitine. extremă ; “așa că părechia 
acâsla; era arătată, ca, modelii” de.  Gonjuşalitate fericită. La pre- 
umblără, la. visite, la biserică, la băluri, în călătorii, * “în: * tote 
părțile, . „pretutindeni şi oră unde, 'coconulii Dunmitracli ; și cocână, 
Profiriţa, erati nedespărțiţi! și „tot: deaunia” împreună. , Afară 'de 
aceșta, în Casa, . lorii” domnia, “cea nai, “perfectă arraOnie : nică 
o: contradicere, nici. o „eoniroversă, nici o. dive ereinţă “de Opi- 
niuni,,; nu. Venia.; să. le. turbure linisceă ; la totă. ce: “spuna bo- 
erulii, „se. „Subunea, coconă ; . da toti ce “doria coeona, se su- 
punea. “boerulii, „Singura „eondescendență;- ce nu- “Și” "putea face 
unulii altuia, „= și la care ar fi doriti anondoi să 'coroboreze — 
cra . „progenitura de descendenţi; se vede: că sai “unul saii aliul 
din soți, erai ursiţi să fie sterpi; și acesta i i i făcea forte nefericiţi, 

   

  

  

  

    
i 

“Boeruliă nostru, -— care dia causa sentimenteloră sale pure 

  

Ja 

patriotice nu prea « era bine. nici, cu curtea domnesc! nică cu 
„pabinetulii polilicei „rusești - “care cârmula pe atuncea ț6ra, - — 

e feria jde, a face Politică cu toj 3 'Geilalți hoeră din ră, Eli s a chilii BDS BURIȚ 0 SPRO 0 Bkao IRDDA irobin:t



te 
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Sos Teen Der rula oa aaa Stiria erati 
se. ocupa; în „tăcere; de administrarea. moșiilorii sale, „Pe „cari, le 

căuta în. regiă. „Mai, la tote. proprietăţile, luă, se, vedeaii.  eresctnii 

ergheliă, de „Cai, „ciredi, de, vite; „cornute, și o. de. cele. mai, bune 
rase, iar. agricultura, prosperândii, prin experienţe, şi îmbunătă- 

țiră diverse, iz „n; paralelă, cu actişitatea.. lui, „Cuegna | Prorița, 

Cu, o. „energiă., „rară, se „Oeupa.. cu. cultura, grădinelorii, a stupi 

lori, 2, lăptăiriilorii, a, fabrieaţiunilorii; de. velințe, covâre ȘI di- 

verse, țesătură, și broderiy,, pe, cari le. esenta „Cu ajutoralii pra- 

ţelorii „numeroseloriăi „sale, selațe.. Dar, mai alesii. „despre, sorla 

selavilori, Cocona; „se „ocupa... cu; predilecținne,, „dupi bunătatea 

de, inimă. care i-o; dedese „D- deti.. e i au i zi 
„Dar. să. vorbimii, Ceva, mal. multi. „despre. acâșia. | zisa 
 (ieneraţiunile de-astădi, nu- ŞI polii. „face, idee: „despre sorla 
acestori „disgraţiate, ereature, numite: “Țig ani, ari până, cu unii 
„pălr ui, de. secolii în: „armă se, „alai. sub „jugul. sclavi iei. “Acestă 
seminţiă. de Gmeni, originară după totă, probabilitatea, din Indii, 
irită în, şclaviă de ale popore cuceritore — precum, Turci Sail 
“Vătari ; —, Și. vendută,. emine. condiţiune, prin. fările' năstr6, 
era așa. dicândii apa giulă claselorii, domnit pre :. ai toți boerii 
[ări aveaili. robi; ori „ce jizanii, trebuia să lic “robii ală re 
unui. boerii;, iar, "da cumva . sc iveaii ligani “fă „stăpâni, c- 
„migraţi din, altă 16ră, „aceia. „se, „declarati robă, ai Domniei și 
orală, supuși, daca NU. la o sclavie „similară eu a. celorl l-alţă, 
dar la prestațiuni ” şi imposite. atât. de onerâse, în câtă nu pu- 

- teaii duce o vicţă mai" facilă sati mat fericită, - ia 
loerulii dispunea de robulii, stii cu. putere nemărginilă : 

putea să-lii supună la oră-ce muncă, și la ori-cc pedepsă ; sălii 
bată, să-l. închidă, „SEL „pună, în; „COrne, saii în danţuri,, să-lii 
tortureze,. să-lii muljleze, chiar; să- ă ia, OLă- ce. va „avea, chiar 
soţia. şi, copilul; săli, xiudă, să-l schimbe, să- i : dud că, 
S&-lii. trimită chiar.la Oenă; dar numai drenii s să- li spânzture 
sati să-lii impusce nu “avea, fra „dator i însă să îngrijescă, de 
essistența. luă: „trebuia, săi. dea „locuinţă, haine, mâncare, căci 
fără de acestea i-ar îi expusi viţa lă. pericolţi, lucru, de” care 
trebuia, să, se îngrijescă, . căci, oră; cum perderea. unui robii cra 
simţilore, iind- -cii cl represent o avere reală Ii 

  

  

          

   

       



FXIANOIPAREA TIGANILOR 21 
SITU al a rai Us 
  

Puterea boerului, adesea se calcula după “umărul țigani- 
lori” ce! iivea' “cu "câ dea. “Tobi nat “nulț, > “cu! atâta” se! con- 
sidera. mai bogati Şi “mar! pirleriiicăi ș "cu “cati “avea: “braţe” "măi 
mujtei cu! atâia așea lânuipt! Ti N mari! de: bucate; pluguri! mai 
îmulte, „i tosiodățier! ial bogată și “curte: mai: “înibilşagatii,: Din 

    

     

|ig ant se recrutati arsati, “Văcati, Hârghelegii, bivolari;: 'poreată, 
- i: ae a! 
zalahoră ășiLo i "sati: „Săceritori, iai apoi bucătană,; Pitari saii   

  

franzelari, sofragii i ti Suruşii, “grădinari, croitori, cismati, 
- i „a 

foran, Tutti, Din izărice,, apoi, , coconele ȘI formali servitore, 

tin esăepţiuhe şi pentu 'cotisiderațiuitea alea loa: "musi- 
calii, se bucuraii în genere de Gr6- -Carâ scutiti : : plătină:! 0: “dare 

anuală tre stăpâni” şi Minti “câștigandu- Și panea, „tocit. si să     

  

cu  căzitecele. lovit ; 'Coeân ! dada: era! tânără - eehuia s o deiteple 
diimineța unii cântecii de inimă “albastră, executatii” numai pe. o 
Strună după: placul” bocrului ; la unele' case erati câte două ta- 
valuri de Mutari, “unuli cânta în' peimanenii la măsă, iar altalii, 
Când! se căra budatăle de la cuhne;: le ăcompania” până la- -masa 
boerâsc ă anunţându- le cu cântece combinate după felulă” bucate- 
lori, “nai “miltii”: sai mai puținii acre sai dulci, piperate- sait: să- 
ate. Fericite timpuri! Vapi irecătii şi: Vați aitată a Cântecele 
cele bătrânesci” ale u Jul „Barbu | Lăutarulii i e iii 

     
“Tătei una. “din! veri, Boeriu osti veiiindii la” moşia “unde | 6ra 
aședată farnilia tatălui vieriței melc, a dduinată t6tă numetosa sa 
izănime, bărbaţi” şi "femei, de la prunci” până: la" moșneaşii;: ca 
0) “eonftunteze « cu câtagiafia cea veche, sg constate numărul 
„morților și alii celor: adăogiţi prin nasceri. e 

„După ce'a făcută inspecţiunea” minăţiosă a numeros6i “sale 
„buirmne, convingânău: se că îmimulţirea sa nu merge ' 'destulii de 
răpede, a găsit cu cale ca să ia măsuri plausibile pentru acâsta. 

25507 VI dp lucruri sa Ba-bruiii „Tea te
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Dir „59098 ST iaz iplicieaz crema Vot St Fitoterar i cară, 
;De-aceea imediatii, a-şi, „deeretaliă. „ca toţi. băieţii de la. 16 ani Și 
“fetele de la.13 în sușii, să, se. căstitore cască cât, mai “curendii: „fără 

-a-ă.întreba despre eonsiințimei ntulă, lorii mutual, sa şi Aresalii 
ia 

0, listă, prin care S a determinat! care, pe. cine, să ica; și, în Dani 

  

  

„era legea pe atuncea) a. celebrată iiede peşte” 50 de punți. ți- 
:gănesci. Nu tocmai, vesele, eraii. asemenea. nunţi ; ; anii din pă- 
rinţii tinerilorii aveaii pote alte dorinţe ; dar nu era eiată nimă- 
:rui a arăta „nemulțumire, la, ordinul; boereseii,. căre trebuea nu- 
:mai de'cât.să se execute; „căci piciul şi „falanga 0), aducea la 
„supunere pe. xecaleitranţi. agati e st 
-: Nu trebue să. credemii, cu tote! aceste, ă Xre- „ună, Senltimieniti 
;de rea, voinţă saii de cupiditate, îndemnă,; pe boierii. noștri la ase- 
«menea fapte pe cari le. „consideriim, ca „violente. FI amendoui, și 
„boerulii și cucâna, aveati; convicţiunea: că. făcea o faptă, umană 
„prin acâsta. Cocâna, bună 6ră, credea că cea mai frumosă şi m: tă 
;bine-cuventată de D- -deii. misiune; a. unei femei. era aceea de a 
face copii; aşa dar credea că cu cât va contribui. a. se, nasce mai 

„mulţi copii. pe lume, cu, „atâta face o faptă bună. De aceea ea a- 
„vea.în mare stimă pe râbele cari. făceati copii alţi : pe. acelea 
„care făceaii șese copi le gratifica cu ajutâre anuale; iar pe acele 

__ce treceaii, peste numărul „de ș6se,, „le da „carte de ertare din 

     

robie. Apoi când i i.se raporta că o țis ancă a, născutii, punea de. 
boteza copilulii: cu cheltuiala ei şi trimitea noului. născutiă pânză 
ca să-i facă pelinci, iară mamei câte o haină saă 6 viţea. 

Boerul, pe de altă parte, în,sentimentele lui de umanitate, nu 
se gândia de cât la binele negrei sale turme. El avea eonvieţiune 

că emanciparea . acestei „rase. de Omeni, înainte, de ao prepara 
„Spre a o face să scie cum să useze de liberiate, nr, fi de, cât o 

E Falanga e era ună ă suplicii care s se administi 
"niloru mal cu s&mă. După ce se lega minele. paci 
' rele de ună pară, ale căruia xtremități se ridicau 
“apoi cel însărcinată cu esecuţiunea, hăte 
! dendă atâtea lovituri câte q creta. stăp 
-„uneori „până cădea carnea de pe ap) 

a adescori asupra tiga- 
entului, i se legaiă ş pici6- 
în susă de doui ment; 

a cu' nuele talpele nefericitului, 
ânulă.. Bătaia acâsla se prelungea 

I, Și pâng c ce leșina bătutula 
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faptă pripiţă fără pici un resultatii umanii. De aceea, pre 

ci arid linerimtă, enlusiastă cerea" “ca: leimahciparea .să: se“ facă 

cal mai curând. pentru” că i săi 'dispată tușinea ce'o purta | Românii 

cu îmănținerea, sclaviei în secolulă 'alii'19-leâ, li, ca un! progre- 

“sist i moderatii,! propaga, printre rudele și: aricii sti; “ideia de'a da 

jiganilorăi o educaţiune' prepaiatorie : a pun6” “adică” să înveţe 
i veti “i 

“forțată câte o meserie “manuală;; care ar fi folositore atât lor: ca 

să trăâscă,. “cât și “populăţiurăilori” urale! “cărora, tisanii” "atunci 
Doi ? FREE: Pa a ai ari SA 

le: ari fi folositori. UD OO Da ci îi 
Ti erat mac ar rau TE i 

Asemenea ider, ajunseseră ia: prinde; 'vădăcină în: “ţeră. “Tatăl 
Gt fila e 

“meii, cu tbtă strimtorarea! de: mijloce: în care se afla: pentru ca să 

„potă întâmpina. necesităţile a donisprădece « copii ce-i dedese ur- 
îi ș! [i reia 

“sita, totuși înlrejinea tot- deauna Gate patru” cinci băeţi - din: figă- 

niinea 'ce 9 avea la Iași, 'pe lângă “diferiţi” meşteri; pentru' ca 'să 
pere 

„înveţe « câte. o meserie 'Ore- care. “Graţie! acestei îniiiative; luată de 

«bătrâni oști îucă “din timpul: sclaviei, : s'aii perpetuatii în unele 

„familii de “țigani unel6 i meserii, fără” de care: 'ubanimitatea 'loră 

„pole. ar Îi “fi şi astă, vagabonqi, fără căpătaiti,” făcători. de rele și 

perhicioși. societății.” i ă A ia iii ae ai 

“Ast-feli boeruli nosiru mai în i fie: „care cincă ant recruta. câte 

“9 serie 'de. băeți, “din” acei cari 'atingeaii etatea'de 10—12 ani, pe 

ară îi trimitea. la lași, la învățătură, şi cu încetulă' ajunsese a face 
“inaă la tâte moșiile! 'sale cismară, „eroitori, lăcătuș, curelari, pla- 
Şi: fi Pia 

„pomari, cu “cară 'se înlesnia 'nu' numai „curtea. boerească dar” și 
az POTI pe aa az y. . RI Cp pe 

locuitorii. ! DA tea, 

    

3
 

ra
 

în 

    a ata at Să 

     SIP alt ata 

g “Odată, anume în: “care 'anăi nu ținea minte” Maria 2 poeriă 

noştri, venind'la 'o' moşie pe' care de multi nu o'visitase,''a 

“adunati țigănimea pentru ca să facă „ Feerutaţiunea de copii, 

după. 'datină la fe- -care , cinci ani, se “alese. deci. o „duzină. și 

jumătate de băeţi pentru, meserii. „și, o duzină „de. fete | „pentru 

“serviciulă interiori ali curții din Iași.. În spălată. îl: tunseră, 

“î peptănară, Us îmbrăcată, sub” ordinele: unei jupânese din ; 

casă, și după vre-o trei dilo 1 porniră” incăreați în-trej care 

Îsi



24 _EXMANCIPAREA TIGANILOR 
  

teze până la [i pri: rocii, strat ii pitt 
fiNuși pote ;cine-va. închipui xaietele! și: bocetele sfășiitore ale 
părințilorii,; care;.aăi avulii 'voie. a-r:;pelrece.; pănă “la” hotarulii! 
moșiei, de. cât: :dOră dacă. at: asistatii' la vre-un reecnsimentii. 
militară, pe; Limpuliă- domniei lui: Cuza.i: Ori: eat, sar:fi silită” 
cine-va să-i; convingă că, acâstă “măsură era: pentru binele lorii, 
era. la, „neputinţă. ca.sE consoleze: -mai'alesii pe mame cari sunt 
ațăt. de duicse: pentru. copiii; lorii.:. Bi Pet un, 
Ajunşi, la Iaşi, băieţii fură. primiţi de către. văitafală de: curte 
carele, „după, ordinulii: boierului, : pe unit: îrsașeră. pe: la. diferiți 
mnaistri „Pentru, că. să; facă din! ei .ferară, teinplari;: curelară,;:panto- 
fari: și, altele;i ilar;pe câţi-va îi. opri. Doutru: trebainţele::curții, ca 
ajutore. Ja. „grajdiii,. la cuhniă,- la grădină, la. bafetii şi la-:altele. 
Fetele fură, ;primite: de jupînâza: Anghelina cămărășiţa, personagiii 
forte imporțantii în casa marelui [, ogofătii i, cu'care e iarăși trebue 
să, facemii CUNOSCINȚĂ: cn ec . A si - - 

„i«Jupânesa, Anghelina era o, vielenă servitore,- care. crescuse. de 
mică. în casa, Păşciinâscă.; „ea“ purtase pe boetii în braţe, și pentru aceea se, bucura: de întrega. încredere.chiar a coconei. Ea atuncea era. ca de; ciuici- deci de ani,:văduvă,.nu prea lrumosă, ciupită de 
vărsalii și. chidră de ochiulit dreplii pe care-lii . perduse într o bă- tălie ce avusese cu reposatulii ei soții, Singurulă defectii sai vițiii 
ce. i-ar fi:pututii Cine-va. imputa ai. fi. fostiă,. Pole, beţia“: căci; în adevării:îi plăcea să. bea, însă numai: Nină,: şi numai de celă' mai. vechii; de Cotnari :saii de Odobesci. Acâsta, însă o fiicea cu atâta tactii, în:cât boerii ar fi pulut jura că ea. nu-abusâză: de pimniţa | loră: serile, după ce se culcaii toţi, venia în apartamentul ei unii cobzarii din ţiganii. pășciinesei, care, înduleea.: chetulii jupânesei, întâiul fiind. că-și elă eruichiorii de'ochiuli; stângii, ş „Şi avoi fiind-că cânta forte frumosi cântece de i inimă albastră ; cântece. care o făcea să ofteze:.multiă și să deşerte cu. plăcere o ploscă care: se aducea plină din pimniţă în toate: serile: Singura: 'Mariă,:pe care "vre-unit:anăi de dile o-culca jupinesa în camera:€i, 
nalele, ei, dar de fricii se. “Tăcea:că. dorme, 
după. sobă, și asculta; fără 

vedea, bacelia- 
ghermuită: într'un. colții 

ă a' se 'mișea,: ;cântecele frumose ale cob- 
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zarului, 'cărizi-rămăsese. /așa'de'bine' iînlipărite: în“giiță €i, iîn căt 
mai târdiii făcea admiraţiunea tuturor. ; te ti 
x Ast-fel, jupinesa Anghelinaitrecea: catiodelti de: virtute în ochii 
boerilorii ::căci: giua ea: nu da celii:mat'micii indice: despre:ado- 
răţiunea eului Bacchu.: Ea se purta: cu o: corectitudine: admira” 
bilă::Provisiunile din. pimniţe și. din cămară, ce-tr:erată : încredin= - 
țate,: le conserva. și le distribuia -dnpă: cea mai bună renduială, 
firă cea: maismică risipă:' Curăţenia. în tote: părțile-se esecula 
cum nu se putea mai bine, sub 'vigilența- unicului” “ochii care-lii 
avea. Dulceţele,. conservele, sosurile,. șuncile,: vuicele „» halvalele, 
baclavalele, se făceaii tote la: timpii: și de: cea: mar. bună: calitate. 
“Dar pre cât coconaProfiiiţa: era blândă-și bună, 'pre atâta ju- 

pinesa: Anghelina'cra'cumplită.i De ăceea câ.se considera! ca verga 

lui Dumiiegeii pentru turmaice T eră'tîncredințătă .spre'-adminis- 
iare. Bielele țigiincușe ce eraii sub ordinele ei;-tremurati când-o 
vedeai ; -penteu :cea: mai. mică greșeli: ea le desmerdă:cu sfinta 

Ana; așa numia ea un: șireg de mătănii înșirat pe o strună! de 
vidră grosă, care i servia:și ca'ocupaţiine de petrecere și ca in- 
strumentii de.corecjiune. In așa rolii,“-erătă:terihile” mătăniele :ju- 
pinesei Anghelinei: când le repedia pesie corpul vee-unei culpabile; 
lăsaii: urme “cari .se cunosceaii iși! peste o lună, causândiă dureri 
simţitore, urmate de plânsete « și. „valele care cu greii se e puteai in- 
erupe saii stâmpăra: tii” 

::*Dar ori;cât de: repeţite. si de văpedite e erâii esereițile sfintei 
Anei; din nefericire nu'pulea ajunge: la auqul bunilor. stăpâni ai 

bieielor:r6be; care-și :puriaii lanţurile sub teribila; jupânesă ; căci 
acesta:așa.de :bine 'sciuse:a 'căpăta: confiența lor'și a organisa! în- 
cunjurul lor, în cât:nu 'puteaii să afle'nimica de tote” acestea ;':ci 
din:-contra credeati: că! jupîn6sa” Anghelina le trata ca o mumă 
blândă iși generâsă.: Când cocona :Profiriţa auidia 'că vre-o fată:u 
peritii, îi” spunea că a scos'o din minţi vre-unii craiii de mahalale; 
când audia că vre-una sa'spâozurati saă s'a atuncatii în puţii, îi 
spunea; că:a ;mâncati .mătrăgună şi a înebunitii. Și nu e nică deo 
mirare. daca credea biata. coconă Profira,: care avea o inimă atât 
de: dui6să și unii: sufletii, atât de” 'ereştinescii:' ni 'vedemii 6re. în 
tâte qilele petrecendu-se. grozăviile “cele: mai mari $i făcendu-se 
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abusurile.cele:mai. revoltătore din partea, faneționariloriă; calorii 

mică, pre când superiorii lor. îă, „eredii. ângerii, lui Dumnegeii.? 2na 

Sosirea caravanci de fete umplu de bucurie pe jupînâsa An- 

ghelina, fiind-că poșidieul pus șub ordinele ci se cam împuţinase 

din diferite împrejurări, şi din causa acesta nu se puteaii esecuta 

eu. destule: punelualitate” Iuerările „multiple, ale; curţile Dechi incat 

apoi, să, le, iniţieze, în n ocupajiunile, diverse ale, serviciului ; :, nr în 

ir'o. cameră mare în care era unii, „patii, langti. și latu aşternutii cu 

rogojine, a destinatii. culeușurile lor, aședându- se. noaptea „una 

lângă alta ca sardelele.: zi FIRE 

„Între aceste fete.a; fostii și Maria, viitorea. mea xieriţă. Părinţii 

săi, când.s'a „despărțită, de ea, aii arătatii mai. puţină; durere, de 

cât alții, fiind, „că din, tinereţele lor aii, fosti în. „serviciulăi, intimă al 

curţii, latălii ca poteovarii, . iar. muma,, „ca; spălătoreasă ; ŞI. ast- felii 

cunoscenii caracterulii: generosi -al stăpânilorii, în cât prevedeaii 

bine iar nu r&ă pentru fata lor. Maria: împlinise atunci două-spre- 

„dece primă-veri și intrase în a trei-spre-decea ; dar. după prema- 

tura sa desveltare, jupînâsa. Anghelina îi da.. cincă-spre-dece ani, 

şi, îndată ce a-vădut'o, a chibzuitii..că .ar fi cu, deosebire. bună 

:şi capabilă pentru serviciul: buduarului coesnei. De aceea a şi 

:deosebit'o de cele-l-alte fete, punând'o să dormă chiari în camera sa, 

şi încependi a o iniţia în amănuntele serviciului, așu.ca.să fie 

„perfectă instruită până la intrecerea cocânei de la ţsră.. Alegerea 

:acesta a făcut'o mai, alesii în consideraţiunea. fi sicului. fetei, ca 

„una ce scia că stăpână. sa, ținea : fârte,, „mult să aibă o cameristă 

seât se pote mai frumâsă. Maria: în adevării, mai multă de cât tâte 
„cele: lalte fete, răspundea la condiţiunile. cerute; „căci pe lângă .0 
figură cu trăsuri de o frumuseţe perfectă, avea și o deşteptăciune 
„admirabilă: „esecuta. cu. punctualitate ori ce, i se ordona, nu aş- 
jtepta. casă i se: ;repete. nici. odată. datoriile £i,. era labori6să, și 
„neobosită, curată; şi veselă, aşa că jupinâsa.. Anghelina era, des- 
„perată. că nu găsesce, motive..ca.:. măcar o. dată, :5'0. pună, sub 
.desmierdările sfintei; Anei; şi ca să- -ȘI: :potolâscă: pofta. ce avea 
„pentru; exerciţiul - acesta, otă £ forte: legitimă; mai ales când, era 
pp ap e 

2 pi he ze dee 
- - : a ati 

    orz ina imp Ru ital Pi 

, n. . pa 1 

a Ad ata sare
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Sscitătie! da: TilăţitiuI 'copibs6! î5i: revărsa: avenituirile: pe'spinările 

celor: île! fete, vihoviite' iSati! vievinovatezin2        

    

9 ti, Biris 

Bir pg O fiti 

EAI) pe: timpul âcela "iai tote: dale re 'casiiice! 22 sati gospodine 

bune: cum! se “dicea! în: Moldova; =: aveâti'în 'căsele. lor ateliere 

de lucrări: dei thână, "sevvite” în: gânei6 6 fețele de! țigani, “in: 

tre“ caii “adesea işe'” “distingeati' î: forte: îndemânatice : “uviiere: In 

acele ateliere: se'fabricăă nu număr: “seorțe. i 'covore:: de totă 

frumuseţea, dar se eseculaii şi broderii de 'tot::felul ;': căci: pe 

Aturicea: era” “moda: ca: :totă rufăiia iîn genere, precum; Gearșa- 

“fară: "perdele, 'Căm6și, paritaloni; fiiste,-ș șervele: pros6pe, feţe: de 

perine 'saăi “de” iese, să-fie- pei! “margini garnisilo. cu cusături 

'maY' mault: sati: mai puţin” fi fine.!- "Asemenea "lucrări: negăsindu: se 
'gata câ “acuma “la prăvălii, “coconele“l&'făceati' în casă, :cu' mâi- 

“nele” lor proprii: săi: cu ale 'robelorii: lor; de” “aceea! prepararea 

rusoutăt aher 'domnişăre - cerea adesea muncă :de' dout: şi. trei 
. “Apoi moda; cerând! ca mai: tâtă: rufaria, să fie” eșită-din în- 

astia casnică, :coc6nele și fetele să întreceaii care de. care. se 

"țesă „pros6pe,: şervete, fețe: de mese 'și' altele, cât “se pote mai 

fine, iar acele ' ce se serveaii cu pânzetari de fabrică străine se 
“considerăli că. jeneşe. Şi ignorante.! i i i ia 

"Coc6na Profiriţa avea o manie pentru 'desvăliarea: şi - “pete 
“ţionarea industriei caznice..- "Trei patru camere din câsă să“era 

"ocupate cu stative (vesboie) de ţesutii, și “cu gherghefuri 'de tote 

“dimensiunile, la cari se aplicaii 15-—20 fete: sub conducerea unei 

meștere jupinese sâii coconă de mână a treia 3 sau. a: patra? 'Ea nu 

“făcea "uni comenţii din produsele : atelierelorii sale”: singura” ei 

“plăcere era ca 'să! scie că ca la densă nu's6 mai lucrâză în altă 

casă ; far de: lucrurile frumose câre le făcea se bucurati mai-imnult 

” nepâlele și 'strănepotele €i,. cari preferaii să-și intrebuinţeze tim- 
Cpulă cuielăvirulii: ș și cu franțuzâșea de câtii: cu resboiulă şi cu 
sherghefalii.: Deci ' când se afla în lassi petrecerea” ei: de pre- 

“dileeţiuine era atelierele sale : de diminsţă până sâra'-sta: împreju- 

rulii fetelorii și al femeilorii ce lucraii, observândii progresul 
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celorii începătore, conducendi p pe ele maj deşteple, îndemnând, 
sfituindii, “mius ] ându Pe cele stângace,, suie cele iscusite 
mai multi ca e mamă, „de. câtă, ca fi dar când, în a dile de 
lucra, îi Ventat « dame la sisită, „Ca I 
lori, ș și se. “mândria ale arăta ce pole, produce stiituința $ și spini! 

li 
își “fiocai slusiuii, buna femce, că „exernplulăi, ci va produce, 0, e 
mulațiane, în clasă coconelorii 1 mari, convinsi că acesta. e, adeyi 

. i si . 

    

    

         
   

  

   

alt 
că, st să producă, jar 

zi te 4 

așa a de. mări pro- 

favorita „coconei 

  

i Oa ia 
e ce. o. Ș ati, dar: 0, “iul „cu arşi cu. generosități 
şi o vaca, cu 0, ndevărală afecţiune. inâtei rnă Matia” ajunsese 
came sta ei. predileetă. și e lider, in cea, mai inonă ci.ii încko- 
dința garderoba, sculele, “si Lot” ce avea îmai” | seurnpii, “fiind-e 
după mai, multe încercări sa fostii asiguratii că era fată! onestă 
și că merita încrederea, că. Şi cun s ar fi putut ea „eOcâna Pro- 
firița, să mu, aprecieze atâtea alie „enlităță, cari distingeati „pe fata 
poteovarului 2 “Maria, ave a, „laleniele” an: i multor arliste : cu o 
dexteritale surprindălore, ea imita, „oră ce ucru vedea cu' Ochii ; ; 
fără, să o ipvălata, nimeni, , Săla, „călca; i „cârpia, “danitelele ! ca 

atelie 0, cusătorâsă ; făcea 
gătelele de “capii. dupe “modela, , „ca 9 modistă A facea zulufii “și 
coifura, coeonei.. ea oa artistă consomalii (lucru' forte preţiosii | pe 
atuncea, când friseri nu. erai în deră, ȘI când zulufiii erai „la modă). Afară, de, aceste, „Mari, avea darulii musicală forte” pio- 
nunţatii 3.,aVea nu, numai voce. admirabilă, „dar chiăr pasiuno': ; 
de, 0 lovia jalea. după. ț ărinţi, cânta de jale. de făcea” „pe "toţi să plângă ; ; de avea momente de mulțămire, | :ă ntă, aril de, „horă Y 
sele,. de, rideaii toți câţi, o, asculiaă ; , apoi, cu „memoria ei prodi- gi6să, învăța, ușorii ori, ce arie, ori, ce vers uri audia. Când fetele din, ateliere se lăsa u: la, certe şi la „gâlceve . dei nu. le putea nime să le. facă a tăcea, Maria întona. „cate, unii cântecti care le făcea pe tote să casce' gura și SĂ-ȘI. uite" necazurile. "Accentele „cântecelorii er. adeseoui i ajungeati Și „pănă la auduli, „ePeonei „brofiriţeă; 
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hufrruahui la Yeti dloo au ihasribeos 
însă, cu ici setiositlee Și E Avitatea' e“, se. simţia răpită, si, »aeL 
ata ară DT ba i 
parle „de a 9 mustră, arăta. mmulţămi e! SI o Ttăda. Nu nuinai 
sh Altai ta fă CT 

atâta, dak după acesta” & “incepi ss e laude” către tăt6 rudele şi 
Ph IO at pia reper oi 

      

    

cunosciniţeie” că, are 0 cântăreț “inunată Maj” tărgi a înce-     

  

   

    

  

pretz fa ptciterpi carrhe &] , 

put ao 0 aduci în salonii seriile când” avea lume, si 9 punea să 
a Nas - Ca Pat a i : 

cânte. "Și de Li în cât părea, ă nu mai 
zh pitop [E pac i 

încape vi tar Când, tona” aril de “jale, "multe 
  

  peri ati 

din auditore, “cari i Bots: aveaii n uiti dori lai inimă, își adiuceati ba 

tistele la ochi ca să-și şteraăi Iaerimele” ce nu le Bukeati inpedica 

dea Ciiige“ "Mal tare “di ți însă, se criinsiemati 'duor! tineri, 

nepoți : ai “câcăner Pi iei, ari] păre ai ci 'vor 'si0 'sorbă' eu lin 
tura, “dupe: “ctin se 4 dice “Aceștia, „contribuiti a facă seraiele de 

sintirc fie: mai dese, | eilru e ca să să poti i sculla e ân tările Masiei, cari 
ad.- 

pt 

din: ce 

în ce se avăiai ina încân: 
„ati îs a pr! rar 3 priza 

   
      

  

  

  

      

  

    

    

tut: 

miră, feamiuse 
    

RDI ICIM DIS 
_ „Mică. este locul $ s 
curiosi Jabietii ce. “avea, "iocănia roni : şi 'să nu: "se pa 
iu une: - 

i curios i nică "exaizeralii. ceea-ce! oil spune, * fiingii” că eri 

adevărat. Boerii 

   

    
“cocânele. nostre” “Vechii” aveati: nisce “di 

tine” şi “deprinderi, „cati, “astădi s ar: băre a ridicole, “dau 3 e 

alei erai, forte” comune, „Astădi,, de” xemplu, sciți "să “fa- 

cemil ca în 'sofrageriă;: Sati în camera, de “ciilcarăji să'nu, ne 'săpere 

mnuscel6 : saii punemii „ochiuri de “Sinmă la: ferestre, ai tragerii 
trapsparentele. ! Pe: atuncea mu ȘI „bălea " nimeni 'capulit cii ase: 

mine procedimehile : ci se aducea patru cinci fete sai, băeţi de 

jigani cu apărători, și “muscele! crăii puse în neputinţă: de! a n6 

supă ra. Intre: asemine. obiceiuri cari “astăqi | pin oricât, şi prin 

Russia, oii mai rămasii, era. sp frecati piciorelorii:: : boeră, co: 

câne, “chiar vlădică și mitiopoliță, nu puteai adormi până au-16 

desmierda cineva epidermă de lat piciote, cu Uşore: frecături: loa 

Nu se va „părea, n urinare, i “ca! ceva 6scentricit dăca- voii 
spune € ă și boerii şcănesci aveati tabielulii” cesta. : “După Tai 

muite încerci, cocgna “Profi iiță găs că și în 'serviţulii acesta 

Maria escela : : 

    

  

   

  

    

  

   
   

  

—
 

  

   

  

și în adevăr curăţenia ei, "mânele ci grăsulie” şi 

noi; “adresa și “Aelicateța” cu care seicai ca'-st atingă” vinişorele 'și
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fibrele piciorelorii, produceaii coconei nisce sensaţiuni de plăcere 
care o aduceaii într'o adevărată :stare de beatitudine ; iar dupe 
ce în delirulii mulţămirei cocona adormia, frumosa. fată se stre- 
cura :uşurelii - pe verfurile;, degetelorii și:se ducea în dorinito- 
riul; ej... „aa te i . : i i i 
i ni 

« - i a - Pee a eee PE 
za d 

    

Îsi 

  

Dr 
ii stai si Boerulii: Pășcanu, care și el. avea acestă tabietii,. audindă lau- dele esaltate care le: prodiga soția, sa. Mariei pentru arta, massa-= giului, a avută curiositate să vâdă şi el daca lucrulii. e adevărată; De aceea... nu.sciii cum.-se făcu; că Maria se deprinsese ca, dupe ce adormia pe.coedna, trecea în apartamentulii, boerului.. Acesta, dupe.câteva ședințe, se convinse că fata:, esercita massagiulii în adevării- cu mare: meșteșugi ;. cu diferinţa. aceea că, în locii să adormă ca .coe6na,: se lăsa . în visările - cele „mai fermecătore.: ochii lui, în locii să se închidă, se fixa asupra sinului! și a: for= meiorii ftumose ale corpului fetei ; gura lui, în lociă să-i ordone a; înceta. cu: gâdilitura, :0 îndemaoa, unereii să-i:spue. la povesti ; buzele lui, în loci să caute a se potoli cu unii paharii de apă la sete, năzulaii pănă la bujorii 'ce străluciâii pe obrajii: Mariei. Era, ce e dreptuli, și diabolică tentațiune fata, -acâsta : acumii.nu mai era copilă, căci trecuse patru cinci “ani de cândii, se fiicuse cur- tencă ;:și era frumosă,.; ca. ruptă :din“sore; și boerulii  Pășcanu; de și era acuma omii-de 40:de ani. trecuţi, de și.-era mândru ca unii adevăratiă aristocrată, de şi pentru nobila sa consârtă -care împlinise cinci-deci de tomne; avea o.perfectă stimă și conside- rațiune, totuși nu putea se stea nesimţitoriiă lângă o creatură aȘa, de perfectă,.:care. dupe legi era proprietatea sa, :și de care era în dreptii să se bucure în ori ce modă, în ori ce timpi, în ori ce casii. Biâta Maria, pe lângă sentimentuliă datoriei:care sciea că-i impunea condițiunea. sa de. sclavă, simţi. cu încelulă născându-se în inima ef Şi unii alti sentimentii, care Ia începutiă : nu: și-lii putea esplica, dar pe „care: în cele din urmă. Va putută numi amoriu, fiind-că acesta, era primulii bărbată care se apropiase de a și care îl spunea c'o iiubesce. Așa, ei:națura::umană |: 

Pe pr ; Pe za ni LI At
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a Acuniii de + vre-o duoi ani i romanţălti se: “Fesfira: în: modulii celii 

mai naturali. Boerulii, în orele sale de distracţiune, sorbia din 

cupa plăcerei fără nică o grijă saii turburare; iar sclava sa, în 

esaltaţiunea, ei juvenilă, nu cugeta de cât cum să-lii mulțămescă 

mai bine şi să-I arate dragostea sa, mai respectuosă și mai vie, 

-::Coeona Profiriţa nu 'sciea, .nu. simţia: nimica. “Dab. în cele din 

urmă observândii “că talia'cameristei “sale din ce în - ce'lua: pro2 

porţiuni de îngrășare, pre când fi gură ei, strălucitore 'de fericire, 

o arăta în tte.qilele mai: (rumosă, înțelese că ca își perduse ino- 

- cenţa. Nu voi însă să o întrebe: pe;ea: "deadreptulii. 'Tn. casuri 

de 'așa.uatură, care deseori: se: întâmpla în: casa“ei: unde tote 

deaună mișunaii : câte: 10—15:fete;:și:câle': totii” atâţia băeţi; 

ea avea: de regulă că. pe amanți îndată îi cununa și-i ă trimitea: 

Ja: țâră. Deci 'voindă . să sciă pe complicele Mariei, chiemă: pe 

ijvpinsa cămărășița.:: i Dat ea 

«Bine, Anghelino; Maria « s'a a făcut de măritată, Şi Lu nu- -mă. 

spui. ? E E II Ea a 

i. MO ertaţă, coconiţă,: dăr.. nu i-am piigătă i de e sămăt. „să 

—"Dar cu .cine trăescei ea 7; 

IA -Nu .sciii ; n'am simţitii nică n'am xădută pe nimeni ro= 

tindu se. îmbprejurulii el. "O: vă&dii prea. mândră și nu credit să 

  

: ! ata 

'se fi .datii în dragoste cu. că de:prin curle. ::...: ih 

a: — Nu :ereqi,.. că. va:să:lică asta, 2, dâr.m'o x venitii duhul 

sfintii și pe la ea.. Pune-te numai decât să-mf'afli: iii 

_i— Ea:nu se duce pe nicăiri:: Din carte -nu ese. Din camera 

ei;: nu.:vine de .câtii.la.:D- -vostră,:dioa' când. vă peptănă, şi 'se- 

rile când „vă frâcă pe piciore: Fit eredi că. D-vostră înai bine 

  

ați putea-o:iscodi. -* ci iii i ta) 

si —: Nu-mi vine mie :să stai. de soră cu izâncele : "nu :mă6 

cânosci? Asta e treba ta, ie i Ia 

::— Daca YVoiţi,--eii .v'ași spune, dar a ir 

»p—.Darjee? Spune, dacă. seil ceva... îi ii 

— Daca mir: cereţi..cw atâta. stăruinți- v vă. mărturisoscii că
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sciă ceva. Fii mai demult am simțitii pe Maria în stare de 
îngreunare, şi am făcut'o să mi se spovedudscă ; şi de! mi-u 
spusii unii nume care nu-mi vine... şi nu sciii de trebui s6 
vi li spunii ;....mă temi să nu vă turburaţi. 

— Dupe . vorbele astea, înțelegii ceva. Maria se vede că visi. 
teză etaculii boerului... nu-i așa ? pa 

— Cam așa spune ea... Acuma dumniavostră puteţi chibzui 
ce e de făculii. a 
„_— Bine... dar ascultă : se remâe luerulii sciutii numai de 
nOi. Așa pote să fiă: o crediă, find-că e și frumâsă, bal'o 
dumnedeii! ce e dreptulă : a putulii să cadă în ispită bictuliă 
Dumitrachi. Dar nu mă supării: toți bărbaţii cadii în păcate de 
aceste; dar mai alesii boerii, cărora noi coconele, ca. nisce 
prose, le aducemii pe sub. nasii fele așa de: frumose.. 
— AțĂ face bine ca pe tote astea mai frumușele să le dați 

dracului, afară din' casă, ! 
— Ba nu, Anghelino! nu! Astea nu strică casa. E pericolii 

atuncea când bărbatulii se încurcă pe afară : cu nemţoicele 
sait unguroicele cari le storeii pungele; cu cocâne de ale nostre, care-i silescii să se despartă, ca să le fea pe ele. Dar nisce biete robe... eh! plăceri trecătore; ca nisce stele selipitore ! 

XI: 

Peste patru cinci dile, pre când boerulii Păşcanu se afla în valurile “unui procesiă la Divanuliă domnescii, cocona Profiriţa, pretextândă că are afaceri urgente la moşie, a plecatii la |&ră cu butea cu patru cai, cu Michai vizitiulă ei “celt bătrânii, luânaii și pe Maria, care totii deauna o însoţia de câna o ficuse came- ristă. Calea n'a fostii lungă, căci | 
mai departe de doă poste.. 

Adoadi diminsţă, fiinâă Duminecă, cocona, dupe ce-și făcu toaleta, plecă la biserică, gicândi Mariei ca să se îmbrace și ca cu rochia cea mai bună, ca în di de serbătore. După ce ascultă sânta leturgie și se închină pe la ieone, când luă anaforă, depu- nendiă unii ivmilicii de arginti pe disculii de lângă iconostasii, 

moșia sa, pe valca Jijiei, nu era
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dise, şoptindti; preotului;;eă, să fergata.e a: cununa 0! păreche''de 
țigani după eșirea;:din, biserică... îi: i RT Fizaii 
. După, ce,se, întârse acasă, : însoţită + de. familia unui boer- 
gt vecinii „care venise, „să-i; facă :o „yvisită .respectuâsă ; după 
„ce, se luă „duleâţa şi cafâua - car de; .obiceiii,. Cocâna: chemă pe | 
Vătafulii. „care. îngrijia moșia, «și- . „spuşe ca.să-şi lea; femeea. şi 
Să. „Mergă el Însuși, sg. eunune. „pe: Maria. Apoi. chemând'o: şi 
pe acesta, "după ce-i. essamină ,toaleta,.-ii recomandă :să. mai 
pună. nisce, floră la: capii se. deshrăcă. de. -scurteica..să: de, sa- 
„Muriă-; ; „dise. ligancei 50: imbrace ; ÎȘI: scose- mănușile din, „mâni, 
“orănanduiă X ca să, „le: pună, „a-i: apoL- Î, „declară ; că: este mi: 
râsă, ȘI, sg 56, ducă, imi 
rea bigteă. fete, nu, lină de. caţ unii, “minut: ar. a: voitii. „pote, 
să vorbesc, 'saii să întrebe; | de. 'ee:?.. cum ?4.cu,. cine ?:dar 
„limba, i e. “prinse. de. » ruşine. în , +presenja musafiriloră „Cari. a- 
“sista la o „aseminea comedie, şi. plecă, .înnecându- -ŞĂ, lacrimele; 
„urmată; de, vătală,, „care,ca,.un călăii o ducea dendăreptiă;- Co- 
"borânaii. „scările, eu; feuniea. aprinșă, de.. ruşine, şi. cu, mintea 
frămantată de „gânduri, ea în acâstă,; siluaţiune;vedea; “începu- 
tuliă orturelorii care, ca: sclavă, _trepuea; :să-le; indure: pentru 
_păcatulii. în "care; cădușe, de, a.,se, „Aa, „în. dragoste, ! 'eu ;soțulii 
stăpânei sale. Ta capulii, de. josti. al scării, Maria simţi; că. pi- 

„&iorele no, mai ţinii : se lăsă jos;. ceri să-i qea apă., „După: ce 
dete cursii „lacrimelorii sale, simți puterile revenindu-i Y : atuncă 
se sculă plină de resignațiune ca.0.martiră, ș şi întoreându- -se Gă- 

Wire, Vătati ia mergemii |, disse „ea. “Dar. „care: ?mi- este mi- 
„rele! Dao ir, | e rii ir plată 

— Eată- Ja! espunse. Vătatală,. “arătandu -i-pe Michai i: „Vizi= 
tiulă; cate :venia „despre grajaii către densa. ; pie 
— Moşii. Mihai da mulțurmescii.. lui Dumnedeă 1 dise, e ea: fă 

cendu-și cruce și “alergând spre el „cu unii. felii de bucurie, 
prefăcută, ai e îi 
„Până, în. morncatuli i acela, Maria « se, temea, eredendii că. va 

fi măritată cu „vre: -un ăi „țigani, de acolo și.va fi, relegață, a trăi, 
„deparțe de omulii „Pe, „care- -lă iubia. „Când. 

  

iile 

  

    

     

   

  

văqi însă. că: era. 

      

   

  

Bizorabi sutat E uilza pe ai Dai „i suis it iat ST! 
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:destinată 'să 'fie soţia vizitiului, care! locuia la: lași, 6” consolă 
puţină şi primi cu resignaţiune: partea “ce i Se! facea» iti 

“: Michâiiă ' Vizitiulă era în etate peste ş6se-qeci ani. Et mai 

“fusese 'de două “oră însurată'; de vre-o dece ani 'eră văduiii- 

“căcă “ambele lui: soţii: muriseră:-—și! nu-i "mai! “fulgeră prin minte 
'ca-s5 'se iai îns6re: Cucona” Profiriţă, înăinte de'a! intra în 
ipiserită,: trecândiă- pe ! lângă! grajăii, îl 'chemase Şi-i spusese că 

a“ Dotărâtii: să-l însore. Eli voi să: 'cârtescă, să se roge ca să 
“scape de aseminea rușine ; dar Cucona 1 nică nu-l îngădui : să-și 
isprăvâseit eremiadele, şi-X- spuse cu! toni dâcisivii că 'tiebuie 
să facă ceea - ce- ă poruncesce, "şi că lucrul va fi peniru' bi- 

“mele: lui. De aceea; ca. unulii 'care: văduse multe. căsătorii fii- 
“cute așa din capriţiulii: 'bogrilorii, nu mai ripostă, ci resignatii 
"în sorta! sa, își: făcuse : toaleta de“ mire: se îmbrăcase ! cu, hai 
- nele: cele nai bune îȘi “pusese - chiar flori la: “pălărie, şi 'cu 
“surisulă pe buze,” merse înaintea miresei care venia. a 
“1 <Eaaşa,:Mario'!' Nici tu, Nici - ei, eră când veniamii,! nu 
gândiamii c'o să. ne luâmii: Nu-i -aşa £ 2 Ce “mai novestică 'o 

"să amii!! or 'să'crape flăcăii de ciudă | i 
“In! dreptul porții, uni taratii de lătitari întona' cătâculăi! de 

nuntă, care, ca':0 trâmbiţă de: chemare, adună într” unii 'mo- 
„mentii totă țisănimea 'şi mai totii 'Satulii! Pe tt ta 

" Cununia ' se: făci-în'- hiserică. Apor riunta întor&ându- se în 
i Curta, se făcu” o' horă! mare, înveselitii': “cu” 'cAte-va vedre -de 
vinii, scâse dir pivnița boierâseii. Tar i dota qi Cuedaa' Pro_ 
 firița înturnându-se! la Iași, aduse pe Măria! cu titlu de” femecă 
lui Michaiă Vizitiuliă, -spuindu-i -pe drumii că, de ore-ce s'a 

- măritatii, nu va mai putea fi cameristă, ci va fi însărcinată cu 
priveghierea spălătoriei Și cu călcatulii broderiilorii : și a dan- 

„telelorii. : IA i ta ie, 
ți RR a pi ALICE IRI NL Ia 

  

NIL ă gr 

Su "cam! supărat Coconul Duimiteali Paşcani ! pe: proce: 
"dura, Cuconei! Profiriţei ; ; dar e ca “unuulii care se sciă cui musca 
pe căciulă, nu cutezi st 'dică nimica ; ; mai alesii! „că 'Cucâna 
se conformase cu o regulă de mai înainle- stabilită cu nobi-
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dul ei soții, adecă. de. a: mărila imediat pe fetele care ar veni 
în posiţiune ințeressantă,. pentru ca să, nu se facă vorbă î în, târgi 
că în. casa. lorii „se, nascii. copii. bastardi, fă chiar ţigani, :.... 
__ Maria, după ordinul Cuconei, se. mută î în camera, de lângă 
grajd, destinată . vizitiului... Bătrânuliă ei biirhată,, pe: care ea 
n'a voit să-lii ;sufere ca s'o. atingă. câtuși de puţinii,; fără a 
face nici o pretenţiune, nici o reclamaţiune, :șa relrasii, în 
fundulă grajdului, unde .și-a . improvizată. unii. pată alătură, cu 
ieslele, „EL nu vedea pe Maria ' de; cât atuncea -când ea îi. 
ehiema. ca să-i aducă . apă, lemne, și alte. lucruri de ..care..a- 
ea nevoiă, sati -la ora :mâncării..„pe care o luai „la aceiași 
masă impreună. In. apropierea ernei, bătrânulii Michaiă, lovitii 
„de unii. junghiii căpătatii din răcelă, într'o dimin6ță. fu găsită 
mortii. în culeușulii. seii. Dar pre. când mortea lui împuţina, nu- 
„mărulii. selavilorii marelui logofătii, Pașcanu, Maria ,corobora la 
ecuilibrarea lui. prin -nascerea unui altii: sclavii, .voinicii și .fru- 
„mosă,. care, după .ce .s'a., botezaţii, s'a. inregistrati: 1. coda 
«robilor cu numele de Dincă al lut. Michaiă. ii 

Pre. când Maria trecea prin fasele . aceste, . funeţiunile „e ci de 
„onore fură ocupate 'de. alte fele,: care. „mar. nultii sati maj, pu= 
inii se, deprinseseră a lace -serviciulii în etaculă „Cuconei ;;iar 
„pentru piciorele boierului şi ale: Cucânei - se găsiră “alte. braţe 
„de fete frumose, care, s'aii. esercitații., spre a le :satisface plă- 
«cerea. după pofta inimei... Coconulii. Dumitraki _mai .că: uițase 
-pe frumosa sa favorită ; iar Cucna Profiriţa, de și acum o cam 
;degradase, făcând o din cameristă spălătorâsă, totuşi nu uitase 
“serviciile ce-i făcuse, și 'adese-ori :îl trimitea, tainiă din. restu- 
rile de; la: masa koierâscă iși: chiar, bacșișuri generâse.. 2 
Maria, care sciea. din . tradiţiune, că .miseria, privaţiunea,, și 
“suferinţele numai pentru țigani le-a făculii Dumnedei, com- 
parându-se pe sine cu alţii, recunoscea că nu se. afla pe cea 
din urmă tr6ptă a. ticăloșiei.  Cu'tote greșelile ce. simţia,;ea. că 
„făcuse, totuși. ;.vedea că 'se bucură de mila. „stăpânilorii că 
„pentru care nu: sciea cum, să. mulțămâscă lui Dumnedeii., A- 
„dese- -oră simţia” că -i se strânge. inima de o durere, pe care n'o 
_putea., bine: înţelege, Ea iubia. încă, și, ubia „cu ) speranță: ne- dis
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bună; pe “primul și uniculii: bărbatii: pe “ali cărut'umării ie: 

'zămase fruntea : sa visătore. Ea vedea bine 'că împrejurările: îi 

ordonă să renunţe! pentru tot-d'auna la unii omii care: nu era 

nică: de” clasa, nici de” rasa ei; Qâr! nitându:se în oglindă și 

““&dendiă' frumuseţea, ei:  meconiparabilă, nu putea 'a nu-și în- 

“nălţa ilusiunile și ai inu: crede 'âncă că Dumnedeii a” făcul'6 

Pentru o sârtă mai: bună. - a 

: Dar 'când simţirile inimet o- frământată “mai tare, ea “alerga 

'la singurulii mijlocii care 'i-lii dăruise natura spre a-și găsi o 

“mângâere. Cânta, și cânta Maria cu' așa. foci, în cât nu putea 

'să fie omii 6are 'să 6 audă şi să-nu lăerimeze.- In: mijloculiă 

'ocupaţiuniloră sale: de 'spălătoresă și călcătorâsă, mai alesii 

icând era: singură, vocea puternică” și melodiosă 'a:'Mariei pă- 

“vea! că 'spărgea zidurile și bolțile Curţii boeresci, 'de se auqia 

“până: în cabinetele! boerilorii; și “era : 'atâlii de dulce, atâtii de 
“plăcută cântarea. Mariei, în cât nimenea nu cuteza să '0: cheme 
“la 'tăcere; ba chiar. Gucona - Profirița aseultându- -0, cădea! în 

extasii. arde Rai Ia a e ni 

“Intro 'di; marele Logofătii visitându- -șă acăretele, după ce.a 
eșitii din grajâii, a intratii și în 'camera Mariei, însoţitii de Vă- 
“tafulii” de Curte. Ea: își -alăpta copilul. Era mai finmâsă de 
cât: tot-d! auna. Se uită lungii la ea fără să-i vorbâscă nimica: 

| Apoi eşi, aruncându-ă: o pungă cu bani. După o oră Vălafuliă 
veni la 'ea Și- Ă dete cartea de ertare, pe care i-o ceti. 'Maria 

"plânse” şi 'se rugă de Vătafii: să nu spuiă * nimărui - despre -a- 
"c6sta : căci 'ea nu va „părăsi Curtea de cât atuncea când vorii 
“gori-o. Vătafulii, care: era unii fârte buni bătrânii, 'care: se 
„vede că avea cunoscință!de aventura cea-mare a Marie, des- 
“pre''care credea: că: nu trebue să fie „divulgat, îi: promise a 
„păstra secretul, «ei pet 

"Cuc6na: Profirija, - după ce sa iicredinati că boerulii. n'a 
'ăvuti o slăbiciune seriosă pentru Maria, :că era totii. atâtă. de 

' indiferentii ' pentru ca cât şi pentru: cele-l-alie robe care-l. 
"frecaii pe: 'picidre, veni la alie sentimente pentru ea : o înălță 
“iarăși” la rangu,' făeând'o vătășiță peste: fetele - care lucraii la 

“ gherghefuri și la scorţe, fiind-că,: dipă :maă: multe corcări: nu



FMASCIPAREA UISANILOU., 57. 

putuse :giisi aură feroce .. mai. meșteră pentru aseminea, „ocupa-. 

țiune.. Intâmplându- -se apoi ca camerista. ce-și, formase după: 

Maria să se facă de .mătrilatii și să o trimită a casa €i,. mai, 

dele. Mariei şi acâstă sarcină suplimentară, fiind-că la, nici una, 
din fetele ce mai avea în casă nu găsise abilitatea în facerea, 
zalufilorii, lucru forte imponțantă pentru ea. ti tut 

  

pi aa E ati 

4. E a sata “xn 

(ti fm uit ta mă pi ate 
 Slăbiciunea. Cuconeă Profiriţer peniri u rOba s sa, merse. „mai,de-. 

parte. Avânăiă ocasiune de, a- „vedea. pe. copilul ei, tol-d'auna, 

când se ducea în atelierulii de lucru, simţi mai întâiii unii felii 

de milă pentru elă : îi dedea mui tot-d'auna câte-ceva bunii' 

de mâncare, preveghia îmbrăcămintea și curăţenia luă ; apoi 

în- tote dilele: recomanda inteligentei sale murme cele'mai bune 

principii de 'crescere; principi pe car6 e€ă le: observa: cu- ri: 

gore ; așa că Dincă nu sciea ce e fartișaguli, “minciuna, “Sati” 

alte apucături rele, comune în educaţiunăa și deprinderile vieţii: 
țigănescă: Afară de acestea, Cucâna. scii: să 'essalteze chiar! în: 

inima ei seutimentele' nobile de mumă : așa'că Maria nii mai 

cugeta la nici o plăcere, la nici o fericire la nică” 0 “ăfecțiune, 

alta de cât: la copilașuli ex. aaa 
i: Cu cât erescea Dincă mar: “răpede, cu “alâta se făcea mai. 

durduliă, mai frumosi şi mai drăgălașii ; cu atâtii și simpa- 

tiile Cuc6nei! Profi iriţei cresceaii” pentru elii. Când: se făcu' de 

dece'' ani, Dincă 'sciea' și care. “Paracliserulii de: Ta biserica! 

Sântului Nicolae celii ' săracii, plătită de Cuc6na, venia ŞI-I: da” 

lecţiuni : băiatul cu: minte, și” aplicativă, în curândă ajunse 'să 

citâscă . binișoră pe oră-ce carte, pe ori-ce: scrisore, ba chiar 
. Scriea destulă: de bine, după. vârsta luă. ii iai dinuri 

„.. In paralelă cu cartea, Dincă învăţa și slugăria..” De' la eta- 

tea de 12 ani imbrăcândă' livreaua, era aplicatii, “după! ordi- 

nele Cuconei, la diferite serviciuri: domestice. Adesea chiar: se 
mândria Cucona. Profiriţa când .se 'ducea la biserică, lă visite 

saii. la pleumblare : nici o altă, Cucână în lași nu avea, unii 

groom mai fruniușelii, m mai gingașii,; mai deştepţă, şi mai „dră- 

  

îi fruit
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giilașă.. Când” ajunse la etatea de” sese- spre- dece” ani, Dincă! 56 
făcuse unii: 'sofragiii consomatii, „capabilă să eoncure: chiar ca 
sofragiii Nemţi sati L6și, cari erati pria lași, și s6 dirigeze ser. 
viciul chiar la o masă'domââscă. De aceea și Cucona Profiriţa il 
culmina cu favorile”: haine bune, I€fă, bacșișuri, de tote avea 

„cu îndestulare. Iar când: Dincă 'eșia singurii la preumblare, și 
mai alesii când se ducea și cu birja la Copoii, mulți îlii luai 
de unii cuconașii elegantii ; ba încă enconele cele de mâna a 
doua și a treia se făceaii munte Și punte ca să-i alle numele 
și: să-i facă cunoscința, și cine scie câte cuceriri nobile nu a 
făcută robulii fericită al cașei. „Pășeiineşii 1 a 

  

    

  

at xi ae i hate , o 

„ Minutele. ca, .orele, gilele. ca ; Săptimânele, lunele.. ca anii, 
treci, reci, . treci și s6 ștrecâră,. terândii după ele primăveri 
și, erne, .sculurândii, mereii frundele arborilorii și-ale. plantelorii ui, 
resfivândii; „pe. nesimţite, „viţa muritorului . care . se .crede rege 
ali Creaţiunii. Omulă cât de. bunii,. cât de răii, e | cât, de avulii» 
cât .de,săracii, cât de umani, cât, de. „cumplită, nu pote scăpa 
de câsa, neîndurată, a Morţii. . De aceea, şi. Logofătul Dumiraki 
Pașcanu, care cra: bunătatea personificată, unul din. cei. mai 
fruntași .boeri ar. țăroi, unul din; cei mai; „onești “patrioţi, de 
şi trăia cu; biserica mai bine decât unii hagiii », de. şi era unii. 
generosii împărţitoriă; de. pomene la. săraci,; și. prin urmare „ar 
fi.avutiă. dreptulii a spera de: “la Dumnedeulii îndurăriloră chiar, 
vița lungă a luă Matusalemii,— cu tote acestea într' o diminâţă 
după. o scurtă, zăcere, fără permisiunea , medicilorii cară afir=- 
maji- că nu va muri nici peste;40 de ani,.a reposatii ca unii bună creştină, înainte de a, ajunge, nică măcariă. la: șese- -deci de:ani' de. viţa! .., Da pi pi 

-? Plânsu- Pa Coesna, Profiriţa,. Dumnedeii să. zl 'ertel. plânsu- 
Tai. toţii servitorii. și, sclavii, pentru cari fusese atâtii de, bună ; plânsu-P ati calicii şi cerșitorii, pentru, cari fusese alătă de. ge- 

ce se dace pentru devoțiune . ca 
la lerusalim, Sinai, Athos; Meca şi altele. 

» “Hagia se 'numesce” în orienta cela. 
şă se închine Ja locurile sânte:
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neroșii ; dar. biata Maria. Ta. plăusti mai “multi: decat: toți, - vă: 

dândii mai alesii că, en stingerea omului: căruia-i. închinase; 

- comorile. inimei „sale,. V edea.. că :se .slinge, și :speranţa ei pentru; 

liberarea fiului, €i,.fără de care: se simţia. legată ca cu unii: 

lanţă de. vechia i sclaviă; A ca E 

  

at 1 : i zii 

Se Tăstimit, acuma, pe  Mavia,, pentru - ca. să “urmărimit, „Vi6ţa: 

“fiului ei, care, după cum vEdurămiă, se făcuse. servitorulii pre- 

dileetă al, „Coconei, Profiriţei, pati et 3 
„După. ce.a îndeplinită cu. atenţiune: tote grijele suiletului mă 

posatului ci. soții,. făcendiă cu prodigalitate parastasele, colivele, 

şi pomenele ; cerute. de rândudla popilorii; după, ce i-a „pusă și 

0; lespede . frumosă. pe. mormentii, cu, o: inscripţiune,. daurită:;, 

după, ce. şi-a, împlinită „anulii de doliii, Cocâna Profiriţa, de; şi. 

se afla în drepti ca ; să. lepede : hainele. de. „doliii,. totuși, îngri-, 

jită ca, nu cum-va să. dea cuventii, lumii să dică: că .prea . cu-, 

rendii s'a consolată, s'a: decisti să facă ac6sta. afară, „din, ț6ră.. 

„De aceea mai, întâiii "ea. și-a: dati moşiile în, arendă, ca; să; 
'scape de tracasseriile esploataţiunii, pentru care: nu, prea . au 

aptitudine femeile. Atuncea :vădendă că. are. unii, venitii.; maj. 

mare. decât: se aștepta, îşi; făcă planulii. ca :să se asede. pentru, 

câți-va ani la, Paris.. Ac6sta era .unii visii pe care-lii avea din. 
'tinereţe,, și pe. care venerabilulii. săi soții.nu voise să; i-li, sa-; 

tisfacă ; fiind-că reposatulă, ; neseiindăi nici . 0 limbă străină —-, 

decât .doră grecâscu, ;cure nu-i, putea servi. în oceidentii —nu. 

voia să: călătorâscă: pe: lu, Viena sati: Paris, de lemă. să „nu, 

rigă nemţii .saii francesii :de -elii.... .., i. - 

- Curidsă şi vaniloăsă cum era, Coeâna Profitila voi să : facă 

călătoria acesta ca coconă mare. Deci alegând pe celă mai 

voinieii din surugii 55, unii țigani tenării şi deșteptii, şi acesta 

alegândii şese: postalioni. din, două- deci. și patru cari-i avea în 
grajdurile .boeresci, cu. carita,; cea. mai nouă :și mai bună,-şi 

cu Dincă pe. capră,. intr'o.. bună :dimin€ţă . din luna. lui. Iulie 
“1851, Cocona nâstră. eşi: din Iași: și apucă calea spre frontiera
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Michăilenilorti,i- iir''d6 acolo ' înainte : prin Bucovina, Galiţia: și! 
Germania, în' direcțiunea Parisului. Călătorindii numaă câte pa- 
tru: ore pe di; oprindu-se la otelurile 'saii: "burgadels pei “unde” 
trebuea' să odihnescă. bine 'cail sati să petrâcă nopteă, fără a-și 
sminti orele pentru dejunii saii pentru - prândiă, fără a se priva 
sai a se incomoda de ceva, după patru-deci și cinci de dile, 
originalulii ecuipagiii alii Coconei moldovence făcă intrarea sa 
triumfală în Paris. Pocnatele repetate și ţipetele originale ale 
lui Ton Surugiu; stirniră toți cânii din suburbii; iar când aă in- 
tratii în stradele ' principale;: o escortă: numerosă de; ştre nsari 
se făcuse împrejuruli trăsurii, imitândiă ruladele surugiului Și 
urândiii: buna! sosire a: Coconei, care “saluta * îi drâpta 'Şi în 
stânga, Juândii: acâsta ea'o manifestaţiane de onore ce i se: făcea. 
"A doua di mai malte 'diare “ parisiane, în 'rubrica: faptelorii 
diverse, amusară pe lectori cu narațiunea intrării Coc6nei mol- 
dovence 'la. Paris; iar'-pestg două, “trei * dile;''alte diare,. “la pa- 
gina'a 4-a; anunţară vândarea originalului ei ecuipagiă, Ună-gen- 
tlemen englesii; care văduse ecuipagiulăi,: se-presentă ca amatoriti 
să-l cumpere e. 'Toemela nu fuse lungă, 'căcă Cocona nu ceruse 
multii, și apoi englesulii-era -fârte. av ulii ; dar: Cocâna voia st 
vendă și pe: [iz anii, ca'să nu: facă: “cheltnlii: "cu înapoierea lui 

„în țeră; şi penteu''âcesta, cerea unii: preții ecuivalentii:: cu': al 
unui calu: Englesulii hesita: de a: cumpăra! .omii, fiindă-că.- er; 
antisclavagisti : : voia să dea prețulii ce i se cerea; darinu voia să 
iea' pe robă; Coconă însă ținea una și bună că nu vinde caii: fără 
surugiii. In fine: englesuli:: primi :' da: după ce ţinii pe surugiii vr6-o' lună cu să: dea! lecţiuniide '&cuitaţiune.- unui viziliă alti stii, îl trămise cui. “cheltudla sa prin Marsilia” la -Galaţi,: cu :0 lungă c carte de ertare şi cu câle- -va lire sterlinge bacșișii, - . E tat E : pa 
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0 parentest, '“Amă&nuntele ce urmeză: le am: culese. și : inotate chiar “din scrisorile ce! 'adressa Dincă mure 'sale din Paris: In tote! săplămânele': ea''venia 'de: la viiă, se ducea: la curtea! Păş- "cânului; și” când. găsia o''scrisore de la. fiul: ci, alergi: răpede
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la mine 'ca'să-i- o 'cetescii. Simţiamii” ș și. ei” g: plăcere întru a 
cesta. Stilul epistolarii ali lur Dincă, la” începutii simplu și 

prostălanii, 'dint'o lună “într'altă căpătă: o inflorire progresivă, 

amăsuralii cu' cunoseinţele ce le culegea; și fără a afecta vre- -0 
pretențiune * de: 'cultură, şe - făcea. din 'ce în ce mai plăcutii.: 

Scrisorile lui, de le-ași fi pututii păstra, sunt convinsii că ași 

fi publicatii o fârte interesantă: colecțiune ; dar mi-a fostii peste 

putinţă, căci dui6sa lui mumă, după ce i-le citiamii, le lua 
îndată, le: săruta; le băgă în sint și nâplea le, punea: sub" că- 

pătâiulii! ci, închipuindu- Şiică” adorme” lângă sulletul sopililti 
e 

ei iubită i i Ii 
“După: 'şedere- de. câle-ia” dile - în: iotelă,: “Cocâna Profiriţa' sa 

mutatii: întrunit! apartament somptuosii : în'“'Ruc 'de' la Paizi 

Acolo: Dincă, e care acuma :făcea “serviciulii de! Jăcheii, “avi '0' 

cameră: comodă și: bine luminată, alături cu camera de! mân- 
care. Din primele.:dile, Cocsna'i-a ordonată ':să 'se abucei'să: 

înveţe: franţizesce, pentru care să-și''caute: unii profesorii: Eli 

aflând: că: în cartierul latină 'stint mai 'mulţi studenți TOnÂnĂ, 
se duse și găsi pe unulii 'care- se prinse a-i: da: lecţiuni cu o bună 

plată din punga. Coednei. Se mai ajuta la' aeâsta' și'de colegieta- 

tea subretelorii,: care: mai: tinea "Coesna penru grija apart 
mentului”. șia buduatulu că. cae i a 

*Ocupaţiuhea lui nu' era: prea: 'copidsă : făcea mici: 'comisiuni 
câle” odală,. însolia pe Cucsiă la" preumblare'isaii. la. visite,! îi 
căra: bucate'de''la “ restaurantulii ' unde era abonată'; iar cea 

mai! mare. parte de timpi ce-i: reinânea disponibilă o întrebu- 

ința: spre:ă':face studii şi'escursiuni instructive. Dascăluli săi 

de limba francesă,i pe lângă lecţiunile de gramatică ce ile da; 

îli 'punea totii 'odată in curentii şi cu (6te - foculurele “de: lu-- 
„mină cari erâti în Paris : îlă purta! în tâte părţile, arătându-i: 
museele,' monumentele, grădinele,;:palaturile, biblioiecele,' pina-! 

cotecele, : sedlele, -teatrele,: și făcând ca: să profite inu numai! 
ochii dar și inteligența lui din vederea acelorii minuul!c cari le: 
admiră-:şi. astă-qi lumea. : Deac 

-:In:timpulii când -stăpâna sa. aejuna: sati prândia; ol adesea 

îi: povestea cele. ce vedea și: impresiunile care: Je simția.:.Cu-" 

II vi INI 
te ' tiu d
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| cona, cu nespusă mulțiimiro aluneca, făcea din el pe  ciceronele 
ei, și- -lă lua. pentru că s'o porte și pe dinsa ; i de.câle. ori 
remânea, “mulţămită de. „cele ce-i. arăta, îi: dăruia câte. 10 până 
la 15 francă ; în câ Dincă, avea LoLii- d 'auna 0 bunsțliți um- 
lată, în, stare să- Y. satisfacă plăcerile şi, mulţămirile.. pe 

a. E Ei « i Ca a i 

ie “ a NVIL _ - | pa i 

    

pas . e ! ii 

"Oi cât de, bune erati bucatele restaurantaliii de la Zmăres. 
Drocencaue, unde era abonată Cuesna „Profiriţa, totuşi, pe, ea. 
nu 0 mulţămiaii, ba încă credea că-i atacă stomachulii; Deci. 
se decise. a, „găti, acasă. „Dincă + cumpără mai. întâit, ba- 
teria. necesară pentru bucătărie, apoi, aduse unii bucătari Le- 
comandati, de una din dameie ce. „cunoscuse. în Paris.: Făcea. 
bietulii , bucătariii ce putea. şi ce șeiea,.. dar.. gustulii Cucânei 
nu-l „pulea.. nemeri. „Alerga. Dincă ,pe la „biurourile de infor-, 
maţiuni :. găsia bu cătaul, nemți, leşi, ruși, englesi ; îi aducea, ; 
îi punea la cercare ; 3;.dar.nu trecea săptămâna și lrebuea să-Y. 
congedieze,; meputendii, nemeri gustulii Cucânci. | e 
..Intr'una din .qile,. Dincă, întâlni la uni biuroii o, bucătiresă 
care de şi era cam tinără — între opt-spre-dece şi două-deci de. 
ani, — dar fiind-că era forte frumosă,. părea că ară: avea,:des-: 

“tule garanţii :de, „Capacitate culinară. Elii.o, duse la Cucsna. Pro- 
firița, şi, acâsta o. primi, cu. condiţiune.. de. a o pune lu,cercare,. 
să vadă ce, scie, şi ce „pote. Dar, fiind- -că era mai multi. de cât, 
siguri că. :6Dă. 10. să facă, Clementina, se decise, ca să, pună. și elă mâna. la trebă. Cu: :spiritulii .seit. de: : observaţiune,, ne 
fără să [i fostii: vre-odată aplicatii lu serviciulti Dbucătăriei,:-s LS 
pusii să-și. aducă aminte de. cele ce văduse făcendu-se la, cul, 
nia din lași, și, sa încercați a, face când ssarmale, când -os-, tropelii,. când. iahnie,;: câna musaca, când  capama,,. cari. mer-. "geaii: la inima. Coconei mai „cu. plicero de cât totii. ce gustaso. până: atunci: în Paris... ia e ie, 

Clementina era bucuvâsă de. concurs sală care vedea, „că.i.se. da în bucătărie : „căci, nu, numaf că -eta. scutită de..a lucra, dar incă: avea Ocasiunea , a-şi păstra tot:d! auna mânele. în -mă-.
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duşi, Și îu'16 scote dă cât” când “cerea Dincă: ca să i le si 
rute. Dar: într'o qi! fiindii: chemati ca să! primâscă o 'haină ce: 

voia să-i dăruâscăi: Cucona,: ca: primă: dei încuragiare - pentru. 

bunele bucate ce mâncase, Clementina n'a mai putută: suferi 

mistificarea. și a.:spusiă Cueonei: că: i bucatele” acele lăudate: hu 

  

eraii făcute. de ea ci de Dincă. îi e ii ri ri, 

Acestă descoperire': plăcută sigeeri Cocânei Profiriţei € o.i-: 

dee. “Sună: și Dincă "intră. i 2 ii i e ai i 

“Bravo: Dincă !:' Imi aducă bucate. :atâtii de: bune! și nu-mi: 

spui “cine le. face ? Dar : cum” de- -ai învățatii: bucătăria ?'te:cu-: 

nosci că esci 'fiiulii. “mătei : îți: prinde: 'mâna. La tâte 3 :de: asta 

le; iubescit. ei pe tine. : î.-- meta 

i — Spre” a 'vă' dovedi! devotatineniulăi. mâă... be 

"= Bravo ! Află dară că 'pentuu':acâsta: m “ara. hotărât să. faci: 

ceva bunii pentru tine. Ami 'să le daiă să înveţi bucătăria. Dar. 
să nu- mă spui că pole nu-ţi! place! “Voința nea: este nestrămu:! 

tată... Mergi. de alege celii întâi iși mai. bună” restaurantii” din! 

Paris : vorbeiice” cu patroiulii, 'ori-care' arii fi, :și - poltesce-lii: 

până. la mine ca'să mă invoescii. cu dinsulă,i gată fiind” să -facii 

oră-c&” sacrificii pentru casă: fii celii: întâiiă maitre.. d hotel; în: 

lași, când ne vomii întâree.: Mergi, și până în trei dile !să-mi: 

vii cu dascălul la care trebue să înveţi.» - | 

Ar” fi voitii să cârtescă, ceva: hietulii Dincă la aseminea pro: 

punere neașteplată pentru sorta sa ; căci elă, deprinsii. acuina 

„a frecusnta' mai cu: plăcere - inuseele,: şeolele': 'şi: bulevardele; 

se: simţia “prea: puțin dispusi : d'se'!condamni “la! atmosfera u:. 

nei bucătării şi a''se. :învârti:t ttă - qiua' cu. pestelea: dinainte. 
înăprejurulii: tingiriloră ! cu bucate:. Cu. tote: ucâste,: nu: cutezili 

să"qică nimici, pe cât timpi sciea că: el eru 'sclavă Şi Gă-stă: 

pâna sa, ori'cât: de! providenţială se arăta penteu- elii,: ra. “de: 

natura ei forte încăpăţinată 'şi nu! suferia- cea mai” mică: epn- 

tradicere. Eli ceru de ocamdată avisulii Clementinei. Acesta, 

departe de: a 'desaprobă. pe Cucâna,. cu: 'auțoritătea, adgrațiu- 
nei ce elă îi manifesta in tote - “ dilele, ji spuse, că arii, „ebui, 

să bine cuvinteze ocasiunea.. că 'i.se deschide .o adevărată. ca. 

riră ; că dacă ar.ajunve: 4. învăța sciința” culinară, sea :va pu: 
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tea, asculta : propunerile - lui matrimoniale, căci atuncea lar 
urma; în: Moldova, unde ar deschide unii restauraniii, care con- 
dusi după gustulii și maniera (rancesă, le-ar aduce folose bune 
și solide: - îi i i ata 
;» Planurile acestea : le, făcea biata fată :fără a sci că .acestii 
omii, căruia acuma se îndupleca.. a-i consacra inima,. se tră-. 
gea .dintr'o seminţie . degradată prin; legile - barbare ale țărei 
în care sa născută ; ea ignora cu totuli: că incă. era, țiganii 

Şi robii :al: Cuconei „la, care servia ; ea își. închipuia că bogata 
moldovencă ; avea ! afecțiuni pentru, elii. ca pentru. unii 'copilii 
săracii, aă :căruia părinţi. vori. fi avutii legături vechi cu casa 
sa. Remânea acuma. ca. Dincă să-și găsescă.. loculă ;.unde. să 
intre la înv&țătură.. Clementina, îlii. conduse lu. unti restaurantii 
în: Rue de la Paix, runde funelionase.. odinioră vre-o. trer. luni, 
când .a căpătatii 'puţinele ei. cunoscințe, bucătăresci. Acelii res- 
taurantii 'era::sub „direcţiunea, unui, fost bucătari. al detronatu- 
lui. rege, Louis. Phillipe, numiti Felix Durijot- (1). Dincă fu pre-. 
sentată „acestui restauratorii, și după ce. se, propuse ca elevii, 
il: duse la Cuedna. Profiriţa, .cu care 'se învoi cu o bună remu-. 
nerațiune -şi cu condițiune ca elevulii să aibă voie, a-i prepara 
și: e: două trei feluri. de bucate pe qi. 

, 

  

IERI aa ai su XVIII e 

-- Resiguatii: pentru inoua! sa sortă, Dincă se puse cu totă,; as- 
siduitatea să . înveţe .mai,. curând sciința culinară, care fran- cesii. se laudă că;aă inălțat'o până la rangii de artă. Cu, spiri- tulă ;;seiă . de observaţiune naturală, în trei. patru, luni,, eliă în adevării ajunse a se; familiarisa cu. tâte secretele! acestei sci- 
inţe. Spre a-şi ajunge „scopulii,: pe. lângă practica de tâte.qi- 
lele,. elii: avea, recursti chiar la studiulă.. sciinţificii alii meseriei, 

_() Jurnalele, francese din 1884, între <Faits divers» a anunţatii mârtea. acestul bucătară în etate de 75 an, cu însemnarea că a lăsatii o 'avere însemnată, şi a obligată pe mostenitori ca'pe 'mormintulă săi să se pue în tote 'dilele câte o recetă 'de bucate 'din acele * inventate :de clu : spre a se folosi” publicul de cunoscințile Juli şi'după morte... . |
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Cunoseândii acuma bine limba francesă; cu ajutorul dicţiona- 
rului viii care” avea în Clementina, și: procurându-și: totii” fe- . 

iuli de tractate “culinare, le studia cu multă atenţiune în-0- 

rele de'cari putea dispune ;: și mai în tote. qilele. făcea câte 

o nucă esperienţă, metodă prin care 'reușise a produce lucruri 

ce treceaii. de. invenţiuni' proprii ale 'sale. Deci, cândii se . simţi 
în'stare de'a 'declară::stăpânei 'sale că nu' mai: are .ce învăţa, 
și” cândii 'voi se-și ea: adio de la:D.: Durijot;: căpătă. de acolo 

unii certilicati plini de laude și: de recomandaţiuni: . ai 

"” Coena! Profiriţa reușindii: â-și îmmulţi: cunoscințele,. și vă: 

denaii “necesitatea de a avea salone 'de recepțiune; mai mari 

şi mai: multe, iși închiria unii. hotel în suburbiul. S- Germain, 

unde este lâgănulii aristocrației vechi fiahcese. Lui Dincă, fi fixăn: 

“du-f.o I6fă galantomescă,. îi dete sarcina de. a, dirige totulă ; 

și pentru că grija” lui principală” era de a organisa prânzurile, 

îi” dete' epitetulii de majordomii, promiţăridu-ă că-după: ce “se 

va 'întârce în : |6ră, .îli:va- numi Stolnicii.: Clementina remase 

în“ funcțiunea. de: a: doua. 'bucătăreasă, isubordinati- lui. Dincă. 

In noua sa locuinţă, unde, de la porlă, era - lumea primită 

„de unii portarii” în: uniformă și 'cu: unii buzduganii de doi stin- 

jeni de lungii; Cocâna, noastră, care se inlitulase: Princessa Can- 

tacuzâne,. nte'complesse de.'Dliroslaru, avea o domesticitate 

mai numeroasă de câlii îi trebuea; „lachei, valeţi,. subrete, ca- 

meriste, spălătorese, cusătorese, mișunaii în tote părţile. Echi- 

pagiulă 'închiriatii o dată cu otelulii, se compunea - din:patru 

cai minunaţi, și din două trăsuri, o calescă și o carelă, pe 

care pusese inițialele și armele familiei răposatului Cuconului 

Dumitraki. pie 
Salânele otelului, mobilate cu celii mai mare luxii, serele se 

iluminată cu' sute de lumini, ::— căcă îndată; ce 'irisera;: ele erai 

loculii de întâlnire a unei ” societăţi strălucite de: duci; și du 

- cesey principi și principese;: conți și contese, baroni, marchisi 

secretari de legaţiuni; 'ambasadori, generali, miniştri, artişti 

“de tote nâmurile,: din tote. „perile; felii de lelii: de caractere, și 

- felii de felii de: categorii. eta 
4 „h
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(za se dărui o idee muf elară dleapre vicța care-o ducea ptin- 

vipesa imoltovencă, vomii cita între însemnatele persone cu 

care eu sc [nisese in relațiune și pe o comitesă spaniolă, care 

mat pe urm a jucati mure rol în Franţa: cra Comileza 

Montijo, care avea o fată. blondă de o frumuseţe uimitore. 

Miutuetulie acestet frutunsole “utrăsese şi pe d. N. Bonaparte, 

care pe atuncea era Principe Preşedinte al Republieci fran- 

cese, iz snt tării fâccudu-se impăratii, urcă pe tron, ală- 

turi cu velă. şi pe frumosa Puueni, fiica Comileset ucestoia. | 

Geci ce atrăvea inut cu semi alla lume ilustră în casa Cu- 

conel Profriţei era prănzurile că. Fa avea, întru adevără, unii 
felă de passiune nebună pentru useminea onorT; şi când vedea 
că atâtea per-one celebre Tunliie mesa su, simţia o fericire şi 
o iindriă care i se părea că o urcă pe trepta cea mat de 
sus a mărirei umune, De sceca ca nu cruța nici o cheltuială 
și Dincă avea deplină putere st comnudeze ca S&T aducă vâ- 
naturi şi pescărit din tote punetele eurdinale ale slobului, pen- 
tru ca steși urate sciința şi arta, Unit din Oxpeți ---- din aceia 
cărora [rancesil le diete des sponrnels asa de incântați se 
aretati de producţiunile domnului Dincă, în câtă, în mijloculii 
imeset se sculati (eu permisiunea societăţii) şi alerpuii la bu- 
cătărie pentru ca s& complimenteze pe mătestruliă maitre d'ho- 
tel; atuncea evinexonit [ăcenii mare hază, iar Cucona Profiriţa, 
«de bucuria si ele mulţumire, simţi căt creşte inima ca o 
jtbtă ale ta Das. 

MĂ 

Accmine viaţă însă în Paris trebue să facă mare <părtură 
în tivanţele Guconet, În dout tref anT, ea observă că se allă 
In fatza tul Tusemnatit deticită, care o silia sait sg vendă vre 
9 Moşie, sai st se oprescă din cheitucit. Cea din urmă m&- 
siză e săsi buni înţelept î căci îșt aduse aminte de Promisi= 
zane ee sbostese reposatulul el soții ez zverea cf să 0 unescă
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cu-a lui și s6 o 'dedice Spitalului diu "! ilărași care-l făcuse 

spre a' le 'remânea “numele: nemuritori. "Deci sa decisă a se 

întâree” în ţsră. pe astă dată însă n'a 'scristi săi vină răsur a 

cu poștalioni ; e i, după ce şi-a desfăculii: din lucrurile: ce “le 

"avea de prisosii și a 'împachetatii:pe acelea ce a voitii st iea cu 

“sine, a' plecati cu calea ferată, care” pe atunci! ajunsese, păliă 
la, hotarele” Galiției. De acolo Yeni! cu deliuenţă: până în capi- 
tala Bucovină.: Aci'0 aștepla "wăsurile bimise “ae” acusă, care 

"0' aduseră la 'Y6ehia sa reşedinţă din vechia capitală a Moldo- 

vei. ca pe o adevărată cuconă, mare. 

'Pe langă majordoinii, “cucona "Proliriţă, aduse și ve "Clemen- 

Lina, în” calitate! de! cametistă : ' făciu - acesta” mai întâiit penru 

consideraţiunea lui Dincă, înțelezendii că 'se iubia ore multă, 

“apot voi tot odală să arate la' laşi luxul; ne mai “pomehitii 

până uluncea, de a avea o camevistă parisiană; pre când mai 

tote cucânele asemine servitore le recrutaii în genere în s0- 

minţia robă.a lui Faraonii. 7.7 

Vieriţa mea, care aștepta, întorcerea, fiului ei ca evreii pe 
Messi: L era la scară: când a "sosit Cucona. Dincă, cun o vădi 

sări 'de pe. capră și se arunci în “braţele: i deschise, cu totă. 6- 

" fasiunea. amorului: filial ce-i păstra, fără a cugeta nici la Tes- 

“pectul! ce era' datoriii stăpânei sale, nici la efectulă ce acestă 

efusiune putea produce asupra. amantei sale, Pre când muma 

“sărută “bocindu:se pe “fiul ci şi-l ținea de gâl cu 'duioșie, 
Clementina noinţelegenă ce va să dică * acâstă scenă, urcând 

“scările. alătură cu U stăpână-s o întrebi : cine este “femeea 

acesta ? a î 
ea E! o ţigani... mama lui, | 

= “Cum! mama lui..? ţigancă ? 

— Negreșit ; Dincă este unul din sclavi mei, Cum de nu 

'scii acesta ? | | 

Clementina, cu lovită de trasnetii, scăpă saculii 'de voiagiii 

ce | ţinea, în mână, şi "cădi leșinată, drepti ușa salonului de 

susii. De acolo fu. ridicată de fetele și servitorele” casei, 'și 

transportată în "Camera ec-T cra destinată, alături cu budua- 

rulii Cuconci,
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T6tă casa, se grăbi a. veni împrejurulii-“ of spre a-i. da aju- 
Lorele posibile ca „să o deștepte : : -0 deseheiară . la rochie, în 
[recară. „tâmple! e, mâinele și piciorele; ii deteră să aspire spir- 

„tură și. oțeturi tară. În fine după câte-va minute, Clementina 
. deschise ochii şi se ridică. Buimăcită încă de ameţâlă, se uită 
imprejurulii ei. la figurele, necunoscute ce avea sub a în- 
trebândă, în, limba. £i, unde se află? unde se găsesce ? 
— Lângă amiculă. tăi, îi respunse cu vocea tremurândii: “Dincă, 

carele până în momentulă acela îl. ținuse . capulii pe mânele 
sale. . . 
„Taul. amicul. mei! tar, . „ei, amica ta! 1... nu nici o 
dată! 1 nică odată 1.. Fugi, 'sclavule, din ochii, mei! Biestemata 
s6. „fie ora când. te- -amă. €unoscutiă b. a . 
Apoi căgă iarăși. cu capul pe. perină, suspiniindai şi i plan- 

gând eu hohote de desperare, îi 

N 

 Chedăi că e. inutilii: pe. a “deserie Sfişierile lui, Dincă, și ale 
mumă, sale ' când, „elă. i-a „spusii leg găturile ce- lă uniaii şi „causa „ce. produsese. leșinuli . și lamentaţiunile  Clementinei. Ori și 
„cine- -ȘI pote. „închipui. scenele . ce vină în  aseminea situaţiuni. | „Cucâna, Profiriţa, | care Ja începută nu înțelegea molivele leșinu. lui „eameristei „sale, audindiă că și-a mai venită, în fire, s'a duși "so V6dă, Biata fată îi spuse, amorulii ce, avusese pentru Dincă, planurile ce ficuse Cu . dinsuliă ca. să. „ducă „0 viaţă, mai. „bună în Moldova, şi în fine hororile ce 'a 'resimţitii aflând că elii este ţiganii, și mai alesti. sclavă. A doua di, ea îl ehiemă şi. i făci aspre mustrări pentru ce. n'a spusii Clementinei, „adevă- rulii : peutru ce a mistifi icat'o, „făcând”o! o încă S&-și „părăsâscă patria, în speranţa unei căsătorii care el irebuea să „scie că „n'ar, fi putut'o contracta. 

i — MB. ertaţi, Cuconiţă ! am socolitii de „prisosă de ai vorbi despre robiea nea, pe cât sciamă, că, Măria Vostră ă nici odată 
„Bu m'aţi. tratată, așa. din „copilăria mea, și „mai alesii. — Mai alesii... ce? ii 

2 

 



r EMANCIPAREA, ȚIGANII Out... | | 49 

— _ că sunt fiul unei mume libere. 

— Fiulij unei mume Jibere ? 2 de unde nă luat'o acâsla ? Gin 
ţi-a spus'o 2 

— Maica mea, care. aslă- AI este, măritată după. un românii: 
moldovenii. 

Cucâna Profi irița sări în susti ca lovită de | o. isbitură elec-. 

trică. Alergă la clopoțelulii . de pe masă, sună ; 0 fată de ţi- 

sanii intră. | - IE E 

| «Chiamă- -mi pe Viitafulă de curte, și. pe muma luă Dincă, . 
daca este aicea !» 

Apoi începi a se preumbla prin salonii frângându- -ȘI dege.. 

tele, durburatii, schimbati la faţă, apucată de erispaţiuni nem. 
Yose. Dă 

Peste câte- -va minute, ea disse. lui Dincă, arătându-ă + Şa 

<eşi 1 In același timpii. intrază Vătatulii de curte, unii oii 

vechii al casei, și Maria. -. | A ME 

«Ce flâcuri s'aii, petreculii, Vătașe, pe aicea în lipsa mea.? 

Mi se spune că asta. (arătându-i ipe Maria) sa măritată după 

un moldoveanii, și mai știi eii... Cum se pote să nu sei eii 

nimica despre aseminea fapte ? | a 
— Cuconiţă, să mă ertaţi... de! pote amii greşitii de nu. 
vamii scrisii. Dar nu sa făcutii nicio necuviinţă. Maria are 

carte de ertare. Reposatulii Cuconu Dumitraki,  D- deii să-l 

„erte ! mia dati cartea cu însași . mânu so și mi- a poruneitii 

s'o daii Mariei, fără să spunii nimănui nimica. Aşa zmil şi fă. 

culii, căci porunca și curtea, boerului le- amil. socolitii că. sfinte. 

Apoi nn m'amii indoiti că şi D-vostră vă cra cunosculă, 

—— Unde este carica ? s'o vădii și eii ; căci nu ȘLiii nimica. 

— La mine este, cuconiţă, să trăiţi ! disse Maria. Eat'o! şi 

“daca Măria vostră nu veți voi s'o cunnxceți, puteţi s'o rupeţi; 

eii sunt gata a veni înapoi la robie. | 

Cucona Proliriţa luă cartea, o coli ' de susii până osii cu 

un profundii sentimentii de veneraţinne : o indoi la loci, 

stergându-și cu batista. o lacrimă care-i cădă din ochi, apoi, 

o întinse Mariei, dicându-i : | 

„Bine ! Cartea e sfintă, precum sfintă este pentea mine şi 

4
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po nenire a reposatului. ME bucuri că te- -ai măritată :. numai . 

să-ți dea Dumnedeii iraiă buni, după cum şi tu esci'bună! 
— Să vă dea Dumnedeii sănătate, și uni îndelungaţi, dupe 

inima bună! care o! aveţi ! disse Maria, plângendii și ca. 
— Ascultă acuma : înainle de a te duce la casa şi la li- 

bertatea” ta, să-ţi “spunii câte-va vorbe, cară credii că amii 
dreput să ţi le spunii ca vechia la stăpână. Tu îți aduci 'a- 
minte cu. ce bunătate te-amii crescutii şi te-amiă tratati. atâtiă 
pe tin6 cât şi pe. copilul tăi. Vedi că pe Dincă al tăi lamii: 
făcutii omii. L amii învățatii o meserie bună, pentru care chiar 

= de astă-qi îi facu, pe câlii vor trăi ei, câte dece galbeni pe: 
lună I6fă. Elă nu va fi tratati mai răi de cât: până acuma, 
Va avea „camera sa, și ajutorele sale la bucătărie ; prin” ur- 
măre nu va simţi nimica din „greutăţile robiei cu care nâmuliă . 
și sorta ati condamnatii seminţia, vostră. “Povăţuesce- li și sfă-: 
tuesce- li, ca mumă bună. și cu minte, să se porle bine cu 
mine : : să- mi fie credinciosii și să mă mulțumescă, daca do-. 
râsce să capele - libertatea „care: ai căpăta'o lu; să nu se ea 
după gărgăunii care văd că f-ati băgatii în' capă franțuz6ica 
asta, care sa ţinutii de mine și pe care amii adus'o mai 
multi că să nu-i facii lui supărare. “Inţelegi tu ce- -ți spunii ? 
— Inţelegă, : Cuconiţă. Voiiă face după cum poruncii. şi D-deii 

s& „VE dea sănătate ! 
— - Acum dute: la casa ta FE și când vei putea, vino să ie, - mai vădă. aaa 
Maria sărută mâna Cucânei Profiriţei și eși urmată de Vă- tafulii de. „Gurie, | 

SAL 

In dată după acâstă scenă, „Maria, înainte de a plecă la viiă veni . şi-mi spuse cele petrecute la casă vechei sale stăpâne ;. totii odată mă preveni :ă filulii seii are să vie să mă vei rugându-mă să-l primeseii cu bună-voinţă. 
A treia saii a patra qi — bine nu ținii minte — mi se ore- senti Dincă. Era ună băctă frumosi, înaltă, bine lăcuti, 0-: 

ă,
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cheșii,: cu trăsuri. fine, cu mustăţi mici negre, cu: bărbuţă încă: 

neatinsă: de bricii, cu costumii. curatii și bine croilii, cu: ha>: 

niere nobile şi: respectuose. Eli: voi să-mi 'sărute. mâna; refu-: 

saiii a-i o da, și cu mare 'greulate "il: înduplecaiii să șeqă. 
-Tenrulii,': care acuma avea: 23: de ani, se: altă: încă sub 

favmeculii suvenirelorii sale"! din! Paris: Eli nu cunosceu Pa-:. 

risul numai. ca simplu „turistii, dar își 'da'scmă de progresulii 

ce făcea  civilisațiunea omenirci în: acestii : mare ' foculuriiă de. 

inteligență și de cultură :. căci erarîn: curentulii - diaristicei și 

a! mişcării: intelectuale. “Avusese :cunoscință: cu nai: mulţi “din 

românii cc studiaii la: Paris, şi adesea se introducea în' școle, 

unde ascultă cursurile! de iistoriă, 'de:filosofiă, de econoniie po-: 

litică,: şi altele. -Veteranulii dintre: elevi Vârnav,: fundatoriuli ! 

bibliotecei şi. Capelei române :din Paris, — pre care mii tării: 

Bucurescenii îlă .cunoxzcură sub numele. de Popa-Veruav, -— 

fusese, “mai alesii, omulii pe carc- Ji apreţuia cu deosebire, pen- 
tru ideile lui sinceri liberale! şi! patriotice, şi pentru sulletulit 

luă 'devotatii: la 'oră- ce fiptă bună! şi frumosă.! De aceea îmi și 

vorbia' despre” elii cu mare 'eiitusiasmit: : m spunea că' acesta: 

îl îndeimnă. să“nu se mai întorcă: în ţ6ră, la robia boerâscă,, 

ci să rămână acolo, ca să se bucure de vicța liberi ăi, şi s0:ŞI 

cultive” mintea şi spiritalit; şi că. ca mijlocii de cssistențăe în o-! 
feri unii poalii modestii de custode la Bibliotecă si-a Capelă.: 

ali soseii că bine te consiliă. De r&mâncă” acola. Cocâna nu 

te-arii fi “prutiutii “reclama, Și vămâricai “liber. De ce nat aseul- 

tatii e Vârnuv? . ' RI iii 
= Aşi fi. făeutto, căci sina sciii ce este! duleâța liberi: 

căţii “Dar mai. îtulâiii nu “nvarnii  înduratii să list pe Cueona' 

asta, care a fostii 'atâtiă! de bună pentru mine; -—* care din co-: 

pilăriă” mi sa arătat cu 0 providență, dându-i și principii: 

de educaţiune şi mijloculii de a-mi face o profesiune: căci, vă 

mărturisescii, acunia' meseria de. bucătiuiii îmi, place In cele: 

din urmă, dorulii. de a vedea pe” miuna mea.. | aa 

Bravo ! bravo, băele! asemeneii senlimente lG OnOr6ză. 

Cât despre libertatea, care aciima pote să fie doruli înimei 

tale, să. nu contenescă. de-a spera că vei uvea-o. Spiritulii, se-.. 

  

1
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colului are să. 0. „aducă. Apoi, acum, și la noi,,ca şi-.la .Pa- 

ris, este o gencraţiune. întecză are. lucr6 ză peniru dobi andirca, 

nu numai a libertăţii - țiganilorii, dar și a Luturorii libertăţiloră 
de. care se: bucură. poporele civilisate, Ra DE IE cA 

— Sit. „dar. cu atâta mă simţi mai “nenorocitii, „căci, “în 

condiţiunea .mea de robii, nu.potii lua. parte activă în plerada 

domniei-vostre de esenerare. Rosii pe. Dumnedeii însă să .vă 
ajute ca. să. isbutiţi! ea e 

Apoi “uitându- -se. la, orologiu să: | iu 

«Mă ertaţi.... e ora..... datoria. meseriei Ină. chiamă, Daţi -mă 

voiă, domnul: meii, să :maă „viii; căci. voiii avea nevoe să.vă 
cerii și sfaturi, de. care amii mare. trebuinţii.» „. 

ia i Au e „li a ae ma 

IX a IRI MI Pa 

Pe limpulă acelă, Moldova. | eră frământală de figurile pro- 
gresului. Domnia ţărei, „dată, după convenţinnea de lu Balta- 
Limân, pe șpte. ani, bunului patrioti Grigori Ghica, se bu- 
curi de o linisce aparentă. Qri- câtii de blânqii era guvernulii 
acestii domnii, totuși: era. ună regimii olizarehicii care nu mul: 
(ămia totă lumea : abusurile, escesele de. putere e, neorândue- 
lele, . nedreptăţile, nu se putciă, ușorii, înfrâna ; căci „cei mari 
căutaii totii-d'auna să „Irăiască în "sarcina celorii. mici, "voindii 
să-l afbă, totii- d auna sub, piciore. Câte- -va. familii privilegiate 
îngâmfate de prejudeţele, aristocratice, tind6ii.: să se ţie tot-d! auna 
în capulii bucatelorii :, s& ocupe” “tote - posturile și funcțiunile 
însemnate ale statului, nu, în „puterea capacităţii sati a instrug- 
[iuniă,, ci în puterea nascerei.. Sub domnia. despotieăi de 14 ani 
a lui. Mihai Sturza primulii domnii regulamentariăi, care în „cele 
mai mici acte se conducea, | după dictatura! Consulatulur pro 
teetoralii alii Rusici, asemenea idei prinseseră rădăcini adâncă! 
în ţ€ră. Era o lume întrâgă, majoritate: boerimei, e care credei 
că ucesta este regimulii „potrivită pentru era acâsta barbară i 

„boerulii trebuia . să domnescă preste totii, — că “țăranulii 
singurii trebue să fie supusii, tot-e -d' auna la imposie, la beili- 
Curi Și, la clacă, —— că lisannlii trebuia: SE uriiinșcă sub biciutii DIRDI î Îi 

o a , Di tati
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ării: — “că 0 făină i fi 'hociii 'de viţă înar6; să nu potă fi 
nimeni: ministru, imdecătorii de Curte, prefectii, sait directorii: de 

ininisteriii i că numai funcțiunile de totii subalterne'să sc potă 

da la boerii mici sait la'Omenii cari” se ridică: din: straturile 
inferiore. Câiti despre ideea: de naţionalitate, acesta "eră 0 u- 

lopi6 de: minţi striculc, “condamuală * ca şi alienaţiunea. De 

aceea pe:'acei: ce cutezuii. a” “predică, sati măcar a enunța: prin 

alegorii, asemenea idei, uuvernulii - îi esilă nejudecaţi pe la. 

mănăstirile cele "mai depărtate” ȘI mai. stlbatice, spre a le: citi 

inolifiele sântului Vasile.“ ! 
'Dar în. mijlocul aceste societăţi ruginite, se” formase | o nouă 

generaţiune care representa ore-cum: : reversul medaliei. “Ac6sta 

se compunea mai inlâiii de. prima serie de tineri 'eşiţi din 

" şeolele naţionale, cari de şi nu. aveti pote cunoscinţe solide și 

studii sistematice, dar prin . lectura . cărţilorii în limbele 1n0- 

derne, cari începuseră a se! văspândi în. (eră, - căpătaseră 'cu- 
noscinţe enciclopedice destule spre â ințelege spiritulii seco: 

luluă. Acestă junime,, se. mai adăpa de idei liberale și: progre- 

siste” "din câte- -va cursuri libere ce cu mare greii se permi- 

sese lui Ionii Ghica, M. Cogălnicânu, N. Docan | şi alţii, că să 
țină în sala Ac ademiei: Mai venia apoi junimea claselor | pri- 

vilegiale, cari îşi făcuse studiele în Francia şi în (iermania, 

și, Gară ainbiţionă să lucreze spre a spăla jera de rugina barba: 

vioi și a introduce refounele civilisaţiunei occidentale. Spirite 

distinse, secundate și de posiţiunea lorii socială, incepură, cu 

pene. măesirile, a scrie și a predică, chiar sub forfecele: ceu- 

'surei de stalii, idei regenerătâLe.. Poesia inălță sutletele şi - 

nimele lu uspirațiuni trumose ; satira biciuiă prejudețele ah- 

surde. şi abusurile ; “îstoriz deșieplă sentimentele naţionale ; co- 

media ruşini partea. ridicolă ă societăţii; sciinţa rădică vălul 

de pe mintea întunecată de: ignoranță; literatura formă. gu- 

stuli lecturi, „precursorii alit luminei şi ala „regenerării 

naţionale. | a o N | , 

„Spre : asemenea! “diveeliune | lupti, cugetă, lucra în -tajele- 

gere . tacită și simultanec, „gener ațiunea. născută, și rădicată, 

“intre anii 1820 şi» L810. Lupta ei a fostii lungă i şi grea. până 
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să ajungă a. ponderă generațiuneu ruginilă "a" trecutului; înui 

-- lungă și mai grea, până să ajungă. a- preponderă în ţeră. In- 

cetulă. cu încetul, cu. ajunse. a -atrage. intre proseliţii. sei :pe 

bunulii Grigori::Vodă (ihica. : Acestii : domnii, puţinii dispusi a 

„considera eonsulatulii rusescii ca oracol, începu a împărtăși 

„ideile. tinerimei. și chiar. a le îmbrăţişa; începă a da funcțiunile 

"după merite, iar nu după ranguri sati legătură de familie. Eli, 

“pentru. prima Oră, -puse lu postură: înalte tineri cari nu ave 

“ranguri, şi încă din aceia cari lreceaii de revoluționari. stii 
eră pentru realisareu lulurorii dorințelorii şi aspiraţiuniloră 
partidei progresiste, dar: nu avea curagiulii ale decrela, 

“fiindiă-că + era - numită : domnii pe unii timpii determinati . de 
şepte: ani, şi nu se;- credea destulii:de tare spre a înfruntă 
„complicaţiunile esteriore ce s'ar fi provocatii. prin ceva: avânluri 
pripite. Eli: doriă: din sulletii să facă împroprietărirea. țăranilorii 

“Şi emanciparea : țiganilorii, - dar. nn cuLeză s6-și, rădice foculii 
"pe cupii: cu resistența mumeroselorii . sale. rude Și 2. MUMerOsci 
boerimi cure ţinea la: prerogativele i privilegiurile trecutului. 
De. accea, suspinândii. tot-d'auna;i dicea' că asemeneu : reforme 

- numită „unit domnii străini putea să. le. facă. i - 
Sperămii că leelorulii; vu.ertă acestă. digresiune, .căză în cu- 

Tăndii va vedea că ea. cra. necesariă pentru. conclusiunea su- 
„biectului. cc i | , i pri 4. 

DI A ID TIT II IN au 
MI e NN, 

Nu târdiii:-junele : bucătariii mai veni pe lu mine. risti, și 
melancolicii, elit îmi; comunică situaţiumea : aveuturei sule a- 
morose. Eli se află turmenlaliă până..la disperare v&dendit re- 
soluțiunea uimantei sale de a-l respinge de | 

„lru tot-d'auna... Clemcutina era gruvii. 
de. nervi în-:tole dilele, 

n inima. ci pen- 
bolnavă : area atacuri 

si doctorii cot mai. bună se înerijiaii 
de o bolă de inimă. Acâstu făcea, totii odată lui Dineă:o “si- 
tuaţiune de cele mai, teribile : ca. Oil cu inimă, cli acm: 

„Simţia O. amară mustrare de cugetii pentru marea avescliă ce fă. cuse, de a nu spune amantei sale adevăruiii asupra origine sue.
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“Eli venea s&:implore consiliulii mei Nu aflaiii altă. părere, 

de câtii să cerce ca să capete. o'cavte de ertare de. la stă- 

pâna. sa : atuncea,.. francesa vădendu-se în față cu unii.omi 

care nu mai portă lanţulii sclaviei, negreșilii și-arii schimba. 

-ideia cumplită. care::0o .sfâșii. Aşa dar îlii îndemnami ca să 
se ducă pe. la rudele intime ale stăpânei sale, să le roge ca 

„să. apuce pe Cucona Profiriţa: să-lii -erle. 

Acuma nu numai acele rude, dur tâtă societatea. înaltă din 

“Iași cunoscea aventura acâsta.. Cucâna Profiriţa nu .perduse 

imania de.a da prânduri și de a,vedea multă lume la masă; 

„Și când avea unii bucătarii atât. de maiestru, avea și mijlo- 

: cul” a-și! satisface. acestă plăcere; căci pentru masa bună totiă 

;deauna. se găsescii doritori mulți. Apoi, când ascultă laudele 

commesenilorii,: Gucona ; Profiriţa. nu se putea opri de a spune: ! 

;cu ce sacrificiuri de cheltueli a putută formă unii asemenea 

bucătari, capabilă de. a servi chiar pe. împărați cu mulţănnire. 

Ea spunea cum îlii chiamă : la finele mesei îl chemă şi-l 
„arătă la lumea sa, și suridea cu plăcere când audi: mai alesă 

“pe dame dicândii : «et quel joli gareon!> Insuși Domnitorulii, 
care eră nepotii Cuconei Profiriţei, şi care era unii bunii mân-' 
-căii, veniă nepofiitii la :mesele suculente ale mătușei sale, și 
-atâti se simţiă de mulțămilii. în -câtii după masă cerea să vină 
bucătarulă, pe care, după ce-li „vedea, îlii bătea pe umeri 

şi-l gratifică tot-d'auna. cu galbeni și irmilică de aurii (0). 

Peste. ireă patru dile tenărulii veni să-mi dea relațiuni despre 

demersurile ce făcuse. Mai multe din. rudele cele mai intime, 

“ere; nepote, cumnați, cumnate, după rugămintea, ce eiii le a- 
-dresase, se duseră să. solicite cu cea mai mare căldură. libe- 

-rarea lui. “Lote silințele însă .rămaseră deșerte : Cucova era" 
-neînduplecată. La cei ce o rugaii, răspundea că ea nu vede 

: necesitatea, de a-i, da carte de. ertare; căci ea nu li trateză ca 
„robii, — că-lă „consideră ca copil de suflet, — că a făcută 

-sacrificii neinteresate pentru . dinsulii, 2: ă ea are afecţiuni 

  

„ (1) Până 11 bateraa moneler nostre! naţionaid, 'se mat vedti' monete 

“turcesci de aurii şi de arginti; Irmiliciy, care în 'Muntenia se numea Li 

“cosuri, avtă valore de 5 ler: unii erai de argintă alţit: de aură, 
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de “muină “pentu. cl, = că su depiinsii a-l avea pe lângă 
“ea şi a-lii vedea în tote dilele, — în fine că 'se teme că, dacă 
“Vară “libera,  elii se. va duce cu francesa cine seie unde; -şi că 
'acâsta- nu-i convine. | - aa 
i Cu tote. acestea tenărulii era desolatii. Seciu că amanta lui su- 
''şere ; şi elii, elii, care o iubea atâlit de: multi, nică se putea 
apropiâ de dânsu! Ea îl irimisese răspunsii: că, pre câlii va fi 
“selovii,- nu 'va suferi ': s'o vedă, și că, de va cuteză să-i vio- 
:leze voinţa, ca va :muri. e a 

-«Atuncea, îi 'diseiti cii,:nu ai de câtii o singură cale. Vodi, 
“după cum mi-ai 'spusăi, te cunosce, Alergă la el. Cai la pi- 
iciorele: lui : 'rogă-lii, După câtii seiii, elii este: buni” şi milosăi : 
“se “va indura! de sorta. ta; Sunt siguri” că clii va stărui cu mai 

“ multă suecesii 'pe langă, mătui șă-sa. “Voiit vorhi şi e cii cu din- 
„sul, pote.: : - - ae - 

+2 Vă: mulțumescii «de: spieaţiune, In adevării alta nu mi-a 
“rămasă. MS ducii... Vă ascultă... : sa 
„-— Dumnedeii sE-ți' ajute > * 

XXIV, 

“Incă: din timpulii . emigrajinnei patriotice din 1848, - în 'tim- 
puli petrecerei - 'de aprope unii anii :în - Bucoviuu, "invățasemii 
'a juca cărți. Intre planurile nostre de a reforma (Grau - prin 
“cărți, (tipărite bine” înţelesii) de 0 cam dată jucanni căsţi + 
cu r&posaliulii” Negri, cu Cuza =- care. mat pe: urmă sa. [ă- 

“cutii domnii:—, eu fraţii :: Alexandri şi alţii -de ai noştrii, ne 
'adunamiă: adesea. serile în casa 'patriarcală: a bătrânului [u- 

" doxiii' Hurmuzaki : și  făeâmii parlite de vistii Saii preforentă; 
dar mai alesii când, de frica holerei, :ne grămădiseniii mat “toți la moşia: Cerntiuca, în casa imbelșug sală a neuitatului 

"băt trânit Hurmuzaki, acolo nu numai “serile, dar și diua,- ne 'essereitamii cu aceste jocuri spre a hc petrece de urilii, 
La începutii jucamii numai pentru ca să ne perdem timpuliă 

“mai cu, „plăcere. Dar unii din n6Y. găsiudii că jocul fără in- 'toresti este stupidă,. aduecndii. de esemplu. chiar :pe ;copii. cară,
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când -se. jocă eu 'nucele, jocă pentru. casă. câștige. nuci, um 

zînceputii: a jucu pe bani;-mai întâi. două fise de o.para, apoi 

7eu o "para fisa, apoi 'cu două, apol en patru şi chiar cu «ece. 

“Când perdeamii cincă-șese sfanţi diceamii : «he! mi-amii făcutii 

- gustulii.;. : nu -e -nimica... eu atâta nu mă ruinezii. .>; iar când 

'câștigarnii ceva, simţiamii o plăcere nespusă şi.mă îndemnamii 

să : jocii - câtii :de” desi, şi câtit de scumpii. Mi-adueii aminte 

-că înti'o qi; la Cernăuţi, Cuza, trecendii: pe la, gazda . mea, 

-îmi bate. în fercstră,. mă chiamă şi:mă invilă s& mergii să 

“facii partidă. de preferență cu o :cuconă ce venise din Basu- 

-vabia.i: Iină - făcui - toaleta și mă dusei cu dinsulii, Era; Cucona 

Smărăndiţa Balșii, pe care' o vădusemii de:câle-va ori în lași 

“la frato-săii, marele l.ogofătii Costaki. Sturza : se ducea spre 

-P ris; și se * oprise pentru câle-va dile- în Cernăuţi.. Ne primi 

cu 0 plăcere nespusă și, en gribire mare, dise să pne masa 

de . cărţi, . invitându-ne ua” scaune, Ori-câlii de pasionată 

părea Cucona Simărăndiţa pentru” preferenlă,. care dicea că o 

jocă de 40 de ani, cu tote acestea, saii că nu avea norocii în 

diua aceea, saii că voia înadinsii să se lase a.fi bătută, dar 

făcea erori forte dese şi forte nui. Fii aveamii o venă ne- 

spusă ::nu făcâmii unii jocii fără să punii 'plateă pe Cocona 

Smărăndiţa. Partenerulii nostru videa cu' un. chefii nespusii, 

:Cocona: când făcea. greşela, făcea mină de supărare: eii, ca 

so eonsolezii, îi sărutamii. mâna. Când din asemenea. greșelă 

-se vedea. Cuza în câștigii, atuncea el „îi săruta mâna. ' Apoi 

“plestemânrdu-și mereăi câsulii când a plecatii din Basarabia, biala 

Cuconă sfârșia prin a vide și a se lăuda că o să-și ia revanșa. 

“Făcusennii unii taloniă, și paguba Cucânei fiind vederată,. Cuza ! 

propunea ca să incelămii. Cucdna însă a stărnitii să. totii con- 

tinue, -până ce amii jucati, trei talone. Și atuncea adunându-se 

cifrele sa vădutii datore en: aprepe 2,000 de fise, din cure 

1500 erati ale mele... Când ne-amii -pusiă la jocii, nu fusese cea 

“mai mică. vorbă despre valărea fiselorii : credeamii că .va fi 

sati: de geba, sati celii mullii unii: crăițarii (fiind-că ne allamii 

in Austria) fisa. De aceea când. nyamii sculată de la :masa de 

„jocii; m'amii grăbit u eşi în balconii ca să mai. iait puţinii
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aerii (fiind prea: mare căldură) şi să-mi fucii o ţigară. Peste 
puţinii părteneruli  meii mă strigă, (ieGndii : «vino, frate, de-ţi 
ia câștigurile.» Eva o moviliţă de galbeni pe masă. Trage Cuza 
a patra parte, iar 'restulii mi-i împinge mie. Eramii uimitii: nu 
„Putâmii să-mi esplicii, şi hesitamnti de a pune mâna pe bani. Co- 
cona Smărăndiţa atunci îmi dise: <Alecu a făculii socotela 

„vei dacă o .fi' greșilii, punga mea este pe masii». Cuza începu 
a ride, căci a înțelesii causa uimirel mele, ia galbenii şi mi-i 
viră în buzunaruli pantalonilorii. Amii sărultatii mâna. Cueonei 
şi amit eșilii, promiţendii, ca să „mergemii și a douu di. 

”. Eşindii, Cuza: îmi dice : „Nu-i ușa cu fostii bună diua de 
aslă-di ? Două- deci şi șepte de. palbeni să .capele în trei cea- 
suri unii emigratii săracii, 'e unii adevăratii. norociă, | 
— Dar bine,. mă rogii,. spunemi “cum amii jucatii ? Cum s'a 

caleulatii fisa? :. ., 

—. Câte.:10 'ereiţari. SE AR | | 
— Cum se pâte:? Dar ei nași [i primită să jocii nici cu 

„unii ereițarii.: : o DI p , 
„— Atuncea n'ar fi jucati. ea,. dragulii mei. „eona esle bo- 

gală și nu jOcă: mui-eftină, . . + 
- „:— Cu. tote: ăcestea te. rogti găsesce pe.mâine altii partenerii. Pe mine nu mai. mă prindeţi. .: 

A doua di n'amii scusatii către. Cueâna Smăriinăiţa prin o scrisore în care i- ami spusii că amii: o migrenă cumplită, a- „Tătându-mă părerea de răi că nu polii s'o mai bagii : :platcă. „: Dar 'ori-câtii mă; siltamă 56: mă. moderezii și să evitii chiar tentaţiunile jucului,..în cele din urmă ami rămasă cu pasiu- “nea acâsta, puternică întărită în mine; asa că după ce m ami întovsii din cmigraţinne, în locii să ale ergii: la umbra arbori- lorii singuratecă spre:a m& întâlni cu. șoplele.. Zefiriloviă - și ale Muselorii, în loci “SE: mă închidă ca mai înainte: între cei „patru pereți al camerei mele cu capulii între cărți, mă fă- cusemii uni adevăratii Owmii desfrenalii. Indată . ce insera, a- lergamii la partide, și jucauniă până după miedulii nopței- cu o adevărată beţie, de cure na ami pututii desbăra de .c âui „forte târdiiă. 
. ț wa
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„Eraii. pe, atunci în „Iași. câte-va case in care se făcâii,al-. 

sternativii: întâlniri. de. petreceri, serile. Se aduna bătrâni și ti- 

„neră, dame şi.fete.: Se începea cu musică ;, se învârtiati câte-va 

polci,. mazurcă; și valsuri; aport se ;organisa hartoforia. "Trei fe- 
„lură de, jocuri erai în. usii : jocuri de noroc, precum stosii, 

Janskenet,: macao, —.jocuri. speculative, precum. vistu,: prefe- 

renţă,: pichotii,—, și. jocuri distractive uşâre, precum ghiordum, 

scalulii,: albii, ramţii: și altele. Cele dântâi. erai polii dice. jo- 

;eură infernale :: se, vedei, câte 2, 4, până la.10 mit galbeni pe 

masă; se punea câte o mic şi două mii pe o curte, și se întâmpla, 

„că unii partenerii să. perdă putru. şi cinci mii de gulbeni intr'o 

„s6ră.,. Eroii cunoscuţi. pei auuicea în. jocurile acestea, eraii': 

Ionică firecânu (disii ;și Badaşcu), Vasilică: Uhiea, Nicu Pavli, 

N. Negruţi, Leonida Mavrodin; Mai toță aceştia aveii. câte 40-50 

mii de galbeni, € cari rulăndii mereii de la unuliă la altulii, în cele 

din urmă sati risipit că posderia pe care o spulberă: ventulă ; 

Și mai toți ai ajunsi să perdă totii, ajungândii la miseria. cea 

mai estremă. “La jocurile «distractive, luati parte. damele, fetele 

-și tinerii cari. le făcâii: curte, sait cari:nu seiaii cum să-și pe- 

irccă -timpulii, pe atuncea neessistândii „cluburi saii cafenele de 

lume bună ca-acaoma. i: ca 

Fii . eramii . unulii: din purtenerii jocurilor «lise: speculative, 

„la cari se dedâii omenii .cumpătaţi ce: pretindâii că, fără să . 

„se „ruineze, petrecii în. modii onestii si onorabilii; însă în! reali- 

tate „nu. făcâii de câlii a-și perde timpulii, ba adese ori' perdâii 

şi. parale, lăcomindii fără- succesii a face jocuri în. cari speraii 

-să. câștige. Cunoscutii între preferenţiarii cei mai iscusiți, e- 

„vamii - căulatii şi așteptatii. mai totii:d'auna de câţi-va amici, 

„cară .pretindâii că amii ! eleganţă. și nobleţă: la: jocii, așa .că „le 

aoeam chiar, când le luam parale: , - i TI: 

la _sâra dilet când mi-a veniti: Dincă, m ami deci sii 56 su- 

„erițicii. parlida, pentru ca să „incercii. a face ceva în: causa ui. 

Imi făcut. o toaletă mai; îngrijită și mă, dusei la văduva, unui 

Colonelii: adiutantii domnescii, cu. care mă aflamit în intimi 

tate încă: de cână trăia cu. densulii, căcă şi acesta fusese 

unuli” din partenerii cari mă -iubiaii, Văduva la care, mamii



pa 
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dusti era o "forig fruniosă femee, si disList mai “cui “semă rin 

spiritulii şi graciile ei fermecălâre. Ea atrăsese atențiunea” lui 

Vodă Ghica, care n' iii avutii (paremi-se vede): mare “dificultate 

de a: o posede : era în adevării și greii pentru . fomeca ' cea mal 

virtudsă de a resisti unui omii ca: acesta; căci după ce că ca 

unul din cei "mat frumoşi bărbaţi pe atuncea, aport era şi 
Domni alii Moldovei, și mai” alesii cunoscutii pentru frumn- 
soţea sulletului 'și sentimentelorii sale nobile. Adiutantalii, cure 
și el iubia pe: Domnitoriii eu devolamentii, se relrăsese din 

„casă cu resignaţiune, de și avea doi, băeţi, și detese loci, Ină 
Vodă îndată ce simţi -că - inima femeei bătea în struna dom= 
ne scă; mar alesii că divorțul se făcea. cu' mai „mare înlesnire 
pe atuncea de: câtii, acuma, Inte adevăr Vodă atât de multi 
'se răpise : de graciile . acestei, femci, în câtii se decisese i se 
și căsători cu ea,. peutru. ca se legitimeze Lot- -odlată nascerei, 
unui băiatii ce făcuse. cu dânsa, e 
De şi. servilore ea îmi spuse Gă cucona este bolnavă. îi 
miseiii carta mea.. Mg pofti înăuntru şi mă. primi în „cimeri 
de culcare “spuindu- -mi- că e: forte bolnavă, că doctorii i-ai 
spusii că ave schiros' (eancerii) la sinii, și că: trebue să morgă 
la Paris să „se-opereze.. li spusei istoria lui Dincă şi o rugui 
să intervie la Vodă, daca se. pote. Ea mi- -a. „promisti, -dar eată 
că se anunță -visita. lui Vodă. Voii s „pleci, „ea mă opri. 
Vodă cum intră, : merse de-i sărută mâna înlrebhând'o cum se 
mii simte; apoi întorcându-se la mine, îmi mulțumi că vi se țintă . Lovărăzie. ucestiii înger ă nenorociti, , după cum 0 numi 
elii. După trecere: de câte-va minule, eu'mă invilă ca. să pove: stescii istoria nea relativii la Dincă. Vodă o uscultă cu multă 
înteresiăi și mă bine „cuvântă de zelulii ce arătumii ca să viii 
in ajutorulă bietului Tobii. Dar eută e că bolnavei îi veni unii accesii de dureri teribile. Vodă o apucă de. o mână, chemân- 
du-mă ca s'o ţinii eii de cea laltă. Țipa femeia scrâșnindi 
din dinți în crispaţiuni teribile, în cât: mi se părea că- -mă strânge” mâna cu unfi cleşte. Vodă atâtă era. de: pătrunsii, în câtă îmi dele şi "cea-alaltă mână ca. „să, o. (in, Spre a da a- venlii durerilorii sale, gemendii, [rângendu- -şi mânele Și Lăvă= 
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lindu ; ;Se, pe, canapea, ca unii, copilii. După € o jumătate oră, trecu 

accesulii. Bolnara vămase ca leșinată,, în mare slăbiciune, cu. 

ochii, întorși spre,  nobilulii ei consorte, ficându- mă semnii ca : 

să mă, „ocupă, de “ol. “ Atuncea intră și mediculii, Eîi mă stre- 

curai pe. ușă și „plecai, păr unsii „Până, la lacrimă . de scena 

de dureri la care asistasen,: 

  

tai . LR 

ie aa Să tă Să 

  

"A două dis s6ra, pe când se 'gătia - Cucâna Profiriţa - să se 

cobore la masă, se anunţă, venirea lui, Vodă. Vre-o dece per- 

sone cari fusese: invitate la prângii îi 'eşiră înainte în capulii 

scării. 'Domnitorulii salută” pe mătușa sa și-i spuse” că vine st 

mănânce la ea. Cocona „de sasăă, fericită, de asemenea sur- 

prisă, îl. aşedă la masă în față cu. ea, între două coeone fru- 

mâse, 0 verişoră şi o nepolă: Acestea găsiră momente favo-: 

jabiie 'ca să-i spună, pe întrerupte - şi ferite de andulii Co- 

conei „Proliriţei, scena ce avusese cu mătuşa lori pentru libe: 

varea robului Imicătariii, ca “unele ce doriaii ca romanțulii lui 

cu Clementina să se închee cu' bine. Vodă le spuse că cu- 

nosce istoria, şi le recomandă tăcere și răbdare, asiguri indu-le 

că pentru acesta a și Venitii. 

“In adevării, după. ce sati “seulalăi de ln masă: și societatea 

s'a r&spânditii - prin salone şi prin grădină ca să-și ia “cafâua, 

Vodă, răimânendă singurii cu Cocâna. Profiriţa înir'o camerii, 

unde- ȘI sorbiă căubuculii Și. cafeua, după alie convorviri ba- 
ale, cugetândii : pote multi cum să încâpă vorba înt”o. ce- 

stiune așa de delicată, în fine “îi “dise : | ” 

dă «Sci, mătuşică, că daca am venitii astădi st mănânci la d- la, 

m' am decisii lotii-odată să- ţi ceri, "ca pe limpulii de urgie tur- A 

cescă, o plată peniru ostenâla "dinţilor. a 

n Bucurosii, “Mărite. nepote ! numa să mă asigurati, că în 
adevării vi sai osienilăi dinţii. Sa 

i — “Ba șa de o parle : :am o rugăminte la dia. p i 
- —- "Unii nânoli care nomuezee are e dreptatii ș să ; ordone, 
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„— Cu tote acestea 'elii: te rGgă să: faci unii „sehimbii : : „pen-: 
fi pu Ă . Je tru una elii îți ofere o' sută, 

— Mare generositate, care nu sciii dacă: o “meriti; dar de- 
„spre ce e vorba ? Nu 'cum-va esci plătitiă de frumosele veri- 
șore ca'să-mi vepeţi” scena ce mi-aii făcut'o cele eri? ii 

— Ce perspicacitate răpede.!- Dar dâcă' auf ghicit'o; "potii” 
speră că nu mă vei refusa ? | “ 

— Nu suguiţi...? Seriosii...? 

_— Pentru unii robii, îți daii.0o sută. 
-— Nu se pole. 

"— Două sute! 
— Măria tă AT bucătari destulii de buni. 
— i-l lasi totii d- -tale; humaă fă- lă liberi. 

--— Nu'se pote. 

— Drâgă mi Htușică, "dă-nit voe să- PA spună că în acâstă! o 
punere văd -o" văutate, la care ași putea 'răspunde 'ca ună” 
Domni. * a ta e 
=: Ce fel? 
— Potii să facii pe bucătarulii d-tale, în momentul acesti, 

Șetrariii sati Slugerii, şi atuncea el, nu vă mai fi robii. a 
— Frumosii Și. „comicii, dă, arii” fi! Cu tote acestea "nu: 

credii că-ți” vei mânji 'domnia ridicândii la boerie pe lig gani. 
— Dar și ţiganuli e omi, dragă mătuşică. Și apoi când 

un robii. a suplii din laptele” civilisațiunil... ao.. 
= Adu-ţi aminte, Măria ta, că esci domnii! și trebue 'să fă 

dreptii. Acelii lapte ale! civilisaţiunii, de care vorbesc, sei că . 
i Tam dati eii, Nu” me pune în  posiţiune 56 nă căiescii de ce” 
am făcută, , 

— Oră câtă dreptate să aibă, cu Log acestea m ai cuvintii 
SE ţii în robie pe unii! 'omii, pe care totă societatea d'i impre- * i jurulii d-tale îlit reclama ; şi-l găsesce deninii de libertate. Dă — Măria ta, dă-mi voe să- ți mărturisesc aică, între patru ochi, secretulii care mă face atâtă de îndărătnică În ochii "lumei. Nu. ţinii nici la robia lui Dincă, nică la robia nimărui Seiii că rohiu exte unit lucra nriciosii, și e când voii închide. 

pa 

Mea,
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ochii, toți robii mei vorii' fi ertaţi. Asta să .0o -scii Măria . ta; ; 
sunt gata s€ o jurii acuma şi pe sfânta cruce. 

— Apoi m&- iartă... nu te înţelegii... . 
—— Iți voii. spune, : ca, să „me iu(elegi.. In nascerea. acestui 

băia Lă, căruia - nici-odată nu “i-amiă dati. epitetulii de - robii: 

sau de ţiganii, eii' amii avută ș şi amii prepusuri că s'a ameste- 

caii sângele nobilii alii reposatului bărbatului meă.: Amii fosti - 

ndienată 'pote în sufletulii meii, atuncea când amii simţitii lu_ 

rul. Dar: scii. cât: amiă  veneratii eii pe. soţulii': meiă:: - tre- 

buia să-i ertii unii mici păcatii. Nu -amii: imputatii lui ni- 
mica, nici amii spusă 'cul-va ceva. Dar: când sa născulii a- 

celii copilii în care amii vă&dutii imaginea acelui omii pe care: 

l-amii iubilii ; m'amii simțită coprinsă de nisce : sentimente 

neînţelesc, de unii amoră nebunii: pentru 'copilulii acesta, pe 

care sterpulii meii pântece nu:"l-a putulii concepe: De aceea: 

l-amii eresculii cu o dragoste secretă și cu decisiunea ca: 

să-Ri “facii omii, iar: după morte: să-lii faci. și moscenitoriii 
peste o parte din avere. Ei, acestea, lui nu i l&-amii “putut: 

și nică nu i le potii spune: nu polii, şi-nu-mi vine a afișa în 

lume o slăbiciune care la mulţi pote să pară” ridicolă. :Acuma 
mă vădii într'o' situaţiune penibilă :..nu::mă poti: despărţi de 

elii ; ami contractatii. aşa afecţiune pentru elii, că n'ași putea. 
trăi o: qi fără să-l vădii. Din nefericire pote,-a eșitii - Dăiatulii 

acesta mai hunii de câtii mă aşteptamii : bunii, blândii, 'aseul-. 
tătorii, :cu '-minte; deșteplii, frumosii.... (de! uită-te: la! elii.., 

par-că vedi pe Dumitrachi, Dumnedei să-lii ierte !) Acuma ce: 

st me:lacii?. sălii ierti ? dar elii a doua di'se duce cu fran- 

ceza lui la dracu, și eii nu-lii: mai. vădii; și nevădendu-lii, ce. 

mă faci eii ? SB'mori? Apoi, mi se pare,-că amii dreptulii 

să previii- consecuenţele cari polii să mă omâre. 

— Curiosii !.Curiosii de. totii! dise Vodă. “i: 

"Ospeţii Coconei .Profiriţei văqândii pe Vodă :vorbindii atâtii. 

de multi cu dânsa, să strecntară cu încetul fără a-si: lua:
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adio, fiind-că năplea | era acum înaintată, „PSNoie rea 

să le turbure convers: nţiunea. | 

Domnitoriulii ascultândii confi idenţele iniituşeă sale, care, până - 

-“la' unii. gradiă  îlă înduioșati, rămase . multii timpă pe cugete : 

“apor'“'sărutându-i. mâna,. după 'cum fusese obicănuitiă. din copi- 

lărie, — și ea, la vânduli ei, sărutândii pe a luă, ca pe a unui 

+ domnii, - — îi. qise nopte “bună și ei i Se 
Dincă. aflândii, că Vodă rEmiișese: singurii cu stăpâna | sa și. 

sciindii că convorbirea lori. era despre ;suria. luă, aştepla, pe: 
„o ,lreptă de: josii a scărei, în frământături de. cugetări cari 
făceaii. să-i bată şi, tâmplele și. inima. Când. vădu. pe Domni-: 
torii, eoborându- se): se sculă mașinalicesce,. și, când se apro-, 

„piă, îi “sărută mâna. . 
<N'amii. făcutii nimica cu i stăpână- ta, îi gis clii. cu voce, 

blândă şi înteistată. - Dar tu nu- aLă perde . speranţa. - Mai aibă 
răbdare câte-va -dile...> . - -. „. ȘI 
Vodă plecă, iar. elii.: “stișiată de durere „ începi a plânge. În 

acel momenlii se audi unii sunetii de clopoţelii. O copilă din 
tre servitâre se vădu,, vipede scoborândii Scara. Acâsta, îndată 
ce -vădii pe Dincă, dise : : ” i , RE 

«Alergamii st :te cauti... bine că te gliseseii... Caconita le 
chiamă, să te: duci îndată la domnia- -ei>. : 
„Dincă: urcă scările, “Şi. în mai puţinii de două. minute era în 
cameru Coconei Profiriţei. 

«Până când: ai 58. mă. _necăjesci, domnişorule ? -Pentru asta 
te-amii -crescnlii, Le-amii alintatii, . te-amit: învăţatii, Le-amii în- 
dopatii cu de tote? Mi se cuvinii mie supă&rările cari necon-. 
tenitii le suferii de la line- de; cândii amii venitii: în (6ră? Me- 
ritamii ei să fiii tratată cu atâta nerecunoscință de. unii vobă, 
pentru care amii avutii. inină mai multii : de .câtii de. mamă. 3, Te-amii chemati ca să- ți spună -cea din urmă a. mea: ;hotă=! rire penlru line. Inghite-ţi lacrimile ce vădii că le verși, șil ascultă-mă. Câtii voii trăi cit, nu vei avea erlarea care-ţi sbârnâe prin capii. Nu vei avea-o. fiindii-că, precum tu după! legi esci robulii meii, și ei după inimă. mea, sunt roba' slă=: 

le bieiunii mele : vaiii să iuni, lângă mine, să_1e- sei sub” co-i i DIR vi ..
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“pebâmântulii“ casei mele; să le vădii în tote. dilele; în tâte:. -0- 
rele ; asta-i plăcerea mea. “ Iţelesu- mai ? : Nimeni nu, te va 

N smulge “de lângă mine, afară de: iVCI uveu infamia să fugi cu 
“unii miserabilă [iganii. Atenei” voit (dice « că “i-ai “ardtală a a. 
“rama Fi e. at a 

“Dincă; care în cursulii acestui discursti plângcă cu “hohote, 
„voi! să dică încă ceva. Liverimele - însă; îlii înecaii ; totuși, bol-: 
“borosindii,” se: audi cuvântul : :-- Cle..: men.. . Cucona Profiriţa, 
“plină 'de fai, să 'vepedi ! asupra lux, și, trăgendu-i o palmăi: 

«Na, 0: Clementină, liganii fără „obrazit t> "Apoi deschigendii, 
ușa, îti! îmbrânci "afară; 

“Dincă, vădondu-se pălimuitiă și “tratată de țigani, “Iueru ce' 
pentru: prima. oră i s'a întâmplată în vița lui, veni la despe: 
rarea :cea mai 'estremă. Eli acuma! îȘI "vedea tote “ilusiunile, 

“sdrobile; - tote: speranțele 'perdute. Uni momentă. subită, de. ne. 
bunie îlii cuprinse. Alergă îndată . în camera sa, puse mâna 
pe unii pistolii ' frumosi” en două țevi. ce- li "cumpărase, de la 
Paris ; apoi eșindiă, urcă cu : pași. răpedi. scara, „intră. în. ca- 
merâ Clementinci, care- -Și făcuse bagagele, gala pe a dona di 
să “plece. ! să 

Două 'detunătură succesive “resunară „ÎN casa i Coconci Profi-” | 
viței. Când: alergară să 'vaqă ce, este, altară două. cadavre : ar 
pulii alti: Clemenitinei, străpunsti de glonţii sub! [iţă în inimă 
cel-alalti, alti lui Dincă, cu creierii săriți în lavanii ! Dă 

y 

XXVII. 
. . ri 

Acestea + se pelreceaii i in :s6ră. de. 27 Noembrei 1855. 
Vodă, după plecarea sa de lu: Cocona Profiriţa, se “grăbise ” 

a se cobori la Curtea domnâ scă, unde-lii aștepta consiliul de. 
miniștri: Mai. toLii- dauna avea elă obicciii a: convoca: conși- 
liuli în orele :de sră;. îi iii 
Era în urma evacuării (ărei de: ocupațiunea TUss6scă,  Răs- 

poiulti orienlalii ceru concentralii in Crimea, şi Priricipatele - 
“nostre, . ocupate de Oștiri” Lurcesci. și austriace, se guvernat ' : 
iarăși de Domnitorii . cari părăsiseră țările sub! Muscali, - Ciri- 

2 
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Me unui Domni “străină dle vie” 
regali, atit dinlre; Tun Anlilute in iron oteidcnteăi 
EN numișe, unit - „minister, din elementele” progresiste, ale. pt 

| re, din, piirbaţi, cunoscuți prin” “irluţile"! lorit” civice; prin: pasi 
triotismulti; ş şi. liberalismul” lori “Era i. Costache!” Negri, cehi” 
cu inima de. aurii, Ia, Lueri rile publice : p. “Mativoglieni. cel spe: 
rimentat şi cu minte, la: Finanţe;, Dimitrie: Balet: stoiculii, Jai Culte; 
Anastasie Panu, “celui cu suiletulii” "mare, la Justiţie; Miliceseia, 
vechiti „Colonelă, : la Resbelii; " Costache Ghica, fală 'celă, ma | 
mare alu „Domnitorului, ja “E sterne ;. Siefan, Câtargiu, băteânuli, , 

la! interne. Acesiii: din urmă, „Singurii, era luati - din”. 'cleman-:- 
tulii ruginitii ali aristocrației, numai în coiitlerațiunea, capa-” 
cităţii, și integrităţii, sale cunoscule. te PI 
“Eată cum îmi povesti. rEpos atuli Anastasie Banu a "dori, 

di, cele petreciite Ia palatit i în s6ra aceea : pi do at 
„SWenindi Vodă, și, punâidu- -se in capul mesei, ne invită i 

să şedemil, Pană” a nu veni la „ordinea dilei, se resolviră 
câte- -va recomandaţiuni de. numită “de. prefecţi și alţi: funcţio=- 
nari mai inferiori. După acestea, ei, luând Cuvintulii,, diseiit 
că sub. “proşedinița,, „domnescă sar cădea! să ne ocupăniii! de 
cestiunile ” „cele mari, ă, cărora, deslegare: le astâptăopiniunea -! 
publică cu ncrăbdare. Balet diceai-! că ar fitimpuliă favora: - 
bilă să se ica, averile inonastirilorii acaparale de (irecă Și s6 'se” 
dea pe egumenii greci este hotari. Negri : Slăruia ca nai în 
tăi să se; „desființeze ! cenisură, “şi după! c6 - orgănele "de! dubli” 
citate vorii demonstra mai clară dveptutrilo” poporului și aspi-” 
raţiunile, țărei, pentru. diverse! îmbunătățiri, “apoi: “guvernul să Zi 
se. fa Ă, eseculorulii “cererilor sale: “legitiine:” "In “fină, după! ce: 
mai „toți miniştrii, uniţi alui: felii” în principil, cereuii “fie: cargri! 
prioritatea ied velăriă subiecielori dă cure se interesa mii mall" i 
Domnitorul ne. spune. că părcrea a: "este a: se tractâ mai în-! 
Lâiiă, „cestiunez emancipării iganilorii, “ catre i'so: “pare mal: Stă 
șoră,. fiindă- că 'Ori-cum "ani: vesolvu- -0, “nu e de, natură a: "po - 

neta ad E i: Zi 25 iri: 
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sar hop i Ea ta pir 

voca; complicaţiunt, esteriore. Eă, cu “Râleri “opinii ta pentru ' 
acâșta Să. se. emită unii „simplu decretă care să declare” că sela- 
vagiulă șe desființării, ără, „Nică o. "dosdiiihatre, „Catârd, a în 

  

     

      

   

  

a
 

“oătletslor « s- 
„Guviitele „mele a 

    
, 

i 

  

; ui - 

0 „euriosă. „tragedii, Măria, “Tai e Aga. Bucătariulă Cu: ia 

cone "Profiriţa., Paşcanu, „nu: “sciă, pentru ce, dar se „dice! că 

pentru, “intrigă . „amoroșă, a. ucisi Pe, o. frangosă,, eameristă - a ” 

One apor. sa ihuoisti. ș și eliţ. ma mt 

Ti 

1, 

    

  

     

    
      

    

pede: prin câsă frocânda 

Ministrul. „de „Înterne, 

cati asemenea crime, pa. i 
iii Ce să, constate? "dise Vodă. “Noi „Suntem eipiidoni 

înnaintea: lui. Dumnedeii. “pentru asemenea € crime 

tolerăznii : încă „nise. legi. cari “ele îns suit 
Ce, cercelare. se mai încape? Causa o. cuioscit' 'eii 

oră de, când am. „vorbită. eii cu, acelii nenorociti tenării. 

sciți; ce lit, vă fi. “silită, a-și ii iii că, dacă 

  

   

   

    

  

      i. da, mortea - dar “sci 
vOmil mii niultă, tăriă, de. inimă, “cu unii enventii Taşă: fi de 

claralii, liberii, şi. acuma, în, loci, de două cadavie; e; “aut fi vă. 

Quţii lumea două” sufieLe ” fericite. “Păcaiulii este “ali :meii.... “0! 

  

Dumnedeule ! „cui îl, viii, “plăti. Ore: Va. conjurii,” : domnilor, 
miniștri, să nu. părăsiţi. Palatulii înainie de. a esolvi cestiuneă 

emancipării, țiganilorii ; căci consideri, ca crimă. de. a. mai 
suferi - selaviu acesta, barbară... a ij 
"Vodă, ne. părăsi și treci! în aprtunientul, sei, „de; near, 

plinit de emoțiuni şi de supărare. ie bat 

i 

     



68. FVANCIPAREA «IIGANILORU;_. 

„i După: mai-multe, discussiuni, conyenirămii: să facemit; emana. 
ciparea cu despăgubire, acordândit: câte dece galbeni de fic- -Care 

sulletii, : Se, presenla -însă, oare, dilicultate ide, unde.; votnii,. 
găsi, bani? Finanţele. ţărei sunt sleite : (Gra.este storsă și scursă 
de atâtea ocupațiuni. „Capitalură şi capitaliști nu avemii. Fis- 
cul. creditii nu are, pentru ca, să „facă apelii la unii împrumutii 
naţională. Ministrul Maurogheni însă ne-a ară tatii singurulii 
mijlocă practicii. Legea s a; „Şi făcutii pe basa ca posesorilorii de. 
țig ani să li se, dea. "bonuri; fiscale, plătibile' din. impositele, ce, se. 
vorii. aruneii asupra „emsicipajilori-; > i i Bi 

   
“ Renunţii de. a “desorie Consternaţiuinca” tatuiroitii octiitoriloini, 
din casa Cicone Profiriţei. Voi. spune. “totuși, pe. scurtă, că 
acestă nobilă damă, care purta anii 'adevi ăratiă interesăi de inimă: 
pentru . Dincă, - care însă altii. felii înțelegea. ideile de! libertate, 
de dreptate Și fericire, s s'a. simțită, sguduită până la inimă. Ea 
a luată. „unii adevărat. „doliă : ȘI- a ” înehisui“ casa” "pentru: totii- 
d'auna; prânzuri na mai . dati; is ile: wa mai făcutii, nici na 
InaY “primiti, Vădondii că puterile: lisice din qi: în' di” îi slă-! 
Descăi, sa grăbită + a face. testamentulii. Auqindii” de legca' 
emancipării,  țiganilorăi, a, “rămisă. Domnitorului o declaraţiune! 
prin care făcea ' cunoscutii; că: nu primesce! nică o; despăgubire! 
pentru, TObii seă,cu,, condiţiune că dece ani. să fie. scutiţi de 
ori-c 'dare, personală. Completânăti testamentulă răposatului, 
seii, “soții, „inaugură,, fuidaţiunea. Spitalului ” din “Tătărași, de-- 
dicându-ă ; +6tă.. averea... și, punându- li sub “Latela, Epilropiei. 
Sântului Spiridon. „Apor, nu intârgiă a se „Stinge: ca. o: cân-: 
delă,. e rugânău- se Creatorului, “primi sulletuli întru „împă 
răţia, sași, a.0. ieri a. a de, au e ce. a făicul luă Dincă.“ ta 

i .- ai . 

   

     

   
AXĂ:       apt ” a Fuia ti pi 

Mama ui Dincă, n ne. putânăă mullii : timpă, a suferi: durere ea, 
de perderea fiiului scii, fu lovită de phlisiă, 1 ote îngr ijirile, mele.
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“dea prelungi vicță fură“ deşerte;: Ea” până” întrunit anii intri, 
Tăsândii soțului șeii” “economiile” ce: păstrase! bitul ei :firă:în 
dilele' lui de prosperitate: şi ot vanicică ă: sumă: de banii ice- -r do: 

  

, + Emanciparea, țiganilor. fu: “primit cu. bucurie. “nespustt și a 
clzmaită de tote elemântele progre iste, „din Moldova: „Mai „în 

tăi junimea din tote părţile s'a! grăbită a itimite declarațiuii 

că nu primesce despăgubirea; acordată de lege (1). După acestii 

esemplu, urmară asemenea declataţiuni din partea, mai multoră . 

boeri, „chiar. din. cei mai mari și mai bătrâni, precum : Ghi- 

culesci, Rosetesei, Cântulesci; Siurzesci, şi „alţii, cati, în faţa 
acestei. legi atâtii de. populare, se grăbiai a se “arăta generoși, 

și a, “proba că nu sunt vebeli spiritului. de civilisaţiune, ală se 

colului. za pd Na 

  

„După. emanciparea. țisaniloră, veni şi emanciparea cugetări” 

se .suprimă, . censura. Cu aceste două mhară acte, "Moldovenii 
prin faptii ai rumptii proiectoratulii russeşcil : : căcă după Regu- 

lamentă, și chiar. după “Convenţiunea. de la Balta Liman, guver:; 

nele; Principatelorii nu puteai “face. cea miză i mica lege. fără du: 

torisarea.. celorii. două puteri protectore, ȘI maă alesti a cabinc- 

tuluy de, la peters burg. . - i 

;. Inceputul făcută . de. Moldoveni părie a încuraja şi “pe fraţi 

Munteni. La. Bucuresci domnindii unii guernii eșiti mai multi 
din. oficina cabinetului russescii, Dominitorulii nu, cuteză a luă, 

nici. o măsură care. arii fi avută reminiscenţe cu revoliţiunea,, 

de, la 1848. De astă dată însă s'a văqautii. târâtii 'de Moldo-. 
veni. Consiliulă de miniștri, în diua de 14 „Decembre 1855, a 

propusii și elii emanciparea țiganilorii din România pe aceleași! 

i: 

  

(1) Eă însumi, care moştenisemit “ de la părinți 46 suflete, şi pe care 

le emancipasemii de fapt, lăsându-le de demultii se trăiască în libertate, 
amă renunțată la despăgubire. . aaa 

- tr et 
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base (1). O populaţiune de peste două sule. mii suflete a înăl- 
fată. rugele sale călre Dumnedeii, malţămindu-i i că polii trăi 
„Sub. radele libertăţii; şi tolă lumea civilisată a apluudată -miş- . 
carea progresului naţiunei române, care pănă într'ună pă- 
brariii de secolii după aceca, a cuceriti tote libertiiţile, Inde- 
pendența, Regatulii și numele seii în hora poporelorii cu drepturi 
la viâța nţională 1884. 

0) Acălă consilit era! compusii de Manolaki 'Bălânu, ln "Câmpintnu 
(bătrânulă), Nicolaki Bălenu, Iancu Oteteleșanu, Alexandru Plajino, In 
A; Filipescu şi G.B. Știrbei, fiiul „Pomnitoralut, , 

Di : îti | 

  

fe
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IN ARCHIVELE KIȘINEULUI. 
  

In tâmna trecută (1887) întoreându-mă de la Odessa, m'amii 
opritii la Kişinăii, vechiiă orașii moldoveneseii, acum reședință 
a guvernatorului Basarabiei. Aveamii recomandaţiuni pentru 

„ca să potii r&sbate în archivele guberniale, pentru ca să ur- 
mărescii documentele menționate într'unii studii din Memoriele 
Societăţei Areheologice -russesci, -— studii ce atrăsese . atenţiu- 
pea Academiei nâstre în sessiunea . anului treculii. Ajunsi. în 
acestii. oraș, mă puseiii să cauti, și na fără greutate aflat pe 
d. Alexei Nacu, autoruli studiului menţionatii. "Acestii domnii, 
care păstrâză puţinii mândria de a se numi românii, ceea ce 
a ajunsi cum rarii lucru în Bassarabia, ma invitatii să-lii cautii 
la sediulii Upravleniei (1), unde ocupă funcțiunea de Secrelarii, 
Acolo m'a presentatii la Vice-Ciuvernoruliă rusii, care nu scie 
nică o limbă străină, căruia f-a arătată “dorința mea: de a face 
ceva. urmăriri în archiva numiti. <a Senatorilorii». Acesta, de- 
parte de a arăta vre-o 'dillcultate, recomandă: d-lui Nacu .ca 
să-mi satisfacă dorinţa. M'amii coboritii decr. la Archivă, unde 
mi s'a pusii sub ochi <Opisulii>, sati registrulii generalii alti 
dosareloriă „acei archive, scrisii (bine înțelesii) în limba russescă, 
Fiindă-că eii nu cunoseii această limbă, d. Nacu mi-a tradusi 
titlurile mai mullorii dosare care i stati fosti părulii mai demne 
de atenţiune, notândii numerele și titlurile ce purtaii; apoi a 
recomandati Archibariului a mi le pune la disposițiune, - spu- 
nendu-i că amii voic:st tragii și. copil de-pe actele ce mi-ar 
fi necesarii. Nici nu-mi închipuiamii să găsescii atâta delica- 
teță în biuvocrația russâscă. Arehivariulii “îmi spuse că, pentru 
() "Guvernământulii provinciali.
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deevpiare din limba francesă. saii, russă,: pote: pune la disposi: 

ţiunea , mea pe 0 .fiică.a-sa'care a făcutii elassele 'gimnasiale; 
care..vorbesce.. și -roinânesce, -mumă-sa  [iindiă: româncă ; far cât 

pentru. decopieri din limba :română, :mi-a spusă! că nu-miva 
putea. recomanda pe nimeni, fiindă-că nică chiar: popii nu sciii 
serie românesce, ca, unii: cară: în: Seminarii nu! învaţă decât 
numai. lectura . cărțilorii : „bisericesci, ,: cu literei. vechi: cirilice, 
După acesta, urmaiii pe Archivarii' către locululi ;depositelorii 

, Archivei. Intrebândii de ce se numeseo:< Archiva senalorilorii», 
mi Sa răspunsii.:că: Lidulii acesta îl portă i liindii-că ea s'a-com- 
pusi pe timpulii.::când : Senatori: de ai: "imperiului: guvernaii 
Principatele. cu- titlulii: de. Preşedinţi. Acâstă -archivă-s'a transs 
portati . în ..Kișinăii după . încheierea păcii: lu: 1812, :când. s'a: 
luată. și: Bassarabia; Salele.. unde. se păstreză - acâstă. Archivă 
sunt întunecâse. din causa îngrămădirii stelagiurilorii. După ae- 

"ulii. ce respiramii, mi se părea că mă aflu: în niscai catacombe 
“mormântale ; în .adevării mi: se părea: că vedeamii :acolo MOr= 
mentulă tristei. istorii . a. României în anii: de duirere: de la 1806, 
până la 1819, e 
Timpulii fiindii! înaintat şi peste jumătate. oră trebuind a: se 

închide cancelaria, . lăsaiii pe: Archivariii ' să. caute şi st alegă 
dosarele .ce însemnasemii și. plecaiii cu promisiune ca a „doua 
qi,:la -10 ore, să le potii avea. sub ochi în: cancelaria. sa. ra 

„. Nu cerusemii mai. multii de. cât vre-o: două- decă - de: dosare, 
fiindă-că în cele două qile, cât împrejurările. îmi,  permiteaă să 
staă in. ISișinăi,, caleulasemii că abia pe acestea le. "voiti putea. 
frunzări. - EDER IRI | 

e RI ez 
. a Hi y : PI 1, ri nf ee 

Cu: mintea : prâspătăă impressionată . „de, citirea “Memoriiloriă 
Comitetului Langeron, adunate de Al. Odobescu și publicate 
sub auspiciele Academiei. (supl. Î, vol. FI, lase. |, mi se părea 
acuma că amii sub ochi istoria, desolaloloră. nostre. (&ri de, la, 
1806 până la 1812 “[icii «desolate». fiindiă-că; ; daca vre-unii 
cronicarii contimpuranii sar fi pusi: să - motoze, „suferinţele . ec, 

"aii înduratii populaţiunile amăritelorii nostre j&ri în ucca epocă, ar fi făcutii unii adevărații martirologiii.. „Ai se, rlesfăşuraii; inain-



INJARCHIVELEIFIŞINEULUI 2% 

tea vederiloriă: tablouri cară: de.:cară-“:mai triste și mal -sfâșii” 
tore=: Teritoriul: păstrată :de strămoșii: noștri -prin'-lupte :'de 

„Secoli; invadată» fără:'de:.veste,;:fără:: nică. o''considerâţiune de 
drejtulii: ginţiloră, de..o 'numerosa: armată .Tuss6scă, : care: ocu-, 

„pase .cetăţile::despre Nistru şi. pășia înainte, .dicândă că voesce, 
sătrecă:spre Boemia:;:— domnulii.:Calimach de la Iaşi şi Şuţu: 
de' lu: Bucuresci, căutând ,asilii iîn: cetăţile: şi în . taberele::tur-. 
cesci ;:-='alţi domni! venindii: în: furgânele” russesci':spre a le 
ocupalocurile ;— Divanurile,:: transformate“: în. nisce .biurouri 
essecutive':automate; lucrândii -: sub - ordinile:-generalilorii ruși, 
cari! din:când în când se: premeniaii:: în: dictaturele: loră ; —: 
Boierii . țări, nedumeriţi : 'în ale: politicei, fără consciinţă națioti 
nală,: fără ăspiraţiuni certe, “orbecândii când spre Muscali. când. 
spre “Turci, hișcați: de. singurul: dorii: ca să se. mănţină în: pri-! 
vilegiurile lorii : și :s8- apuce funcțiuni : aducătâre de: venituri şi: 
folose -bune'; —- cetăţile despre : Nistru . apucate : prin. 'surprin- 
dere: iat: cele despre Dunăre assediate și: mereii hărţuite.; 
locuitorii din orașe: totă: d'auna : ameninţaţi de sabie și de focăi,: 
și tot-d'a-una cu carele de bugage. gata spre a emigra; —lo- - 
cuitorii din sate''siliți.a'da fie-care: ospitalitate la câte 5-6 
soldați, și a-i nutri. fără nici o plată oră cât ar fi. voitii să stea 
in -miserabilele lorii: locuințe;istorși până la cea din urmă pa- 
săre saii vilă, vană la cea din. urmă bucată de mămăligă: saii . 
picătur ide 'vinii; —- satele din raialele cetățilorii;: frumose, bo- 
date -şi. prospere sub: auspiciile -garnisânelorii turcesci, atunci 
căleate, 'prădate, arse și» distruse, sub - motivii că locuitorir lorii:. 
sunt spioni turcesci ; — țăranii merei recuisiţionaţi, . mereii 

esecutaţi pentru transporturi, puși la fumii și pârliți la foci 
de: împlinitoriă: dăriloru, ajunși la. miseria cea: mai estremă, pă- ! 
răsindu- -Și în „cele - din urmă * căminele spre a emigra; în alte: 
eri; i— eată puţine tablouri, cari. totuși poti: da o: idee despre 
starea deticăloșie :u, nefericitelorii țări :române. iii: 
1: Dar: s6 luămii. » lucrurile : cu: "Puţini mai Dainte de- venirea : 
acestei 'ocupaţiuni, Da iu : 
„rţ:j Maui sai it 

  

“După! teăctatulii “do! pace: iclierată la: laşi: între: Turcă ș Și: i Ruși



       
la aul” 1802, “stipulăndu- e'că domniile” “ăvilorii'”: romăne! 

se! “dea! pe câte! şeptă: ani: (și anu se putea Schimba Donnii: ări 

tină vădită), în: “Moldova” se niimise Alesăindru - Vodă”! Moruzi 

Tar în Muntenia” Constântin Ipsilante; Ainiândout: aceşti “Domini 

păr Gă “predestinaţi să inaugureze 0 eră'de pace! "si de' prospe: 

jitate” putândii” să mai: vestile 'de bântuirile incursiunilorii coteloiti 

uebele ale Cârj aliilorii uşii Pasv endiilorii:: Locuitorii, Săiilihdu: se 

pe! “timpi: de două ani "de Oti- -ce: imposite după” uniti: “hatișerifit 

al Sultănuluă (a. vecunoseinţă pentru! suferinţele c6 indurăsetă 

şi buna credință cu "care! 'se “purtaseră: către“Ţurcă în răsbo* ele 

anteriore), satele - începuserii a' se întemeia șii imbilșugs urca! 

pătrunde până și în' “bordeie; Nuihiţii 'Domni: însă nu apucuseră 

să * implinâscă „pabiu ani de domnie și! de!io-dătă “se: simţiră 

ânenințăţi, nu nuimăi a fi destituiţi, dar şi! omoriți,: bănuiţi” că 

ar vânduți Muscaliloriă. In “realitate bănuelile:Pureilorii nu prea 

eraii neintemeiate ;.: căci defecțiunea lori: Si dati :pei faţă. în 

dată ce vădură că aceştia s'aii decisii să ocupe Principătele.: Porta: 

atuncea i: :a înlocuită, uumindii în Moldovă" pe Scarlatii! Calimachit 
iar în Muntenia! pe” Alexandru Şuţu: “Aceștia - însă, după abia” 
dece dile: de .domnie, se Vădură * “nevoiţi a-Și părăsi tronurile, 
fiindă- -că Ruşii: înaibtaii cu păşit” răpedi. spre. at'ocupa: Princi: 

înlocui, până. să vadă ce 'se.vu ulege cu r&sboiulă. se iuvârtiati 
de: 'colo: până "colo prin taberele : beliveii: ante, “unii în'icele. rus- 
sescă, iăr cei-Valţi: în cele! tureesci,:jucândii mal multii roluri 
de” spioni, în serviciul “unoră 'saii altora; aa iti sh 

patele. De aceea atât Domniă- mazilit, "cât: și cei. destinaţi: a-i 

To 

-p urcil, “cară” se: [ineati | în defensivă: ini cătăţile dej pe malurile 
Dunării, audindii de înaintarea Rușilorii, ati 'cugetatii să ocupe 
capitala României: "Deci vre:0 dece mii, sub comunda lui:Aidin 
! aşa dela Giurgiii și a lut Chiose: Chehaia - dei lu. “Pusciuc, 
cuprinseră imprejurimile: Buturescilorii.:! "Ai, după . pl ecarea lui 
Ipsilante şi a celoră. mai: mulţi . boieri: greci ce :se:.țindii de 
citrtea: lui, boierii : pămentenă, după: recomandaţiunea.- chiări, 
luă: :Ipsilante, constituiseră, unii, guvernii,. „Provisoriii. „Cu tote 
acestea „venirea. 'Purcilorii și uudirea despre. + inaintare ai Mu az 
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itorăi estate, 0; adey drată, panică, Bing, că „58: “redea că 

toți, oferi, şi : neguțitorii mai. “cu. dare. de. mână, stai, cu "paz 

gagele încărcate, în care, spre a se putea. trage, la munți : sali a 

trece „frontiera. In interiorul oraşului. Cu tote aceste liniştea: 

era; neturburată.. Autorităţile conștituite, ajutate, de “puţina, pu- 

tere, „armată înființată, de; Ipsilant în puţinele dle ale. domniei 

șale, compusă, din, vre-o trei, „sute; de: Harvaţă, aventurară aduşi 

din. provinciile , creştine , de peste Dunăre, „ținea, buna, ordine pe 

cât:.se. putea. Turcii Woiră. să. desarmeze:. acestă mică armată, 

vădend.o „compusă; din, Omeni ce le „inspira bănuele.. Harvajii 

decişă - a, se tinea în: „defensivă până - la venirea Rușilorii, după 

cum, le, ordonase - Ipsilante, : pe . care: ei toli de, Domnii legi- 

timi îl. „considerati. Aflândă că; Ruși, ati 'ajunsii Ja Urziceni, o 

delegaţiune de: boieri, în frunte. cu. „Banulă Costaki: Filipescu, 

a fostii trimisă înaintea: lori: | „Acolo: sai presentatii. înaintea 

Generalului Miloradovici,.. care comanda corpul. de dvant-gardă, 

al. Ruşiloră, rugându-se. ca să -grăbescă a veni la Bucuresci, 

unde sunt aşteptaţi ca liberatori,. Miloradovici “ trimite înainte” 

pe: Vodă Tpsilante” cu câte-va, sotniă' de Cazaci ca avant-gârdă. 

Turcii: când ati zărit. cei întări, "Cazaci - ivindu-se despre Olă- 

nita.(1),:aii dati alarma 'de retragere. Harvaţiă,. eşindii din Mo-: 

hastirea In. .care se baricadase, se năpustiră asupra. invaligilorii 

şi: bolnavilorii din „post- -garda . turcescă, ş şi măcelăriră : vre- o mie 

de '6meni ; apoi tăindu-le ; capetele, ai. făcută cu ele, după da-; 

tina din ţera lorii, piramide la intrările ' palatului domnescii,: 

preparatii pentru primirea. Generalului ; ; în fie-care: capii infip-" 

sese . câte o luminare aprinsă, care, . după cum credeati ei, pe 

| întunereculii de sâră când avea să intre Generâlulă. în orașii,. 
trebuea să-i facă mare plăcere." Generalul însă, departe de a 

se: fi. „maulţămitii de:asemine ovaţiune, s'a supărată forte: multă, 

s'a infioratii, şi a refuzati de a: intra! pe: 'poria. palatului. | Ba-: 

nul Filipescu, care; „iasoţia, pe  Miloradovici în „trăsură și ca. 

30) 9! "cârciuină * coperită cu: elane, ce epa la! jmgetea, poşter - dintre, 

Bucurescl: şi Şinarilita,.” :-+ ma ai i acuze EI
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cunoscătorii. de . limba... francesă, îi i ţiniise lovărăşie“ ai tut 
și “utilă, „profită. de “ocasiune,;pentruie cu:'să“lă' atragi în: gasdă la 
densulii. Ac6sla îi convenia -pentri multe: calcule : întâi pen? 
tru ca. să potă. scăpa, de ponosulii ce apăsa: po'eapulii săi (după” 
indicaţiunile: consulului. „Pussescii). că'eră parlisanti al 'Lurciloriă | 
ȘI. „APoĂ,; pentu. ca. st sea însinue.în- favorile : ocestui mare per? 
sonagiii,. „ce, Venia „ca dictatorii în “ţerii.: Miloradovici, câte “ări! 
atuncea nu: „avusese, timpul: a cugela: la: „denunţări : și intrigi, 
primi invitaţiunea. şi: se coboră în somptubsa casă. a' ilipesculuiii 
Acolo îi eși înainte: Și- “Ii „primi una din. -ficele - Banului; caio! 
(după. cum. dice: cronica). nu j€ra prea frumsă,. dar prin” edu="i 
cajiunea;: ce. căpătase, „Prin »spirită şi, prin : graţii, era: cea maii! 
distinsă. -personă. din, -Bucuresci. Milor adovici nu: numai” că! ni 
gustatii mulţămirile. ospitalităţii - „cel. maj: “cordiil;, dar-în” cu 
rând s'a. fermecatii: de, grațiile : tinerey. feie. Elă: ir, făcă “ciwle) 
cu ussiduitate, promiţându-Y „chiar a o: lua în: căsătorie, .fiind- că) 
el. nu, era însuratii. Nu se :scie daca fata a cerutii “consiliul: 
și permisiunea. tatălui ci dea primi propunerile “lui Milorado- 
vici ;. dar, este - “de. credutii. „că. Filipescu, . pentru : interesulti ce 
avea . de a, captiva,. pe: Miloradovică în favorea sa, a: primilii “si-i! joi! 

tuaţiunea, În curendă; orașulii întregii -a 'sciută : că fata lui Fi 
lipesscu, seste amanta, lui Miloradovică, iar pe: Filipescu, Ta vEdută 
investitii cu demnitatea: de. președinte de. Divanii: și și. cu puteri i 
nemărginițe în sgmipistraționea, jărei. i E „i tout 
 -Milora adovică, so, ved 
prea, june, spre a îndalci, pe. Dulcingea: „Sa; “lăsă ocupațiunile 
răsboiului în, grija. altora şi în“-planulii al, douilea, „Spre: sei! ocupa, mai multă. de distragțiunile sale . galante..;. it cibieah e i ie 
Casa lut: Filipescu se făcii ;legănulii -veselici și.al desfătărer. sin 

rândurile somptuose,, balurile, să. succedaii : "fără întrerupere sd iar, ilasteulii Şi, fericitulii eurtezanii să: distingea. între toți, ca-i! 
valerii și; ofiţerii prin adresa. sa pentru danțură- şi prin saltu- 
vile. sale, extravagante: "Preocupaţiunea'- sa pentru” petrâceri a m6rsă până: acolo : că, pre când armula de sub 'comanda . Sa. se”. „decima! de irupțiunile 'Tuvcilorii din Ciargiti, ' elti „ cerea de la: Poters sburg “ maistri de danţă, cară să. învețe pe cocâne a dana, o

a
 
P
P
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NU) Cadrilulii „englezesc, Mazurea. și” :Căzăceseali! fiii ia “sant 
atuncea. nu cra în; usi: de-cât-danţurile: jăţionale': : “Hora: „Chin: 
dia, „Brăulii, Bătuta,:. Ş. €..1:.'Trebuea': dar''să se aducă maistei 
de, danţii: pentru,ca.:să -organiseze.bulurile după modă russâscă;, 
reservându-și, Gieneralissimulă: sărcina''de' a da lecţiuni” amau 
lei sale. „Daca:; ;scicamii-:russesce, aşi [i avut: plăceraa ai da Jec-“ 
toriloriă, mai multe detailuri despre dossaruli maisiriloriă de danţii, 
„be; Limpulii; acela se: vede că. capitalele” jărilorii: române, și” 

mai „alesii “Bucurescii, » possedati tipură de frumuseţe mari si! 
fermecălore, Generalii şi! 'nenum&rata. . mulţime de! ofiţeri: ruși, + 
adoratori..ea totă-d'a-ună af: sexului: “feumosti de Și nu: soieaii ) 
pe,atuncea. limba. francosă,i: dar avură talentulii a scole tote 
framuseţele de: prin 'ginecee. și ă le: aduce la. balury; şi în: cels” 
din. urmă, sLOȚĂI își -- -găsiră amante și: ţiitoră, isus bătrânii? 
Cutuzov; „la“ etateu de'7ă ani, după: spusă! 'eontimputanului săi, ! 
Comiltelui „jângeron, a. cădutii în veltorea amejitore a valurilor Ă 
Afroditei (1). :- at 

. - pare 1 : . - a E . ii ri, msi Tai a i . o. a - m ri, 

   

  

  

     

    

Impări atuliă,  informându-s -se . de miseriile: ce se petreceti în 
lagărele: armatei: sale, a trimisi pe Mar eșaluli Prozorobski pen ! 
iru'ca să îndrepleze lucrurile: “Acesta, ca bunii administratorii, î 
a ,despărțitii + administraţiunea” militară! de: cea civilă : pe miti 
lară;fi-a lăsală sub! comandele- lorii vespective, iar. peste” câr-. 
muirea civilă a ambelorii țără a numitii:ună Președinte, pe i 
neralulii- maioră-- Cușnicoy, alesii dintr “Senatorii Irperiuluă, 
«„Acâstă :numire pare: că u':datu''6re-căre speranţe de. indrep- | 

tare pentru afacerile: țărei, fiindiizcă':. primulii: dossaităt : ce amii " 
deschisi Pamii vădulii! cuprindendii” adrese de. felicitare; Și de:” 
monstraţiuni 'de: supunere îşi: fidelităte! din - partea. “elerulur i 
boierilorii” din ambele * țări.” Cușnicov a. numită "președinte, ali 
Divanului Moldovei: pe băurânulit” Jordaki Balş care, nu târgiit, îi 

. . . ma mr . - 1 a Ea poe Ni para : „ri opta a . , 

  

   

(1) La ună bală data în onârea. A Iu vândă o: porsână” tonără şi- futi 
mOsă, a întrebată, pe,C. Varlam, care, era . vice- -președinte ală- “Divanului 
şi Visioră, cine este ŞI daca „pâte, face, 'cunosciuța el. Varlam, T-apresen-,: 
tato ca iepâtă a sa. A! doua' di soțul iinerel "femel, ună anume 2 Suie | 
a dus'o-insuşi 'şi'a! lăsat'o în iatacul "lut Cubizov, 1: 

re
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imuândăi fu înlocuită. de Tordaki. Roseti,. Rosnovanu:; In. Muntes 

nia,. după. stăruințele ; lui Miloradovici,, sa. numiti, Banuliă ,Fili- 

  

peseu,; carele, la. “andulii: său, a. compusă . Divanulii - din rudele, 

amicii. şi cre caturile: «sale j:iar tote funcțiunile, - (cară după « datina 
de pe.aluncea. se; da pe câte unii anii), aii „fostii date: la,ecă 

ce. oferiaiă mai bunii. preţii, la, 6menii cer, maă - rapaci,.. mul 

Avid, și mai :imorali, cari aii- aduşii :ţera la. sapă... de. lemniă, 

lamgeron, despre ale căruia Memorii. amii „vorbitii, în, vederea 

lucrurilor si: a societăței. de atuncea, dice :. «Nică - o descrip: 

«|iune nu pâle să5.se apropie de adevării, voindii a spune. ce 

«sunt împiegaţii Valachici. . Escesuli . imoralităţii” lorii, şi: mai 

«bine .disă, al scelerateţei . lori, este și. întristătorii şi revoltă- 

«torii... pentru . umanitate. „Numirile „de - ordine, de „justiţie, de 

«probitate, de on6re, sunt adese- -ori uitate. În Valachia se cum= 

spără tote. funcțiunile, adică se plătesce dreptulii de a comile 

<cu -impunitate -tâte crimele. Oi-ce funcţiune. îmbogăţesce ră- 
«pede pe celi ce o.capătă, şi peste. unii anii trebue s'0.pă- 

<răsâscă și so cedeze, altuia, — căci și: acesta este unii abusii 

<al acestui guvernii monstruo-ii, că ori-ce împiegatii „nu.- stă 

«mai. multă de unii ună. înu'o funcţiune ore care; atunci. elii 

«vine.la Bucurescă spre a trăi într'unii luxii nu numai desfră: 

«natii dar: şi de rău: gustii, risipesce .răpede. fructulii răpirilorii 

«sale, - și. după. doui-ani de inacţiune, cumpără iarăşi 0 fune= 

" <ţiune și se: îmbogăţesce din noii spre a reveni în- capitală ca 

«să. se tolănescă în același luxii... Jafurile, furturile, crudimile 

<impiegaţilorii valachi,. nu sunt nică : secrete : nici colorate :de 

«vre-unii pretextii „Ore-care : influenţa baniloriă în procese, acaz 
«pavarea -grânelorii, nu sunt de cât.mict . mijloce -.totă-d'auna. 
«întrebuințate, dar forte secundare. Sunt altele mai productive 
«cari. nu sunt. scăpate din vedere. 'Țâra. este. împărțită în di- 
«stricte; și fie-ce .districtii e guvernatii - de unii administzatorii . 
«numită, ca în lhussia,: Ispravnicii.. Aceste funcțiuni ati o taxă 
«mai mare saii: mai mică, după ceea ce.. potii să .raporteze 
«boievilorii curi: le cumpăr ă de la membrii: Divanuluj. Isprav= 
<nicii sunt despoți: în. iurisdictiunea. „dorii. EX iati fără ruşine 
sati interesii, de la: oră-care ț&rană,, scule,..; vite, bani, :ori-ce . 

HR) 4 t,
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«rletescă!: rază sg “fie autorisatii: prin: vre! li lege sai "ordinii, si 
imparte: Suma: “acâsla'cu “membrii "Divânului. »:Daca- (ăranultt 
<tuteză 4's0” opune! la. aceste: essacţiuni, sati a se plânge; este 

dintemnița i, despoiatii, “biitatăi și . torturalii cu “case: 'alese; 

<înicare: adesc-ori more, ::saii: prin o - vafi inare - de: 'crudime 'a 

<sbiiiloiii lorit;-vede -torturândii! înainte-ă pe' soţia- și pe copiii 
=s872"Postulti” unui : Ispravnicii “aduce: până | a:'8000': galbeni 

evenilii pe: anii. Tae gi 

ăi “«Capulii poliției 'din”: Bucuiresci ! se times “Ag -El "este 
zei te: o-dati':protectorulii. hoţilorii,i găsduitoruli farturiloră, "și 
ticeste “oneste ficțiuni îi aducii ca te - 15—20 i mit salbeni. 
pei anii. papa aa a aaa Ti 
e 

%«Spatarală iitreținie o! miliţie: :de: Acniauţi. -spre a urinări șia! 

zprinde'- pe: tâlharii:c6 “bată: drumurile:- și “pădurile : "Arnăuţii 

zinsă” “sunt” cei cari fură şi: ucidă, și împartă - adese-ori 'veni:: 

Ituile lori: 'cu'Spatarulii: În'anii buni, “folâsele'sale” se  socotescii 

ila 15:miă: “galbeni, îi ti piete art i a 

i In” fue Pivanulii; compusii: diniunti:: răare Vistierit:-= te- 

28 saurariti = “care este priniulii membru, și de trei sati patru icon: 

a iliri; primesce: fățiș o retribuţivne de. la “fie-care împiegatiă;: 
asi! “ast- felii işi fâce' unii veniti de la 30 la 40: mii de galben, 

Se: "înțelege ică acestă! funcţiune este. lorte căutată... 
a! ii ; iati tit i: î Bi pari pu pi 

  

a Mii pi 

“Na! fi:exage rată păle: Comitelg : Langeron: aceste" lucruri şi: 

fapte, fiindă-că” în: 'adevării''elii. vedea: forte! răii societatea: bu-: 

curâseenă. “Eli” în! toți boieri : vedea trădători: și omeni vinduţi 

Vurcilori.: Dai până la'0 desminţire . seridsă a âcusaţiunilorii 

hi, imalte.: trebue. să “le. şi: “eredemii, : fiind '-forte * probabile 
ini "alesii ! pe timpul acelă;:: când: moravurile. erati: lăsate în 

YGia instinetelorii;/ neinfrenate: nici 'de' legi nică de educăţiune.! 
Acesta' amii“ constatatii prin: unii -documentii olografii şi auten- 

ticiir ec amii vădută 'într'unulii din dossarele “ce 'amii avută sub; 
Gili Căti6 capbtuli - anului 1808: 0: cclă' dă boreri:: rădică. 0 

dolGânţă' teribilă “denunțândiă,s în! 22 de:punturi;:o.:serie 'de abu- 

6
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su? "me mai” 'pothenite.: "coinise: “ae! Banul: “Filipescu” cu cotătia 

să; cât-a administrată” “pâra; cerândii'” ca săi 'se' tragă la respun- 

dere' aceşti Gmeni cari ati, abusată ? de' putere ace Ji sa fostiăt 

datii pe mână. Subserisă “de Banulit Manolaki' Kreluleseu, Da 

nulii' Cost. Ghica, Vorniculă Grig. Ghica (care la 1822: ajunsi 

domnii), Votniculii “Constantin” 'Bălăcânu! Vistierulii Const. Var 

lama; L.ogofătulii” GC. “Samurcași Logofătul” Lonii Comănânu' şi 

Vorniculă “Manolăki, acea. doleânţă trebue să fi făcutit efectul 
să; căci: după aceea. "Banul Filipescu” a” fostii, du numai iii 

lituratii- de la putere, ' dar chiar essilati „improuui cu “familia 

sa la Ecaterinoslăv, în Russia, 180 vers "dincolo! de” Odessa: 

Essilulit: stil însă'se vede că n'a “fostii casoeutaui cu urgie căză- 

cescă, fiindii-că a fostă” toleratii să-șI “facă! 'prepar alivele” mat 

multe qile, iar” avuţiile” lui" mișcătore -să 'şi-l& ica 'cu 'sine în 
cărcându:le în 40 care mări. După. doleanţa mai 'sâsii citată, 
se vede: că. abusurile! ati "fostă - enorme: : provisionareu armatei 
cu grâne, vite, transporturi, fânuri, cherestele, lenane,. recuisi-: 
|ionate în (ră cu “modul celă mai: brutală, a 'datii prilejii' de! 
unii traficii scandalosti: între” generalii “ruși și funcţionarii gu- 

  

vernului inauguratii de Filipescu, aleși toți în genere dintre” 
Omenii fără valore, fără - cunoscinţe, fără -patriolismnii, fără: 
onore, fără merite. be la cei mai săraci se' recuisiţiona totii” 
ce se găsia, iar cei mar cui dare” de mână cumpăraii scutirea! 
prin mită. "Banii Gară 'veniaii de lu împărăție, în locii să ajungă 
la |&rani spre plata farniturilorii * ce: “dedeseră, se duceaii de! 
umpleati pungile lui Filipescu: și acoliţitorii să ; țărânulă când: 
era "chemati să ŞI primiescăi! “lata; “dacă primia 0 rublă, ude-i 
veria că a primiti! dece, “mulțămitii că 'a pututii pune mâna: 
pe una, “Greutățile îndurate de. populaţiune ai fostii atât de: 
apăsălore, essac țianile: atât; de strivitore, în cât: la finele anului: 
1809 su constatată: că. în. cursă 'de două! ani precedenţi popu-: 
laţiunea s'a împuţinatii e u"'dece:miă de familii ! Cine scie' câţi 
aii muritii de. fome şi ae. epidemii ! Cine scie câţi și-au luată 
lumea ?n capă și sait espatriată pentru ca să împopuleze pu- 
stiiurile de. peste Nistru sai văile: Serbiei şi Bulgariei ! 

ea Tai : ri . i Po in „Si „need [EI
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an, „dpsarelă; ce; 10; „amii, av vutăi înainte; ni, m ami vădit ler 

rile relative la 'condamnaţiunea lui “Filipescu: „probabilă că aceste 

„Vor. fi atlâncii în alie, dosare. pe cari.. nu le amil „nimeritii 

saii că, nu le. ami, putatii cili fiindii. scrise. russosce. Nu e însă, 

mai, puţinii: adevărat, că, cu Lt: protecțiunca.. ocult co. '0! că-, 

păla. D anulii p ilipescui prin . influenţele, Ii Milor adovier,. 0: an- 

ghetii. „Mare: „Sa. deschișii, „si grenlatea acusaţianilorii! apăsa, 

asupra . colegilorii Şi afidaţilorii si. Generalul “Cuisnicov, nu- 

milă, ca, Presedinte al guvernului ambelorii (ări după recoman- 

daliunea lut, Prozorovski, pote, că a fi datii essemplu-, de, 

severitate, “daca boierii. “acusaţi n'ar: fi ati la, "mijloculii 

corupţiunii. De accea “ancheta a, tări igăiti multi, şi stăruinţe, 

ai, fostii se. vede forte. „puternice, pentru” cu să se: facă, leu 

zile musama, ca să nu, ajungă de „rușine - alăţi, boieri mari ăi 
țărei,. supuindu-se la xespunderi saii. pedepse . pentru” novredni:, 

cele lor fapte. Chiar Divanul, primeniliă în urma: lui. Filipescu, 

intervine către Cușnicor. (1). arătândii: că eci. puși sub anchetă, 

propunii. a da de bună „voia: lori: :120.. mii. taleri, numai să în-. 

celeze urmărirea. ce; este. asupra. lorii,. de, și. se sciii „inocenți, 

Divanul opin6ză a se:primi oferta acâsta, sub' motivii că ar fi 

și. de: “mare “înlesnire - “pentru. Visterie, care atuncea se afla 

sleită de resurse. Comissarulti russescii multi timpii hesită: cal. 

cula: “pote că era prea mică suma pentru nisce, boieri. așa ide. 

. mari, ca. să se plătâscă cu atâta de mișelii așa de marii, “Acâsta 

sa și, „vederatii, „eăcă.. peste, „cât-va 0 Su 

  

„impii primindiă. o Suplică, 

subserisă de.cei inculpaţi, (Paharnicul Scarlată Mihă :lescu, Mi:, 

halaki Filipescu, Costaki Girădiștenu, _Coslaki: Ștefănescu, Ure Ă 

gori „(irădiștâuu, In Cocorăsicu, Velcea Pitavalii,, Coristantini, 

Brăiloiu, Pană Costescu, și alţi două ale cărora seranătuiă sunt 

nediscifrabile),.. prin, care - propunii, a, „xăspunde 150; mii de tă 

eri, Comissarulii | russescii . „pare: că a concesii, fiindă- -că | "de 

dessbtulti semnăturilorii din „petițiune sc, vede deciiraţiunca, 
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suie Constantin „Varlam-(I),acare era ;Vistierii, și sV ice-președinte 
„al Divanului, „că „garantesă elii.,pontru răspunderea..baniloriti 

Dita za tata zip ini , vot cp e aa pati rii 

-ș:;În-.Moldova :mai aceleaşi i essacțiuni,, mal. -aceleaşi.: miserii. 
30. Intrunii,. dossarii amii -găsitii, o serisore! adresată ; Ministruluy 
_afaceriloriă străine:din,Petevshurgii de către;Consululii: russeșcit 
șdin. Franefortii, numiti. Beliman,.:din 25,«lulie :;1$08, :. care pro- 
sbabili. a fostii trimisi. în missiune la Iaşi;.. Acesta :pare aj de- 
:nunţa prosta purlare a Comissarului General-maiorii Cuşnicov ; 
_pe. aceşta -î) «acusa Că, a-datii jâra: pe. mâna a doui hoieri! prea 
- puţinii: oneștă și. prea,, puţini , populară .-în, |Gră. Despre;lordaki 
„Balş, ice că «ne songe;;qu'ă,: grossir; ses. linaneeş: et ă- faire 
sealir aux autres le poids de son autorit6. Son systeme fixe 

jest. guidâ. par, des impulsions. fortuites ; il. se delermine. tantot 
_pour, „tantot. contre. une; chose ; iLprive de. leurs. emplois.:lous 
„Ceux. qui ne se .montrenl assez dociles î sos voeux.> Iar despre 
„Rosnovanu, că :. este; unii. omiă “fără mică o viu /luenţă:, morală» 
s fără. patriotismă,: fără “energie, <objei du mepris el de Ja: haine 
j de. ses compatriotes,, et „est, accessible, qu'ă., Vinteret.. M v..de 
«Ralsehe parail. ne, s'âtee,. ehoisi ce 'collâgue que: pour, micux 
„humilier,.les Boyards, qui- connaissant, sa. nulite ;s'indigneut de 
„Se Yoir. maitriss' par. lui.. Pour se - mieux, assurer, de, la faveur 
- alu (enâral. et .empâcher leurs. compalriotes de faire. parvenir 
î.leurs: plaintes jusqu'ă. lui, Messicurs, de -Batsche .eL..Rosnovano. 
ant; eu la, precaution „de, placer. auprâş du Gen6ral. un - certain 
-:Matei. Crupensli, jeune, homrne sans talent, .sans connaissances, 
«sans autre. merile que” celui, de «Snigrer,, avec arL: les boşards 
îles; plus, respectables.>,. Intre vexaţiuvile comise de acești:boieri,. 
:-se aduce, ca „exemplu : unii traficii „meșteșugitii cu apreciarea 
„monetelorii. russescă. INEU intrarea, lrupelorii russeșci în Moldova, 
;cursulii, rublelorii se : fixase la ,105.„parale. | 
tai a, ze în: i m (1) Acestă C. Varlam, veci de origi 
“timpă în armata: russâscă încă sub 

). Balșii'şi demnulă 

PI E LI i 
ne, după ce a servită ma! multii 

„Ecaterina, în timpulă răsboiulul din -+1790 a rămasii în Bucuresel;.. tnde'sta şi însuratii.: În epoca - de :care::ne "-ocupămă, cl se bucura de o nare consideraţiune în faţă: cu; Rușir, „căcr “era privilă ca'Rusărni: ma ii pt i Papa po zii
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săi veolegii: ' găsescii * 0casiune să" “îmbogi ă|âscă ':: veuișescii "a 
facerea 'acâstă“-monelă să nu iasă e ese “hotarele “Moldovei. In 
curânâii apoi rublele disparii, și pe când totă lumea se perde 

“in. conjecture: pentru răritulă numerariului, Balșă şi: Rosnova- 
iniul adună în: secretii pe 'tâte cele ce sunt în cireulațiune. Apoi 
îi se” plângă 'chiar'ex de 'dispariţiunea. numerariului, arată 'nece- 

-“sitatea "de. a'urca 'preţulii rublelorii și determică :pe' Generali 

dle fixa'la'120. parale una. Sume enorme, prin acesta; -s'aii 
: vărsatii în” lăqile 'lor. private, dar blăstemulă” publicului apasă 
“asupra lorii:2! «telles: sont les deux personnes -actuellement pla- 

ii66es au'timon des aflaires 'de':la: Moldavie, et'que M-r Cousch- 

Yiicov prâfere ă tăut d'autres Boyşărds d une probul6 re reconnue : 
CĂ Dia pa 

  

  

!0!«Destrăbălarea A administraţianit, era naturalii ca 'să aducă după 
“sine; 'ca- tot-d'auna, și ca 'ori- -unde,;. şi: destrăbălarea moravuri- 

““'oriă.' Sentimentele cele frumose, de virtute saii de morală, nu 

: încăldiaii. inimele societăţii, Par ecă și sentimentele pietăţiă re- 
“ligiose dispăruseră. -In : adevării' nică biserica nu mai inspira 

“vespeetii. In Muntenia, clerulit” pare că se afla într'o' decadenţă 
“lamaentabilă. Mitropolitulii din Bucuresci, . care 'presida' câte '0 

“dată 'Divanulii, venia adeseori: înti'o: stare de beţie: grețosăi. 

"Spre: a-i satisface poftele :cele desfrânate, elii preoția pe ori'ce 

“ţ&rânăi ignorantii penlru o plată- de trei. sai patru: galbeni. În- 

“unit 'anii-: elii a preoţitii - (după afirmaţiunea, lui -Langeron) 

peste . patru” mii de“ ţărani “proști, cari alergaii': ca“să-și: pue 

“poteapnlii: pentru ca, sub elii,- să. scape de dări și de -recuisi- . 

tin: In: Moldova, unde. Miteopolitulii Veniaminii se 'vetrăsese 

la:  moiăastire, "ur" mitropolia era” cârmuită: de: unii 'Erarhii 

“adusi de Ruși, clerul nu: “mal avea nici'unii prestigiii, nică 

-:0! infnienţă morală. Boierii bătrâni, măi “alesii cei de 'starea 

Catâiăi considerati instrucțiunea ca lucru de prisosii pentru” fil 

„lorii (1). Puţini din bău ini e cszela ca să îndrumeze pe fiii lorii 
EI Sa ii Tai iti, Pi I a. NR 

an (1). Tatăna mieti în spunea că înte? o Duininecă, pe a 1814, ducându: :se, 

s:dugă 'obiceiii,' la Mitropolitulii ca s&- X sărute mâna, a vădutii pe bătrânul 

nJordaki 'Rosnovanu; care i-a:'presentatii. pe unulă. din fir săi, de curând 

întorsti de la Paris, unde a fostii şedutii șese ani. Mitropolitulii. Vasin-
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2 Spre” ocupaţiuni seriose ;: "pînă atuneeaîi nvăase : grecesce; spre 
sa fi bine: văduți: de. Domnit greci îi acuta; îi puneaii să învețe . 

5 russesce spre a 'se : înțelege cu Ruşii: Cat despre cultura inimei, 
- CiniGi0 “preocupațiune': "Lineriinea sc: lua după” essemplele ce ve.» 
nzdea. la “bătrâni” Sail: după instinelelo” naut ue. A ajunse la: fune- 
“țiuni, a: face: avere: cuori- -ce! unijlocii, a-și "satisface poftele! și 

ga iv anitalea : GL idoalulit euro se. urmărit “pe atunce a! 

  

Pa Ti pei o ata Pip Sai ti beci Ep irtisi pai = zii - ia pia 

ia 0. asemenea. slave : psichologicăi nu: putea “de câl să stimuleze 
finstintele cele rele:. Get..ec. nu-puteaii! ajunge lu fancțiuni,- “n6- 
îi: possedândii sentimente de: datorii: morale: nici vaplecări :spre 
tntmuncă: onestă, ulergaii la; mijlâcele: cele violente: la: înșelăciune, 

=: la: răpire, în fine chiar. luerime.. Făcătorit: de: rele, organisați 
uiiîn ibande,. aii: începutii: a. rădic „“capelele în" mai -malte: părți, 
„oprindi călătorii pe: druimurile :mari, călcândi case, prădândii 

şi 'omorândii pe cei: ec-li.se opuneaii. (1). - Asemenea - bande 
-cutrierati; mai cu'is6mă Moldovai ; căci: Muntenia! fiind. ocu- 
ar ee de corpuri de .ostiri: nat! -compaste și. aflându-se îndesiuliă 

  

i:.prădată şi: dei Turci, și de :Ruşă -şi:de- boieri, : hoţii: nu mai gă- 
Sint prade.- Generalul: Cușnicov, * Preşedintele guvernului -am- 

„! + învățată a vorbi. franțuzesce, — N 

2- beloriă. Principate,. cerea: cu stăruință,, Şi chiar cu: amenintări, + Divanului: ca să Tea măsuri “pentru. prinderea. hoţilorii, flind-că iiiși convoiurile 'militare 'se: vâdeaii adese: oră“ amenințate. Nu era "1 însă ușorii a essecula. unii; ;asemenea': ordinii. -Bandele erati or- : "Iganisate den capi temerari şi inteligenţi; cele 'aveaii ramificaţiuni “chiar. prin orașe, :și încă“ printre classele de susii ale societății. - Apoi impunilatea lori era! asigurată și de împrejurări. diferite : : o, 
pu 

dar pe “când junele nu sciă cum. s'0 în- 
erplexitate. răspundândii. în loculă lur;: A 

"trebalii ce-a tavăţata | pe' acolo ? 
„icuree, tatăiu săi îl scose. „din p 

Vumal a Vvorhi ? = Ce trebue ina! multă ? Rosnovanu n'are nevoe d'a inv dia carte: avemă logofeți cari să ne ci- tâscă şi să ne serie ce ne trebui, — Să vE trăescă ! dise suspinânaă Mi- “ tropolitulii. — Peste o lună, iarăşl într'o altă Duminecă, a venită Rosno- vanu. cu. fiul, săă, denunțândurlă că s'a păz ânitu, c că pu va să. scie nic „de, biserică, nică de posturi, „nică 'de Sfinți, şi rugându- -se ca sg. , “molitvele Sânlului Vasile!" VU. tompor a 
(1) Dos. No. 1405 din 180% și No. 1647 iu 15101 Ti ae 

itescă 

 



IIS ARCHIVELE CuIȘISEL a ar 87 

em întâiti,, că «guvernele, locale.; ;eraii «islabe:șii:nu'idispuneaii- de o: 

o:Poliție. bine ;organisată. saii deo putere; armată care 'să urmă- 

„PESE „asemenea... „bandiți“; puţinele .: forţe : de, cari -: dispuneait: 

„abia ajungeaii, că să ossecute, împlinirea .dăriloriă..și . reenisiţio- 

-»NaPER „provisiunilorii pentru: „armata russ6scăs; =: al :donilea,. 

i pentru, că .hoţiă. maveaii dificultate. de a găsi adăposte. și gasde ; 

| țăranii, săracă jşi „sărăciţi, de essaeţiunile celorii: de susii,; le ofe- 
viaii ospitalitate bnenroși, fiindii-că le făcea şi lorii parte din 

oxprădile ce 'dobendiaii.; Din câte-va :dosare:ce mi aii 'venitii sub 

-0,0chi,:itunii! pututii: vedea: că: capii :de: bandiți cari s'aii:ifăcutii. 

«mal. îngrozitori:eraii :. unii “Ilie : Catargiu; fiiii:de boierii. vechii. 

:udin Moldova; —'unii; Constantin Cantacuzino; fiiulă «. Serdaruluă 

ivsliie;; Canta (1), eunoseutii inai : bine:sub numele" de: feciorulii; Bo- 

: mâneci, — unii. Stefani:Bujor, -originarii ;de: pe lângă Nistru din 

adu Bassarabiei; ajunsti;:legendarii “prin cântecele: populare, 

iuni. Bănucu, căre pare a fi originariil. din. Vransilvania — - 

-1: „unii ;Copuzu, originariii -din,. Albania, "și alţii. “Bolerii;: cară. îm- 

îi brăţișaseră „meseria :de;; lălhari,-pe la moșiile:loră. avenii. lucru- 

- „rile, organisate . anume «pentru, între prinderi criminale. Oamenii - 

si lori; atrăgeaii pe; neguțitorit vre cători! :speindu-le: că. la. „curte 

sunt primiţi şi: bine. ospălaţi 'ori-cari, călători ;., acolo, daca se 

i edea,:etiraii :bană,uoraii : omorăți si: mistuiţi. prin - pimniţe şi 

zprin tufișurile deprin: grădini; Pemei. și. fete. violate» sub ochii 

_,esoţilorii, și „nl !părinţilorii,. legaţi:: mai; întâi și. apotuciși, şi alle 

de :asemenea. crime înfiorătore, se fiăceaii “cu . celii mai. mare 

jijsânge, rece, „fără. a causa, autorilorii! lorn-nici măcar, insomnie. 

„Lucru nai, curioșii : că, în-; asemenea crime, se. amestecaii și 

- muierile. Mama. lut Cantacuzino, prenumilă: Românea (după 

„ui moşia „Bomânii), cocon mare, care:de la :moșia ci: se ducea 

da” Roman, la visite,? însoţită” tot-l'a-una de unii. tarafii de lău- 

: 5 tări Și: “de: douk-spre: eee, “Arnăţi e călăi, lua parte activi da 

  

    

    

ri - og pi tei, i a i 

| n, cele. din, armă, ; seu, ajutorulii Cazacilori, organisăudi- se 

“U) Despre aceste, "taiitag: Laiigeron "dice 'că! 'ceca ce "va făcut ca să 

se aventureze lâ' ăseminea "fapte a! "fost: desperarea în care, Pa adus! Soția 

sa dându-se în relațiunt de desfrânare cu „gener ali rusi. 
falsi fe „i 

  

ji 
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piei pt pala lee ali boa ee a ea a i 

  Ta nene pe Sita 3     

potere seriose, se prinsctă, ceu mai mare! pure din hoţi. Proziusl 
ședintele Cuşnicoi: 'voka că „pri, essecuțiună. sumarie:să scape. / 
(6ra' de făcători: de. vele, şi e a informaţiuni despre servieiile.... 
gelațilorăi; sati: carnificilorii, “'Divanulă. Moldovei, + răspundea. (Ii 
că “asemenea serviciu! nu “osista, nică a. esistatii vre- o „dată în. 
ț6răi* fiindă-că' himeni” nu' sufere să aibă - asemenea . enenghelmi. 
(profesiune)'. si că! pedopsa cu more, | când! este. trebuinţă,. se 
esetulă de! către. tâlhari ce sunt în temniţă, > . ca ii 

    

FU pi. 

.. 
ÎN a PER 

: 
” - „ii “ja 

i: "Talharii, pentr iiseninătalea numelui ce. purtată căpiă, lori 
şi a crimnelorii 'ce făptuiseră, n'ati fostii esseculaţi în modii su- 
mariii, 'ci cai lostii judecaţi după. legile (ăref., Ami Vădulii sen- . 
tinţele: oră, fiu andii “în dosare separăle ; ; mi-a „părată râi.că 
nu' l&- -amii patut citi în” LOL: întindervei lori, timpulii neertân-: 
du- -me: ca să stati mită înultăi în Kişinăă ; îmi facă datoria, însă, 
a ru pe'cei ce: ar "voi să- -ȘI dea ostendlu “ca să mrgă po. 
urmele” mele, ca să: rugă chiar copii de pe ele, fiindă-că din i 
coprinsulii lorii sur! “putea căpăta materiale „însemnate . pentru ol 
istoria”! iicei epoci (2).  Deparlamentulii Lrebilor criminale în .ma=,e 
joritite"'z osânaitii pe toţi tâlharii la morte A fosti însă, se, 
vede, și o minoritate cu opiniuni mai elemente pentru Catargiu | și Canta. Părerea „minorităţii nu s'a treculii în textulii: sentin=;, 
ței, ci: înti” unii vaporii 'separalii, adressatii . Președintelui Cus-., 'nicov, în care pari a "voi: să justifice indulgenţa lori: pe. mai. “multe - considerante Şi maă "alesii pe sburdălnicia tinereţelor .. „celorii doui' fii: de 'boieri. Comissarulii russescii: îns6 a confir- matii opiniunea majorităţii. La 28 Iunie 1810 su decapitalii ;) Canta, iar la 20 Septembre llie Catargiu, pe dealulii Copoului.:; “Lopuza (3), Bujorii și cei- -Llaţi tovarăși ai lorii, -ată fostii spân- duraţi : singurii Pănuculi,: în 'ajunulă : essecuţiuniă a 'muritii în, temniţă: Essecuţiunile stai urmati în assislența comandantului; 4 rUssGscii, „Pod- -Polcovniculi Tihanofski, a, Polijmaisteuluă Cava-.! 

a 

, 
di 

  

   

      

da 

ă i [a ÎN NN E DEI Că „i 7 

(1) Lia 1809, Maiti' poi Ia 
(2)'Dos. No: 1231 'aia 1809. şi, orz ia: iz10,. | (3) Dos. No. 2742 din 181i! 
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: ue cite e dion leriă “Dicescui a: Asii! de” Oraș (D, a! “atipânulal, jărer, (2, îi 
Vornicului raci! Ana 6) 4 a “Arniașulă  € celui. „mare. Modulă,,; 
essecuțitihilorit” 5” „ictuni 'eonforină cu preseripțiunile sentinori, n 
Divanului, icare! spune că  Boierilortă, „după: vechiul obiceiii, să; a 
li să: tag! capetele: (4, iar "ptoșitilorii SE li se! curme viela prin, qi 
strengii. “Odată cu: sentința dată, „pentru Canta, sa! eendamanat) 
și Serdăi6sa” Ilinca, Muma lui, li încarcerare - "perpetuă: (5): în. 
Monastirea Agania. Averile: lobii sali decisii să se vîndă ca să 
se 'pâtii despăgubi cei ce aii fostii “jefuiţi, iar ce „Ya: rămânea, 
să. se 'dea! la” i” moștenitorii legitimi ai familiei. IE 3 

op cit ce ii paza i 

“a 

   

  

     
Anii: măi” franzărităi + “unii dosare: cu, “corespondențe | "elatiyă, si 

la jefuite! făcute * de incură Siunile “baridelorii - “lui „Pasvantoglu, IF înainte 'de' venirea Ruișilorii. Unii” Coinoreiantii din. Craiova NU- ap miti Atahasievici, —— piobabilii Serhii « sati Bulgar, favorisatăi de, j 
Guvernul: 'russescii,' — cerea, 'nisee “despăgubiri enorme; de, La a 
Episcopulii 'de: Argeș Ioil, “de! la Bănulă Radu Golescu şi de. la, 
Vormiculii Stefan: Văcărescu: Naniti! "pututăi însă înțelege, solu-., 

, t țiuneă ce's6 va fi! datii: în căusa ! “acesta :! amit „Xădutii, numai, 
ângerile acestoia că nu Sunt c culpabili 6. e 

SR Sai ri N m : ! 

O) 

hi 

“pf 

la » Aceste: isuni noiiţele:« ce “mă- -amit utată însemna în n cele dou” in dile “cat iiprejurările “mi- anii: 'permisii ca să stati în. Eişinăii, ui 
“Le- -amii spicuită numai. din l&ctura testuriloriă române. și fran, ui 
Că ce- le amă : “găsită i în dosare, De „testul actelorii scrise în, iu + ia ! 

    

' (1) lorăaki Balgăi- St Da RE Aaa i în 
(2) Scarlat Ghica. iati N aa 
(3). Alecu Mavrocordati,. ;.. ;..: - E ți (4); Tatălă mei, care a văqută cu. „ochit aceste esecuțiuni, „la care /a:u:t!: asistatii mai t6tă populaţiunea Yeşenă, îmI spunea, că călăulă care a fosti ; pusă! ca, să tare” capulă Ju Canta a. trebuitii să-l lovâscă de tre! ori până, să-l desfacă de corpi, ceea ce a “produsă mare înfi iorare spectatorilorii, (5) Incarcerarea s'a eseculată la 18 Maiii 1810, După plecarea Ruşiloră şi venirea lu! Vodă Calimach, se vede că a fostă graţiată şi s'a bucuratii., de moșia sa Românii, care pe urmă ajungândii prin succesiune 1a o, fiică a sa, acâsta a donato Spitalulur' Sântului Spiridon. pa (6) No. 1536, dia an. 1810. :. m 

    
tat 

(a 
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_Tussesce nu m'amii pututii folosi, fiindii-eă nu cunoscii acestă 

limbă. Archiva acâsta, începe de la anulii 1808, fiindii-că nu- 
mai atuncea Cabinetulii .russescii a găsită cu cale a organisa 

unii :guvernii sub. auspiciile sale în Principate. In cei întâi 

doui ani, 1806 şi.1807, ţările s'aii guvernatii în modit anor- 

malii prin Caimacamii Domnilorii greci pe cari avea de gândii 

ussia, s6-i pue pe. tronuri, saii mai bine disit prin comandan- 

ţii armatelorii sale. l)ossarele acestea, (care pote ar [i trebuitit 

să rămână. acolo .unde suit formatii, pentru cuvântul că can- 

celariele în care ele s'aii lucrati ati fostii remunerate cu spe- 

sele [ărei), se urcă, pare-mi-se, la numărulii de trei mii (1). 
Nu seiii daca guvernului russescii, saii înveţațilorii ruși, le mai 

pote servi la ceva acâslă archivă; căci, daca este de dome- 

niulit istoriei,:apoi nu istoriei russesci .ci istoriei României îi 

pole face: ceva: servicii, In” acâstă., arhivă nu se-potii -găsi urme 

despre” faptele . militar&- ale” armatei! russesci pe când-not ami 

putea urmări : multe detailuri asupra Omenilorii și faptelorii ad- 

„ministraţiunii în cursul acelorii șcse ani; lucruri - ce ne-ar li 

„de însemnată utilitate, fiindii-că noi, neavândii. dossare și ar- 

chive formate pe atuncea, o mulțime de fapte rămânii nesciule 

pentru posteritate și pentru generaţiunea de astă-qi. Ar merita 

deci, ca guvernulii nostru. să intervie pe cale diplomatică a re- 

vendica acea archivă, — saii, daca nu va putea. reuşi la acesta, 

„să facă sacrificiulii a trimite o missiune care să o studieze și: 

„să scotă. copii. de pe actele de valâre. istorică; și acesta so 

facă cât mai curândii, pre cât încă mai trăescii bătrâni cari 

sciii s6 citâscă și să decopieze &criptele cu litere cirilice; cu 

cari sunt scrise dossarele menţionate. 

1887 Noembre. 

" (1) Ami avutii sub ochi unulă cu No, 2742,
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O VECHE ISTORIE. 

Încă din secolulii trecutii, până. aprope de al nostru, comer- 

țulii de cherestele în Moldova se făcea prin “Turci. Aceștia nu 

așteptaii ca lemnăria de bradii - să se cobore la Dunăre pentru 

ca de acolo să o ducă mai deparle, ci se urcaii până în crierii 

munțiloriă pentru acâstă întreprindere. Prin satele cele maă în- 

fundate se vedeaii,Lurcii mișunândii și târguindu- -se, aci cu pro- 

prietarii pentru ca să „cumpere bradi, aci cu țăranii pentru 

ca să facă catarturi, grinqi şi scânduri, aci cu plutașii pen- 

tru ca să le ducă până la gurele Dunării, și mal departe. Unii : 

din “urcă atât de multă petreceaii prin Moldova, că în unele 

localități eraii cunoscuți și de copii : vorbeiii românesce forte 
bine şi se insinuaii atâtii de bine printre creştini, în cât a- 

dezea se incumâtriaii cu ci, botezândii şi cununândii pe băeţii 

şi fetele clenţilorii lori, Aceste velaliuni, de intimitate adese- 
ori serviaii spre bine; căci daca se întâmpla, vre-o, turburare 

care aducea invasiunea uureilorii, negujilorii Lurci se făceaii 

protectorii clicnţilorii lorii, si în multe ocasiuni și casuri, îi 

scăpaii de asupriri și nevoi... | 

In partea de susă a Moldov CĂ, p: ină a nu se răpi Bucovina 

"de către Ausiria, cru pe Valcu Câ unpulungului de mai mulţi 

ani cunosculii unii noguțătorii numit Ali Efendi,. e care se credea 

că este representantii. alii unci bogate. tovărășii de capitaliștă, 

fiindii-că avea bani mulţi și făceu unii comerţii forie insem- 

natii. Acesti Turcii era unii omii foile hunii : pungi lui cra 

totii: Cauna deschisă penlru ca să ajute pe cei nevoitși, peu- -
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ru ch s&iifacăzori-ceilDine;r-de aceeaelii: se;bucuta de jo-mare 

gonsiderățiun6între;toții locuitorii ;despe: acolo:: Afară de:bir- 

mătăţile-ce le: făcea, Ali -mat-avea;şi dazulii înțelepeiuniitz: Lotă 

iimeu: alorga:si 7se consultiucudensulii; tote: certele. șirgălcer 

Nelezelii los împăcii ca miti „drepti judecătorii;! toți: ascultai | și 

ses supuineuii; sfufurilorit [ui perea i: le» consideri: „a eşile ciu 

gura iunuiisfăilii, Too torni o fiu Fat Dai jidloaţ o iu 

-sDesdoub! oră .pe:uniiz Air Efendi: seducea sta: :Stiumbul.t pene 

„itrucafugerile: lui; şi (otii- Vaunarreiindi- so: inlorăcăiiuduceu:: unii 

«carii incăreali cu /lucrură niărunlez:cercei, măigele,: săpunuri, 

destemele,; fesusăp papuciy:mirâse; .şiv'altele; pentru: ca 555 idă- 

'ruiască: lu: copiii -: şii/mevestele: muneroşilorit-lut clienţi, ii:cară 

când! îl vedeai : icăsc ăpropie: dercasa lorii;inu, sciaii: cum. s6-l 

primesc și 'să-lit, “ospălezei: mai: cu căldură, Foinula 0 d: il at 

-î: De mai “bine: ide -doueideci! ide. ani, “Ali :pelrecea- i Cânipu- 
lungii.; “veneralii: işi: iabităi.:de toţi "cer. ce-l &unosceaii, 'atâtii: de 
locuitorii: din: partea; Moldovei Câtiişii de. eX! din Ardeal; până 
me la i cetatea: Bistriţei. 'Elă. orbi, atât! de bine: rOomânâsce, îni 
câtii daca cealmaoa de pe capii, pistolele de la Drâiă : “și șal: 
ării cei: largă: nu-l; avătăii turcii; lirhea olari: fii luatii drept 
iInoldovâriii : neaoşă;:! 'Parii" fi: luată chiar dieptii: creștini, i fiindii= 
ică de și" nu ţinea: posturile: şi mu:se! închina” la: sfinți, se“ purta 
însă forte creșcinesce, și vorbia totii-d' 'auna ;cu *sentinţe- reli- 
giose ? cari mai î curândii! rpărbă: a [i luate din ' Evanghelie- de 
câtii din Coran; pe lângă. acestea, despre Christosti” vorbia cu 
mare. respecti, qicândii "că a fostii, unii: mare: prooroci și că Ma- 
hometit a fostii uceniculii SE oi eo 
“iIntoreendu- se Odată “de: la: 'Stambulii, Ali. se. opri 1 'Tialcezi 

şi de acolo. se: pogorâ: “la:  Băbadagh,! pentru: ca: săi: vadă pe 
unii vechii! capi- -oldașiir “ali sei,  (camarâdii). Tusu(-Halil,” cu 'care 
se cunoscea din copilărie : şi cu care! mulţi ani: a"Tositi trăită 
ca căi! unii frate în: Asia" 1ni6ă.; Cu 'două- “(lecă. 'de ani iîn! urmă, 
când se despăriise' de: aceztii: amici “spre rarveni și a'se aşeda 
în'-Moldova, fiindu-i” nu "pulea: ua * pe'sine: nici “una. 'din 'cele 
două cadâne ce le avea, pe 'uia io “ibdă “în: “tergulii: Robilorii 
după cum „era datina pe atunci, iar pe a doua, cure cra mai 
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favorită,9 0 sătirui Tamittlutseti lăsutiiTăliln nosăvebiite de ne- 

uiture. Când.ajunse: laricasa jacestuia în: Babadaghy: Ali: se':vede 

intâmpinătitrde: 0 ifemee care-i -spune că. Iusnfi dc dece! dile;ra 
anuritiij= și'dino: carei recunoscepe:xechea lui :cadenă; numită 

tihiuselp-acum! bătrână şi sbăreită, Acesta. îi spune plângă ndii 

că: uiizrEmastiii în t-mare iiserie, eri :palruiicopii- desuâtii,:: fără 

nici o protecţiune, fără nici o avere; căci băialuliii celt: unai 

mare, !:dloisși aveu acuma” Opliizspreidoce:: ani, i toLușiiicutme- 

Seria, “lui: “puţinii productivă: nu:puleat,să vu susțielisi:pâ; cui 

per.cele- treci»: fete nai mică..ce “le urca. sAtuneca ei: îi spuse 

-confidenţialii:: că copilulii celii "marernu: esteălii „luă; lusuf, 

fiindii-că n a fusese '“insărcinală când Ali: ,dăruil'o amicului 

s6ii, 1 Dreptiăi: probă rde. convingere; eu îi :recomanda; 'săiiobserve 

la băâtii o alunică marepe -țițu:slingă; intocmai ca -a:lut:Ali. 

-prâli pliuise. despre i.perderea » bunului -seii umiciă,. dar conli- 

denţele :Ghiuzelei- ii ;causară nisce ;emoțiuii neinţelese, pe care 

abia, le. puli stăpâni.+După! câte=va' minute. de. cugetare, elii o. 

întreba: 5-<Spus'aă ul, Insuficacâsta. ? . Credutu-te-aii elii? Ce 

ţi-a spusii ? iu sati rea FR 
ju Eramii, datore să-i: spunii. ţNu : putea să nui ună eredă, 

daca tu;i-aă, spusă ;că nu cunoscusenmii altii bărbatit de ;câtii 

pe, line. Băctulă: :nu scie. nimica; fiindii-că lusuf așa:a. ordonalii ! 

ja Unde: sunt copiii 2iiiu: și, a i 

ci —zii Bătuliii este dusii în tit, Fetele le: vei vedea.: Mg. ancă 

să le. aduci. piei ci et Bei De ral) uib ÎTIBO 

„Câte ;-lrele, fetele, una dei 14: a; . doua, de - 13: și-a:treia : de 

dot-spre-dece ani, fură aduse înaintea lui Ali, care le sărută -și 

Je:.bine-cuvintă. Nuiitârdiii .veni-și. Osman, căruia Ali îi.-spuse 
că. maica:sa, cu fetele, trebue;să se tragă la Stambulă pe lângă 

rudele», lui: iar că “elii;; are-să-lă; însojeseăi la Moldova: „unde 

de.va iii: „cuminte;; va. ajunge: bine: si 

irAdoua- di casa. hui; ;lusuf.. fu. vindută.. “Cadâna. Cu: fetele ei 

se..ureară, spre'Lulceea; de acolo; se, coborâră. la Ismail, Yar peste. 

două. ile, urcându-se pe,0 „corabie, ce pleca, se, duse; la ;Stam= 

bul, recomandată; rudelorii.. luă Ali i aa za 
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> 
Ali plecă spre Că impulungii cu tânărul Osman, care părea 

plină de fericire că şi-a găsilii unii ali doilea părinte. 

Osman îwvca o figură cu trăsuri regulare de aceleu. cari 

numai în Orienl se polii întâlni: obrazulii ovali, pelița 
albă, sprâncenele negre aprope îmbinate, ochii mari negri 

şi scânteioși, nasulii prelungit și ' frnmosii determinati, mu- 

stăţile lui “pnţini tai: grose de câtii sprâncenele abia co- 
periaii cea mui rile gură ce se pole închipui. Inalt de 
talie şi bine făcutii,: sarii fi pululii dice că e crealura cca 
mai perfectă, dacă marii li avulii o nenorocită infirmilate : 
avea strmanulii. unii piciorii mai scurlii de câtă eelii-alaltii, 
când umbla mergea șchiopătândii, și de. accea îlii supranu- 
miră, : după obiceiulii ce aii Turcii, Cuciue, care însemnâză 
schiop; acestii epitelii, devenilii prenume, îl purtă nu numai el 
câlii trăi, dar şi după morte familia Imi. Din când în când, îlii 
vomii numi și nor:aşa, 

Cueiuc, pe lângă calităţiie lisice arătate mat susii. av ea Și ca- 
ităţi intelectuale : era forte deștept, dulce şi: simpalicii ; avea 
o memorie extraordinară, cu ajutorulti căreia în forte scurtii 
timpi a învălalii a vorbi: românesce perfectii, a cunosce nu: 
mele şi familiele Luturorii elienţilorii patronului. sei, precum și 

“numirile localităţilorii” pe unde avea „afaceri și relaţiuni co- 
merciale.? | . 

Ali, cure apropia etutea do şese-deci de ani, începuse u 
simţi acuma necessilate de unii ajutoriii; şi în curândii vădi 
cu plăcere că Cucine. cra celii mar buni ee. pulea găsi. De 
aceea îlii recomanda în tote părţile nu numai ca omulii seii 
de încredere. dar: chiar.ca fii de sullegii ; apoi nu cruța.” nici 
o cheltuclă spre a-l îmbrăca tot:d'auna cu hainele cele. mai 

“Trumose, de a-lii căpătui cu armele cele mai luxose și de a-lii 
fnce să călărescă pe cat de Missir. de cet mai huni, și pe şele 
îmbrăcate cu postavii slacojiii, cusute cu firii de argintii saii 
de aurii. 

“Dotată cu asemenea calităţi, Cuciuc ajunsese lu o repula- 
țiune periculosă, “Tole fetele și novestele tinere de prin prejurii 
căulaii care de care s&-lii ulragă în undiţele lori. Printre cele
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anii rect Fleet o et ina i) Dna TDO ID mai: “înămose; selă: “făcea ;neindurate, „cuceriri, ȘI în -urma, luy, În 2 E] Îi, ti tote. părțile, “lăsa „laerime, ȘI suspine „de, dorii. „Cate odată- se 
vedeti : Chiar scene 'scandalâse i eâte, irei, “patru, ;neveste,: dintre viii ital fivotitele) du, amanie, se perlaii. și se. luaii la, „bătaie, cu, așa, Ut : 

iivergunăte, | n. scală “bărbaţii loră, e, onșideraii, „Ga; „nebune, 
I6'legaă”: și 16: “ducgii ia „biserică a” popa. co să; 16, citescă, IN9-, litvele, “Sân: Masile, Cu! bărbaţii a an iim,orii;lui însă, Cn, ; ZET pei ţi Mari oz 
cine! cră așa de bine împrietenit, în „câtă, „că. juraă. că el este! 1). „ii 

celă : mar: de! ebă „bitetă, celii, mal; cum se cade :neguțţitorii:; 
Dar” ageste îi mici “păcaie ni: ară îi fostii nimica, șir, ară-fi tre-, 

cutii niebăgate * în s6mă,, „dacă, Cuciucunu sari. fi întinsă mai, 
deparie cu: cuceririle, ur sentimentale, „Intr!o, sărbătăre, ducân= 
du:se! împreună, “eu “Ali "Erendi ca. „să privâscă,. la horă, și Pu=> 
nendu sea a: "vorbi cu. peotulii safului care, „venise „acolo: -eu fa-> 
milia,” a''foslă' vădutiă de preotăsa,. care îndată, sa simțită : :săz, 
getată la inimă. de dragostea Jai, „pe, când. elii. se; uita „mai. cu 
diagă” la fata “preotese, care era lângă dânsa; „și-apoi-:când.;; 
dracul își "Dag gă coda în, casa, “popii, posnele,, se.faci, cu: mare: 
ușurință, 0" abat fară dinţi a doua Qi. sveni la; Cuciue şi-l: 
poll: la preoă, cu “cuvântat că iare” „să-i, spue, ceva: Cuciue: se:: 
ducă. Preotesa îi “spune € că. preotulii e, dusă, la: satulii 'vecinii,, 
dâr că 'ea' scie pentru ce Ta Chemat, Pe când însă, aștepta 
ca să- i Spue causa, tentrulii, „Cuciue,: „lu, luati. cu assaliii: de 
brăţele” preotesii. cei, „frumidse, "câr6 nică” nu, jealcula imensitatea, 
păcatului "e ce: comite cu unt, „nebotezatii, păgână fără.de, lege; :) CI e 
dunele, turcii i însă, “departe: de a „cugeta, la păcatul ce a. făcută + 

e
:
 

       Ş] 

  

alingă, “dar. clocia. în mintea. lui "uni, 'cugetii. şi mai. nelegiuiţă.: ia 
cun să. facă, cu să possedeze pe. fata preotesei, care, fiindăzcă 
nu: avea, de câtă cinci-spre. dece ani, Și-era „multi ; mai, „bălaie, 
de, câtă mumă-sa,, credea elă că. trebue, „să. fi ie, multă mai.dră- ani 

| găstosă și mai bună. de iubiti. Deci chibzuindu-se amânduoă, ă 

prin. "ca ă, iar tel, bentra ca “să se oră apropia de. fată, atizi! 
veniti: dai ideea ca 1 “Tureulii” să se arate; căire Popa Că „Yoeșce;;.. pi Cru ie sotii i fu 
să se bâlee: ȘI prin: urmare că “doresce a învăța. carte româ-. 

7



98 FRAŢII CUCIUC 

nâscă și ase catechisi. Găsind acâstă nemerită idee, se fe- 

licitară unulii pe altul plini -de' fericire, iar preolesa, după 

ce-l ospătă cu ce avea mai bunii de mâncare și de băutură, 

după ce-lii mai gratifică cu câte-va îmbrăţișeri căldurose, îi 

permise a-și încinge” brâulii (pe 'care-lii scosese spre a se face 

mai comodă) și-a-și pune în seleafii pistolele : și iataganuli, 

după care îi dise unii dutosă drumii bumnii, cu promissiune ca 

a doua qi să vie spre a se presenta la Popă. . . 

” Stratagema reuși. Sub motivii de catechisire, junele: turcă 

se: ducea mai în tote dilele în casa Popei. Când era Popa a- 

casă, elii: lua lecţiuni. de religiunea. creștină ;: când era numai 

preotâsa, lua. lecţiuni de dragoste. lar vechile lui amante, vă- 

dând că elă nu le mai visiteză, ai începutii a truge: bănueli 

grele asupra visitelorii de la Popa, şi chiar a murmura de ne- 

cazii. Nu sciaăi însă anume pe cine să-și descarce veninulii ; 

şi făcâii felurite conjecture. — Să fie 6re cu muma ? Se pote: 

ea are aprâpe trei-decă şi: doi de.ani; apoi e ţinută bine ca 

ori ce preutâsă, și traiul bunii o arată toti tinără, rumenă 

și frumâsă. Dar ori-cum, la draculi! e preotâsă,: femee . de 

omii  sfințitii; cum s'arii spurea cu unii nelegiuitii ? — Să fie cu 

fata ? Se pote : ea este de măritatii, nu mai e copilă; apoi e 

şi frumâsă. Dar 6re părinţii cum arii închide: ochii la asemenea 

posnă ? elii' nu este creștini pentru ca să pâtă, la adecă, să 

o. ea în căsătorie. —'Din causa unorii zăpăcele ca acestea, riva- 

lele nu cutezaii să vorbâscă tare, mai alesii că era vorba de- 

spre casa Popei; şi Popa pe atuncea avea mare putere: pe 

clevetitori, - pe bârfitori, mai alesii pe cei ce se atingâii de 

cele sfinte, îi punea la greii canonii : la mătănii lungi și multe, . 

la: posti şi chiar ' la jugii, în faţă cu pridvorul bisericei, . în 

sărbătorile cele' mai mari. Di ! Eta 

lenuţa, fata Popei, era o blondă de o frumuseţe ideală. Nu 

avea mai multi de cinci-spre-dece ani, dar era așa de naltă, 

voinică şi desvoltată, în câtă ară fi pututii ori-cine să-i dea 

optii-spre-dece și chiar două&-deci de ani. Cu totă inocența 

ei, ea la începutii avea o ușâră îndoslă despre slăbiciunea 

mă-sei pentru Osman. Dar când i s'a spusă că elti are de gândii
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să se crestinâscă, că învață de la Părintele carte, și că se pre- 
gătesce. pentru boteză, i, s'a . rădicatii de .pe inimă ori-ce bă- | 
nudlă; i se părea că în acestii tânării vede unii îngerii care 
se giitesce să sbore către împărăţia cerurilorii, ca păzitorii ali 
tronului lui Dumnedei.: De aceea din când în când se uita 
Ja elă cu o inimă încântată şi plină de adoraţiune. Osman fi- 
xând'o adese-ori cu ochii, părea căi se înfige în inimă; de 
aceea elii, când pleca, de la casa Popei, găsia pe uniă.răslogii 
de lângă. porliță o floricică pe care ea o purtase la tâmplă, 
și luând'o, pleca cu ea, și o totii mirosia până se usca. Os- 
man, oferindii adese-ori -preotesei mărunţișuri și cosmeticură 
de 'Ţarigrad, acâsta împărtășia și -pe llenuţa,. care le 'savura 
cu o plăcere nespusă sciindă + că erai: de la eliă.. Ea 

Atât este de adevăratii că draculii când se bagă în casa 
Popei face posnele cele mai bocăne, în câtă: llenuţa ; perqân- 
du-și mintea după Osman, a găsită, mijloculii ; să-l . aducă 
nOptea în camera ei pe ferâstră, pentru ca să-i potă spune 
că-lii iubesce, că-lii adorâză şi că. nu pote trăi de câtii pen- 
tru elii. E de prisosii a mai spune că Osman, din partea . sa, 
nu sa arătată mai pulinii simţitorii, și în curând s'a încre- 
dinţatii. că ;fata Popei e cea. mai plăcută bucăţică ce a gustatii 
în viaţa lui... a 

_ Intr'o di; Osman vine. la Popa, forte tarhuralăi și. supăratii. 
Intrebatiă de. causa acestei supărări, elii. spune că Ali-Efendi 
a primitiă tescherea de la , Stambul, chiar 'de la Vizirul,. ca 
până în trei luni să se tragă în cetăţile turcesci despre Nistru 
saii Dunăre, fiindii-că. împărăţia. este ameninţată de răsboii 
din partea Nemţiloră, şi că nu voesce ca supușii turci să cadă 
sub robia lori. Acâstă scire a făcutii mare turburare în casa 
Popei. Preotâsa a eșitii din cameră cu ochii lăcrimaţi;, fiică-sa, 
când „i-a spusii maică-sa de ce plânge, a leșinatii; iar Popa 
nu scia ce să facă ca să le împace. Osman, vădândii .sce- 

„nele acestea, a tulit'o; iar desolatele, provocate de Popă ca să 
se esplice, spuseră. că le-a venitii răi gândindu-se că o să 
vie r&sboiulă cu foci Și cu sabie în ț€ră, asserțiune care părea 
admissibilă.
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“După mieduliă nnptei, Osman a venitii la ferestra. Jlenuţii : : 
a! intrați în cuibulă plăcuti şi profumatiă' alii ei, şi până mă în 

diuă, pentru ca să o console, s "a juratii pe crucea lui Christos și pe 

pantalonii lui Mahomet că, fie ori ce-o fi, eliă va tăi numai 

„pentru ea, și că, chiar de va fi 'răsboiii, după ce se” va în- 

cheia pacea, elă va veni iarăşi la dragostele ei. Eli a doua 

di veni iarăși la Popa, pentru ca să-lii încredinţeze și pe el 

că planuliă de.a se creștina nu-lii va schimba; că de o cam- 

dată are să mârgă cu Ali Efendi la Acherman, pentru ca să- ȘI 

închee socotelele' și : să-și pâtă lua partea lui de câștigă din 

comerță; dar că după acâsta, îndată ce se va! face pace, are 

să se întorcă pentru ca-să-și împlinescă hotărârea şi făgă- 

duința dată către 'biserica lui Christos. 

Ori 'cât Sa  silitii Ilenuţa să-și ascundă înlristarea , oră 
câtii a încredințată pe maică-sa că leșinulii ei a fostă provo- 
catii de lacrimele ei, totuşi preotâsa cea șirâtă a binuitii că 
inima fetei bate a' dragoste pentra Osmân. Un raţionamentii 

forte naturalii făcea în mintea ei : daca: ea, preotâsă și mă- 

ritată, a fostă răpită” de frumuseţea luă . Osman, de ce 'n'ar 

avea 'și fiică- -sa asemine înclinâre ? aii doră nu era ea acuma 

" destulă de fată! mare, pentru ca să simţă de dragoste de. bărbat ? 
aii d6ră ea însași, cândii avea totii etatea de cinci- spre- -dece. ani, 
n'a simțitii dragorie: pentru Sfinţia sa? 

Dar ori cât se cerca să :scuse simţirile probabile ale felei, 
totuşi nu i-ar fi toleratii ca: amorulii ei să trecă peste mar- 
ginele platonismului ; fiindii-că''pe Osman ea îl considera ca 
proprietate a. ci, și mar fi voilii pentru 16Le comorile din lume 
să-l schimbe sau 'să-lă împartă cv alta, atâta mai puţinii cu 
filcă-sa. Ea a comunicatii - Ilenuţii biinuelele ei, și a cercatii 
s'o facă a i se mărturisi ; lenuţa înşă a negatii, și n'a voilii să-i 
spue himica, fiindă-că promisese lui Osmanii. să "păstreze se- 
cretulii dragostelorii sale; 

* Preotâsa, scormolită: mereiă în inima ei de: viermele gelosiei, 
dacă văqu că cu binişorulii și cu vorbe” dulcă nu: pâte descose 
inima fetei, se: hotări ca. s'o ţie câtii niai tare de: aprope. Bă- 
nuelele ci din di în qi i se păreaii mai justificate, fiindii-că pe 
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faţa: Henuţii observa adesse semne de acele. cari se manifestă 
“Ia femei în urma insomniiloriă prelungite, sai în urma emoţiu- 

nilorii ce producii plăcerile sensuale . precipitate .și escessive. 
Ea se decise să se pue seriosti. pe. pândă. Pentru ca să pota 
descoperi adevărulii mai bine, întw'o qi trimise pe fală în satii 
după o afacere. In. lipsa ei, chemă pe unit: vecinii cu unii 
sfredelii, și-lii puse să dea o gaură: mică prin părete chiar în 
dreptulii poliței, unde nu se putea observa.. lar sâra culcân- 
du-se a spusii Popei că, daca peste nâpte îl va trage de 
barbă, el să se sedle și să vie încetișorii după ea, pentru cu 
să pue mâna pe unii mișelii care bănnesce că vine la fiică-sa. 

Popa. se învoi.: el se culcă și adormi, iar preotâsa, se puse cu 
urechea la gaură. Deci cândii la miegulii nopții amantuliă veni, 
preotâsa, nu numai că audi semnalulii, dar îl și vădu, în zare 
intrânaii în camera fetei ; Fă atunci trase pe Popă. de barbă cu 
atâta necază, în „câtii acesta era cât pe ce să. țipe.. Cu.. tâte 
aceste Popa. tăcu şi, condusi, de preotesă, eșiră amânduoi, afară, 
fără să facă cât de puţină. sgomotii, . fiindă-că .. ușele fusese 
ăssate deschise și balamalele bine, unse, ca să nu scârţie.. O j 
dată eșiţi, afară, preotesa, puse pe, Popă, să stea .la ferâstră, 
spuindu-i să pue mâna pe eliă: în casii, de a.voi,. să fugă ;pe 
acolo ; iar ea sa “dusi la ușă, strigând ca să deschidă numai 
de câtă. Osman atuncea. se îmbrăcă răpede, ca fulgerulă, . și 

deschidândii ferestra, spune, fetet ca să deschidă ușa, ; dar.când 

văqă, la ferâstră pe. Popă și că „acuma nu era de glumit, scose 

unii pistolii și strigă la Popă să se dea în lături. Popa care 
nu avea: -poftă să se certe cu pistolele, își făcu cruce şi fugi, 
mai alesi că cu Osmanii, „care-i făcuse atâtea . îndatoriră, şi 

căruia îi era datorii. şi însemnate sume de „bani, nu voia nică 

de cumii să: se strice, După aceea deschidendu- -se ușa, și. preo- 

t6sa găsinăii în camera fetei iataganulii lui Osman, care nu 

avusese timpii să-l iea, o înhăţă numai.de câtii de codă, o 

scose afară și incepi să ţipe cât o lua gura, bătend'o și căl: 
"când'o în piciOre. Ac6sta petrecendu-se în revărsatulii .zorilorii, 

și menii din satii începândii a se. deștepta, aii alergalii să 

vadă ce este; dar unde lumea credea, că s'a făcutii o călcare
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de hoţi, ai vădutii: pe preotâsa bătendu-și fata ca o turbată, și 

pe' Popă : încremenitii și făcându-și cruce sub straşina de la 
colțulii casei. Femeile mai întăi aii alergatii de aii scosi pe 

fată din mâinele ei, iar ea, cădândii la pământă, începe a se 

boci și a se plânge că ticăl6sa de fiică-sa a făcut'o de rușine, 

dându-se în' precurvie cu păgânulii de Osman. Atuncza re- 

sună un hohotă înfricoşatii din gurele a câtor-va decimi de 

neveste, vechi: amante, iar acum rivale ale fetei Popei. 

În aceiași di, în descră, Osman, călare pe armăsaruli lui 

celii frumosi, ducândii unii alti cală cu şâoa pe el în po- 
hodu, traversa în fuga mare satulii Câmpulungi ; iar când 

se apropie de casa Popei, llenuţa, care de vre o două ore 

sta cu ochii la ferâstră, se răpede în fuga mare la portiţă, o 

deschide, și când. Osman se apropie de pârta Popei, ea se 

aruncă pe calulii destinată pentru dânsa; iar când mumă-sa 

a eșitii ca să vadă unde se duce, ea se întârse și-i disse 
«Rămâi sănătâsă, mamă, că eii mă ducă cu Osman!» 

Peste două ore, ei ai ajunsii la satulii numitii Cornuliă-Luncei. 
Acolo! Osmani trase întinsă la unii hangiă, vechiă clientii ali 

seii, care curendi înhămă doui cai la o căruţă ; și puindă pe 
llenuţa în ea, în două ore şi jumătate ajunse la Monastirea 
Vărateculă. La cornulii-Luncei, elii lăssase costumulii tureescii 
și se îmbrăcase în haine neguţitoresci. La Varatecii, elă trase 

„la o rudă. a hangiului din Cornulă-Luncei, maica Fevronia, 
căreia s'a recomandati ca neguțitorii grecă, cu rugăminte 

"ca să găsduâscă pe llenuţa (fără să-i spue de unde și cine 
este) -vre-o lună, două, până se va întârce. Eli puse în mâna, 
călugăriței vre-o qece rubiele drept plată de găsduire, dete și 

| llenuţei vre-o cincă-deci de rubiele însoţite de o sută de îm- 
brăcișeri, și apoi se întorse de unde a veniti. 

Ali Efendi care de două-trei qile își făcuse preparativele de 
„plecare, și care nu pleca numai fiindă-că Osman mereii se codia 
sub diferite pretexte, de astă-dată nu mai prelungi, ci a doua 
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di încălecândii amândovi pe caii lorii cei buni, pe şelele cărora 

aii pusi și desasgii loră încărcaţi de rubiele și mahmudiele, ai 

apucatii drumulii celii mare care, prin lași şi Țuţora, trebuea 

să-i seâtă spre câmpiele Buceagului ce se întind6ii până la 

Acherman și până la Marea Nâgră, locuite de TLătari. . 

Ali Efendi cunoscea drumurile, fiindă-că el, de mai. multe 

ori colindase . locurile acestea ; și călătoria pe. câmpiile acele 

nemărginite i se părea plină de plăcere ferrnecăltore, fiindii-că 

își aducea aminte de dilele din tinereţe, când cu ostașii venia 

în garnisonă la Hotin. Nu totii acele simţimninte însă avea 

Cuciuc. Eli, de ce mai multii înainta în câmpie, de ce .mai 

multi se simţia cuprinsă de melancolie și de cugete negre. 

Apoi ceea ce-i frământa inima mai tare, era dorul Ilenuţii. 

Ochii minţii lui n'o vedeaii de câtă pe ea. Simţimintele lui, 

nu după multii timpii, ună lăutarii de pe atuncea le-a de- 

scrisii prin cânteculă următorii : 3 

  

«Daca se culca. "1. Ot,oftotă pe ea! 

Dorul îlă sălta - - . Cuciuc ture era, 

Şi mereii ofta, - Dar inima sa 

Dacă adormia . : „Se încreştina ; 

Visul îl trudia. : _Căct în gândul. sei | 

Pe ea o zărla! Ală e Dumnedeă :- 

în ork-care stea n dicea mereă: 

Susă pe cerii vedea <Fugi de la păgâni, 

Ea, şi numal ea! Dute la Români, , 

Iar când se scula, „De nu adi, dar, mânl!- 

-Pe când se spăla, .. | Vino 'n ală mei sînă, 

„In apă căta „| Pă-micte creştină 

"Şi 'n apă vedea, Să scapl de suspinii». : 

Cuciuc, aiuritii şi frământatii de gânduri, de dece ori pe 

di întreba pe Ali dacă mai e multii până la Acherman, 'spu- 

indu-i căi sa urită cu drumul. — E, hei! răspunde Ali, 

trebue să te cam deprinqi cu uritulă, fiindi-că și dacă vomiă 

ajunge, la Acherman n'o să ședemiă tocmai pe mâle. De. ise . 

„va: face :răsboiii, Alah scie ce viţă vom duce, 

— Şi cam pe când avem să ne întorcemii ? | 

__— La asta nică să te gândescă, dragul meii. Răsboiuli cu
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ghiaurii ţine une ori doui, trei și patru ani. Numai Alah scie 
de vom scăpa măcar cu ile ; căci daca vom intra în luptă, 

pote și viâța să ne perdemă. 

— Ce fel ? avemii ne să batemiă şi noi? a 
— Dar cum credi tu că vom sta cu mânele în sînii când 

frații noștri voră fi în focii ? 

— N'ariă fi 6re mai bine, Efendi, s& ne întârcemii de unde am 

venitii 2. In munţii. Moldovei am putea să ne adăpostimii forte 

bine -printre: nenumărați prieleni ce-i avemii, până va trece 

foculi răsboiului.: i 
— Acâsta nu se pote. A călca porunca Padișahului, arii fi 

a călca porunca lui. Alah. Eii, cu bătrâneţele mele, mă prindă 

a ucide dece ghiauri. - "Tu, cu n linereţele: tale, trebue să uciqi 
două&-qeci. , 

— Dar dacă mă& va ucide cel dintai asupra « căruia m'ași 
arunca ? 

— Atuncea vomii crede că așa a voitii Ala, și sufletulii 
nostru va merge fericitii la Eden. 

— Dar la Eden ce este? . 

— Prea frumosii: tutunii fârte bunii, riură de. cafea, munţi 

de pilafii și nenumărate Hurii. 
— Ce va să dică Hurii? 

— Feci6re fârte. tinere, frumâse, și multe. Are sk- -pr trecă 
dorulii de fata. Popei. ...: 

— Nu se pâte, Efendi:-Nu creati că pote fi» vre :0  Hurie pe 

lume care să se apropie! de frumuseţea Tlenuţei. ' Răi ai făcutii | 

că mi-ai adusă aminte, Efendi; căci iată simții că mi se 
sfăşie inima de dorulii €i, şi-mi svâcnescii tâmplele. 

;— Copilii nebunii !... dar să descălecămii,. căci e ora.po- 

pasului. _ Ra i Ai ca 
* XE. Pi 

-Descălecară lângă unii  puţii ce era în marginea drumului. . 
Cuciuc luă .şelele și dessagii de pe cai; priponi vitele pe .o pa- 
jiște cu iârbă. desă și plină de flori. După acesta, cu unii câr- 
şafii mare ce luaseră cu „dânșii, formândii unii. micii cortiă, .se 
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puseră de mâncară din :merindele ce aveati. In timpulii mân- 

cării, Cuciuce ruga pe Ali ca să-i dea drumuli să se înlorcă 

căci simţia că nu pote trăi departe de Ilenuţa și fără de: ea; 

se rugu să-i dea măcar o miie de rubiele: dreptii plata oste- 

nelelorii ce a făcutii în cinci ani câtii la servilii, jurându-se 

că, daca se. va întorce, va reveni la dinsulii sălii servâscă 

ca unii robii. Ali clătină din capii în modii negativi, și-i spuse 

să tacă din gură, căci are să dormă. In adevării peste: două 

trei minute, Ali sforăia, cufundatii: în, somnulii- celii mai greii. 

Ce fericitii arii fi fostii şi bietulii Osman, dacă ar: fi: pututiă: 

dormi ! Dar.somnulii fugia de. eli, împreună cu gândurile cară 

îti răpiaii și-li traii. până la chilia. maicel Fevroniei. Acolo 

vedea pe Ilenuţa, strălucitore de frumuseţă ca sorele din ceriii, 
dar tristă ca o. lore. nestropită . de. rouă, care nu scie până 

cânâti. va trăi și până cândii își. va pulea conserva mirosulii ! 

După ce stete cât-va timpă cu capulii între pumni, se sculă 

în picire;, mai. aruncă o privire. asupra cailorii ca. să-.vadă de 

nu s'aii deslegati: din. priponii, se : mai:'uită la armele: ce le 

purta la brâii și, daca văqu că-tote sunt în'regulii, mai essamină 

și hangiarulii scoțându-lii din tecă,. şi cu mâna pe eli, ca cum 

se temea de ataculii vre-unui inamicii, se culcă alături cu. Ali 

şi închise: ochii .silindu-se să dormă.:- E pa 

"Somnulii în adevării se cobori peste. genele lui, dar veni 

insoţitii „de ună visii înspăimântătorii :. vedea, — aşa i se 

părea, — 'pe Ilenuța lungită la. pâmentii, duoi: Omeni cari o 

ținâii de capii şi de piciore, iar pe “maica ei: venindă cu unii 

vătrariii înroșitii la focii pentru ca să-i ardă cărnurile: Atunci 

elii se 'sculă dreptii în pici6re cu. hangiarulii rădicată, se uită” 

împrejurii, şi când văqa: că a fostii 'prâda -unui visă, a rin- 
jitii cu amărăciune, şi iar s'a trântită lâng gă Ali, cu mâna pe 

hangiarii. Somnulii iarăși îlii cuprinse, de astă dată însoțitii de 

unii visii de altă natură. Părea. că din pieptulii seii eșise și 
inima și' sufletul, şi, fâlfăindă. d asupra capului: seii, păreă că 

voiaii să sbore către cerii. E 

- Atuncea s'au arătatii doui ângeri : Afaulă negru $ şi altul albă. 

Cetii negru'i-a apucatii inima, iar 'celi albă sufletulă. Atunci
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audulii seii părea că ascultă: următârele: vorbe, care cei doui 

ângeri îi 'adressaii : 

Angeruli, Negru. De nu vei grăbi a merge la ea, ei ET 

voiii strivi acestă bucată de carne, care se numesce inimă. 

Angerul Albă. Ea este sigură de iubirea ta; te va aștepta 

până vei putea merge la ea. Nu e nevoie 'să te grăbesci. 

Angerulă Negru. Eă vii de la dânsa. Ea plânge, geme şi 
te chiamă. Mii de pericole o ameninţă. 

Angerul Albă: Datoria ta este de-a urma pe stăpânulii 
tăi. Sufletulă tăă va fi cumplitii pedepsitu de nu-lă vei asculta. 

Angerulă Negru. De vei merge după eli, vei peri şi corbii 
vor: mânca cărnurile iale; iar ea va cădea lă zăcere, saii cu 

altulii 'se va mângâea. Omuli pe pămentii trebue să se bucure de 

averea ce o are la: îndemână. Dessagii cu bani sunt în mâna ta. 

N'ai de câtă a” lua şi a te întorce la ea. Vi6ţa cea mai fe- 

ricită te aștâptă. -- : 

Angerulă Albi. De-li vei asculta. pe el, sufletulă -tăii se 

„va perde. Nerecunoscinţa, este pentru sufletele negrejși înjosite. 

Consiliulii ce ți se dă, este funestii: fugi de eli; saii de nu, 
nu mai răspundă de sufletulă tăi; îlii voii arunca în prada 
infernului, . 

Angeruli Negru. Minciuni şi basme « sunt i6te aceste. Înfernii 
nu essistă de câtii în minţele slabe şi rătăcite. Nu essistă de 
câtii Raiăi, și Raiul este viâța în plăceri și în bani. Dessagii!.. 
eată-i colo !: acolo, în ei, este fericirea și Raiulă. Ca să-i ca- 
peți, nu ai de cât o lovitură să dai. 

Angerulă Albă. O lovitură în bine-făcătorulă tăi, va fi o 
mustrare de cugetii eternă. Feresce-te. 

Angerulă Negru. Mustrare de cugetii vei avea cână o. vei 
perde pe ea, căci alta ca dânsa nu vei mai afla, frumâsă, dră- 
găstosă și credinci6să. Iată eii mă ducă cu inima ta la dânsa. 
De.nu vei veni după mine, vei peri și tu și ea. i 

Angevrulă Albi. Datoria mi-ami. făcutii. De nu mă vei as- 
culta, ține! iea sufletul tăi și mergi cu dânsul în internă.» 

După aceste vorbe, Angeruliă cel albii a -dispărutii,. iar celă 
negru îi sfâșia inima cu ghiarele ce'le avea la mâini, în cât
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simţia dureri. înfricoșate. Corpulii seii căqu în nisce convulsiuni : 

întorse mâinele rugându-se Angerului negru să-i redea inima; 

o'luă, o puse iarăși în siînulii seii. Atuncea, fără a sci dee 
deșteptii sait de viseză âncă, scâse hangerulă din. tâcă și 

cu pumnul sei puternică îl înfige răpeditii chiar în inima 

lui Ali, care dormia pe partea drâptă. După lovitură, pare că 

se deștâptă, se scolă în picidre şi, rădicândă hangerulii în susii, 

îl privesce cu infiorare plinii de sânge. Ali, loviti de morte, 

îndreptându-și în acel minutii vederile -asupra lui, cu unii 

gemetii durerosii qisse : «Tu, Osman! tu, fiul mei |... Ueigă- 

torii de părinţi fie nemii de nemuli tăă!». 
Cu acestii blăstemii pe buze, Ali a espirată. Nu scimii de 

ce sentimentii se va îi simțită pătrunsii Osman atuncea; nu 

scimii daca în minutulii acela s'a căitii de ce-a făcutii; dar 

înaintândii asupra puţului și asvârlinditîn el arma sa însân- 

gerată, după o puternică sguduitură ce:a simțită în. totă ființa 
sa, disse : «Alah'a voitii !. Așa a fostii scrisă! Alah fie bine- 
cuvântatii l» : - - | 

i 

ki * 

După patru dile' de' călătorie, Cuciue se întorcea, 'la Iaşi, 

trăgândii la -uniăi neguţitorii armânii, în mahalaua Tătărașilorii, 

unde mai găsduise când a trecutii cu patronul seii spre a merge 

la: Acherman. Eli a: spusii -gasdei sale că în apropiere de Ben- 

der aii fostii loviți de o câtă de hoți, cu.care s'a bătută câtă 
le-ati ajutati puterile ; că .stăpânulii seii, după ce a ucisă pe 
trei din hoți, a cădutii sub loviturile celorii-alalți; că elă, după 
ce a: mai ucisi patru hoţi, pe cei-lalţi i-a risipit; iar după 

aceea, fiindă-că nu cunoscea nici locurile,. nici Gmenii pe la 

Bender sai Acherman, sa hotărâtii să se întârcă. 

Cuciue se învoi cu Armânulii ca să-i 'dea găsduire şi mân- 

care, lui și vitelorii lui, o lună de dile, până să-și facă rosti 

în trebile ce pretindea că are. In camera ce i-a dat'o Armâ- 

nulă, 'elii şi-a pusti dessagii ce avea pe amânduoi caii. S6ra, 

după ce a, închisii ușa și a vEqutii că s'a culcat toți al
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casei, elii a deschisii dessagii ca să vadă ce coprindii. In doui 

din ei, elii a găsitii .hainele și primenelele lui Ali, iar in cci- 

lalţi - duoi, unii catastichii de socotele sati daraveri comerciale 

şi don&-spre-dece săculețe cu bani sunători. A număratii să- 

culețele de două irei ori, cumpăninâii pe fie-care în mână ca 

“să vagă câtii e de greii, le-a deschisii pe tâle ca să se în- 

credințeze' ce coprindii ; a vădulii că unele eraii cu rubiele, 

unele cu irmilici de 'aură, unele cu mahmudiele, două cu gal- 
beni olandezi, dar tote, tote, cu aurii de celii mai curată! 
După acâsta a pusii pungele iarăşi în dessagi, pe cari i-a în- 

cuiatii bine ca mai inainte, și s'a culcatii pe ei ca:pe o pe- 

rină 'de pulii, adormindii. și șoptindii de mai multe ori: <'6te 
aceste pentru ; Nlenuţa !> : 

a 
a 

Cuciuc, după “planurile ce- ŞI făcu peste nopte' în mintea <a 
cea ageră, a doua di se duse la Curtea Domnâscă; care a- 
tuncea, era unde este acuma Monustirea numită Frum6sa.! 

Ac6sta era pe la anulii 1710. Pe tronulu Moldovei era Ne- 
culai Vodă Maurocordatii, primulii Domnii Fanariotii, care fu- 
sese mare dragomanii alii Impărăţiei Otomane, moştenindii în 
acâstă funcţiune pe tatăl seii” Alexandru Mâurocordat.. 
“Cuciue may întâiti' se presentă la Portar. bașa' care avea 
funcțiunea de a primi şi a întroduce:la Doimnitoriii pe “Turcii 
cari cereaii audiențe, saii aveati afaceri la domnie. . Acestuia 
îi dărui o frumosă: pungă de tutuniă cusută: cu firii și cu măr- 
găritare, care o găsise” în dessagii lui Ali; cu acesta dar elii se 
alipi de densulă ' şi, prin el, căpătă audienţă la Vodă. :: 
"După ce făcii temenelele (1) obișnuite, eli sărută pola Dom-. 

nitorului, care s'a vădutii surprinsă de a vedea pe unii turcii 
umilindu- -se așa de multii înaintea lui. 

— Ce esci ? Musulmanii ? îlii întrebă Dombitozulii. 
— Pană astă- -i credineiosii ală lui Mahometii, de care voii 

să mă lepădii. 

(1) Salutaţiunile ce consistati în îngenuncheat şi sărutăr! de mâin!, |
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— Pentru ce? ...: Na SR 

— Pentru. că toţi ai. noștri. ati primită. poruncă ca. să se 

tragă în Bugeacii, în prevederea unui răsboiii' cu -Muscalii ; 

pentru : că eii. nu voii. 'să 'm& “bati; pentru -că eii voii -se 

remânii în Moldova ca moldovanii; pentru ' că sunt legatii cu 

inima de o femee fără de care nu poti trăi; pentru: că inima 

şi mintea mă tragii spre -legea- creștină; și pentru: acestă do-' 

rință vii să mă punii sub scutulii Măriei Tale. 

: — Cum te-chiamă?:. i :...- i 

— Cuciue Osman. Ş pi 

—— Voesci dară să te'botezi? _:.: 

— Așa, Măria Ta, și cât mai curând. : , 

— Dar seif că, pentru ca. să facă acesta, trebue să te “pre: 

gătesci ? 

— Este jumătate de anii de când unii - preotii din , Campulung, 

unde amii stată pentru. negoții,. m'a luminată, pentru ca să 

primeșcii sânta. vostră lege.. VE rogii acuma st primiți tributulii 

ce unii supusii datoresce Domnului sei. .- Ma 

Atuncea elii, seoțândii din brâii .o pungă de mătasă, o o întinse 

Domnitorului.. Acesta, surprinsi. și mulţămită mai alesii de su- 

netulii aurii alti pungei, întrebă :: «Ce. este aicea ?. 

— Cinci sute de rubiele.. 

— Bine! Dorinţa ţi 'se va împlini. Vei primi îndată cidula 

n6stră: către Mitropolitulii,' şi: chiarii fiulii meii te va boteza. | 

1— Să. trăescă,. Mâria ta! | | 

— Ce mai vrei de la noi ?. cere. Nu voii să mă. întrec. în 

dărnicie. 

—: Fiindi-că cu negoțulti în  ţera acesta amiă făcutii: puţină 

avere, ȘI, daca mă voii creștina, voii fi în stare să-mi cum- 

pării și o moşie, m'așii ruga Măriei 'Tale, să mă cinstesci cu 

caltanulii unei boerii. care să mi dea drepturi Şi  privilegiuri 

în ţera acesta. 

— Bine, Cuciue! Te voiiă face şi boeriă : : de boieri ca line 

are nevoie domnia nâstră.: : -- ii zu, 

— SE trătesci Măria ta- su
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Până într'o oră, marele Muhurdariu (1) dete lui Cuciue ci- 
dula domnescă, cu care el se duse întinsii la Mitropolie. Ce 
putere ai banii! pe 

Mitropoltiulii, după ce citi: cidula domnescă, începi să-lă 

cerceteze dacă este: convinsii de preceptele religiei creștine. 

Osman depuse mai întăi pe masa Mitropolitului o pungă cu 

o sută de rubiele, apoi îi spuse că elii este catehisiti de unt 

preoti din Câmpulungii. Mitropolituliă; după ce văqu că în pun- 
guliță era aurii frumosi, i se arătă bine-voitoră. şi-lii întreba 
când voesce să fie creștinatii. Cuciuc răspunse că. acâsta 

voesce s'o facă cât mai curândi, dar se râgă ca să se aducă 

chiar preotulă care Va catechisatii peniru ca să-l boteze, 

fiindă-că așa "i-a fosti făgăduitii.: i 
Mitropolitulii chemă pe Archidiaconuli seii şi-i spuse. ca; să 

facă o poruncă cătră preotul Vasile din: Câmpulungă, să vie 

în graba cea mai. mare lă Iași. Cuciuc, pentru acâsta, reuși 
a face ca să 'se ducă, pe cheltuiala sa, unii Poslușnicii de la 
Mitropolie, ordonată ca să nu spue nimica “lui Popa Vasile 
despre botezulii ce are a celebra: - 

După trei gile Popa Vasile veni, și primi « ordini prin Archi- 
diaconulii Mitropoliei ca 'a doua-di, Duminecă, să se afle în 
biserica sântului Nicolae celii mare, .care era biserică Domnsscă, 
pentru ca.să boteze pe cine:va. Pe la, am6qă-di o cadă mare cu 
apă. fu pusă în mijloculii: bisericei, Yar. Popa Vaşile, împreună 
cu alți duci preoți al bisericei așteptaii îmbrăcaţi în altariiă.: 
Atunci se auqi Meterhaneaoa (2): cântândii, şi o trăsură cu a- 
laiii domnescii oprindu-se la intrarea bisericei. Intră fiulii Dom- 
nitorului, unii copilii de - cinci şâse ani, și după dânsulii Osman 
neofitulă, care trăgându-se răpede într'unii "colții se desbrăcă 
lăsându-se într'o' cămașă albă și lungă. De astă-dată Cuciue 
nu era îmbrăcatii în hainele lui turcești : își răsese barba și se 
îmbrăcase în costumii boerescii, din care causă Popa Vasile 
nu-lii pută cunâsee. După citirea :rugăciunilorii şi cântăriloriă 
tradiționale, Osmanii se băgă în cadă : „preoţii, cu mâinele pe 

(1) Păstrătorulă sigiliulur Domnesciă, sai secretarul „Curți. 
(2) Musica care cântă la paradele domnesci.
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capul seii, îlii cufundară de trei ori în apa sfinţită, din care 

apoi eși afară, creștinii ca toţi. creștinii, şi cu numele de 

Constantin, după numele Beizadelei. Indată ce se termină ce- 

remonia, Beizadeaua plecă, ar Cuciuce după ce se îmbrăcă, fu 

condusii să sărute ienele și să se închine la ele, după cum 

îi șoptia că trebue să facă unii dascălii de la biserică care-i 

servia ca călăuză. Popa Vasile, eșindii din altariii desbrăcată 

de odăjdii, se puse sămal privescă pe noulă creștinați : obser- 

vendu-lii mai bine la. faţă, văqendii mai alesii că mergea şoldiă 

ca vechiuliă seii cunoscutii Osman, Pa recunoseută, și de odată se 

aruncă asupra lui răcnindă : <Hoţute, tu esci!' Ce mi-ai făcutii 

fata 2 Spune-mi, că te strângii de gât, chiar aică în biserică. 

sp — Tacă-ți gura, Popo! Nu vegi că te-ami făcutii să mă 

botezi, pentru ca să te facii socru?» 

N'avă timpii bietulii Popă să mai spue ceva, căci se vădu 

întreruptă de intrarea subită a lui Portar-bașa carei spuse că 

este așteptatii la Curte. Cuciuc, când eși, se vădu invitatii a 

îmcăleca pe unii cală de paradă, îmbrăcată cu o harșa cusută 

cu firii și cu armele domnesci; după care, însoțită de vre-o 

două-qeci de Slujitori călări, unii înainte iar alţii după elă, 

apucă drumulii spre porta care da în curtea Palatului domnescii, 

Atuncea Popa Vasile, care eșise la ușa bisericei, făcându-și 

cruce, disse : «Mari suntii minunile tale, Domne !> 

La Curte, Cucinc se urcă pe scara cea mare, care de astă 

dată o găsi așternută cu postavii.roșu în ondrea sa. Trecândii 

pe lângă Meterhaneaoa care cânta josii pe scară și printre 0 

drâie de Ediclii (1) cari nu încetaii de a-i ura sănătate și be- 

rechetii, arunca în drepla și în stânga rubiele şi îirmilică de 

aurii. Vodă cu Dâmna, și cu nașuli seii, îlii așteptau în sala 

domnâscă, unde, ca în tote. qilele de sărbătâre, se aflaii mai 

mulți visitatori și câţi-va. boferi de Divani. Cuciuc,. după. ce 

sărută mâna lui Vodă, a Dâmnei și a Beizadelei, ţin unii micii 

discursti -mulțămindă lui Vodă pentru protecțiunea ce-i dă ju- 

_rându-se a fi supusi și credinciosii-până la jertfirea vieţei, atâtii 

4) Servitorii Palatulul domnbscă.
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lui câtiă şi urmașilorii seă...Dâmnei, îi: oferi unii: 'tasii de. aurii 

în care se vedea: 'strălucindii o mână bună de pietre scumpe: 
diamante, rubinuri,: smaragduri și mărgăritare, găsite .într'o 
dessagă a lui Ali; Yar nașului sei îi spuse că . la scară îli aș- 

teptă unii cală de Anadolă, albii ca laptele, iute ca. șoimulii, 

voiniciă ca leulă și blândi ca mielul. ! | 

“<Să-l vedemii !» strigă Beizadeaoa, bătendi în palme. și .a- 

lergândiă spre ușă: în: fuga mare. 

-Atuncea, după unii semnii alii lui Vodă, Postelniculti celă 

mare îl îmbrăcă cu cafianii şi-l felicită dicendu'i i: «S8 irăesci, 
Serdarii Cuciue !» - - 

Domna; încântată de: vederea frumoselor scule ce primise, 
adressându-i şi ea cuventuli, îi disse: «Acuma ai face bine 
să te însori. i Ia It 
„— Voi urma porunca Măriei Vâstre, dise-elii. 
__— Poţi să-ți alegi o fată din haremulii nostru : avemiă vre- 

o două-deci: fete de boeri din Țarigrad. Poţi să-ți alegi pe 
cea mai. frumosă, 

— Alegerea mea este făcută; sunt logoditii cu una care nu 
s6ra&nă 'cu alte frumuseți < de pe pămentii. 

— Creștină? - : | | 
— Da, creştină, și fată de preotii; cea mai frumasă lore de 

"pe valea Câmpulungului. Mă 
"—— Bravo! să vii cu ea, să te cununămă.: 
— Să trăiţi, Măria Vostră! qise el fără:a promite, - 

4 

ee -. pia an . 

Eşinaii de acolo cu paradă domnâscă, după obiceiulii  celorii: 
ce 'se' onoraii 'cu caftane, fu - condusii' la: gasda :' sa; unde Me- 
terhaneâoa îi cântă vre o două ore. Atuncea văgendă” pe Popa 
Vasile, : care: luându-se: după paradă venise până la p6rta gas- 
dei lui Cuciuc: firă a cuteza să intre, elii îl chemă înăuntru. 
După acâsta, în 'urma 'unui prângii buni” şi veseli, 'stropitii cu. . 
vinii vechiii, dete drumulii paradei şi Meterhanelei, aruncându-i 
bacșișurile obişnuite, qisse să-i pue caii la' noua trăsură: ce "ȘI
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făcuse, și, cu Popa Vasile alături, merse la Mitropolie.. Acolo. 

îndată ce se anunţă, ușele i se deschiseră. Cerendii bine-cu- 

vântarea Mitropolitului, acesta i-o dete. cu amândouă mâ.-. 

nele, și-lii întrebă daca are să stea în Iaşi sati la ţâră. 

«De o cam dată trebui să mă însorii, Prea, sânţite, dise el; 

şi iată că vii -s6& vă ceri bine-cuvântarea ca să iai pe fata 

acestui preotă, care ma pregătiti și m'a luminatii în credin- 
țele legei creștine. 

— Ac6sta nu se pole. Fetele de. preoți trebue să se mă- 

rite cu tineri meniţi a se face preoţi. Nu scii acâsta, preote ? 
Cum de vii la mine cu asemenea cereri? Nu vă e rușine? 

— SE ertați, Inaltii-Preasânţite! unii păcatii mare s'a în- 
tâmplată în casa mea. Fata mea acuma nu se pâte mărita de 
câtii cu dumnialui. 

— Ce felii? de ce? | 
— Nu sciii: să spună ?.să& nu spunii 2... Dar trebue să 

spunii. a | | 

— Spune odată. 

— Apoi pe llenuţa mca a- spureat'o boerulii acesta încă 
pân” a nu se boteza. | 

— Daca e așa, să te duci să-i cununi; şi să spui prcotesei 
iale să-și păzescă mai bine fetele, daca mai are. Acuma s'o 
pui numai de. câtă la canoniă : jumătate de anii să nu te a- 
tingi de ea, să mănânce numai pâne și apă, şi câte trei sute 

de mătănii pe qi să facă la pragulă bisericei! Haide, plecă! 
— Porunca Prea Sânţiei Vâstre se va împlini, dise preo- 

tulii îngenunchindii și sărutându-ă -i mâna. 
A doua qi de dimincţă, - fără a perde timpuli, Cuciuc,. cu 

Popa Vasile alături, întrunii rădvanii. noii şi frumosi, după 
cum era moda pe atuncea, cu patru. cai ca smeil, cumpăraţi 
anume pentru mirâsă, și ca unii sipelii mare legati cu feri, 
în care, pe lângă. desagii cu bani .mai băgase o mulțime de 
târguele pentru nunta Jlenuţii, după o călătorie plină de ne- 
răbdare, pe aprope de apusulii sorelui, intrândii în Monastirea 
Văratecului, traseră la chilia Maicei Fevroniei. Menuța vă- 
qendii. mai întâăiii pe tatăl seii, a fugiti iute pe o scară de 

8
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"n dosii ca să se ascundă în podii: numai după ce audi şi 

recunosc vocea amantului ei care o chema strigând'o din 

tâte puterile, sări din podii dreptii în braţele lui deschise. 
Vom lăssa pe lectori să-și inchipuâscă espansiunile lorii de 

bucurie și de fericire, şi ne vom grăbi a spune că nu mai 

departe de câtii în aceeași sâră Popa Vasile le citi cununia: 

n biserica Monastirei, după porunca ce luase de la Mitropo- 

itulă; şi ne-am grăbitii de a spune acâsta, fiindii-că și tânăra 

perechiă se grăbia ca c'o. oră mai nainte să intre în vița! 

iniștită și legiuită a căsniciei. | | 

x * 4 

A r&sunatii valea Câmpulungului de mirare și de mulțămire 

"când a augită despre întorcerea lui Osman cu fata Popei, despre 

creștinarea lui și despre căsătoria, lui cu Ienuţa. Numai mama 
Preotâsa turba de necazii; şi când a vădutii pe Popa apropiin- 

du-se de casă a începulii să-lii ocărască, să-lii facă prostii, 
dobitocii și bună de legatii la fesle. Când însă a auditii că 

ş6se luni are să dormă cu rogojina, că are să mănânce nu- 
mai pâne și apă, ba încă să facă și mătănii la biserică, după 
canonulii rânduitii de Mitropolitulă care” trebuia să se esse- 
cule,— atuncea abia i sa mai muiată limbuliţa ; iar după îm” . 

plinirea canonului sa dusi împreună cu părintele Vasile st 

visiteze pe fiică-sa; pentru ca să se împace cu ea. 
Cuciuc, aședatii totii în casa închiriată pe mai mulţi ani de 

vechiulii seii patronii, nu mai putu continua comerțulii de che- 
restele în care avea destulă experiență. Acestii comerţii, ca și 
altele care le essercitaii “Turcii, încetase cu totulii din causa 
evenimentelorii mari cari se precipilaii. Vodă Maurocordat nu 
împlinise încă anulii de domnie, și se v&du înlocuitii de Du- - 
mitrașcu Cantemirii, protegialii de Gherei Hanul Crimeei. 
Atuncea Rușii declarând xesbelii "Turciei, .și Vodă Cantemirii 

„făeend alianța cu Petru cel mare, toți negustorii turci câţi 
ali mai rănas în ț6ră ati fostii măcelăriți. Ac6sta a contribuiti 
multit la înăbușirea omorului și dispariţiunit lui Ali, fiindcă
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nică unuli din foștii lui- clienți musulmani nu mai trăia. Prin 
urmare minciuna inventată de Cuciuc despre lupta cu hoţii n'a. - 
avulii cine s'o desminţă saii să câră au se verifica. 

Cuciue nu târdiă a cumpăratii o moșie mare și frumosi în 
apropiere de Valea Homorului, de la fiul unui boeriii mare . 
care se muncia să-și risipescă moştenirea. Acolo găsindii o 
bună aședare și unii salii destulii de populatii, s'a stabilită cu 

familia, care în curându sa făcutii numerâsă, fiind-că Ilenuţa 

pe cât era de frumosă și de drăguță, pe atâta era și bună de 

sămânță : pe tol anulii făcea câte unii copili, iar la:trei ani 
„îi făcea gemeni, toţi frumoși, toți durdulii şi voinici. . 

Viaţa lui Cuciuc se strecura într'unii modii cum nu se pote 
dori mai bine. Neinvidiatii de nimeni, elii vedea întreprinderile . 

lui prosperândii și averea lui sporindii.. De t6tă lumea onorată . 

și iubită, la L6tă lumea făcendi bine și îndatoriri, t6tă lumea - 

părea că se bucură când.cumpăra câte o nouă moșie, sciindii : 

că sporirea. averei lui sporia: dărniciile către cei săraci și aju- 

torul către cei neputincioși. Cu tote aceste, cu :cât înainta. în - 
verstă cu atâta se vedeă o melancolie pronunțată pe faţa sa, ; 

și nimeni nu scia daca sâra cândii se culca saii diminâţa cândiă . 
se scula, nu-și aducea aminte de scena din câmpia Benderului 

și de ultimele cuvinte ale lui Ali! Ori cât se silia el să-și 

înăduşe suvenirele în dragostele conjugale saii în cele paterne, 

ori cât'se nevoia să-și ocupe mintea: cu faceri de bine și cu 

griji de tot felulă, în creerii lui totuși simția că ricăe uni: 

verme nevădutii de. cât de consciinţ | lui, care nu-i lăssa i inima : 
în liniște și în. pace. 

De şi nu avea mintea: luminată prin niscai învăţătură şeriose . 
pentru ca să îndrepleze. creşterea” copiilor soi, totuși o avea 

destulă de deștâptă din natură pentru ca să vadă că, numai : 

prin o crescere îngrijită și solidă, copiii sei putea să-șI facă 

cariera în vi6ță. De aceea pentru. singurulii. băiatii ce avea . 

(căci fete avea vre-o nouă) n'a cruțatii nică o cheltuglă pen- 

tru-ca să-i dea o bună învăţătură. Băiatului seii îi. pusese nu- 

mele 'de Nicolae, în memoria lui - Vodă Maurocordat,: care se 

arătase atât de bunii pentru eli. Până la etatea de cinci-spre-
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dece ani, i-a datii învățătura în casă prin dascăli greci, după 

“cum era moda timpului de atuncea. Ullimulii dascălii grecii ce 

avusese, întemplându-se să. moră și negăsindii unii altul, luă 

hotărirea să-și ducă băstulii la Liovii (Lemberg), unde începuse 

deja boierii din ț6ra de 'susi să-şi trimită copiii la învăţătură. 

Acolo Nicolae făcă studii seri6se în limba latină şi polonă, pe 

cari le vorbia și le scriea în perfecţiune. La etatea de 22 ani, 

junele Nicolae terminându-și studiile, se întOrse la casa.pă- 

rintâscă, : 

Atuncea auqindii că a venită la scaunulii Domniei nașul seii 

Constantin. Maurocordatii, fiiul-lui Nicolae Maurocodalii, s'a de- 

cisii ca să mârgă .la. lași spre a i-se închina şi a-i presenta 

pe fiiulă sei. Dar pentru ca să nu mârgă cu mâna gâla la celii 

care-lii botezase, se decise să-i ducă doui cerbi pe cari-i cres- 

cuse în grajdiii doui ani și-i învățase a trage la trăsură înhă- 

maţi. Pentru ca să nu-i ostenâscă pe drum, puse de făcii câte 

O cușcă pentru fie-care cerbii, şi ast-felii îi duse forte bine la 

lași. Acolo le polei cârnele și, înhămându-i la o trăsură de. 

lux; dqise ca să-i aducă la Curte, unde elii s'a dusii înainte 

cu. fiiulii seii. Assemine lucru ne mai pomenitii şi ne mai. 

vădutii, a fostii pentru Ieșeni unii adevăratii spectacolii; ast-felă . 

că, până s€ ajungă .ecuipagiulii la Curtea Domnescă, jumătate 

orașul mergea pe. lângă elii. 

Constantin Vodă primi cu plăcere pe finul sei, fiind-că încă 

ținea minte impressiunile de. mulțămire ce-i făcuse cu calulii 

celă bălanii,— și simți și mai mare plăcere văqândii că are ună 

fină ajunsi, nu numai cavalerii frumosii și. elegantă, dar chiar 

bine crescutii și instruitii în limbele classice, elena şi latina. 
Audindă unii huetii neobișnuitii despre partea curţii, își aruncă 
ochii pe ferestră Și văddendi a atât de multă lume, întrebă ce 
să fie? | 

„_<Lume ciudată, Măria: ta |... însoțesce nisce vite pe care 
le-am adusii ca peșeheșii pentru nașulii. meă. 

— Ce feli de vite?: 
— Nisce cerbi prinși: din munţii mei de mici și îmblândiţi, 

ca să fie de petrecere coconilor Măriei tale.
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Minunatii lucru ! Nici n'am mai vEdulii așa ceva... cerbi în- 
- 

hămaţi... cu eornele poleite !... Mulţămeseii... forte multii iţi 

mulțămescii, Ai vre-o trebă în Iași ? Ai vre-o nevoie? AY să-mi 

cei ceva ? Spune. 

-— Nimiea, Măria Ta. laudă lui Dumnedeii tote *mi mergii 

bine : nu potii să mulțiimescii îndestulii celui de susă. Am avutii 

numai dorinţa de a vedea pe aceli ce ma creștinatii, și a-i 

ura ca.să trăâscă mulţi ani. 

— Ce nume pârtă fiiulii D-tale ? 

— Numele tatălui  Măriei "Tale. | 

— S& trăâscă ! Ce aşi putea face pentru. e? 

— Ge va bine-voi Măria Vostră; lamă adusii ca să-l în- 

„chinii prea puterniciei Vâstre, ca să faceţi din elii ce veţi pofti. 

-— După învățăturile care le are, și-ar face sorta mai bună 

la Stambulii, Să-li trimiti la Kapu-Kehaiaoa nosiră, ca să-i 

pregălâscă calea înaintării. Seie turcesce ? 

— Seie numai a vorbi,. cât Pam învățații căi din practică. 

— Acolo. va învăța carte. a 

— Să trăiţi Măria Vostră !: Doră să-i. daţi ragaziă : de vre:0 

ună ca să se gălsci. IE - 

— Am să vii și ei în ţâra de susii. Voiii să N&dii cetatea 

Sucevei, Monastivile cele vechi: Putna, Suceviţa, Dragomirna 

şi cele-Valte. Pe aprâpe e moşia D-tale ? . 

— Forte aprope. . , 

—. Voiii. veni să vă&dii casa și familia finului. meii. 

„___— Voiii aşterne sufletul şi inima meu în calea Măriei Vostre. 

Să veniţi cu. berechetii !. 

— S5 ne vedemii cu bine! Acolo vom regula plecarea Lai 

„Nicolae. » 

XE x 

Imprejurările şi trebile Domnică n'aii dată răgază lui Vodă 

ca să vie în călătoria ce proiectase de cât tâmna, târqiă, pe 

„când se scutuira frunda de pe arbori. Atuncea luândi cu sine pe 

“Vistierul și pe. Postelniculu celii mare, vre-o două-deci de tră-
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“sură înărccate cu Ediclii (1) şi bagage; precum şi vre-o două- 

sute de Slujitori călări, a visitatii Botoșanii, Herţa, Cernăuţii, Ră- 

dăuțţii, Sucâva și Monastirile. In tote părţile, pe unde umbla, lua 

note, asculta plângeri, și însemna cu de-amăruntulii neajunsurile, 

„lipsurile, defectuositățile instituţiunilor ce eraii în vigore, ca să 

aibă materialulii necesariii pentru reforma cea mare care o 

„proiecia în mintea sa; și în adevării după câţi-va ani, în 

domniile lui successive în ambele principate, elă a introdusii 

multe și mari reforme cari Vaii insemnatii între cci mai ca- 
pabili organisatori; şi pentru. care istoria i-ati  consacratii: pa- 

ginc de mare laudă, .. - ! 

Serdarul -Cuciuc a eșilii : inaintea Domnitorului la 'Suceva 

„pentru ca să-i aducă aminte de promisiunea ce l-a dalii de 

a-i onora easa, invitându-lii tot o-dată de a lua parte.la o vâ- 

-nătore ce a organisatii în munţii de pe moșia sa ; căci — după 

cum dicea eli — cerbii și căpridrile sunt doritore ca să facă 
cunoscință «cu faţa lui Vodă. Maurocordatii primi cu plăcere. 
La marginea moșiei mai multe sute de munteni, cu femei și 
fete, eșiră întru: întimpinarea : Domnului cu pâne și sare, cu 
fagură de miere și cu tave încărcate de fragă (2) şi alte fructe 

- de munte; urându-i bună venire. și sănătate. 
“In pragul casei, soţia lui Cnciuc, jupânsa enuţa fata Popei 

(care de și avea aprâpe patru-deci de ani 'era încă forte. fru- 
m6să), a primitii pe Domnitoriii cu buchete. de flori Ă, înconju- 
rată de cei dece, copii ce'i avea, unulii mai frumosi și mai - 
drăgălașii de cât. altulii; așa că Domnilorală nu scia în cotro 
să și îndrepteze privirile fermecate de mulțămire la mamă saii 

:la copii? . | Ma 

Casei lui de la l6ră, Cuciuc îi delese numele de Conacii, 
după tradițiunile ce le avea din orașele turcesci ce le văduse, 
unde locuinţele persânelor mai însemnate se numescii conace. 

(1) Aşa se numiaă Omenil ce făceaă serviciul privată al Domnului, 
precum Ibrictarulă, Peschirgiul, Ciubucciul, Cafegiul; Cupariul. şi alţi. 

(2) In munţii Bucovinei Îragil se producă până în &rnă. La Crasna, în 
1546, am cules ei îusumi fragl în Decembre, căutânădu-i l pe suh zăpadă.
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-. Ar fi putut însă să se numâscă chiar. seraiă, findti-cii putea 

„să găsdusscă chiar ună împăratii: 0 construise cu meşteri 

anume aduși din Stambul și fără a cruța cheltuele ; mai ales 

că pâtra, varul, lemnăria și -braţele avendu- le pe moşia sa 

„proprie, avea tolă înlesnirea. ca s'o facă cât mai mare, mai 

solidă și mai frumosă. În cele patru-deci de camere -ce cu- 

prindea, s'a găsit. destulu locii spre a se găsdui Vodă cu tâtă 

„curtea sa, afară de cei 200 de. Slujitori cară s'aii găsduit "pe 

la casele din sati. În imensa sală de mâncare a casei, Dom- 

„nitorul, cu totă curtea lui, cu ministrii, cu ispravnicii "ţinutu- 

rilor vecine, cu Episcopul de la Râdăuţi, cu mai. mulţi boieri 

vecini veniţi cu jupânesele lor, și în mijlocul familiei de gasdă, 

prândi și cină cu mulțămirea și veselia, cea, maj mare, în des- 

fătarea ce o adăogea armonia unei. bande de .musicanţi aduși 

întradinsii de -la cetatea Bistriţei de peste munţi din Ardeali. 

„În .curte cânta o altă bandă de, lăutari ; împrejurul, acestora 

„dănţuiaii eu veselie Iăcăi și fete, nu numai diua, dar şi nop- ! 

tea la lumina masalalelor şi a focurilor mereii aţijate cu ra- 

mure verdi. de bradi cari scântesză la cea mai mică apropiere 

„a cărbunilor; iar în sala de susii hora se învârtia, de boieri 

şi de jupinese cu felele lor, toți încuragiaţi de “popularitatea 

„lui Vodă, care şi însuși jupibia în horă cu mare. entusiasmiă 

şi plăcere. 

“Trei dile și trei nopți a durat “veselia şi chotal în curţile 

Serdarului Cuciue. Vodă  Maurocordat spunea că aceste aii 

fost qilele cele mai plăcute ce a gustatii în. vița sa. În înter- 

"valul acesta s'a organisat vânătorea domnâscă, care. trebuea 

să ţie trei dile, pentru ca să bată toți munţii. cunoscuți că 

„conţinii fiare mari. Patru sute de Plăeși cu sinețe ghintuite, 

adunaţi din satele vecine și peste o mile de hăitaşi, saii bă- 

tăiași, dispuși ca cci cu arnele să țină piscurile, iar cei-lalţi 

„s8 mâie vânatul din vale spre G6lu, ati fostii împărțiți în cete 

„de câte cinci-deci, fie-care. câtă sub comanda. unui Aprodi, 

și toți sub comanda supremă a luă Cuciuc. Vodă trebuca să 

mârgă. însoţit de tinărul Cuciue, și înconjurat de câți-va arnăuţi 

„cari eraii în cortegiul seiăi,- 'Pimpul era frumosi : pe văi erha
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se arăta încă verde: și înflorită ; numai florile cari eraii mai 

nalte erai cam opărite de brumă; pe culmile munţilor însă: 

ușdre straturi de nins6re. albiaii vârfurile stâncelor şi muschiul 
ce le învelia. - 
“Curi6să sensaţiune a adusti lui Vodă prima pornire a bătăir: 

când la semnalul datii de buciume, după înşirarea 6menilor, 
aii. început a. se repercula răenetele și țipetele bătăiașilor din 
vale, fiori a simţitii furnicându-i tot corpul de la talpe până 
în creștetii. Elă, care nu avusese ocasiunea să asiste la așa 
ceva, simţia că i se sburlia părul sub calpacul de samurii care | 
i purta ; iar când audia câte o puşcă trosninâii în linia în 
care se afla aședat, simţia în teraple și în peptii o svâcnitură 
care 'lă făcea să se îngălbinâscă la faţă: aşa că la semnul 
ce-i făcea tânărul Cuciue ca să dea în capridra care  venia 
“spre el, Vodă, în locii să puie arma la ochi, 'i-o întindea lui 
spre:a 0 descărca; iar când cerbul saii căpriora ' cădeaii pe 
aprâpe de el, se arăta forte simţitor de mil la omorirea lor. 
"Cu tâte aceste, de și n'a dat nici odată cu pușca, lingușitorii 
Vaii fost făcut să erâdii că el a ucisii unii cerbii, o capră și 
un porcii, încredințându-l că de glonţele lui ai cădut. La locuri 
şi restimpuri anumite, se făcea repausele: atuncea bucătarii 
îndată împrovisaii prândurile. chiar din vânaturile dobândite, 
frigându-le saii gălindu-le la focurile ce erai prea: ușor de a 
se aprinde; iar Domnul și toţi Gspeţii, mâncaii cu o plăcere 
nespusiă 'sedând pe stânci, saii pe rămuri moi de bradă. Serile, 
neputându-se, din causa depărtării, întorce acasă, trebuea ca 
vânătorii să se culce în munți. Pentru Vodă se improvisase 
o. colibă din rămnri de brad, iar pentru cei- -Palţi se asternea 

i vămuri, pe care se culcat! coperiţi de bolta înstelată a ceriului, și 
adormiaii încăldiți de jeatecul focurilor merci alimentate cu 
lemue. - 

Peste o sulă de cerbi, două sute de capriore, opt-deci: de 
mistreți și cinci-qeci de urși, afară de unii numări mai 
mare de lupi și vulpi, ai: fostă trofeele primelor: două dile 
ale venătorii demnesci. Vodă, mulţumitii :de „acestii resul- 
tatii, voia ca'a treia qi să se întârcă la - sală. Cuciuc însă Pa
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-rugatii ca să mai asiste măcar la.o bătaie, pe unul din munţii 

unde: se credea că s'a refugiat tot vânatul speriatii în bătăile 
„precedente. Se făcii, deci, a treia di ultima vânătore. Se mai 

omoriră câte-va. decimi de fiare mari, cu ale cărora ccatombe 

trebuea să se închiee petrecerea domnâscă. O întemplare nă- 

prasnică însă veni ca să întristeze tâtă veselia acestei: pe- 

„treceri. . . . 

Când se deteră semnalele de retragere, Cuciuc tatăl, lăsând 

-pe fiiul sâii pe lângă Domnitoriii, plecă cu vre-o-sulă de pași 

înainte, mergând maj răpede pentru ca să cerceteze despre o 

potecă pe care să polă apuca spre a eși mai curând la lumi- 

nişii. Câţi-va plăeși îl preceda, pre când strigătele unor bă- 

tăiaşi mai întârgiați încă resunăiă, făcând să salte fiarele care 
se pitulaii în desişuri sati în culcușuriie lor. Iată că un ursii 

fârte 'mare,. eșind din dosul unui jnâpănii (1) se întâlni peptii 

în peplii cu Cuciuc. Acesta, având pușca descărcată—fiindii-că 
nu se mai aștepta a da peste acemine surprinderi— când văqă 

că ursul se aruncă: asupra sa, seâse un pistolii co. avea la. 

băii și i li sloboqi. drept în cap. Glonţul însă, sfărtecând nu- 

mai o ureche a animalului, nu-i făcuse de cât o rană ușoră, 

dur destul de forte pentru ca ursul, care de două dile suferia 

de o altă rană ce suferise de la un plăieșii, să se arunce a- 

„supra agresorului seii, să-l apuce în brațe, și să-l strângă ast- 

_feliti în cât să nu potă scote cuțitul ce avea la brâii. Cuciuc, 

strigând și cerând ajutorii, se lupta acuma în desperare; apu- 

„când şi el pe ursii brăţișii, “cu vânjosele şi puternicele sale 

mâini, îl ţivea în stare de a nu se putea servi nici cu ghia- 

rele spre a-l sfâșiea, nici cu gura spre al omori. Lupta se 

-mărginia într'o luptă dreplă ca între doui flecăi cari, când 

m'aii ce face, se idii la trântă: se vedea când ursul de-asupra, 

lui Cuciucii, când acesta de-asupra lui. Domnul, cu toți arnău- 

ţii sci și cu o mulţime de Plăeşi se apropiase ; dar nici stri- 

garea poruncitâre a lui Vodă, nici compătimirea generală a 

„spectatorilor, nu folosiaii: nimeni . nu cuteza să se. apropie; 

(1) Specie de bradă pitică care se găsesce numal pe vâriurile munţilor.
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iar ursul, fără a ţinea sâmă de strigătele Gmenilor și de poc- 

netele puscelor cari se slobodiait imprejurul sei, urma. lupta 

cu înverșunare și cu: intențiune ca să sfâșie pe adversarul seii. 
Nicolae, băctul lui Cuciuc, nu mai puti. suferi spectacolul 

_acesta: se decise a scăpa'pe tatăl seti cu ock-ce preții. Așa 

dar făcendu-și cruce, îngenunchiândiă și puindu-și pușea la 

ochi, întinse cocoşul, trase de piedecă și, când arma pocni, 

se vădură două cadavre. cădând îmbrăţișate! același glonţii 

: trecând prin inima ursului, trecuse şi prin inima tatălul sei! 

Fatalitatea a făcutit ca blăstemul lui Ali să se execute prin 
mâna, fiului ucigașulii seii | 

3% 
E i Xe 

Constantin Vodă Manrocordatii forte pătrunsii de tragica! 
morte a finului săii, se grăbi a se cobori din munţi cu toţi 
curtenii sei și, după ce adressă căldurâse cuvinte de mângâiere 
mult întristatei, familii, în sînul căreia petrecuse atât de mul- 

-țămit, a plecat spre reședința sa, lăsând pe Postelnicul cel 
mare spre a-l -representa la îminormântarea Serdarului C uciue, 
și îmbrăcând pe tânărul Nicolae cu cafianii de 'Serdariii spre 
a-l consola de perderea tatălui sei, 

Jupănsa Ileana cătră primă-vara viitore a fostii poftită de 
.Dâmna lui Maurocordat cu familia sa ca so vadă. Eaa plecat 
“cu două rădvane, luând cu sine patru din fetele că cele mai 
mari și pe fiiul seii ca conducătoriii, lăsând acasă pe cele mai 

- mici sub ingrijirea mamei sale. La lași ea a fost poftită să 
 găsduâscă la Curtea domnâscă, unde Domna îi făcu tote ono- 
„rile și-l arătă multă afecțiune; după o ședere de două s&plă- 
mâni, ea se întorse acasă lăsând în haremul Domnei pe fetele 
ei, cari eraii de o frumuseţă ideală. În t6mna viitâre, când 
sa împlinit anul de doliii, ea se întârze ca să-și iea fetele. 
Atuncea însă ea le găsi logodite de Domna cu tineri fii de 
boieri de starea întâi și le mărită pe tote într'o qi în bise- 
rica unde cu 26 ani în urmă se botezase soțul ei. Toti atun- 

„cea se logodi și fiul seii cu o fală grâcă din haremul Dâmnei,
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căreia i se [ăeu mare și frumosă nuntă domnâscă, cununându-se 

chiar. de Dâmna cu unul din Deizadele, și dându-i drept dotă 
Portiăria. de Suceva, postii ce ecuivala cu Prefectura. | | 

“:- După domnia din 1733—35, Constantin Vodă Maurocordat 

mat revenind la tronul Moldovei în 1742 1748 și 1769, a fostii 

“protector familiei Cuciuc, botezându-i și cunundu-i copiii, băeţi 
saii fete, și roversând asupra tuturora binefacerile sale Be 

. nerâze. ERIE 
- Aice voiii “Lăsa romanțierilor sarcina de a urmări istoria 

- acestei familii, mărginindu ne de o camdată a spune pe scurtii 

“că toți urmaşii de sexii bărbătescii ati fostii împinși de fata- 

“litate la paricidii, ucidând fil pe tatăl lorii, până la a ș6ptea 

. generaţiune ce a apucat'o acelii ca serie acestii episodi, 

Il. 

Intre anii 1840—2 eramii copistii în cancelaria Logofeţiei 
Dreptăţii, care în timpii moderni s'a numitii Jfinisterul Justi- 

țici. Acolo cunoscuiii, printre alți colegi, pe unulii care se numia 

Dumitraki Cuciuc. El era cu trei patru ani, pote, mai în vârstă 

de cât mine și funcţiona mai de mult; de aceea el ajunsese 

-copistii. activii, adică cu l6fă, pre când eii eram numai prac- 

“ticantă, primind numai. cinci deci lei pe lună din lela mi: 

nistrului ; căci, trebue s'o spunii, pe atunci miniștrii erati mai 

mauchelefi, mai mândri; prelindeaii că servescii pentru patrie 

şi pentru onore iar nu pentru I6(ă; de aceea Ifa lor o dis- 

tribuiaii pe la funcționarii lor inferiori lipsiţi de mijloce dupe 
o listă .dressută de Directorulii Logofeţiei.. 

Cuciuc, câmaradulii meii, îmi arăla multă dragoste şi afec- 

 ţiune. -Av6m și eii Gre-care simpatii pentru e'ii, şi-mi plăcea 
spiritulii lui celii ageri, în care prevedâmii o capacitate remar- 

cabilă. Eli făense clasele. gimnasiale la Academia Michăilenă, 
şi asculta, ca externii, cursurile de dreptii ce le făcea răposa- 

tulii Turisconsultii Bojincu și Neculai Docan, care venise doc- 

torii în dreplii de la Paris; și adesse ori ascultamii cu plăcere
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cum relata el lecţiunile ce le asculta și. cum. definia diferitele 

„cesliuni de dreptii cari veniaii la 'ordinea qilei în judecăţile 

'Tribunalelorii şi ale Divanurilor apelative, cari se resumai în 

ehris6ve Domnesci ce se lucraii în Logofeţie. Avea însă unii 
lie curiosii amiculii meii Cuciue: adesse ori se întrerupea din : 

naraţiunile ce începea, părea că e distiaetii, să uita în tavanii 

-saii pe ferâstră, mișca buzele ca cum ar vorbi în' sine, saii se 

primbla prin casă bălăbănindu-şi mânele întu”unii modă bizarii, 

care nici seriozii nici comicii nu se putea califica. Acâsta i se 

întâmpla une-ori și chiar când scria: de o-dată asvârlia con- 

deiulii cu uuii aerii spasmoticii, se rădica în piciore, umbla cu 

paşi răpedi și largi fără de nicteuniă scopii, gesticula, bodo- 
gănia sai mormăia fără a putea cine-va înţelege ce spunea, 

și apoi frecându și mânele și scuturându-și capuli cu pletele 

lui langi (căci atunci craii de modă) se aședa iarăși pe scaunii 

la scrisii. 

«Are gărgăuni în capi, dicea unii din colegii lui, 

— Ia apucatii pandaliile; dicea unii altulii. 

— E apucaltii de Iele, sărmanul! 

— Hai să-i cilimii moliftele sântnlui Augustin! dicea altulii. 

In realitate însă fonduli caracterului lui Caciue era minu- 

natii : elii nn se supăra de glumele și sarcasmele nostre; din 

contra părea că-i place să ne vâdă ridendi de elii, suridea și 
chiar îmbrăţișa pe celii 'ce spunea glume mai mușcătore. Eii 

singurii îl cruţamii : departe de a-i adressa vre-o ironie, mă 
-uitamii la clii cu unii acrii de milă; pare că presiinţiami că 
“în sufletulă seii se petrecii: ceva - stranii sentimente. In faţa 
superiorilorii, Cuciue era fârte bine văduti și apreciati, Intru 
adevării elii era "unii funcţionarii modeliă ; nici o dală n'a datii 
-molivii cuiva ca să-lii mustre saii să-i observe vre-o abatere 
de la cuviință saii datorii. Intre copistă, elii era de frunte: 
seriea frumosi, iute, corecti și lără omissiuni saii greșeli : 
adesse ori arăta și probe de lalentii în stilistică; Stolonaceal- 

„_-niculii de atuncea (care astă-qi se traduce prin terminulii de 
şefă de masi) îl punea să lucreze la concepte, fiind-că le bro- 
“dia mai bine de cât elă, și-i recunoscea superioritatea.



FRÂȚII CUCIUC | 195. 

Eîi atuncea începusemiă a rima. In întreprinderea acesta mă 

aflamii în stadiulii unui prunci care începe a vorbi, sait al 

unui copilii care se încârea a serie: nu sciamii daca ceea ce 
facii este bine ; nu eram sigurii pe puterile mele. Adesse ori. 

trăgeamii pe Cuciuc la o parte, și-i ardtamii producerile schio- 

pătândei. mele Muse. Ceream părerea lui, fiindă-că el avea 

Gre-care autoritate inaintea mea: mi se părea și eram con-. 

vinsii că avea și cunoscinţe, și spirită, mai multii de cât mine. 

Cuciuc, cu tâte că-mi mărturisia necompentinţa în materie de 

versuri, îmi, da avisulă seii cu francheță: îmi spunea,.de es-. 

semplu, că cutare: versi se părea slabii, cutare fără cadență, 

— cutare prostii rimati, — cutare frasă incălcită, saii obscură, 

sati de prisosti,—cutare expresiune fericită saii lipsită de idei,— 
şi tâte observaţiunile lui mi se păreaii drepte, bune, raţionale, 

capabile de a'mă corige. E 
Pentru consultaţiuni de assemine natură .venindii și acasă 

la mine, Cuciue făcuse cunoscinţa şi cu tatălii mei; părea 

forte înduioșatii când vedea blândeţea, fericirea, dragostea şi 

amoruli care-mi arăta tatăl meii. De aceea, când eram sin- 

gurii, îmi dicea: «Ce fericitii trebui să fii tu, că esci așa de 
iubiti de tatăl tăi! Cum de nu mi-a datii și mie Duimnnedeii 
ună tată așa.de buni!» 

După acâstă exclamaţiune, am ghicită că amiculii muii avea 

o lespede grea pe inimă din causa tatălui stii, Cu tote aceste 

nu cutezamii să-i. cerii a mi se. mărturisi. Apoi, seiindii că 

tatălii sei ședea la țâră în districtulii Dorohoiului, pe când-el 
sta în Iaşi, îmi închipuiami că, chiar de va fi suferindii ceva 

neplăceri, acâsla trebue să se întâmple. prea rară. Altă .dată, 
după mortea mamei mele (care s'a întâmplatii la anulii 1842), 
venindii ca să mă console în sfășierile cumplite ale doliului: 

meii,. mă întreba despre multe am&runte familiare şi mai cu 

s6mă despre afecțiunile tatălui mei pentru soţia sa. Nu putea 
el s& asculte de cât adevărulii: îi spuneam că nu mi sa în- 

tâmplată să audii între părinții mei nici o dată vre-o cârlă, 

vre o neînțelegere, cu atâta mai puţinii scene de violenţă, ci . 

tot-d'auna dragoste liniștită și armonie, cari singură îi făceaii
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să porte fără greutate simțită sarcina celor 13 copii ce eram 

în casă. Intr'o di întrebându-mă din ce causă sa stinsii maică 

mea, și spuindu-i.că acâsta X-a venitii din” facere, nu sta putut 

opri de a se rădica dreptii în susti şi a dice frângându-și pum- 

nil: «Sărmana maica mea! 

— Cum ? din ce causă a murilii matca ta? | 
__— Oh! nu sciă de trebui să- i spună, scumpulii mei amicii ! - 

e grozavii de duresosii ! 
— Bine, frăţiore, daca acâsta îp face răi, lasă, nu mai 

spune. Eii nu sunt așa de curiosii. Pâte că altă dată îmi vei: 
spune... când vei fi mai liniștilii;. mai puţinii emoționatii, Li-" 
niștesce-te. - DE 

— Dar nici o dată, nici o dată —.măcar de-ași trai o mie 
'de ani; — nică o dată n'ași putea fi mâi puținii emoţionatii ; 
fiindiă-că până voiii intra în mormântă nu voii putea uita scena 
ce am vădutii la mortea mamei mele! 

— Dar cum? cea fostii? a avutii vreo bolă cumplită ? 
durerosă ? : 

— Cumplită și durerosă alât pentru ea, cât și pentru. mine 
și pentru fratele meii, cari asistamii la “scena ” oribilă a mor- 
ţii sale. 

— Dar re Dumnedeii ? Fostaii assasinată pote ? . 
— AI spusă cuventulă, dragă lorgule. Assasinată subt ochii 

noştrii, și vegi tu? înţelegi că asemenea scene nu să uită. 
— Dar cine a fost ucigașii ? hoţii ? 
— Ah, ce cumplită întrebare! şi ce cumplit r&spunsii trebue 

să asculți! . . 
„— Dar cine ?... cine?. 

La acestă întrebare Pam vEdutii îngălbeninâii, sculându-se 
în picidre cu așa mină în cât părea că e unii 'uriâșiă, şi cu 
ochii holbaţi şi speriați, cu părulii de pe capii sbâilitii în susti 
ca spinarea unui viezure (1), qisse: «Dar. cine? cine altul 
putea să fie de cât tatăl meii ?> : 

Cu aceste vorbe, și cu unii plânsă. înfundată, a a eșitii din 

(1) In Moldova: Bursueă.
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camera mea, lăsându-mă sub nisce impresiuni de durere, 

care nici astă-di, după jumătate de secolii, nu le potii uita) 

După acâstă destăinuire, care nu putea de cât sceretă să 

rămână între mine și simpaticulii meii amicii, și eave nu putea 

de cât milă și compălimire să-mi inspire, — după acâsta, dicii, 
de câte ori îl întâlniami la cancelarie, în locii de a-i da bună: 

dimincță saii a-i da mâna, îl sărutami, credândii că cu acâsta 
voii consola amăritulii seă suflet. Dar după tâte încercările 

ce am făcutii după acesta, n'am mai putut, aduce surisulii pe 

buzele sale ! - 

Intro Sâmbătă eșindii de la .cancelarie, Cuciue îmi spune că 

nu va. putea veni sâra la mine, după cum îmi promisese, fiind: 

că teribilul scii tată se afla în lași. A dgua di diminăţă î îl yed 
intrând în camera mea, pre când mă aflarnt-aplegaţii. pe masă 

și scriindi, 

— A, ha! disseă, a plecată teribilulă l&ă tată, se vede. 
— A plecatii, dar uită-te ce suvenire mi-a lăsatii. 

In adevării avea ochiulii dreptii umflat cât pumnul, iar 

obrazulii stângă hrăsdatii de vineţele. 
«Dar ce este asta, pentru Dumnedeii ? 

— Când se gătea st plece, îi spusseiă că trebue să-mi dea 

ceva parale, căci rămăsesemiă că n'aveam cu ce-mi secole că- 

mășile de la. spălătoriță; frate meii aseminea îi cerea ceva 

haine și încălțăminte, și mijloce ca să-și cumpere cărți pentru 

seolă. Eli însă în locii de parale, saii măcar vre-o vorbă dulce, 

a tăbărit mat înfiiii pe frate-meii: Va lovitii cu pumnul în cât 

a cădutii josii, apoi a începutii a'l călca în picidre. Apoi când 

m'am dusii să'lii rogii să: înceteze cu aşeminea sălbătăcii, s'a 

întorsă cu tote furiele asupra -mea, și... iată-m&! După asse- 

- minea maltratăvi cu cari ne-a gratificatii, încă sub ochii slu- 

gilor, s'a suit în lrăsură şi a plecatii. ” 

+ S&rmani copii! disseii eii.> | 

Adoua, qi fiind o:serbătire, şi avend prin urmare două dile 
de ferie, propuseiii nefericitului meii colegii să mă însoţescă 
la viiă. Deci luând o birjă, şi apoi trecând şi pe la frateseii— 

care zăcea sdrobitii de maltratările tatalui seii — merserăm 

A I
A 

a
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împreună la Valea-Adâncă, undemii era. viia, și acolo, cu aju-. 

torul compreselor cu apă rece, aplicate pe umflături, amân- 

duoi fraţii adoua di simţiră durerile lor mai potolite. 

După trecere de vre o două luni fiind timpul -vacanţelor de 

vară, când fraţii Cuciue trebuea, să se ducă în districtul Do- 

rohoiului iar eii în districtul Vasluiului, colegul mei veni să 

'mi dică adio. 

«De ce nu vii să petreci vacanța la mine? îi diseiii eii. 

După. Cum, ABE „Spui că este tatăl tăi, pote arăși vei. avea” 

    rapi : Nici asta nu pot: s'o facii, din nenorocire. A trimis tră- 

“Sara, jeni Qidinii, ca să mergem amâriduoi, şi'nu cutezii să-i 

Nate „ordinul; atunci fariile lui m'ar urmări păn la marginele 

ț&rei.:: Răniibrb ae mangitere acolo de la consâria actuală 

a tatei. Ea este o femee cu inimă bună; și cu tote că are și 

ea doui copii făcuţi în căsătorie cu tatăl meii, totuși ne arată 

și noă adevărate sentimente materne. Cei nenorociţi, scii, com- 
pătimescii între dânșii. 

— Cum? Și ea este nenorocită ?. | 
— Nu mai puţin de cât noi. Sufere, săirmana, supliciurile 

lui 'Lantal: înjurături, pălmuiri, pumnuele, mai în tote :dilele, 
de faţă cu slugele, de faţă: cn ori cine. Ca să-ți faci idee cât 
de nenorocită este. și ea, este destul să-ți spun.că de patru: 
spre-dece ani îndură viţa, acâsta! Maltratările Tai zăpăcit, mi 
se pare, chiar mintea; ea .nu mai are voință a sa proprie; 
când îl vede tremură, căci îl scie de frică ea o sclavă care 
trăesce sub biciul unui stăpân tiran. 

— Dar mare, esci, Domne! Cum a putut să se producă în 
lume assemine Gmeni cu natură de tigri? - 

— Suntem o familie blăstămată, amicul mei! Dlăstăimată, 
înţelegi tu vorba ec6sta ? 

— Înţelegii, dar nu pot să credă. Tu esci amărită, și vedi 
tote în negru. 

— Înţelege- -vei însă când îţi voii spune: că de două sute 
de ani, de când-cunoscem că essistă familia nostră, nici -un
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Cuciuc. n'a murit de. morte bună? Înţelege-vei când vei afla 
că în familia n6stră. numărăm :șâpte generaţiuni :de: pariciţi ? 
— Al... tacă, pentru Dumnedei, :că mă înfiorezi! .. -,: 
— înfiorătoriă este ceea ce-ţi spun, dar din nenorocire ade- 

văratii. Și mă simții cu atâta mai nenorocitii că parecă. simţi 

în tote dilele: o. fatalitate, planândii. asupra, casei n6stre. ...: 

Cu acâstă ocasiune, amiculii mei Dumitraki îmi spuse istoria 
Ingubră a străbunului seil  Osman,: care: am naatto- în. în capito- 

lul de mai sus. : 

o le |    “După vacanje, “Cticiue nu. se mai. întorseS 

pisti r&mâind vacantă, . mi s'a ! : încredințat. mie. Nam putut 

să-i scriii.. pentru ca :să-i! arătiă. regretele ' mele, : fiind-că.. pe 

atuncea nu era 'serviţiii postal organisat pentru 'corespondența 

privată; şi omul daca.nu găsia o ocasiuine, saii dacă nu trimitea 
înadins pe - cineva cu o. scrisore,.: n'avea : mijlocu. de; :COMu- 

nicaţiune, pe E 

- În vara -anului .viitoriă, tatăl. :meă, hotă ându-se a, face an 
pelerinagiii pe la. Monastită, puse: patru cai; la, o Brașovencă (1) 
mare ce avea, grămădi în. ea; cinci, din copiii; seă; cei: mai 

mari — între cari: eram şi ei — și;:de lă „ași,.. ne: îndruma- 
răm “spre ; Monastirea * Neamţului. . Pe atuncea .se făcea, mare. 

cas de minunele unei. icone a Maicei. -Domnilui,- la care :aler- 
__gaii toți cei ce suferiaii de. bole, de necazuri și de “sărăcie, 
Pentru: dioa de Inălţare, când, este hramul - “Monastirei, , venise 

multă lume, mai din tote: părţile. din" țeră, în cât; n'am fi avută 

lociă . de găsduire,: de n'am. fi. luat. cu 'assalt: chilia unui: călu- 

gării cu: care.tatăl mei dicea;că; ne rudimă. :Ne.: dusserămii, 

ca tâtă lumea. curi6să, să vedemiă asilul alienaţitor. Când colo, 
„ce-mi vegură ochii! Amicul „mei. Puma, îmbrăcat. în cos- 

poi ta f. ast] zi 

(0) Un fel de: trăsură coperită dar fără. arcuri,! ca. „acele „ce. se „dică. în 
„Bucurescl de „Her asca, ai : - PE 

'9
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tumul ordinar al internilor, cu piciorele și cu capul gâle. du- 

cea''un: ciubără (hârdăii) purtat pe umeri: împreună cu un 

alt interni, ca şi dânsul. Era atât de schimbati, în cât nu Taşi 

fi putut 'recun6sce, daca nu se uita el la mine și nu mă striga 

pe nume! Ea 

După ce puse ciubărul - unde trebuia, veni la mine şi mă 

apucă de gât, plângând. o 

“«Dar:ce este asta, Dumitraki dragă ? 'Ce va să dica? Esci 

Su pa 

  

p 

A “vedi, sunt victima urgiei tatălui mei. 
N 

= Cum? ce felii 2... nu întelegi. 

-Eată. ce. este: „După obiceiul pământului, părinţii scii că 

aii pedale ce copiii:cu închis6rea în monastire. 

Tatăl meii a.voitii să: mă pedepsâscă, şi eată-mă aice! 

—: Cum? fără: juqecată? fără nici o înculpare ?... Dupt un 

simplu capriciă ? ta o 

î— A dat o denunțare la! Mitropolie că eii ași: af voit a atenta 

la vieța lui, și-a căpătat ordin ca -s6 mă ţie aice încarcerată 

pe timpă de un anii. - 

* —' Dar cum'a putut face 'acâsta ? Făcut'ai tu ceva peritru bi 

“Ga să atragi asupră-ți o asemine oribilă bănuslă ? | 

i::.— A fostă un” adevăratii evenimentiă 'al fatalităţii. Anul tre- 

cut, când, după cum scii, am: venit “împreună cu. frate mei 

la eră ca să petrecemii vacanţele, am plecat într'o qi; împreună 

cu frate-meii: la :vânătore. După ce am: umblat pe sub pâlele 

pădurei după turturele, de care am ucisi câte-va, în spre 

“amâqă”ne întorceam 'spre casă. Drumul fiindu-ne prin: fundul 

livedei, ne-am luat. după nisce cârduri de grauri cari săriaii 

“dintr un copacii în altul, tupilindu-ne: și silindu-ne ca să ne 

apro piem de ei. În urmărirea 'acâsta observând-că graurii se 

lăsase pe un loe' semănat cu linte, care -despărția: livedea de 

“vie, când mi s'a. părut: că: m'am apropiat îndestulii, am trasă. 

Căduse vre-o patru. Când m'am răpedit ca să-i ieii, de odată 

“mă pomenescii: cu: tatălii:meii că ese.din marginea: viei, plină 

d2 sânge pe obrazii. Atuncea aruncându-se asupra mea, îmi
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iea pușca din mână strigând : : <A! hoţule, tu: tragi : asupra 
tatălui tăi ? Aştâptă, tâlhar ule, că ți-oiii arăta eii ție.> Frate-meiă 
voesce să intervie; dar îi iea și lui pușca din mână, și aceea 
fiindă încărcată, o îndreptâză asupra :n6stră ordonându- -ne ca 
să mergem înainte spre casă. L'am .ascultală : am mersi bo- 
cindu-ne, plângândă și jurându-ne că nu ne-a trecuti prin 
gândi assemine crimă ; şi că, daca în adevării. l'a atinsă vre-un 
halicii când am trasă în graură, acesla n'a putulii să [e de 
cât.unii jocii ali întâmplărei. El însă, îndată ce ne-a dusii 
acasă, ne-a închisă într'unii hambariă, ne-a legatii cu mânele 
îndărăptii pironiţi de nisce stâlpi, şi ne-a bătută întruni modii 
teribiliă ; nopțile ne ținea închiși acolo, tot. legaţi, așa că -nu 
puteam nică macar să. ne culcăm, iar dilele ne. punea a -tor- 
ture până ne: vedea că leșinăm. Â treia di surprindândiă pe 
soţia sa că ne adusese vinii de băută și apă ca să ne „aplice 
pe venătăi, a luat'o şi pe ea la bătae așa de cumplită în cât 
ne rugamu s'o ierte şi să grăbâscă a veni spre a ne omori. 
După trei dile de torture, în fine văqurămii că a. trimisii pe 
unii ţiganii bătrâni să ne . deslege și să ne aducă o sarcină 
de paie pentru ce să ne așternemii.. 

“'Țiganulii, care compătimia de suferinţele nostre, ne aduse 
apoi câte ceva de mâncare şi ne. îngriji o săptămână cât am 
statii încarcerați, cu unii devotament pentru care-i i vom păstra 
recunoscință cât vom trăi. Peste o săptămână, pe. mine mă puse, 
legatii ca pe unii criminală, într'o căruță și mă trimise la, Is- 
prăvnicie cu adressă ca să mă încarcereze la monastirea Neam.- 
țului pe unii ană de dile ; pe frate- -meă, acusându-lii că mi-a 
fost complice, „spre a lă pedepsi, Ta îmbrăcată în haine de 
argatii și, fără “a-lă mar. trirnite Ja scolă la Iași, la destinată 
să munciască cu argaţii la plugă și la tâte lucruriie câmpului, să 
trăiască și să mănânce cu argaţii şi să nu aibă voie a veni pe sus 
prin casă; iar soţiei sale şi copiilorii ej, le-a datii aspre ordine ca 
să nu ne mai cunâscă ca fil ai săi, nici să vorbiască cu noi, 
Mai sunt vre-o irei luni până să-mi, încheiă termenulii, „pedep- 

„se: ce va mai fi după acâsta, „nu sciăi. Plânge- -mă, amicul 

mei, căcă nu sciii desperarea unde mă va putea duce, 'Ți-am
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maă - spusii, mi se pare, că mă tragii dintr'o familie bles- 

iormată. 

— Nu perde speranța, amiculii meii. După viscole și i vejelii 

vină. dilele cele senine și plăcute. . II 
— Dile senine ?... pentru-'mine ?... nu sciii, qeii ! 

IV. 

"Teecuseră aprope trei ană și nu mai audisemii nimica "despre 

familia Cuciuc. Dar într”o bună dimin6ţă, când mă gătiamii să 

esii din casă, mă pomenescii cu amânduoi fraţii strengendu-mă 

în braţe și îmbrăţișându-mă, | 

«O Dâmne, cum mă bucură că vă văaii siinăloş 

Dar ce vă faceţi vo 1? Venit'aii dilele senine, cari vă „îndoiaţi 
de a le revedea ? 

— A dati Dumnegqei !... dal. Tatăl nostru, după ce și- a 

potolitii pofta de a ne. tortura, în fine şi-a luati s6ma ca să ne 

ierie și să-și facă ventii spre calea infernului. 

"— "Taci, draga amice, scii că nu-mi place să audii. pe un 

fii vorbind ast-feliii pentru tatăl seii. 

— A! uitasem că escă poetii. Spre a mă îndrepta, ca să- ți 

placii, voiii' dice dar că el s'a dus să se desfăteze în Câmpii 

Elisei. Fie-i țărina ușoră ! | 
—- Şi ce sunteţi hotăriți să faceţi voi: acuma ?. Si 
— Pe frate-meii Alexandru l'am băgat în armată ca iuncării, 

Mâine ai să-l veqi în uniformă. Frate-meii cel micii va urma 
frecuentând șela de la Dorohoiii, unde avem casă. Soţia tată- 
lui nostru s'a însărcinat cu administrarea moșiei, din venitul 
căreia are a ne da no, celor mată, „câte trei sute de galbeni pe anii, „Se Sâtiiaiieniii 

— Dar. iu, ce aă de gând. să fac? 
— Seii că m'am cam ocupat cu dreptul. Cai am fostă în- 

Chis în casa de nebuni, căpălând un exemplar din Codica Ci- 

s 
i și veseli! 

!
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- vilă, atât de mult am cetit'o, în cât am înv&țat'o pe.de rost: 

pot să daii concursii cu Bojinca iurisconsultul. Așa dar sunt. 

preparat ca să mă facii șorece de 'tribunale: judecător saii 

călenii, daca nu cumva și Președinte. 
— 01. „. dar ca s'ajungi la asemine trepte trebue să ai pLo- 

tectori : : pe cine ai ? . 

-— Am punga mea, dragul meii, Am risipit vre-o două sute 

de galbeni pe la Logofeţie, scii pintre cei mari, şi mâine saii 

poimâne, am să capătii . decretulii de judecător. Dar tu, ce. 

faci ? Te-am căutat pe la Sf, Nicolae, și am găsit pe. alții șeqând 

în casa vostră. 

-- Da, am închiriat'o. 

"— Am întrebat pe la J.ogoteţie, și am aflat „că nu mar esci 

funcţionarii al Statului, adevării, e? | e 
— Prea adevării, amice. M aii dat afară din causă că am 

tipărit în Gazeta Transilvaniei o biată poesie, care n'a plăcut 

Consulului rusescă. | 

— „Se vede că respira prea mult patriotism și. i 'puţia prea 

tare a naționalism ; nu-i așa? 

— In direcţiunea acâsta voii lucra cal voii tăi, căcă sperii 

că se va „emancipa odată țera nâstră de „epitropia ; sub care 

lângedesce. N 
—, Asemine speranţă trebue savem. „toţi, no cei tineri. Dar 

până una alta, cu ce mijloce trăesci ? ce facă? 

— Acuma mă aflu, potii dice, mai bine. Am o ocupaţiune 

privată : sunt secretar. la Cancelaria Vămilor, care seii că le 

țină . nisce. Jidană ; am 16fă de trei-sute i. pe lună, locuință 

și alte avantagie.. LL 

— ME bucurii,... adio! la "revedere! 

"— La revedere, ii disseiii. Însă cu o condiţiune: să nu-mi 
mai vorbesci despre iatăl tăă „. Ac6sta îmă face răi. 

— 'Ţi-o promită, daca- -mi, pretindi, spre a păstra intactă 

plăcuta ta amiciţie. Noi şedemii în ulița “Târgului de sus, la 

No.... avem un apartament cu trei camere în etajul de susăă. 

Când, vei, voi să ne veqi,. să scii unde să ne cauţi.» 

Cu tote mapifestaţiunile aceste de amiciţie, de astădată nisce
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sentimente extraordinare simțită că se nascii în mine ; unde 
mai înainte eramii afectatii de trista sârtă care o îndura, 
acuma pare că mă supăra fericirea de care vedeam că se bu- 
cură. De aceea, figura cea inteligentă a vechiului meiă amici, 
în locă de a mi fi tot simpatică ca. mai nainte, mi se părea 
sinistră și repulsivă de astă-dată. Pare că ciliam pe fruntea 
lui misterul unei” crime. le aceea evitam pre cât puteam 
cordialitatea lui; refusam partidele de plăcere la cari adeseori 
mă invita; nu m& prea duceam. prin locurile care scieam că 
el le frecuenteză şi mă feriam pre cât puteam de a veni în 
contactă cu el. | îi 

Cu totă decisiunea acâsta ce o luasem în interiorul meiă; 
împrejurări sociale aduceaii lucrul acolo că tot trebuea din 
când în cânii să- -mi daii cotele cu el. 

Xk 
%* . E 

„ Permită-mi-se să facii aice o digressiune spre a vorbi des- 
pre nisce persone cari ai '6re-care legătură cu' episodul a- 
cesta. | 

Era pe atuncea în lasi un individ Iordaki Harnavii, fostă 
capii de masă la, Ministerul Justiţiei, sub care odinidră servi- 
sem atât ei cât şi D. Cuciuc, când fusesem funcţionari acolo. 
Acestii Harnavii părăsise cariera funcţiunilor Și îmbrăţişase pe 
aceea de avocalii, carieră care abia pe atuncea începuse a se 
forma în ţ6ră. In acestă meserie lucrurile mergeaii bine pen- 
tru el: câștiga“'mult, ținea masă bună, jar casa lui era forte 
frecuentată de lume cum se cade. Ceea-ce atrăgea lumea în 
casa lui, mai alesii pe tineri, era femeea lui, nu prea frumâsă, 
dar plăcută și forte spirituală, Între alții cari frecuentaii casa 
lui Harnavă am fostii şi eii, atrasă nu numai de graciele și 
spiritul cocânei, dar și de prânzurile ei suculente, la care forte 
desii eram invitatii, și de societatea plăcută ce adesseori în- 
tâlniam acolo. Până la 6re-care gradii acolo se făcea câte 
odată şi politică antiguvernamentală : „câţă-va liberali sinceri 
se adunaii și-și comunicati părerile și credinţele; făcend uneori
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şi planuri de propagande. liberale. și naţionale. Mai târdiii am 

aflat că Harnatii,. despre tot. ce se vorbia la el, raporta la 

Consulatul russescii, unde se': ținea condici și registre pentru 

asemine relațiuni.. ; a . 4 

Pvofessiunea lui Harnavii era forte lucrativă. Toţi împrici- 

naţii cu documente şi dreptăţi îndoiose alergaii la serviţiile 

lui. EI câștiga adesseori procese forte. mată, învingând avocaţi 

învăţaţi şi cu diplome. El. producea adessea înaintea tribuna- 

lelor acte și documente cari surprindeaii pe clienţii sei. pro- 

priă, fiind-că nu 'se: pricepeaii de unde le-a scosii și de unde 

le-a găsit; Cu șâpte opt ani în urmă sa doveditii :că el era 

unii faimosii escrocii, care făuria acte și documente spre a 

proba. asserțiuni de fapte:cari nu erai adevărate. El în ade- 

vării organisase o adevărată: fabrică . de * falsificaţiuni: : găsise 

vre o doui trei scriitori, cari- aveati talentul de a imita scrip- 

turele cele mai vechi şi mai. dificile, şi după ce el făcea con- 

cepte, de polițe, de contracte, de. testamente, de sineturi, de 

ehrisâve vechi, îi punea de le. copia imitând. cu' essactitate 

scriptura . și - caracterele persânelor - cară. trebuea. să figureze. 

în cause. Cu acestii modii a.ruinatii-o mulţime de omeni fă-:; 

cându-ă să perdă procese pentru averi colossale. În timpul lui 

Grigori „Vodă: Ghica, . între anii :1852—3, s'a : descoperitii 

banda de: escroci, al.cărora capă era Harnavii, și în. care erai 

compromise şi unele persone marcante din societate.. Se vor- 

bia că .aii fost implicate și chiar: persone din familia domnâscă;: 

lucru ce atât de mult afectase pe bunul și dreptul Vodă Ghica, 

în cât-a avut chiar 'câte-va qile de 'alienaţiune. Harnavă a 

fostii dati judecății, a fost condamnati, și averea lui s'a vân- 

'dutii pentru . despăgubirea .: victimelor. escrocheriilor- sale. Fe- 

meea lui atuncea s'a. sinucisii luând arsenică; iar el, mai târ- 

diii, după ce şi-a făcut pedepsa, a: murită în miseria cea mai 

mare, sub streșina unui gardă. 

Ca să reieii firul naraţiunii” mele, mă voii întârce a rela- 

țiunile mele. cu Harnavă, pre când nu era nici bănuită, și pre 

când casa lui era bine vădută. 

În. qiva de sânta Ecaterina (a anuluui 1846, daca nu mă
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înșelii) ducându-mă. să . feliciti pe: Domna Harnavii de ono- 
mastica €ă, ea, care tot deauna când mă vedea îmi făcea ochi 

dulci, m'a poftitii la. masă, la prânqiă. Ducendu-mă la ora re- 

glementară,. găsiiii lucrurile intocmite pentru.o seri6să veselie, 
Un” tarafii'de buni lăutari întona cântece de acele cari facii 
să; salte și 'inimele celor bătrâni, cu cât mai - ales a celor ti- 
neri, cari.atuncea se. mai vedeai electrisați de graciele altor 
trei patru dame tinere, invitate și ele pentru. prânqă. Între 
căi dece, saii. doui-spre- -dece invitați, erai și fraţii Cuciuc. Încă 
înainte de.a ne pune la 'masă, fiind-că lăutarii ne cânta după 
pofta 'inimei ce scieaii a citi pe feţele 'n6stre, învârtirăm vre 
o două hore vesele, ba mi se pare și câte-va valsuri. Prândul a fost 
de cele mai succulente ; și cu atât mai bine savuramii mâncările, 
cu câtaveam înainte vinuri generose, vechi și profumate, gata a ne 
essalta imaginaţiunile până la delirii. Nu țină minte bine, de cât mi 
se pare că am rădicat și un. toastii. în versuri, improvisate 
pentru ochii galeși ai cocânei. de gasdă. Ţin însă minte bine 
că, după mâncare dănțuirăm până după miedul. nopții, iar unii 
din noi veniseră la așa gradă de: veselie în cât abia îi ţineau 

"piciorele. În cele din urmă ne: deciserăm să ne ducem spre 
casele nâstre. :. -... : . 

| : Cu .tâte că de cu sâră tâmpultt fusese forte: frumosi, “peste 
 n6pte însă s'a schimbată fără de veste. Când am eșită, ploua, 
de părea că tornă cu gălsta. Harnavii mă: împrumută cu o 
umbrelă, sub care 'luaiii pe Cuciuc cel mai. -mare - ca “să-l 
conduci până la, elii: acasă. Frate-seiă Alecu, având mantaoa 
sa de ofițerii, era destul de bine adăpostit.. Gasda lui Cuciue 
fiindu-mi în drumii,: lăsaiii :pe amânduoi fraţii. în dreptul por- 
tiței lor, pe deasupra căreia era un fel de streșină ca un co-. 
zorocii -(1), şi mă dusseiii spre locuința mea, căitii de. nebunia 
ce! făcusem, fiindii-că pentru prima! Gră cu mare rușine mă 
simţiam beatii. a 

Tată. ce am “aflat apoi că ai. facut fraţii Cucitic. , 
““ După ce i-am lăssatii ei, ei aii “trasi clopotul ca să vie 

(0) Partea de la şapcă saă " caschetă, “care vine denaintea ochilor. 

-.
.
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țiganul 'lor să le deschidă. Bietul ţigani, ameţitii de somnii 
se vede, n'a putut merge destulii de răpede la portiţă; dar în 

fine a venitii. Atuncea Dumitraki, trăsnitii cum era de beţie, 
după câte-va înjurături mâni6se, îi trage două palme. 'Țiganul: 

după. ce intrară stăpânii lui, pe când se urca după ei pe scară, 

plângend începe a le observa că el n'a băut ca dânșii pentru 

ca să merite bătaie. Ofiţeriul, după ce a intratii în casă, îl 

chiamă și apucându-l de capii începe a-l bate nebunesce. În 

'mijlocul gemetelor și vaietelor lui, bietul ţiganii pomeni despre 

omorul tatălui lor; după acâsta îmbrăncită, fu -datii afară din 

camera stăpânului seii și se duse în cămăruţa sa ca să-și mai 
plângă sorta. pi 

Adoua qi aducându-și aminte de maniera brutală * cu 'care 

se purtaseră către robul lor. amânduoi fraţii îl.chemară, îi 
cerură .iertare și-lă îmbunară dându-i .parale și haine. Dar : 

ori cât sa arătat țiganul de împăcatii, vorbele ce resuflase 

în timpul! când îl bătea ofițerul, vorbe care le audise şi Du- 

mitraki, le intrăse 'ca :nisce cuțite în inimă; și amânduoi în- 
tun, gând şi-aă disii: «Noi, pe cât va trăi ţiganul acesta, 
nu putem: fi siguri: pe vi6ţă.» Deci, într'una din ile, Dumi- 

traki qise fratelui sei: «Ce credi, că trebue să facem cu Ion 

țiganul ? 
— S5-l perdemiă, dise Alexandru. Alta nu e de făcută. El 

"cunosce crima n6stră, și nică scii când și cum pâte s5ăo dea 

pe față o dată. 
„— 'Totă. întrună” gândit suntem. SE lăsămii - însă să mai 

trâcă vre-o: lună pentru ca: să-i „trecă ori-ce prepusii de: osti- 

litate din partea n6stră, și apoi vom. vedea.» 

: După trecere de o lună, Alexandru qisse fratelui seii: <A 

trecut: luna. Cum credi că trebue să facemii: te-ai gândit ?. . 
—:Da aștâptă să veqi. . a - 
“'Trase: clopotulii.: Ion: intră. | 

-loane dragă, avemi să-ți spunemii o vorbă de taină, care 

numai tu trebue s'o scii, fiindiă-că trebue să ne ajuţi ca să 

facemii o trebă bună.
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— Spune, coconaşile, Aibi. totă eredința şi nădejdea în 

mine. - 

— lată ce este. ba costa Gălătii, din susii de. xohatcă (1) 

am descoperitii o comoră. Loculii unde am vădutii pălpăindii 

flacăra lam însemnatii. Trebue să mergemi ca 5 "o desgeropămii. 

“Pe altul nu putemii lua de tovarăşi la wba acesta de cât 

pe line. Dacă vomi găsi-o, va fi ferice și-de noi şi de tine. 

— Da 6re bani or fi? | 

— Bani, loane, buni, şi încă aură; căci numai unde este 

aură, flacăra se arată .verde-roşie... galbeni, galbeni, şi gal- 

beni mulți trebui să fie! Pote că. abia vom puleu rădica ce 

vom găsi. 'Trebui să luămi și o pereche de dessagi ca să pu- 

nemi galbenii.. 

— Şi când să mergemii ? 

— S8 aşteptămiă. o n6pte întunecosă, pentru ca se ne stre- 

curămii nevăduţi printre rohatce,: ca să mergemii -acolo. 

„— Bine, coeonaşule,:să mergemii când veţi socoti. Eii voiii 

lua unii hărleţii (1) și o lopată, și să ne îngrijimi de dessagi, 

ca să fie gata. 

— Da, Ioane! eacă o liră: dute Și Tea ce: trebue. Dar mai 

întâiii să te duci tu singurii, diua. ca să&.vedi pe “unde. am pu- 

tea trece bine printre rohatce. 

y 

* 
* x 

| ” “ 

Nu mat departe de cât a doua qi devotătulii bătrâni, care 

părea că doria să-și. grăbiască mortea, vine şi spune stăpâni- 

lorii sei că sa dusă.de a căutatii şi a găsitii o potecă prin 

care. să trâcă șanţulii orașului între bariera Galatei şi aceea 

de pe Podul Lungă. Deci fiindiă:că. ploua şi cerulii.. era co- 

peritii cu nori, frații Cuciuc se îmbrăcară ca de ploie, se în- 

călțară cu botforți: Mihalaki puse sel6ful cu pistâlele tatălui-săiă 

la brâii, Alexandru. se încinse cu sabia bine. ascuţită, lon se - 

(1) Aşa se numea pe atunci bariera. a : 

(2) Casma sati lopată de feri cu care se sapă pământulă. 
p 
:
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înarmă cu casmaua și cu lopala lmându-le de a umărul, și.pe 

la nouă ore se strecurară nebăgaţi în sămă, pe de la vale de 

strada  Beilicului, pe Poduli-Lungii. De la unii locii, lăsară 

strada acâsta și apucară pe o ulicioră la drâpta. Apoi din acea 

ulicidră trecură un micii șanţii . care înconjura ună 'locii nu- 
mitii grădina doctorului Pereţii. După ce traversară acea gră-. 

dină care era pustie, ajunseră în şanțulii celii mare alii orașului 

de sub delul Gălăţei. Pe cărarea descoperită de bătrânul ţi- 
ganii, trecură dincolo, și, dândii în drumă, apucară spre nordă 

până trecură' de. barieră o bună . bucală 'de 'locii; apoi. se 

opriră, apucară la stânga pe costă, și, după ce ati. făcutii vre-o 

sută de pași, Dumitraki, care mergea înainte, oprindu-se și, 

arătând cu bastonulii unii moșoroiă vechiii de cârtiță, isse: 
«Aici e! sapă, bade Ioane!» . 

“Ion înfipse casmaoa în loculii indicată, risipi câte-va brazde 

de 'pământă, dar de o dată se simți loviti pe din derăptă în 
capii: cu sabia lui Alexandru ; până a nu avea timpu să ţipe, 

cădi josii ; apoi mai simţi unii glonţii că-i. pătrunde umărulă 

stângii, și apoi unii altii glonţ intrându-i în c6sta drâptă; 
apoi nu mai audi, fiindii-că stăpânii sei. dispăruseră, de cât lă- 

trăturile unor câni cari se apropiaiă de dânsulii, și :nu vedea de 

cât două stele printre norii ce se risipiaii și cari sclipiaii ca 
o speranţă de r&sbunare pentru inima lui. . DI: 

* Rare ori rămâne 0 crimă nedescoperită. Mai  tot-d'a-una 

degetulii lui Dumnedeii vine de arată pe cei ce ai comis'o. 
" Ast-felii 'degelulii lui Dumnedeii atuncea deșteptă din somniă 

pe nisce ciobani tari dormiaii într'o colibă, între oile lor, cu 
o sută de pași mai.din susii de loculii crimei. :Eșindă afară 

un” băeţanii mai tenăru și, audindă cânii lătrândă în direcţiu- 

nea barierii, dete alarma că se apropie lupii. Cei doui ciobani 

din 'colibă își luară armele și apucară spre locul unde lătraiă 

cânii.. Acolo vădură cadavrulii unui omi care gemea încă. 

Alergară de spuseră căpitanului. de barieră; acesta, fără-a 
perde timpii, merse la faţa locului și, după ce văd cadavrulii, 

alergă în marginea satului Galata, la ună ţigani căruțașii pe 

care -îli cunoscea ; ilă puse: să înhame calulă,. puse în căruţă
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unii braţii de paie, şi mai curendii de cât într'o oră muribun- 

dulii: țiganii fu dusti în curtea Agiei și aşedatii binişoriă pe unii 

patit într'o cameră de josu. 

In mai puţinii: de unii pătrarii de oră, agerulii. comisarii 

Urzică fu lângă victimă. Imediatii trimise unii călăreți la Aga 

de orașii, care era P. Mavrogeni, și ună aliuli la Președintele 

Divanului Criminal; pentru ca să le anunţe crima. Eli, din 

puţinele vorbe ale muribundului, aflândii cine sunt: criminalii, 

încălecă uumai de cât, se duse la Dejurstva militară, și de | 

acolo luă :pe. unii 'ofiţerii cu patru soldaţi pentru ca să potă 

aresta pe militarii. Mergândii la locuinţa fraţilor Cuciuc și gă- 

șindu portița incuiată, puse. de o săltă'. până o seâse din ţi- 
ține şi se urcă fără 'segomotii pe; scara ce ducea la. apartamen- 

“tulii lori. : - 
+ Amenduoi fraţii, fie-care in :camera sa, se giisiră dormindii 
atât de liniștiți în cât au. trebuitii să-i misce pentru ca să-i 
deștepte. li, arestară fără a Y lăssa să. se întâlnescă unulii cu 
altulii.: Găsiră . hainele lorii ude de ploia de peste n6pte, bot- 
forţii plini de noroi, sabia lui Alexandru. cu sânge. pe ea, și 

-pe hainele. lui -Dumitraki: câte-va siropituri de sânge. Pe 
Alexandru îl porniră -intre pusci, iar pe frate-sei îl însoţi. Co- 
„conu :l)umitraki Urzică, ţinându-liă . cu . mâna deo , sloră cu 
carei legase mânele. indărăptiă... 

Se făcuse :diuă. Pe cână sârele arunca primele sale rade pe 
crucile și. elopotniţele bisericelor, în curtea Agiei intra Aga. de 
orașii, unii membru delegati al. Curţii Criminale pentru ca să 
facă instrucţiunea, medicul respectisii, şi Urzică cu cei. doui 
fraţi criminali. După cererea instrucţiunii, se. constată mai în- 
lâiă starea pacientului, pe care mediculii a declarat'o alar- 
mantă, apoi se :confruniă -vietima cu fratele: celă ma! micii. 
Țiganuli, cum. îl vEdu,.  disse :; ; «lată celă ce m'a lovilii cu sa- 
bia ! M'aii ucisii, de frică că, prin mine nu cumva să se descopere 
că €i ati ucisă pe iatălii lori... Ucigă-i acuma Dumnedeii și pe 
eă 1...»..Cu aceste vorbe în gură, lon a espiralii ; iar tânărul 
Cuciuc, „loviti pâte de. remușcare, a. început a plânge cumplită 
Și a cere iertare. aruncându-se în „genunchj. lângă, patulii pe
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care zăcea victima sa. Introducându-se după: acâsla și: fratele 
celii mare, la audirea mărturisirilor lui Alexandru, a credutii 

de prisosii a mai nega. " 

- Din deposiţiunile detailate asupra ambelor crime,  vtdendu-se 

că la: prima: crimă a participatii și soția tatălui lori, s'ati: tri- 

misti Comissarulii: Unzică de -aii : arestat'o aducând'o şi pe ea 

de la Dorohoiii. Acesta, aflândii că băeţii-aii mărturisit” totulă, 

şi-a perdutii mintea. Cu tote acestea în loci de u o închide 

într'o casă de alienaţi, ea fa închisă i în. temniță. 

Intr'una din dile mă dusseiii la “Curtea ' “Griminală și ceruii 
voie să văi pe fraţii Cuciuc: Sentința de in6rte .se pronun- 

(ase pentru dânșii, dar nu se determinase, iua când urma, s5 

să essecute. Armașulii al: douilea; sai supraveghelorulii ţerini- 

țeă, dându-mi permisiunea! ce cerusem, fraţii Cuciue fară sCOșĂ 

și aduși în faţa mea întruni coridorii, în care era unii grilagiii 

ce mă despărţia de dânșii. Cel 'mai mare, 'cumim'ă i văgutii,” s'a 

ar&tatii forte veseli : 

<Domne, scii ? parcă avem 9 “presimţire: ctoiii. să “6 vădă . 

înainte de a face. cunoscință,. cu “Buzatuli 4) IA. 'mulțumescii 

din sufletii, Jorgule dragă. ' 

_— Cu mare frângere de inimă însă “am "venita ca 'să “e 

văgi. Nu, mă a-teplamii - nici 0, dată să „alu, cele „ce s'a pe- 

trecutii. 

— He, sciii bine. Poeţii cred că toţi: Omeniă trebue să fie 

ca ângerii. Dar vedi că nu e așa. Ți-amiă spusii, mi se pare, 

că: mă tragi dintro familie” “blăstemată. "Ți-am povestitii o 

dată istoria străbunului meii * Osmanii.' Nu veqi tu 'că blă- 

stemulă lui Ali s'a perpetuat | asupra generaţiunii luă Osman ? 

— Nu credeam. însă nică o. dată ca voi, „tineri „instruiți 

u) Calăulă, care. spânzura la Moldova, se : numia Gavril Buzatul, ună 

țigani condamnată la mârte pentru crime și grațiat pentru + ca să facă 

meseria de carnefice,
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inteligenţi,. civilisaţi,. să -vă coboriţi până la assassinate -or- 
dinare, , - i : i 

— Dar nu vrei tu să & cregi că Fatalitatea nu- Şi % alege bra- 

ţele cu: care lovesce. în victimele ce voesce a face? Am sciutiă 

forte bine ce oribilii lucru: este ; paricidulii : dar.putem 6re să 

mă reţiii de a-li comile? Era impossibilii, dragă Iorgule. “Ta- 

tălii meii, care ajunsese o fiară turbată,. trebuia să fie ucisii 

de cine-va: daca nu de mine, de frate-meii ; dacă nu de fra- 

te-meii, de soția sa.: Eram trei nenorociţi. cari veciniciă şi. cum- 

plitii suferiami ; și mai curendii sai mai târdiă natura. însăși 
ne împingea spre a ne coalisa şi a complota spre a-lii face să 
dispară, convinși că facemi uni bine pentru familie şi pentru 
lume. Dar ce.să mai vorbescă!. ce a fost fatal s'a făcută: o 
să ne luămii pedepsa după dreptate. “Măcar de Sar, fi pututii 
stinge. familia Cuciue 0. dată cu noi! Dar mai rămâne, din 
nenorocire ună frate mai” micii, de 12 ani; cine scie ce sortă 
i se reservă și lui! : 
„— Dar. spuneţi-mi : "este adevărată ce” se' vorbesce prin 
lume .că a Dumitraki, ai fost în relaţiuni amorâse cu femeea 
tatălui tăi a 
— Ne-a ar spusii cine-va despre acâsta; dar este ună. 

neadevării şi o curată „infamie, inventată de cei ce. le place să 
pârfâscă. Și daca cum-va îți va veni ideia să scrii trista nâstră 
istorie, te conjurii să spui că de assemenea” infamie n'a fost 
capabilă biata femez. Ea a avutii pentru: no numal sentimente 
de comiserațiune, şi altă legătură n'a fostii între noi de cât 
compătimirea, mutuală dintre cei ce sufării şi complicitatea la 
crima ce am comis, Ferice de ea că, acuma nu mai simte nimica, ! 
— - Și cu ce modă a curmat dilele tatălui vostru ? 
— Vrei șă secii ? îţi voiii spune totii, fiindiă- -că n'am negată 

nică înaintea: judecătorilorii noștri. Mai întâiă am încercată 
mijlocul asfixiei. Intro s6ră de isrnă, elă se întorsese de la 
Dorohoiii. răcită, și ceruse să-i facă mereii foci în sobă, ceea 
ce sa și făcută. A mâneatiă, a băutii bine şi s'a culcată. 
Atuncea țiganuliă Ion chiemându- -he, ne. “spune că ar fi bine să 
punem “capacele Ia 'sobă până nu se potolesce j&ratecul ; ca
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unul: care era: coalisatii. cu: noi ca să-lii perdemiă, eli a cu 

getată la asfixie. Am aprobatii părerea, capacele sai pusiă. 

Asfixia era pe aprâpe de a-și produce efectulii atuncea, dacă 

unii jocă al întâmplării nu-i venia în ajutorii.: Patul fiindă 

în dreptul: unei fereste, el, în agonia asfixiei, se vede că .a 

dată cu pumnulii în geamii; geamulii spărgându-se şi aerulii 

pătrunqendii drepti capuliă seii. el și-a venitii în fire; a înţeles 

ceva. și, după ce a stată cu capulii inai multii la ferestră spre 

a. se răcori, a deschisii ușa, a intratii în camera unde se cul- 

case soţia sa. şi a: tăbăritii. pe;ea, ca unii sălbaticii, ca „so 

omre. Auqindi sbierătele si, am eșitii din' camera ce ocu- 

pamiă în. rândii cu camerele argaţilori, unde .ne . condamnase 

se şedemii, și amii alergatii să vedemi ce putemii face. Fără 

a intra înăuntru, ne puserămii sE ascultămii la ușa. tindei. 

Atuncea încetase de a o bate, dar.striga: <A, ticălosă! te-ai 

unitii cu tâlharii cei „de josii, ca să mă omori? Lasă că te 

învăţ ei! .: ii 

— Dar nu Coeâna, ci eii sunt vinovatulă, păcatele. mele | 

ice bietulii Ion: ţiganulii.. Eă am :socotitii că facii bine; ca 

să facă caldii în casă, am pusii' capacele; mi se păruse foculă 

potolitii.. n. 

--pe- A, tu? Aşteptă... şi — dicândti aceste vorbe, luă dragulă de 

la uşa tindei. și dându-i câte-va lovituri, îl culcă: la pământă ; 

apoi. călcândiă peste elii, reintră în camera sa și se puse a- Și 

turua apă pe capi. Noi, cari purtamii. sarcina de. argați, până 

anu se face diuă, am. înjugatii boii la sănii și am plecati la 

pădure, .ca. să tăiem. și 'să aducemii: lemne. Sera când ne-am 

întorsii, am: simțită, că. lucrurile se potolise în casă.. Țiganulă 

Ion, care avea capulii spartă, . își venise în fire. Tatăl meii 

însuși: am aflată că s'a dusi să-lă. vadă si a disăi să-i : pue pro- 

spe muiate. în apă rece. Numai nenorocita. de femee a.tatei 

zăcea, strivită de bătăi, şi numai - peste . două săptămâni, se 

pută scula spre a se ocupa. de afacerile casei. După: t6tă li- 

niștirea- ce se: restabilise: în casă, : noi „persistam în: 'camplotul 

ce făcusem spre a ne scăpa de el, și ori- când găsiam timpă 

spre a. ne intruni. ne consultamii cum să executămii lucrulă.
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Nu târqiii .ni: se. presentă: ocasiunea.: Tata : căquse .bolnaviă 
de friguri, și după: vre-o două accesse ce avusese, observa- 

sem că, după ce-l lăsa scuturăturile, cădea într'un fel de fer- 

binţâlă care-lii. slăbesce tare și-l face să vorbiască într'aiurea. 

Când fi în al treilea accesii, pare că instinetivii ne lovi și pe 

noi un feliii de accesă de nebunie: de odată tăbărirăm pe 

el, atât soţia 'sa, cât și noi doui, ba încă și ţiganul Ion. Nu 

“mai ţină minte: ce făcurăm, dar credă că-l omorirăm prin su- 

focaţiune ; mi se pare că și țiganul, care era forte pornitii a- 

supra lui, la apucat de testicule și i le-a strivit spre a-i ac- 

celera mortea.:A doua di tata a fost. îngropat, ca morti. de 
morte naturală, > i 

E RE 

În prima septămână din postul mare, se -face mare iarma- 

rocă la lași pe lunca unde este monastirea numită Frumâsa. 

În diua de sântul 'Teodorii a anului 1847, un convoiii lugubru 

eşia din curtea Criminalului.: Înainte venia.. Armașul cel mare, 
“După dânsul urmaiă. mai întâiti 12 soldaţi cari bătea! tobele, 
apoi ca o sulă de soldaţi cu puscele la. umării formând două 
garduri mișcătâre, iar între aceștia ambii frați. Cuciucii, unul 
lângă altul;: mergând în urma unui. preoti .cu .crucea în mână 
și urmată de Gavril: Buzatul îmbrăcat. în uniformă. de postayiă 
roșu și ținând peste umeri două strenguri. Era tină, fiindă-că 
nopiea precedentă ploase.; acâsta însă nu împedicase pe pu- 
'blicul curiosii de a eși din'tâte părţile spre a vedea şi a a- 
“compania cortegiul până la locul execuţiunii. Fraţii Cuciuc, 
îmbrăcaţi în haine negre, purtând; pe capii nisce: caschete 
de plissă : n6gră, cu “pantalonii sumeşi ca să nu-i :umple de 
noroiii, ținându-se de. braţii-unul pe altul, mergeaii veseli, ca 
la o paradă, salutând în drepta și în stânga pe.cei ce cunos- 
ceaii. Urmaiii -și eti cortegiul, urcat într'o birjă alătură, cu ami- 
“cul mei Lascar Roseti.. Când cortegiul. a ajunsii la..i iarmarocăi, 
el s'a despărţit în două: fraţii şi-a dist. adio: imbrăţișându-se, 
apoi a apucat: unul spre o spânzurătore altul: spre alta. Am- .



  

FRATII CUCIUC 145 

bele spânzurători eraii așeqate pe două movilițe, cari se vădii 
și astăqi. După cererea lorii, cel mai micii.a suferit 'mai în- 
tâiă supliciul. Din trăsură am privit pe Dumitraki urcându-se. 
pe un scuună, iar pe Gavril Buzatul punându-i strângul de 
gâtii şi apoi dându-i un pumni după capii în momentul când 
i se lua scaunnl de sub piciore. Când am vădut că corpul 

se lăsă în josti. și am audit mai multe ţipete de la femeile ce 
priviaii, un fel de umeţilă am simţitii că mă cuprinde și aport 

nam mai: putut vedea nimica, fiindii-că leşinasemii. 

Amicul meii Roseti atuncea strigă lu birjariă să plece, ne 

mai putând asista la a doua execuliune. Când „treceam pe 

Podul lungii, me deşteptaiii în vărsături, cu capul sprijinit de 

mânele amicului mei. i | 
Soţia lui Cuciuc, condamnată la aceeași pedâpsă, de și tot 

in stare de alienuţiune, a fost dusă și executată conformii cu 
sentința la Dorohoiii, acolo unde s'a comisii crima. Băstul ei, 
am audit că după execuţiunea maicei sale, ar fi căqut într'o 

-. stare de prostraţiune, din care n'a putut eși de cât peste 3-—4 ani 

x 
* * 

În curs de patru decimi de ani, mere imi făceam între- 
barea : «Oare să seriii sai nu istoria fraţilor Cuciuc ? 

În- cele din urmă mi-am disă: «Și de ce nu?» 

1888 lanuariă. 

10
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„ve. podişul din dr&pta Ialomiţei, unde se încep. câmpiile în- 

tinse ale Bărăganelor, am moșiora. mea dotală, lipsită de satii 

saii de locuitori. Pe totă suprafața plană a acestei moșii (eă- 

reia i sa dat numele de Elisa, de către! socrul. meii Meltiade 

Mărculescu, în dragostea fiicei sale, care mai târdii a deve- 

nită, soția mea), nu se aflaii de cât duoi peri sălbatecă, 'cari 

singuri înfruntaii vijeliile iernelor și căldurele cele „mai mari 

ale verelor.. 

“Pământul acestei proprietăți, de şi de calitate excelentă, îmă 

aduceaii un venit neînsemnat, din causă că era pre a ră cul- 

tivat, poti dice chiar părăginităi, căutatii abia de. cei mai pă&- 

cătoși dintre plugarii satelor vecine, saii păscut de ciobani ce 

nu se putsii invoi în alte părți. Eram, prin urmare, 'abia clas- 

“sificatii printre proprietarii cei mică, pre când am intratii în 
; 

posesiunea ei, pe la anul 1858. 

Greutatea crescândă a familiei mă îmboldia să facii ca acestii 

- patrimoniii să ajungă a-mi aduce un veniti mai bunicelii, mai 

alesă că comptam pe "fertilitatea solului. “Trebuia dar st mă 

apucii de agricultură, cu passiunea poetică, ce aveam pentru 

natură şi puterea sa productivă, și cu experiența ce o aveamii
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în cultura pământului, dobândită din copilărie în casa părin- 

tescă. Câte dificultăți însă n'am avutii de întâmpinatii până 
"să-mi organisez o mică fermă în, mijlocul câmpiei inculte, care 

'mi a cădutii la sorţi! Cât capitală, câtă muncă, câtă luptă, 

până să ajung la acsta |! Trebuia să aduc pe râte, in depăr- 

tare, și lemni, și nisipi, și cărămidă. şi cel din urmă cuiii, cu 

care să-mi facii casă, împrejmuită, grajduri, magazii, și atâtea 

îndemănări cerute unui aședămâni agricol. Trebuia +5 creezi 
totul, ca Dumnedeii când a făcut lumea: puțuri, grădină, ar- 
bori roditori, feneţe artificiale și chiar 0 pădure, pe care o 
vedeam necesară în viitor, | - 

Acâstă intreprindere nu era pentru curagiurile comune. Dar 
eii, care citisem multe despre viața colonilorii din America şi 
Australia, care aveam convingerea, că înaintea stăruinței ni- 
mica: nu e cu neputinţă, îmi urmăriam idealul, voind mai cu 
semă a proba, prin fapte și exemple, că, prin munca assiduă 
şi prin inteligență, pământul Talomiţei, maj bine cultivată, pote 
deveni sorginte de producţiuni mult mai mănose și.de o îna- 

-vuţire mai sigură. Am reușit până la re- care grad, mi se 
pare ; căci pe când mai înainte era o idee acreditată că prin 
regiunea acâsta, grâul nu prosperă, că numai secara abia se 
face, și că pământult tot atâta produce, măcar ori-cum Par 
cultiva, ori-cum Var lucra cine-va, acurm, după exemplele date 
de mine, pământul Ialomiţei pare a fi patria celui mai frumosă 
grăi, cultivându-se însă prin duble și' profunde arături, ceea- 
ce nu se cunoscea cu 20 ani în urmă. În adevării. am avută. 
fericirea a vedea prosperitatea locului ' ajunsă la așa sbor, în 
cât paupertatea polii să dicii a dispărută, remănend dor: 
pintre ţăranii leneși sati degrădaţi; de viţiul beţiei; agricultura. 
mică a luat așa extensiune, că arendașii saii proprietarii, ne 
mai putând face agricultură mare ca mai înainte, sunt nevoiţi 
a-şi închiria locurile la țărani, sati a le cultiva prin argați 
recrutaţi de pe la munte sai de peste frontieră. 

Stăruinţele mele n'aii ajunsi a aduce avuția lui Cresus în 
casa mea, dar aii ajunsă a împătri valdrea micel mele pro.-
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prietăți şi a mă ajuta de a pluti pe valurile grele ale vieței 

materiale. 

De la un timpi, abandonând agricultura pe sâma cultivato- 

rilorii mică, închiriându-le pămînturile în bani, m'am mărgi- 

nită a privi ferma mea ca un simplu leagănii de delectare, 

unde. când mă simtii obositi de viâţa sgomotâsă a capitalei, 

mergă de respirii aerul de linisce și de sănătate în mijlocul 

frumosei păduri de salcâmi ce mi-am făcutii, a arborilorii 

fructiferi ce am săditii eii însu-mi cu mâna mea, și a câte-va 

vacă, a căror desmierdare imi face mare plăcere. L.ocașul mei 

servă ierna adesea de adăposti bine-făcătorii călătorilor, cari 

sunt surprinși de vijelii. de acelea cari omoră, iar vara ca casă 

de pietate, unde muncitorulii săracii capătă gratisă mămăligă, 

brânză sa lapte la nevoie, iar.cel lovită de friguri sai alte 

bâle uşâre, câte un medicamentiă reparatoriii, cum prafuri de 

chinină, picături de inimă, unti de sunătâre și altele. Asculte 

cel de sus urările câte se facii la pragulii casei mele de cei 

lipsiţi și nevoiași, cari esse qicândi: Dumnedeii să vă ajute și 

să vă ferâscă de dureri și de neajunsuri! 

Ajutorii și tovarășii la vița din Bărăgan aveam pe un vării 

ali meii Nicolae Schina. E cunoscută. Româniloră familia a- 

câsta ; căci de şi originară din Constantinopole, totuși mulţi din 

membrii sei astădi se bucură de cetățenia română și figureză 

între numele notabile ale ţerei. Bunul meii, adică tatălă mai- 

cei mele, (Gheorge Schina; compromisii în mișcarea renascerei 

elene, cunoscută sub numele de Eteria grecâscă, fu decapitatii 

la Constantinopole în anul 1816. Dup8 aceea, numerâsa sa fa- 

milie se respândi în tote părţile lumei: din fiicele sale, una, 

Eufrosina, a venitii cu haremul lui Vodă ulm la. Moldova, 

unde a deveniti soţia tatălul meii; -alta s'a măritat in Cons- 

tantinopole şi din ea se trage familia Pitzipio; iur din fiii sei 

unul nuinitii Constantin s'a făcutii supusi britanică și a mu- 

ritii ca medicii la Malta; altul Michail, omii forte cunoscutii 

in istoria Renascerei elene, alesii chiar Ministru şi consul ge- 

neral în Bucurescă, a muritii la Atena; alți doi, Alexandru și 

Eustaţiă, încetăţeniţi Români, au fostă părinţii. actualilor fraţi
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şi veri Schina, cari se distingii în armată .și magistratura ro- 
mână ; altul, Cupariul laneu Schina, s'a aședatii și a trăitii în 
Basarabia. Diu acesta, se trăgea. vărulii meiă despre care voiii 
să vorbesci, fiindă-că vicța lui a fost utât de intimi legată 
de a mea. | o 

IL. 

Nicolae, sati: Nicolaki, după cum îlăi numiami în familie, era 
puțin mai în vârstă de cât mine, născutii la 1821. Elii fusese 
atrasii de unchiul Michail la Atena - pentru ca să-și facă ca- 
riera în armata de acolo. Nu i-a plăcultii insă Grecia cu mun- 
ţii sei 'pleșuvi, ci a preferitii să se întârcă în România, a că- 
reia limbă o iubia mai multi. :Era omii bună la inimă, onestii, 
afabili cu totă lumea, afectuosii către rude Și amici,'gata a 
alerga pentru faceri de. bine și a se sacrifica pentru orice 
idee. nobilă, modestii, filosofă, în fine omulă lu: Dumnedeiă. 
Toţi din familie. şi toţi cei ce-lii cunusceaiă îl. iubiaiă: pentru 
distinsele calități sufletescă ce'l caracterisată, Elii fusese în mai 
multe renduri împiegatii la vămi, la regia tutunuriloră, în cari 

„sa distinsă -prin zelă și onestitate, precum: şi probâză nume- 
„_râsele atestate ce aii rămasii pe. urma lui. - In cele din urmă, 
desgustatii de tracaseriele funcționarismului, el se puse la disposițiunea mea și se oferi-a dirige  menagiulă casei mele âin . 
Bărăgani. Ce achisițiune pentru mine, care 'schimbasem me- 
reii la Logofeţi și îngrijitori, cari de cari maj pretenţioşi, mai 
păcătoși și mai de rea credință! Acum avem ună. adevăratiă 
amicii al intereselorii mele, uni frate neinteresatii. și devotatii 
până la viaţă! Câţi alţii nu-i oferiaii salarii îndouite și întreite 
de ce avea la mine, și el tot-d'a-una respundea : nu, -nu-mă 
-depărtez de casa vărului ! a 

Și pentru unii omiă deprinsă cu societatea Și cu viaţa gin orașe nu e toecmui plăculii a trăi și i6rna și vara în Bărăgan: Trebue ca cine-va să aibă sati mari interese, saii mare amorii pentru viața câmpenâscă,. saii devotamentul „unei. conșciinţe
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ferme pentru ca să se împace cu singurătatea și cu urituli, mai 

alesii în lunele de iârnă, cănd nopţile sunt atât de lungi i vi- 

jeliile atât de înfiorătore. a | 

„Când veniami la. reședința mea solitară, "eram . întempinati 

de îmbrățișări fraterne, tot-d'a-una atâ' de căldurâse ca în cei 

mai tineri. ani ai vieţii n6stre;: eram informat despre mersulii 

afaceriloră moşiei cu punctualitatea cea mai severă. și cu. mi- 

nuţiositatea cea. mai largă. Găsiamii arborii din grădină cură“ 

iți și îngrijiţi de însăși mâna sa, vitele blânde venindii la 

desmierdările, sale, servitorii supuși şi ascultători. câ.la părin- 

tele lor, păsările furnicândii cu. sutele la vederea. lui, și tote 

ustensilele casei în bună regulă, bine păstrate şi. bine între- 

buințate., Îl întrebamii adesea cum se împacă cu -urituliă ;elă 

„îmi r&spundea că supărarea acesta nu o simte, pe cât: timpă 

are cărți ca să citâscă și afaceri cu cari s8.se ocupe. «Sin- 
gura. îngrijire, dicea, eli, care îmi lrece câte o dată prin minte, 

este ca să nu vie niscai , hoţi s&.mă calce, de şi sciii că ase- 

menea răi. vinii numai acolo unde sunt parale.. Nu. mă :temii 

însă de cât să nu fii surprinsă; 'alt-felii, în. lociă de bani. le- -ași 

da glânţe ca să-i impacii.+ „In adevără, vărulă mei era: buni 
puşeașii : nu trecea săptămână fără cu uni erete saii doui să 

na cadă sub loviturile. puscei sule; 'apoi eii aici: ţineam tote 

armele mele. şi peste 30 focuri. eraă la “svosipiunea lu, tot- 
d'a-una gatu pentru eventualitate. agressivă. . : 

„In vara anului acestuia, mai. mult de cat tot-d'a-una, eliă îmi 

povestia anecdote despre brigandagiurile din: Grecia. . Pe tim- 

pulii cât fusese. în serviulă armatei grecesci, permutatu, cu 

garnisona în.mai tâte punctele însemnate ale Elladei, avusese 
ocasiunea a se familiarisa cu: crimele barbare ale Clefţilorii 

tradiționali, căci adese-ori făcuse expediţiuni în urmărirea fă- 
cătorilorii de rele care mișunaii odini6ră în patria lui Homer, 

şi despre a căror faimă atâtea pene ilustre s'aiă ocupatii. Bri- - 

gandagiurile de pe la noi, despre cari une-ori citia în gazete, 

lui i se păreaii nimicuri, comparativ cu cele: ce se petreceaii 

în Grecia: cu tâte acestea, părea preocupati și spunea adese- 
ori că se teme a.nu fi surprinsi, ..
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Fatalitatea, vai! a demonstrații că presimţirile lui nu erai 

chimerice. Ra 

Ialomiţa, în adevără, anulii acesta mai mult ca tot-d'a-una, 

era bântuită de făcălori de rele. - Nu trecea săptămână să nu 

se audă despre” furturi de vite, spargeri și alte borfăşii Co- 

mise prin satele vecine. Administraţiunea însași. era pusă în 

mișcare pentru urmărirea. făcătorilorii de ele ; dar. neputin- 

ci6să de a nemeri mijlocele eficace, ea avea recursii la măsuri 

ridicole care numai inepţia le putea concepe. 'Intr'una din qi- 

lele lui Septembre, moșia mea a fost visitată de unuli din 

acele potere care se văd: în operele bufe. Yre-o câte-va sute de 

Gmeni, conduși de unii ofiţerii de Dorobanţi şi de doui pri- 

mari - comunali,. aii făcutii o adevărată. hăituială de vână- 

tre, care n'a :pututii da alte resultate de cât mi-a sdro- 
bită porumburile, mi-ai jefuit fructele din grădină, mi-ati sco- 
tocitii tote ungherele parcului de pădure de lângă casă, mi-aii 
persecutată chiar curcanii, în ilusiune că eră niscai hoți de- 
'guisați! Cu asemenea chipii credea onorabila administraţiune 
a pune” mâna pe răii.: periculoși societăţii, neţiindi măcariă 
comptiă de înţelepciunea proverbului populară că «mâţa cu  elo- 
poței nu: prinde șoricei.»: 

: Simultanei, districtul Ilfovului nu era mai puţinii bântuitii 
de făcători. de rele. “Mai cu s6mă o bandă de trei brigandi 
scăpaţi din Ocne, răspândiaii terore prin faptele lori cuteză- 
tore. La 3 spre 4 Octombre (1882) aii căleati casa unui mare 
proprietară, numiti Hagi Velciă, situată în: marginea unei pă- 
duri de pe moșia sa numită. Dona. Venindii mai întâită pe la 
amiază-di cu pretextul 'de a se băga argaţi,: dar cu scopul 
de a observa localitatea,- și vădându-se primiți cu r&celă de 

„către proprietarii, 'carele le cerea răvaşe de drumii. sati garan- 
ţii, de o cam dată s'aii retrasii fără a dice nimici, vEdendii 
mai alesii că pe timpul acela eraii prea mulți Smeni în curte. 
Dar în de sâră, pe la 6 ore,pe când sorele scăpăta. către apus, 
aii revenitii cu tâte preparaţiunile spre a- și realisa planul. Din 
fericire, bietul Hagi ..Velciu a pulutii :să se strecore: pe o ușă 
de din dosii și să se arunce -iritr'o grâpă de bucate, scăpândă
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ast-felii de ochii Tor. Ei, după acâsta, răspândindii terdrea prin 

ţipete şi împuşcături repetate spre â înspăimenta pe servitori 

— cară în adevăr s'aii și făcutii nevăduţi — aii pusă mâna pe 
o soră a lui și pe o servitore a sa. pe care le-aii toriurată 

spre a putea descoperi banii ce așteptaii să găsâscă. Cu tote 

acestea n'aii pututii descoperi de cât ce eraii în casă, abia 

vre-o două mii de lei. Turbăciunea lor atuncia nu mai avu 

margini ; 'şi-aii vărsat necazalii pe totii ce le-a venită sub 

mână :' mobile, lampe, farfurii, sticlării, ferestre, uși, lădi, tote 

aii fost sparte și sdrobite într! unit modă udevăratii selbaticii. 

Numai după ce aii nimicită tote şi S'ati îinbuibatii cu mâncără 

şi b&uturi, cari le-ai găsită în casă, și-a luată drumul spre 

cartierele lor. misteriose, 

INI. 

In pădurea unei moșii vecine numită Vispâsca, era bordeiuliă 

unui pădurari, cu care ei aveaii înţelegere-de mai nainte spre 

a se adăposti şi a găsi cele trebuinci6se pentru. mâncare şi 

repaosii. După călearea de la' Hagi Velciu, care să vede că tot 

i-a fost făcută să le palpite pepturile, peste trei qile, și anume 

în 8 Octombre, pădurarulii care îi găsduia: -a indemnatii să 

trecă în Ialomiţa la moșia mea, unde după cunoscințele ce avea 

(căci de loculii lui acelii pădurarii era din comuna Vlăiculescii, 

vecină alăturată cu moșia. mea, și prin urmare cunoscea o0me- 

nii şi casa m6a) spera să 'găsâscă bani mulți. Venindii de-a- 

dreptulii peste holde, în: apropiere de fruntariele mele, deteră 

peste doul țărani cari culegeaii porumbii. Îngrijiți ca nu cum-va 

aceștia s8 bănuâscă ceva și să dea alarma, ai apucatii pe 

țărani şi Y-aii legatii burduf, ast-felă ca să nu se pâtă mișca 

din locii ; apoi înaintândă fără obstacol saii sfislă, pe la 5 ore 

şi  jumâtate, aii intrati cu paşi de lupii în curtea casei mele. 

Mai întâi ati năvălitii în camera: servitorilorii, pe cari i-ai 

găsită grămadă, - stândiă la: mâncare. Acolo. aii  întrebati :.
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unde este boerulii 2 căci hoţii speraii ca pe mine să pună mâna, 

cu ilusiune ca la mine să găsâscă tesaurele lui Cresus. Apoi 

îngrozindii pe argaţi că vor fi uciși de vor face sgomotii, s'aii 

aruncatii ca fulgerul în camera de susii, arătată de argaţi. 

Acolo găsiră pe vărulu meii rezematii întrunii colții pe pati, 

"şipeo servitore, pe care o aveam de mai mulţi ani purtândii 

sarcina menagiului casei. Vărulii mei, cum a vădutii aceste 

figuri sinistre, s'a ridicatii de a pusă mâna pe unii revolverii 

ce era în cuiă d'asupra capului seii în perete; se vede că 

atât își pierduse mintea nefericitulii, în cât uitase că era sur- 
prinsă, și că era prea târdiii spre a se putea apăra. Unulii din 

hoț însă, totii atâtii de răpede ca dânsul, Pa apucată de 
pumnii și i-a smulsi arma înainte de a..se putea servi cu ea, 

" Căpitanulii lori, Enaki Marcu, a disii atuncia: Qă-ă, mă! Atun- 
cea unulii dintr'Enșii, după ordinulii acesta, i-a trasă unii 
glonţii în pieptii, causându-i mortea la momenti, fiindă-că-i 
pătrunsese inima, şi e6sta. După acesta Căpitanulă însuși în- 
cepu perchisițiunea lucrurilorii din. casă, iar cei-lalţi doui, 
unulii din faţa casei și aliulă din dos, slobodiaii mereii la fo- 
curi de pusci și pistâle, cu seopii dea 'terifica pe trecători și 
pe ori-cari ar fi cercată să vie în ajutorulii cască. 'Tâte lădile 
și ' dulapurile, tote: rufele și hainele, aii fost scotocite cu de-a- 
mănuntulii. Biata servitâre a fosti bătută și stâlcită cu patu- 
rile pușceloră și cu pumnii, ca să scâtă banii ce sciaii ei din 
audite că are. Servitorea în adevării a arătatii și a dată totii 
ce a avutii ea, şi tâte cea sciută că putea. fi în- casă; și 
n'a fostii mai multii de câtă vre-o mie de lei.noui ai casei, 
adică ai mei şi ai- vărului meii, și vre-o mie două sute ai bie- 
tei servitore, tote economiele ce-și adunase de vre-o dece ani 
de când servia în casa mea. 

IV. 

Primiiăi scirea prin telegramă la comuna Dimăchenii din 
disțrictulă Dorohoi, moșia bunului meă amicii ln -Docan, 

„unde mă dusesemii să petreci câte-va qile, atrasti şi delectată
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de ainabilă societate a 'familiei sale. M& repediii imediată 

la Bucuresci, și de aci la locul catastrofei, unde 'mi găsiiii 

casa turburată. de tragiculii 'avenimentii, iar pe regretatulii: mei 

văr încă neingropată, fiindii-că aii trebuiti să-li ţină cinci qile 

până la venirea Procurorului şi a unui Medici, pentru ca să-i 

acă autopsia lezală. Mă 

"După 'ce aii comisii acestă crimă, “hoţii “s'aii retrasii: spre 

loculii de repaosti, la bordeiuliă din pădurea. Visp6sca, impreună 

cu pădurarulă care-i adusese la mine. Ei nu sciaă însă că 

încă după călcare, de la Hagi Velciii se organisase potera pen- 

tra prinderea lori. Intr'adevără, ună Procurorii și uni Jude- 

cător de instrucțiune de la. parchetul de Ilfovii, veniseră cu 

două dile mai înainte la loculii unde se comisese călcarea. 

Aceștia avuseseră inteligenţa de a descoperi şi afla vizuina fă- 

_eătoriloră de 'rele: cerură să le 'vie 20 de călărași înarmaţi 

de la subprefectura plășei Colintina, care are stațiune 'militară- 

la Panteleimon ; dar după erdrea telegrafului se trimiseră nu 

mai 10 călărași, şi aceștia r&ii armaţi, cu puscele stricate și 

fără cartuşe. De şi s'a judecată că n'ar fi îndestulători, totuşi 

nu se putea întârdia; căci dacă înopta, hoţii ar fi părăsită 

'pâte bordeiuli. Așa dar se assediă ascunqătorea brigandilori, 

pe care avuseseră prevederea a o înconjura cu mai multe rân- 

duri de odg6ne și funii, legate de la uni arbore la. altuli, cu 

scopă de a încurea pe assediatori. Cu tâte acestea, se dete 

assaltulă : hoţii eșiră la apărare. După o mică luptă însă, în 

care unii caporal a fostii lovitii de unii glonţii în piciorii, se 

puse mâna pe Enaki Marcu, iar cei-lalţi scăpară în desișulii 

pădurei. 

Potera aduse în triumf pe Căpitanul hoţiloriă şi pe pădurarul 

care ospătase pe musafirii sei cu plăcinte şi cu friptură sucu- 

lente. Cei Palţi hoți, graţie energiei și inteligenței parchetului 

de Ilfov, aii fostii mereiă urmăriţi, și în cele din urmă prinși 

și trădaţi justiției. 

lar eii în giua de 13 Octombre -înmormântaiă .pe neferici | 

toli meă- vării la comuna Stoenescii-Elisa, plânsă și regretati
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de toți acci ce 'l-aii cunoscutii; fiindii-că buni şi drepti era, 
şi merita lacrimele vărsate pe mormântulii seii | 

Administr afiunca ma întărdiatii de a pune mâna pe assassini, 
Toţi ait fost prinși, daţi în judecata Curţii cu juraţi și con- 
damnaţi la muncă silnică pe viaţă. Ei am rămasă însă ne- 
consolatii de perderea iubitului meii vării, care m'a făcutii ca 
să-mi daii moșia în arendă, să desfacii vitele și instrumentele 
agricole, și să mă ducii forte rari pe la casa unde, în singu- 
rătatea Irăganului, odinioră mă delectamiă cu atâta plăcere 

1882 Decembre.
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- şi de 'colaboratori şi de contribuitor. 

DIN ANUL 1848 

, CÂTEVA CUVINTE 

In anulii 1860 am întreprinsii publicaţiunea unei Reviste li- 

terare, apărândii în fascicole, de două ori pe lună, sub titlulă de 

Revista Carpaţiloriă.: Ca unica publicaţiune literară pe atuncea - 
în capitala României, întreprinderea ;mea a .avutii 6re care 

succeșii. Portii și astă-di recunoscinţă celor 800 de abonaţi 

cari s'a grăbitii a mă susţine, precum și juneloriă talente 

cari aii colaboratii la opera mea. Revista acâsta, după: doui 

ani de viâță, s'a vădutii nevoită a, înceta: mai mult de jumă- 

tate din abonaţii ce avea. ai părăsit'o spre a trece la Revista 

Română, . fundată de o societate: de. mai . mulți tineri: cari 

promiteaii o fundaţiune mai solidă şi mai . interessantă .și 

cu.o existenţă mai bine assigurată, fiindii-că mulţi din colabo- 

ratori dispuneaii, pe lângă .mară talente, şi de averi per- 

sonale respectabile, cu cari ar fi pututo susține chiar fără 

abonaţi. Acei tineră: însă -s'aii simţit: prea curând “obosiţi, 

și evistu : Română n'a: putut trăi nici cât a mea, părăsită 

11
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De astă-dală, decisă a-mi publica Suvenirile, atât nouă cât 

şi vechi, sper că voiii face plăcere lectorilorii generaţiunii ac- 

tuale reeditândii, îndreptate și adaose, pe acele publicate în 

Revista Carpaţilorii, ca să îndestulezii totii o-dată şi pe mulți 

din cititorii vechi ce mi-aii manifestatii dorința de a le mai 

ceti o-dată după 28 de ani. Rogii însă pe lectori ca, înaintea 

acestora, să citâscă pe acele cu iitlurile: «din copilărie şi 
Tinerețe.» 

T6tă lumea scie că la 1848 a fostii și în Moldova o miș- 
care politică, ca în tota Europa. - 

Acea mișcare unii aii calificat'o de: intrigă russâscă, alţii de 
revoluţiune, alții de copilărie, alții de mișcare naţională. Dar 
adevărul zace încă învăliti de mistere, ca tote evenimentele 
politice din lume. 

Puţine s'aii :scrisă până acuma asupra evenimentului aceluia, 
şi mulți pote nu sciii : detailurile sale. Dar merită dre să ne 

" mai ' aducemii: aminte: de dilele: acelea? Eă credă că da, 
fiindii-că ele aii făcutii o pagine durerâsă în istoria români- 
loriă; fiindă-că ai lăsatii suveniri încă vii în tote clasele și în 
totă țera.. 

“Pân'a nu veni la fapte; să aruncămii o căutătură: de ochiti 
răpede asupra stărei Moldovei pe la începutulii anului 1848. 
Nu s'a serisii de: ajunsi, nu s'a caracterisatii îndestulii domnia | 
de cinci-spre-dece ani a fostului Domni Michai Sturza. Ar trebui 
în adevării unii studiii adâncit și ună talentii eminentă pentru 
unii scriitorii, ca să urmărească şi să scrie acâstă lungă istorie, 
acelă tristii martirologiă de suferinţe. de decepțiuni și de de- 
crepitudine, a: unei țări întregi. 

Căpătând tronul, nu .prin alegerea țărei, ci prin Convenţiu- 
nea de la St. Petersburg, Michai Sturza era instrumentul do- 
cilă al politicei muscălesci. Dotat de natură cu o iubire de
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argintii nesăţiosă și o capacitate speculativă, elii domnia cu 

o tactică imperturbabilă. Spre a avea ună sprijină siguri pe 

lângă treptele Porței Otomane, el luă de soţie pe fiica b&- 
trânului Vogoride, omii vărsatii în diplomaţia orientală, cu 

mare și sigură influenţă pe lângă urci. Spre a fi bine vă- 

dutii și de Puterea Protectore, elii se îngrijia de a cultiva 

tot-d'a-una pârghia solidă a usului moscovitii: eorupţiunea. 

Ast-feli susținut din afară, în lăuntru îşi bătea jocii de 

as;edămintele ce-i fuseseră încredințate. Prin simulacruliă de con- 

stituțiune ce să dădese Moldovei sub titlulii de Regulamentulă 

Organicii, cum eraii în realitate lucrurile ? Representațiunea 

națională ajunsese o adevărată păpușerie: adunarea se com- 

punea după voia Domnului, din sateliții sei ; alegerile se făceaii 

prin corupţiune, ameninţări, exiluri, arestări, promiteri de fa- 

voruri. Administrațiunea, unii mijlocii de apăsare și de stor- 

cere a bunuriloră private şi publice. Justiţia, o formalitate de 

sprijinire şi de răpire, unii traficii du cupiditate şi de licenţă. 

Finanţele, o sorginte de întreţinutii sbirii şi hoţia.: organisată 

spre a mări comorile domnitorului. Poliţia, unii instrumentă 

de spionagiii și de tiranie. „Boeria, unii altii instrumentiă de 

demoralisare a .tuturorii treptelorii societăței. Servilismulă, in in- 

triga, spionagiuli, trădarea, lăşitatea, infamia, eraă titluri de 

a se recomanda cine-va către guvernă spre a-și face cariera. 

Demnitatea, capacitatea, integritatea, talentulii, eraii facultăţi 

ce atrăgeaii persecuţiunea din partea g guvernului. Dacă cine-va 

se tânguia pentru vre-o judecată nedreplă, era dati în jude- 

cată. Daca. reclama în contra mituirei, era lipsită de drepturile 

politice. Daca cuteza a.se arăta contrariii voințelor guvernu- 

lui, era arestati și exilatii. Ast-felă Domnulii acesta, căutândă . 

să-și mărească. comorile, prin care se susținea politicesce, uci- 

dea. ori-ce .instinetii nobilii,. oră-ce inimă patriotică, ori-ce spi- : 

rit liberalii, ori-ce virtute civică.
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Dar pote să vie o posteritate, care să întrebe: cum saii 
putută comite asemenea. lucruri în. secolulii XIX ? Cum putea 

Domnuliă acesta să se: porte ast felii sub protecţiunea cu ochi 

de Argus a representanţilorii Russiei, cari după tratatulii 'de la 

Andrianopole erai permanenți în aceste Principate? In adevări, 
posteritatea ar dice că aceste lucruri sunt scrise din 'patimă 
saii din exagerare tinerâscă. Dar acea posteritate cală să scie 

că interesului Russiei era de a sugruma ori-ce spiritii de libe- 

valismă în ţerile acestea. Ea. se temea ca ideile saii ten- 

dințele liberale saii constituţionale să nu fie 'ca modelii în ve- 

cinătatea staturiloriă sale, pe care voia să le ţie pururea sub 

juguliă ei de leră. Pe lângă” acesta, cată 'să scie că ori-ce 

agenţi, ori ce comissatri, ori-ce consuli trimitea Russia, până în 

cele din urmă, ajungea a fi fascinaţi "(fermecaţi) de Michai 

Vodă Sturza, în cât închideaii ochii la ori-ce descoperiri și 

încă coperiaii ori-ce nelegiuri. 

Ţra, în ast-feli de posiţiune, nu avea nici unii recursii. 
De se găsiaii Omeni cu curagiii ca să -protesteze, nu aveati 

unde. De se adresaii la puterâa protectore, nu căpălaă nici o 
îndestulare. De se adresată la puterea. suzerană, 'suplicele veniaii 
îndată in mâna Domnului, şi era vai de cei ce le subscriati. 
Căci, precum s'a disii, la Constantinopole Domnulii avea agentii 
pe socrulii seii, carele scia a se pune în intimitate cu menii 
influenţi de acolo: De se adresa cine-va la representanţii celor 
Palte' puteri europene,. ei răspundeaii că nu aii nici o compe- 
țință alta de cât a protege pe supușii lor. . 

Ast-felii, Moldova represenla două tabere mari distincte: 
una guvernamentală, compusă din sateliții Domnului ; alta dissă 
naţională, compusă din diverse elemente. In acâstă de pe urmă 
partidă, intraii Omeni de tote clasele şi de diferite nuanţe :
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faneţionară “pavaponisiţi de pierderea posturilorii, aspiranţi de 

posturi, liberali convinși, patrioți sinceră saii de caleulă, ne- 

mulţămiţi pentru diverse cause, ambiţioși ; în fine omeni de 

felurite culori. 

II. 

Pe când în Franţa clocotia vuleanulii” revoluţiunei, tote po- 

porele, Și naţionalităţile apăsate pândiau momentulu isbuenirei 

sale. De la acelii foculariii de vicţă, tote poporele așteptaii să 

aprinqă tăclia Vibertăţei. şi a  drepturilorii lor usurpate, spre a 

pulea intra într”o vi6lă nouă și mai “bună. 

| Românii pe atunci eraii încă prea puţinii cunoseziți Euro- 

pei civilisate. Ei nu dăduseră încă vre-unii semnii "de! vieţă 

politică, spre a atrage atenţiunea. Gmenilorii însemnați ai se- 

eolului. Pressa curopenă forte rarii se ocupa de chestiunea 

oră. Diplomaţia. | încă nu cunoscea nici "drepturile lori politice, 

"mici istoria loră, nici importanţa geografică, a ţărei lori, nică 

suferinţele ce înduraii, nică aspirajiunile de renascere naţio- ” 

nală cari le mutria spiritele, - 

Dar sorta acestui „poporii bravii şi demnii de viâță nu pulea 

să r&mâe pentru de- -apururea staţionară. Europa în curândă 

sati mui tărqiă trebuia să-lii cun6scă şi să se ocupe de densulăi. 

Studenţii Români "din Paris! și de prin 'alte părţi se puseseră în 

relațiuni cu pablicistit și cu bărbaţii politici, cari începură a 

le da cele mai frumbse speranţe. : 

In qilele cele furtunose “ale Frauţei, Românii din Paris, atât 

studenți cât și alți bătbaţi maturi de vârstă din ambele Princi- 

pate, începură a se întruni şi a se ocupa de sorta patriei lor, 

Ei se deciseră în cele 'din' urmă ca o dată cu scularea celor 

Valte naţionalităţi, să facă a se “manifesta și în tările lorii o: 

revoluţiune de renascere. Unirea Principateloră, emanciparea 

“lor de protecţiunea vussâscă, o constituţiune liberală, erai ba- 

sele programei politice care rumegai. 

Cu assemenea proiecte, îndată după revoluțiunea din Fe-
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bruariii, toţi Românii din Paris plecară ca să reintre în patria 

loră și să se apuce de lucru. Lăsândii a vorbi mai departe 

despre participarea acestei junimi în evenimentele cari s'aii 

preurmată, să ne întorcemii puţinii la lași spre' a vedeu ce se 

petrecea acolo. 

Incă înainte de isbucnirea revoluţiunei în Paris, a fost venitii în 

Principate unii personagii însemnatii cu titlulii de comissarii 

împărătescii extra-orâinarii al Curţei Protectore. Acesta era [ai- 

“mosulii generalii Duhamel. 

__Acestii diplomatii venise cu o missiune misteri6să. Când veni 
în Iași, el fu datii în cuartiră la casa splendidă a Logofătului 

Costaki Sturza (bătrânul) ; şi mulţi se miraii de acesta cu 

„dreptii cuvântii. Acestii boerii era din partidulii paraponisiţiloriă, 

fiindii-că i se luase portofoliulă ministerialii pe care-lii avusese 

în mai multe renduri şi care credea că i se cuvine ca apa- 

nagii. . 

Unii diceaii că guvernulii înadinsii '%-a datii pe acestit mare 
omi în cuartiră, pentru ca să-i astupe gura, dându-i prin 

„acesta o „garanţie că în curendii va recăpăta ministeriulii 

pierdută. Unii credeaii că comisarul russescii însuși ceruse 

acestă cuartiră. Dar era timpuli ipoteselorii, și nimeni nică 

astă-di nu scie adevărul, de cât doră Vodă Sturza și Du- 

hamel. 

Se respândise vorba că marele diplomatii Russescă avea mnis- 

siunea a face ps Vodă să intre în calea legalităţei și că i-ar 

fi făcul aspre mustrări pentru abusurile guvernului seii. De 

aceea mai mulţi din nemulțumiți se hazardară a se duce la el 

și a-i arăta păsurile ţărei. Diplomatulii avea dicţionarulii 6me- 

„nilor din ţ6ră ; sciea împrejurările și caracterul fie-căruia din 

cei ce veniaili st i se înfăţișeze. De acea pe unii îi primia cu 

cordialitate, pe alţii cu aroganță; unora le da consilie părin- 

tescă; altora amenințări russesci ; unora le promitea decora- 

țiuni și cariere, altora -perspectiva pedepselor și i essilulii chiar 
până în Siberia. 

După câte-va. qile qe petrecere în Iași, Comissariul russescii
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plecă la Bucuresci, lăsând în urmă desolaţiunea şi despe- 

rarea. : | a 

“Era posiţiunea cea mai durerâsă, în adevării. Oamenii in- 

ieliginţi nu vedeaii nici o perspectivă de mântuire, nică un chip 

de viudecare atâtor rele -de care ţâra suferia. A resturna gu- 

vernul prin o rescâlă, nimeni nu cugeta; întâiii că era un 

pas prea hazardos ; al duoilea că vecinătatea Puterei Protectore 

era prea aprâpe și tot-dcuna ameninţătore. .: 

IW. 

In mijlocul acestor ferberi şi - frementături, iată vine ca o 

bombă scirea despre revoluțiunea din Paris. 

Proclamarea Republicei, fuga regelui Louis Philippe; mani- 

festulii lui Lamartine, rescularea tuturor naționalităților, elec- 

trisavă inimele Moldovenilor. Toţi omenii bine cugetiitori .vă&- 

dură o raqă de speranţă pentru schimbarea. lucrurilor. In lipsă 

de foi românescă, care nu puteaii fi tolerate sub regimul absolut 

al lui Michai Sturza, gazetele francese, cari veniaii în plicuri prin 

posta ausțiacă, se traduceaii și, prin mii de. copii respândite,. se 

făcea: propaganda ideilor și faptelorii revoluţionare din Franţa. 

Domnul, vădândă acestă „mișcare . mare în spirite,, prevă- 

dendă vre-unii felii de resculare, şi neavând se vede destulă 

siguranţă în credinţa oștirei pământesci, se puse îndată a-și or- 

ganisa o gardă pretoriană: înrolă vre-o două:sute și mai bine 

de Arnăuţi și .aventurari străini, însemmnându-le. şi lefe bune 

prin care credi a- -și asigura credinţa lor. Pe aceşti mercenari 

spera el, saii să-i pue înainte la foc în casii de .revoluţiune, 

sati, în casii de a fi învinsă, să se potă strecura, însoţit de dânşii, 

peste hotari. 

Locuitorii de tote clasele. din capitală se înspăimântară de 

desvolarea unei: asemeni măsuri. Cuvântul era prea natu- 

vali. Acesta semăna întocmai: cu adunătura : volintirilorii lui 

Pendedeca, lccotenentulii din lași al lui Ipsilante de la 1821.
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"În .tâte dilele :și în tote casele nu se vorbia de cât de esce- 
sele - acestorii vagabondi. Lumea se ascepta din qi în di la 

.vre-unii incendiii, urmatii de deprădare generală. Supușii străini, 

prin consulii lori. cerură: garanția vieţei și averilorii lorii. 

Consulii intrară -în corespondință formală cu guvernulii pentru 

acâsta. Dar Domnulii ajunse la cinismulii celii mai impudentii; 

se mărgini a respunde Consulilorii cu banalități, și bandele de 
volintiri. se mănţinură.: 

V. 

“In ast-felii de stare eraă lucrurile în Iaşi pe la începutulii 
unei lui Martie. 

Acuma îmi voii permite să vorbescii ceva despre mine. Pe 
cetitoriii speră că-lii va interesa, căci din vi6ța unui individ 

une-ori se pote judeca caracterulii unei epoci. 

În primă-vara anului 1848,.după împrejurările vieței mele 
private (despre care voiii vorbi în altii capitolii mai departe) 
mă aflamii la ţeră. M& făcusemă arendasii ali tatălui mei, care 
ajunsese: prea bătrână pentru ca să mai pâtă a se ocupa cu. 
agricultura. Luasemii. de la el în arendă moșia sa, Hârșova din 
districtul Vasluiului, moșie moştenită de la strămoşi, locii în 
care-mi legănasemăi copilăria și primii ani ai tinereţelor mele, 
Acolo este un locii istoricii nu numai pentru mine dar și pentru 
țera întregă. Aice 'în apropiere se făcuse faimâsa - bătălie de 
la Racova, pe: timpul lui Stefan-cel-Mare. Crescut de micii pe 
valea Racovei, mergeamii cu bucurie să mai vădă movilele 
acele, asupra cărora tradiţiunea a lăsatii atâtii de frumose a- 
necdote.: Chiar pe moșia tatălui mei. este o movilă care se 
numesce movila lui Sion. Documentele și tradiţiunile familiei 
spunii că aci un Demir Gherei fiiă al Hanului Tătărescii fiindii * 
în serviciuli marelui Domnii, desvoltase cea: mai mare vitejie 
asupra 'Turcilor; aci Demir înmormântă victimele sale ; aci elă 
îmbrăţișă legea. creștină ; aci Ştefan îlii boteză cu numele de
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Sion și-l cunună cu o nepotă, a sa; „aci Ștefan îi dărui c întinsă 

moșie. SE : 
Dar. strămoșii mari și tari, s'a perăută întru întunerecul 

„timpului și al uitărei!. Generaţiuni numerose ai urmatii: și 

saii strecurat. 'Timpulă de durere și de" decadență a venilii 

peste poporulii Român.: Geniul miseriei planeză peste omenii 

şi locurile cu +uvenire memorabile | o. 

VI. 

Nu: potii arăta sensaţiunile 'ce m'ati: cuprinsă când, după o 

absenţă de optii ani, mă întorceam la :IHirsova. Până a nu a- 
junge la aședarea părintâscă, -trebuea să trecii. pe lângă clo- 

potnița de lemuii'a unui Schitii, fundatii de 'ună strămoșii ali 

meii și închinat Mitropoliei. Acolo cu opti ani în urmă de- 

pusesemii, rece şi abandonatii de vi6ţă, corpuli aceleia ce mă 

adusese pe lume! Un simţimântiă de pietate mă făcu să mă 

oprescii la portă, să mergii spre biserică făcendu-mi cruce, și 

apoi să cadii în genuchi pe pâtra rece ce coperia mormântulii 

maicei mele. Leşinaii plângândii. Preotulă . bisericel veni, cu 

una din fiicele sale, ca să mă stropâscă cu apă ipentru ca să 

mă deştepte. După ce intraiii în biserică și mă închinaiii, după 
ce mă. mai rugaiii pentru suiletulii maicei' mele, apucaiii calea 

spre casă. 
Aşedarea părințescă era situată pe un locu de cele mai pi- 

toresci : pe peptulii ridicatii alti 'unui deal. De aice 'spre sudii 

se vede înlindendu-se o vale lungă ca de jumătate 'postă, prin 

care șerpuiescii trei 'riuleţe :vii. Despre apusii și despre răsă- 

rit, două sătulețe pe două văi, iar dincolo de sate, alle două 
dealuri, coperite cu crânguri și cu semănături,: care se perdii. 

“mu departe în valea prelungă ce se: întinde spre .mi6qă-qi. 
- Când .intraiii în curtea casei părintesci, o:sudore rece. de 

pe frunte se uni cu lacrimele 'mele.: Acestii locaşă, pre care 
eramii deprinsii .a-lii vedea plinii de vicţă și de mișcare, acuma,
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vai! respira, un aer de desertii, tristă şi durerosii! Nu mai 

vedeamii pe maica mea eșindu-mi în seară cu braţele deschise 

ca mai nainte! Nu mai vedeamii pe cei duoispredece fraţi și 

surori împrejurul mei! Nu mai vedeamii acea mulţime de 

servitori cu care am fostii crescutii în copilăria mea ! 

M8 primi unii bătrânii bucătariii,. sclavă ali părinţilor mei, 

cu lacrimi de -bucurie. Iniraiii prin camere, şi noue dureri mă 

sfâsiară, vădându-le deserle şi delabrate. 

Peste câte-va momente fuiii distrasii din durerile mele cu 

venirea unui mare număr de locuitori din satii. Unii aerii de 

fericire strălucia pe feţele acelor 6meni. “Toţi mă cunosceaii 

din pruncie și mă adoraii: bătrânii mă purtaseră în braţe; 

tinerii crescuseră cu mine, luând parte la tâte jocurile copi- 

lăriei mele ; casele tuturorii îmi eraă cunoscute; inima mea 

tuturora le era sciută; fie-care purta câte o speranţă sigură 

în bunătatea și în protecţiunea mea. 

VII.. 

În câte-va qile îmi regulaiti economia casei. Chemaiii pe ună 

din multele mele surori cari se trăseseră la monastire, ca să 

vie să-mi țină companie. Îmi înființaiii șâse pluguri, cu boii 

şi cu tote cele necesarii. Îmi regulaiii: camera: și biblioteca de 

studiii. Îmi închipuiiă, în fine, tote comodităţile vieţuirei câm- 
penesci. 

- Speramii.s& pociii în curândii restabili vechea orăine a ca- 

sei părintescă, se readunii împrejurulă meii pe surorile de la 

Monastire, și să redaii viâța familiei și casei părinteeă, « care 

acum 0 vedeam struncinată , 

Deprinsi cu ilusiunile şi cu sublimul, îmi făceâmii proiec- 

tele cele mai poetice și mai frumâse.. Uitându-mă la brasda 

resturnată de ferulă plugului, mă simţiamii mai fericitii de cât 

toți muritorii de pe pământ. Acea brasdă la anul viitorii 

„proiectamii să o .exploatezii cu unii modii mai raţională. Cu
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chipul acesta, aveamiă speranță st scotii din pământiă îndecitii 
folosii de cât alţii, în curendii să polii cumpăra moșia, de la 

tatălui mei, să mai cumpării 'o altă moșie mai mare în veci- 

nătate, să facii fericite pe surorile mele. să : fundeză şcoli şi 

institute de faceri de bine. și, peste jumătate secolii, să mă 

văii într'o Românie mare și fericită, în mijlocul unei fami- 

ii demne de sufletul meii şi a unei posterilăți demne de 
vi6ţă. | m 
O, dulce poesie! Nu voiii uita nică odată acele puţine dile, 
pe care Dumnedeii: n'a voitii să mi le 'mai lungescă. Nu voiii 
uita roibulii mei de călărie, cu care goniamii iepuriy de pe 

câmpii. Nu voiii uita visurile poelice ce mă răsfăţaii, aflându-mă 

între. plugari și între pluguri, şedândi pe iarba verde dintre 

colnice, ascultând. cântările pasărilorii de primă- vară, şi admi- 

'rândiă natura cea: plină de visță. 
Cu durere îmi voiă aduce aminte de miculă albumii în care 

_pusesem atâte bucăţi din inima mea, atâtea jucării ale spiri- 

tului me, albumii. care în curândii a trebuii să-lă „perdiă 

împreună cu tâtă averea mea! - 

VIII. 
"i . .. 

Într'o diminsţă aflându-mă pe câmpii cu semiănătorii, vădi 

că sosesce omul ce făcea pe curierul meii, de-mi aducea în 

tâtă săptămâna corespondenta și gazetele de la Iași. Îmi dă 

pachetul ; rumpiă sigiliul, şi între gazete, găsescii 0 scris6re cu 

următore cuprindere: 

« Amice, 

«M6 grăbescii a le înseiinţa: ca aici lucrurile iaii o faţă se- 

'«riosă și gravă. Este o mare: mișcare. De la patriotismulii Ro- 

«mânilorii sperămii a vedea ceva. De prin tote districtele 

«ati 'sositii: mai "mulți Gmeni cugelători la binele ţerei, ca să
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«se consulte de ceea-ce sar cădea să facă în imprejurarile 

«actuale. Scii că Europa totă este în foc. Până și în Viena 

«este revoluţiune mare... 'Ţarulii Muscălescii, a datii unii ma- 

«nifestii, prin care promite a privi ca neutru la tote mișcările 

«popârelor.. Prin urmare, nu ne putem teme de invasiune... 

„Nu- ți poti. scrie mai multe. Sc6lă şi vino la Iașă.. „. Perderea 

«de timpi este o crimă în împrejurări grave. “Le asceptii. Lu- 

«cerurile sunt seri6se... Adio!» - 

Acestă seris6re, era de la o damă, care juca ore-care rolii 

politicii pe atunce. Dotată cu multă spiritii naturali, acestă 

damă, de și din clasa, a doua a boierilor, avea, intimităţi și în 

societatea înaltă. Casa ei era ca un fel de club unde se adunaii 

nemulțămiţii în contra guvernului, și elocuenţa a era adese 

ori răpilâre. 

La primirea acestei scrisori, mi se sui părulii în vârfulii 

capului, și mă. cuprinse un tremură. 
— Aflatai tu ce este pe la lași 3 întrebaiii pe curierulii meii. 

— Nu sciii. de- -a “fi bine saii răi. Seiti că saii adunati o 

mulţime din tote părţile și se vorbesce de: iaveră, 

— Dar cine este în capii? 

— Asta n'am înţelesii. Seiii atâta că este mare ferbere. În' 
drumulii meii, cât am veniti, am întâlnitii o mulţime de boieri 

Vasluieni și Berlădeni înarmaţi cu puscă şi cu pistele, ca cum 

s'ar duce la bătălie. Câţi-va m'aii întrebatii de unde sunt, şi 

„apoi mi-a spusii să- ți arăti că „numai de cât să mergi și 

„D-ta la Iaşi. i 

— Cumpăratu: mi-ai prafii. de pușcă ? 

— Nu se găsesce nici ună dramii. Poliţia Ta adunaltii de 

prin tote părţile şi Va datii la Arnănţi, care slobodii totă nop- 

tea la pistâle prin cârciume, ca priv pădure. 

Omuli acesti era unii bătrânii săl6nii, carele mă purlase în 

braţe în copilărie. Pentru acâsta îi purtamii o afecţiune par- 

ticulară, care mi o plătia cu unii: devotamentii nemărginitii. 

— Ce mai stai, Costane? dute acasă și spune vizitiului să 

"mă gătescă trăsura și caii pe desâră. -. 

— Fă, cuconașule, (ast-feliă. eraii deprinşă, Omeniă, a mă trata 
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aşi dice să m miăsclți pe mine şi să nu te ducă. “Dreptii să-ți 

„spunii, mie nu-mi mirosea bine lucrurile de la Iaşi. Cine scie 

ce .pote să ţi se întâmple ? 

— Întâmple- se ori- -ce ; trebue să mă ducă. E vorba de bi- 

nel6 eră. ! 

— Să ajute D-qeii! Dar celu puţină s să te rogii ȘI ei de ce-va. 

— Spung, Costane. 

— SE5 mă iei şi pe mine. Cine scie? bote ţi se va întâmpla 

ceva, şi ți- -0i puiea. fi de ajutoriă. 

— Bine, dar tu abia abia ai sosit de : pe cale ; ; și „apoi ai 

feimee, copil... 

— Nici ostendlă, nici femee, nici copii nu' mă împiedecă 

la acestă. De ţi-o fi D-tale bine, o fi și de casa mea bine. 

— Bine, Costane. Vomiă merge dar împreună. 

Bietulă omii plecă, cu fața plină de bucurie; iar ei. rămă- 

sei lăeriniândă, şi cu inima strânsă de o mie 'de cugetări. 
. 

IX. 

După ce mi puseili! lucrurile la cale pentru o absenţă de 

câte.va dile, pledaiii sera pe lună. Era o n6pte de cele mai 

splendide. Stelele se întreceaiă cu luna în revărsarea scântei- 

lor oră luminătâre. Cea mai mică umbră de nori nu venia 

a păta seninulă cerului. 

Echipagiulă mei eră compusă din '0 căruță: mică de țâră şi: 

din doui cai mici, cari sburaii uneori cu aripele fantasiei. 

Din când în când mă distiăgeamii fumândi câle o ţigară, 

saii dândii. focă unui micii “pistolii 'ae buzunariii, singura armă 

se 'luasemii cu 'inine. Din când în când, răpitii de cugetări la 

vederea, naturei desfătătore, cădeamii în estaşuri deliciose. 

când în câ Aid “conapuheaimii fragmente de versuri, pe care, 

după ce le recitamii cu buze tremurătore, le perdeamii în- 

- dată "din menioiiic, “până cele! înprosptamii cu altele. Din
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când în când Costanii m6 întrerupea cu convorbirea sa naivă 

şi interesantă. | a | 

Despre diuă, mă opriiăi pe Vorfalti unui d6lii pentru ca să: 

resufle caii. ME abătuiă puţinii din drumu pe o pajiște. Vizi- 

tiulăi scose căpeţelele din capuliă cailoră, î i lăsă să rumege 

ceva. din, iârba ce începea.-a cresce; apoi se culcă şi adormi 

înaintea cailor. Costan, vădânăii că nu prea aveamii poftă de 

vorbă, se culcă și elii josii aliituri cu căruţa. 

Grierii câmpului, strigătele unor rațe selbatece de pe unii 

iază ce era în vale, sbierătele unorii oi din depărtare, . lătră- 

turile unorii câini de stână, strănutările cailorii mei ce păs- 
ceai, aceste singure turburaiă adânca tăcere a naturei ador- 

mite. Dar ori cu. câtă. poesie se. resfăţa sufletulii mei la ve- 

derea aurorei ce părea ase lupta cu „noptea, spre a-i i sparge 

întunereculii și a-i lua. locul, somnuliă, puse degetele sale pe 

pleopele mele. Atunce unii visi dulce începi a mă legăna. 

Vedeamii România mare şi unită, de ia 'iissa până la Nistru 

şi până la Mare; pămentuli ei coperitii cu flori; locuitorii sei 

fericiţi, desvoltândii seiinţele, industria, artele, comerţul, agri- 

cultura. Lăcrimamiă de entusiasmii. Unii suspinii simțiamii că 

mă îneca; și când voi să isbuenâscă, deschiseiii ochii şi vă- 
dui.... o tristă realitate ! sorele respândindă milionele sale de 

rade peste aceaşi țeră ticălosă, peste aceeași miserie! 
Pe la ameaqă- qi intraiă în lași. Căpitanulii de barieră mă 

întrebă de arme. ME cuborâii din trăsură, şi elă căută cu 

luare aminte prin paiele pe care ședeamit până “la scânduri. 

După. acesta, încredințându-se că nu sunt omii periculosi, îmi 

polti cale bună. 

— Ce e causa de atata strășnicie ? îl întrebaii et. 

„— Porunea stăpânirei, domnule. 

„— Se vede că stăpânirea are nevoie de arme. Iată un danii, 

dă- i-l.ca să se apere. 

Deteiiă pistolașuliă meii, pe care bietulii căpitanii îlă luă rî- 
qendi. 

„După ac6sta, intraiii în oraş. Ajungendii pe la curtea ad-. 
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ministrativă, câţi-va amici îmi făcură semnii să mă oprescii 
ca să-mi vorbâscă. E 

M& opriiă, și diseiii vizitiului să mârgă cn trăsura la viea 

de la Valea Adâncă. lar Costană pretinse a nu se despărţi 

de mine. 

| LX 

Amicii, după ce mă felicitară de bună venire şi m& îmbră- 

țişară, îmi spuseră cum staii lucrurile. 
În sâra de 28 Martie, în ajunulii venire! mele, se făcuse o 

mare întrunire în sala spaţiesă a otelului de Petersburg. Adu- 
narea a fostii compusă din o mulţime de cetăţeni, boieri și fii 

de boieri de tte clasele și de tâle vârstele, neguţitori și co- 

. merțanţi, atât pământeni cât şi străini.' Ministrulă din lăuntru, 

Logofătul Stefan Catargiu, veni în numele Domnului să întrebe 
care e scopul convocărei "sale. Presidentulii întrunirii (ce era 

unii boieri bătrânii notabilii) îi spuse că ţâra era nemulțămită 
şi doresce ore-care reforme și îmbunătăţiri. Atunci ministrul 
dise. că s5ă dea în serisii acele dorinţe, căci și Măria Sa, ca 
părinte buniă, e în plăcere a le lua în băgare de sâmă; dar 

că, sub nici unii cuvânt, nu va mai îngădui convocarea, de 

doua 6ră a unei” asemeni adunări, care turbură liniseea pu- 

blică. Ministrulă fu apostrofatii pentru înrolarea  bandeloră de 

arnăuță, de care s'aii spăimântatiăi oraşul. La acâsta răspunse 

că, dacă adunarea pretinde, elă va stărui la Măria Sa ca să 

desființeze acele bande. Atunce adunarea proclamă unii comi- 
tetii carele să moduleze dorințele ei, care apoi, subscrise de 
„publică, să se supue Domnului. Adunarea apoi se risipi. Co- 

mitetulii peste n6pte a făcut lucrarea cerută, și acuma tâtă 

lumea merge de le subscrie. : - 
Aceste relaţiuni mi le daseră amici ce întâlnisemnii pe 'strade, 

plini de ilusiuni și de speranţe. 

«Şi ce coprindii dorințele acele ? întrebaiă ei.
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„— Haide şi le vei vedea ; căci și noi, mergemii să le sub- 

scriemii. 

— Unde? | | | 

- In casele Logofătului Costaki . Sturza. Sunt.35 de ar- 

ticole. | 

— Cine a fostii în comitetulii care le-a serisii ? 

— Ai fostii vre-o cinci-spre-dece inși ; fraţii Roseti, Rola, 

Alexanări, V. Ghica, A. Cuza, Muruzestii şi mai nu scii cine. 

„== Dar Cogălniceanu şi Panu? ” 
— Nu. Ei sunt la ţeră. 

N E XI. 

"Ne duserămii la casele Logofătului C.. Sturza. 

Curtea era plină de echipagiuri ca la o nuntă. Pe scări se. 

suia și se cobora o mulţime de Gmeni de tâte condiţiunile, 

întoemai cum se întâmplă la o solemnitate funebră. 

Salonele erai asemenea pline de lume. Bătrânuliă Sturza, cum 
mă& vădu, mă apucă și mă sărută cu unii aecrii, părintesci di- 

cându-mi cu ochi lăcrămători că acuma întrevede unii viitorii 

de reală. fericire pentru patrie. 

Intr'o cameră laterală era mai multe mese, ocupate de mai 

mulți inși, cari decopiaii dorințele naţionale ; în lipsă de ti- 

parii, acestă lucrare se reproducea prin copii manuscrise spre 

a se răspândi în publică. | 
ME puseiii și eti să scotii o copie. "Eram la o masă unde 

mai scriaii încă vre o trei inși, din trei judeţe deosebite. Pe 
când - seriamii, convorbiamii tot-o-dată. „Ii întrebaiii cum le 

veni în. cugetii să vie de prin. districte într'o di așa anume 
fixată. | 

Imi răspunseră că dina de 28.Martie le-a fostă notificată 

de „la Iași, după care s'au grăbitii a. veni. | 
Personele ce-mi numiră ca iniţiatore acestei. menifestări, nu 
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"mă. însuflară mare încredere, Era Omeni a cărora sinceritate 

"nu prea inspira confienţă.. 

«Dar cum se face, întrebaiti eii, că acestă adunare se face 

în casa unde a fostii Diuhamelii în gazdă, și încă în casa 
unui boierii, al căruia fiiii este Postelnicii ?2 

Acestă întrebare puse la gânduri pe interlocutorii mer. 

«Dreptii să-ţi spunii, dice. unulă, și mie îmi pare curiosii 

acâsta. Apoi chiar în hârtia acesta sunt lucruri care nu-mi prea 
mir6se a bine. Ce va să dică: «Sfânta pădire a Regulamen- 

tului 2> și apoi: cum se potrivesce asta cu garda naţională, cu 

desființarea censurei şi cu libertatea pressei? ME miră cum 

de s'a subserisii hârtia acesta de publicii înainte de a se fi 

„consultatii ? 

— Dar în fine ce o să facă cu hârtia acâsta ? _ 

— O să fie trimisă la Domni cu o deputaţiune care să- 
ceară a încuviința dorinţele aceste. * 

— Și dacă nu va voi? 

— Atuncea, să-lii silimi. 

— Ce felu ? | a | 
— Negreșită... cu pușca în mână şi la pâlatiă. 
— Dar oștirea ? 

— Nu va cuteza, nici va avea cine-i ordona. 

— Dar Arnăuţii ? 

— Li sa promisă bani, ca să facă causă comună.» 

Intve aceste audimii vorbe declamatorii în sala cea mare, și 

vedemii mulţimea ducendu-se să asculte. 

« Logofătulii C. Sturza ruga pe mulțime cu lacrimi ca să-i 

deșerte casa, dicândii că pote Vodă să trimită oştire să o ri- 

sipiască ; şi nu voesce 'ca casa sa. să ajungă teatrul unei dra- 

gonade. 

Păstrătorii actului cu dorinţele naţionale anunţară că actulii 

sa încredinţatii d-lui Al. Mavrocordat, unde va putea să mârgă 

ovi-cine spre a subscrie, și că acolo va veni și deputaţiunea 

de la. Domnii cu resultatulii. 

Mulțimea atuncea deşertă, casele Logofă tuluă C. Sturza și se 

risipi. 
, 

12
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EU, coborându- “mă, găsiii pe Costanii ali mei în scară; îl 

“uaiti cu mine şi; citindă dorințele naţionale, mă îndreptaii 

către casa unchiului meii Antochi, căci era ora prândului 

și- mă era tome. 

XI 

“Casa lui A. Mavrocordat era situată la o extremitate a ca- 

“pitalei, aprope la bariera Copoului. Era o casă mică, cu unii 

singurii etagiă şi cu faţa la uliţă. 

Persânele, ce-şi luase missiunea, de a merge la Domnii 

ca deputați ai. partidului naţionalii, erai: C. Rola,: unul 

din iraţii Moruzi și Visilică Ghica. Aceştia, după ce făcură o 
anticameră cam lungă, fură primiţi de Domni. 

După ce ascultă eitirea documentului cu dorințele naţionale, 
Vodă răspunse că mai tâte punturile arătate le primesce, afară 
de trei, și anume : desființarea Adunărei, garda națională şi 
desființarea censurei. Acestea nu le putea încuviința pentru 
consideraţiune că treceaii peste competința sa. 

In locă de a eși cu assemenea r&spunşii de la Domni, în 
locii de a aduce Publicului acesti resultatii, unulă din depu- 
taţi, neautorisatii de nimeni, declară Domnului că Națiunea 
voesce ori totulii ori. nimicii ; și că, dacă Măria Sa se opune, 
Națiunea va cuceri dreptarile sale cu puterea. 

Inspăimântatiă „de unii asemenea limbagiiă, Domnul se sui 
în trăsură .cu' Dâmna: și cu unii copilii . micii ce avea, şi, es- 
cortatii de garda palatului, plecă la casarmă. Iar deputaţii ple- 
cară către casa lui: „Mavrocordat ca să aducă relațiune despre 
resultatulă însărcinării lor. 

Pe la 7 ore plecaiii şi eii către loculii. de întâlnire. 
Eram pe aprope să ajungii, şi eată că văqii pe Costan al mei, 

viindă de la vale cu pași iuți şi găfăindiă : 
«Laudă Domnului că te găsescii! Nu ezglumă. Viă de la 

casarmă : scii că am unii nepotii. ME dusesemii să-l vădit, 

29
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Era cam beată, și numai pe ferâstră am putută vorbi cu 

el. Soldaţii de eri încă stai închiși în casarmă. Astă-qi 

pe la amează-di le-ai datii vină și rachiă de ai băută 

câtă au pututi. Mai 'din6ori a veniti. Vodă: i-a. scosi . 

pe îoți afară şi Y-a întrebată dacă pote să fie sigură pe cre- 

dința lori. .Jurară toţi. Apoi a poruncitii ca să mergă să risi- 

piască şi să omâre chiar pe. răsculați. 

— Bine, dicii, vom vedea. 

— Ce să mai vedi, eoconașule ? Haideţi la vie, să ne suimă 

în căruță și să ne ducemii acasă. 

_— Nu se pote, Costane. Ce vor suferi toţi, cată să suferă 

și eii.: Nu. se pote st se omâre Omeni așa fără de judecată. Nu 

vedi tu? aici e totă florea erei. | 

„__— Florea ţerei ! Dar Românulii cel îndrăcitii dă cu câsa 

prin flori ca și prin pălămidă. SE vei... acuși vinii soldaţii ; 

şi cum sunt ei, ameţiţi de rachiii. or să dea de focii.> 

Cu ast-feli de convorbire, mă apropiaiu de casa lui Mavro- 

cordat. Mica curte din faţa casei, și ulița, eraii pline de po- 

porii. Ră&sbătuiii prin mulţime. şi intraiii în casă. 

Deputaţiunea trimisă la Domni spunea scena ce avusese, 

Cei ce eraii de faţă să consultaii ce să facă. Unii eraii de 

părere. ca. să .mârgă o allă. deputaţiune ca să arăte. că să 

mulţumescă cu cele 32 de punturi. Unii făcură imputări 

lui V..Ghica despre. limbagiulii semeţii ce la ţinută Dom- 

nului. , 

Ce era de. făcută ?. o. 

-Mai multe. idei se deteră. In cele de pe urmă predomni pă- 

rerea de a merge cu toţii a doua-di la Mitropolie, a pune în 

frunte 'pe “ Miiropolitulii, și trăgându-se clopotele, a. merge la 

palatii și a cere dorințele naţionale. 

“ Acâstă socotință se găsi cu cale a o face cunoscută mulţi 

mei ce inunda casa, curtea și ulița, spre a se risipi. 

Vasilică Ghica eși în "pragulii scărei, şi cu totulii din contra 

-de cum se vorbise în casă, ţinii o harangă în limbagiulă ur- 

mători : 

“ «Fraţilorii! tiranulii, care șede pe scaunulă Domniei, nu vrea
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«55 asculte de glasulii poporului. Dorinţele naţionale, rostite cu 

«atâta duh de pace, iscălite de Mitropolitulii şi de tâtă florea 

«țări, el le respinge și încă ne amenință. Dar voi sciți, fra- 

«țiloră, că glasulii norodului este glasul lui Dumneqeă. Prin 

«urmare, ceia ce voesce tra şi D- -qeii o încuviințeză. Nu e 

'«dară de făcutii, de cât să ne dăm mâna cu toţii și să sfă- 

<rămămiă idra cu ș6ple capete care ne chinuesce de patru- 

«spre-qece ani. Noi cu toții am hotăritii și am găsitii cu cale 

«ca mâine de diminâţă să mergemi cu micii cu mare, cu t6- 

<nără, cu bătrâni, cu ori-ce arme vom avea prin casele nâstre, 

«la Mitropolie ; să luămii pe Mitropolitul înaintea nostră cu 

<icânele și cu prapurele, și să mergemii la palatii. Soldaţii nu 

«vor cuteza să dea cu armele loră în ie6na Maicei Domnului, 

«în capul bisericoi, în florea boierimei, și în fruntea, norodu- 

«lui. Așa dar mergeţi fie-care pe a-casă și vă pregătiţi în li- 

«nişte. La arme fraţilor, la arme !» - 

XII. 

Ichipuiască-și c ori-cine înțelepciunea unui asemeneu cuvântă 

şi impressiunea ce a pututii să producă. 

Dar ce caracter înfățișa mulțimea aceea. de publică ce se 

vedea în acâstă adunătură de Smeni? Era re unii publici 

raţionabilii, înțelegătorii de lucruri politice, simţitori la causa 

naţională ? Nici de cum. Aci nu erati de cât servitori de prin 

casele boieresci, 'câte-va calfe de pe la băcănii, câţi-va câr- 

ciumari de prin mahalale, câţi-va seriitorași de prin cancelarii, 

şi în cea mai mare parte Evrei, toţi aduși saii veniţi de cu- 

riositate. Nu se putea aștepta nici uni sprijinii reali, nici o 

probă de devotamentii patriotică, nici unii semnii de curagiii 

pentru o causă polilică. 

Provincialii, ce veniseră ca şi mine, nu eraii pote nică o 

sulă cu toţii. 
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Cu ce scopii dară şi către cine se făcea acea provocare la 

arme, acel scandal ce compromitea și causa și ţâra? 
După cât mi-adue aminte, la scenele acestea din casa lui 

Mavrocordat lipsiaii cea mai mare parte din persânele ce ai 

fost luatii parte la redacțiunea celor 35 de punturi. Fraţii 

Roseti, Rola, Alexandri și alţii nu erai aici. 

Sunt încă prepusuri saii bănuele, care până astă- qi rămân în 

“stare de enigmă. Conduita problematică a unor Omeni, stă încă 

învelită de mistere şi de ipotese. 

Se scie.că Rusia a voitii a revoluţiona ţera spre a justifice ca. 

o invasiune în Principate, pentru ca să se potă apropia de 

fruntariele Austriei, care era ameninţată în existența sa poli-. 

ic, de popârele revoltate. o 

a disii și se dice încă că instrumentele Russiei în planulă 

ncasta ar fi fost Muruzescii și Cantacuzinescii, cunoscuţi pen- 

tru relaţiunile lor intime cu curtea protectore și pentru sim- 

paliele lor de russolatrie: tradițională ; mai alesi că Can- 

tacuzinescii eraii chiar rude. intime cu consululii Rusiei D. 

Ghiers. 

Este sciutii însă că capii mișcărei din Moldova eraiă D. D.- “Rola, 

Alexandri, V. Ghica, fraţii Roseti, Cuzescii şi alţii cari aveai 

influenţă şi creditii în ţ6ră. Dar acești Omeni fost'aii 6re atât 

de mărginiți în judecata lor, . în cât să nu înțeleagă planul 

ocultă al Rusiei, și să se facă complici inconscii al conspira- 

torilorii? | 

Cată să afirmămii acestă ipotesă. Imprejurări ulteridre aii 

demonstratii că acești omeni aii fost de bună credinţă în Iiş- 

carea aceea, dominați de amovulii către patrie și de ilusiunile 

frumâse ce respira chiar în aerulii anului 1848. 

Dar să mă întoreii la istoria mea. 
x
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După Arnăutii se vede Beizadea Grigorie, « ce era adiutanti 

şi “Colonelă, cu sabia seosă. 

«Domnilor, dise el, în numele legex- vă provoci ca să de- 

puneţi "armele. 

— Cine are, să le depue; dar n0Ă, câți suntem aici, nu avem 

nici o săbiuţă. 

— Ce felii? D-vostră sunteţi în rovoluţiune. Voiţi să oboriți 
pe Măria Sa Vodă din tronii; şi credeți că nu va fi cine să-l 
apere $ 

— .Noi am voit să facem o revoluţiune pacif că. Am su- 
pusii dorinţele naţionale cu pace. Dacă Măria sa nu le acordă, 
lumea și D- dei va judeca. lar. noi, precum vedeți, suntem 
cu ţigările în mână. 

— Inţelegiă dară, Domniloriă, că este o.neînţelegere. Poftiţi - 
dară de mă întovărășiți de vale la palatii. Acolo - “veţi vedea 
şi pe Măria Sa; după acesta vom deșerta câte-va butilce de șam- 
panie. ” 
— Forte mulţurmimii de șampanie. Dacă e cât pentru asta, 

să 0 bemă aici și să ne lași în pace. 
— Nu se pâte. Măria Sa mi-a poruncilii că pe câţi voii 

găsi aici să-i ducii de vale la casarmă, unde-i aștâptă. 
— In faţa pulerei, n'avem ce face. Dar de vom fi maltra- 

taţi, vom trata de infami și lași pe cei ce ne ducii, 
— Ei vă garantezăi. că nu veţi suferi nimici. > 
Ne scularămit cu toţii” și după ce eșirămă, ne vădurămii în- 

conjuraţi de soldaţi și urmaţi de Beizadea Grigorie, precedata, 
ca şi mai înainte, de Arnăutuliă cu tromblonulii. Acesta era 
faimosulii Ing Robert,. de origine. din. Avganistan. . 

XV. 

D. A. Mavrcordat, după cât îmi aduci aminte, rămase acasă. 
Ac6sta nu ne puse în mirare, sciindă că el era nepotulii. lui 
Vodă ; și apoi. chiar acâstă de pe urmă consideraţiune nu ne 
făcea nici o-dată -a ne îndoi de lealitatea și sinceritatea sa în 
favârea causei patriotice care ne agita. 
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Coborirămit scările, ajunserămii, în curte ; dar abia ne aflamii 

„la pârtă, și de o-dată augimii comandândii :: foc! 'Toţi soldaţii 

ce,ne înconjuraii întinseră, baionetele asupra pepturilori nostre. 

O terore de morte ne coprinse inimele... așteptamii să vedemii 

cocoșele rădicându-se. Incă o dată audimii: focii ! dar o altă 

voce, mai puternică, strigă : în sustii! Atuncea soldaţii, ridicând, 

puscele în susi, le slobodii în aerii. 

Mulţi ai creduţii și credii încă că primulii ordinii de a da 

focii, a fost datii de Beizadea Grigori. Dar adevărulii numai 

însuși pote să-l scie. Să fi avutii Gre în adevării ordini de a 

vărsa sânge inocentii ? Să fi avulii cruda plăcere a, vedea omeni 

murindii ? Să fi avutii Gre ideea ca să ne sperie numai ? Ar fi 

fost o crudă glumă, dacă soldaţii, precum eraii beţie ar fi datii 

focii la cel întâiii comandamentiă ! 

Se întâmplă că unii: soldatii ce: era tocmai îni aripa din 

din urmă, căqu lovită: (ae bună s6mă) de unii glonte al. unui 

soldatii. Rănitulă, espirânâiă, ţipă cu turbare. Soldaţii ce erai 

în frunte credură că cei din urmă ait venitii în riscă: cu po- 

porulii. Atunci se auqi unii altii comandamentii : «Daţi de totii, 

nu-i lăsați cu qile !» 

Ne pomenirămii de o dată atacați şi lovi cu paturile pus- 

celorii, trântiți la pământă şi stâlciți de loviturile furiose ale 

soldaţiloriă, turbaţi de rachiii şi de mânie. 

Cea întâiii lovitură ce căpătaiii fu uni stratii de pușcă dreptii 

ntre umere. Căquiu în brâncă, răsturnândii pe unii soldatii ce era 

înaintea mea. Peste mine căqi soldatulii ce mă lovise. Vădând 

ameţitura soldațiloră, îmi reprinseiii puterile, puseiii mâna pe 

o puşcă și începuiii a răsturna și eii câţi-va dintrânșii. Impe- 

dicându-mă, iarăși căquiii, și peste mine cădură iarăși alţi sol- 

daţi, răsturnați de camaradii mei.. 

De o-dală simţiiii că unii braţii tare mă& apucă de o mână 

și unii altulii de altă mână, târându-mă până afară din rân- 

durile soldaţilorii. Era Costan al meii, carele, împreună cu ne- 

potulii seu, soldatulii, îmi cănta sc ăparea. 

Ameţilii încă de cele ce mi se intemplase, turbată încă de,
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mănie, nu vedeamii înaintea ochilori nimica ; voiami să mă 

viră iarăși în mulțime, ca se mă apuci la luptă. 

Costan însă mă ţinea cu braţul seu cel „vinosii, şi în fine 
mă târi către o uliţă laterală. 

XVI. 

Eram sângeratii la nasii, la o sprincână şi la amândouă mă- 
nele. Peptulii mi se bătea cumplită, în cât răsuflarea mi se 

împedica. - 

Cu tote acestea, ajutatii de credinciosulii meii bătrânii, ajun- 
seiii la unchiulii mei, unde căduiii lesinatii de durere și de 
sfâșierile sufletului. o 

Nu treci însă o oră, și i iată unii sub comisarii de poliţie, 
amicii al unchiului meii, care vine şi ne spune că aii'să ne 
calce indată casa, ca să mă caute pe mine și pe alţiă.: 

Trebuia să părăsescii casa unchiului mei. Eșiiii îndată pe 
portă, împreună cu omulii meii; carele se ținea: ea și umbra 
de mine. Dar unde să mă ducii? Cercii să intru pe la alte 
rude și amici; în deșertii! tote porţile erai închise! 

Pe ori-care uliţă apucami, trebuia să întâlnescii patrule 
de soldaţi și să mă întoreii cu fuga ca s5 nu fiă apucatii. 

In fine rătăcindii ast-felă pe uliţe, trecuiu: prin curtea unei 
biserică. Din norocire iată uni” peristilă și de-asupra 0 clo- 
potniţă. o 

«lată otelulu nostru,: Costane !» 
Fără a perde timpii, me suirămii în clopotniţă. Omulii meii 

se desbrăcă de haina sa cea grosă, ce purta pe de-asupra, și 
mi-o așterni în locii de saltea. Mă culcaiti ; și, o minune! 
adormiiii, ca în 'l6gănuli cel mai desfătătorii, fără a mă 
gândi nică la sbrigoi, nici la vârcolaci, nică la Vodă, nici la 
draculii. e
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XVII. 

A doua qi de diminsţă mă deșteptaiii de paşii unui omii ce 

se suia în locaşulii mei provisoriii. 

Era unii cântăreții de biserică ce venia să tâce și să tragă 

elopotulii. Bietulii omii de o-dată se speriă ; dar pe urmă mă 

întrebă cu uimire: cum se pâte să mă găsescă aci? 

— Așa a veniti vremea, dragă băele, îi diseiti. Dar scii tu 

cine sunt eii? 

— Te cunoscii prea bine.: Cine nu te cunâsce pe D- ta ? 

Cate versuri de ale D-tale n'am învățată ei de rost! 

— Dacă-i aşa, dragă, nu mă mai întreba şi cată-ţi de trâbă. 

lată îţi daii loculii, că eii mă ducii. 

—— Da bine, cum? aşa, plini de sânge? ce-ai păţitii ? 

— Se vede că ai eșitii vă&rcolacii și m'ati supt. Dar tu, 

- dacă. escl băiată.: bună, date şi-mi adă - niște apă ca să mă 

spălu. - . 

— Dar să tocii întâiii și să tragă clopotulăi | 

_—: Lasă trâba asta pe: socotela n6stră. Tu du-te la apă. 

Costan se puse a toca; şi, deii, scia toca de- minune. 

Pe când trăgea clopotulii, veni și băiatul « cu apa şi cu unii 

ştergurii curată. 

M& spălaiii şi mă coboriiii.. 

<EX, coconașule, ce facem noi acuma ? 

_— Seiii ei ce să facemii, Costane? 

— Nu-ţi spuneam eii că ceea ce vedeam nu% a bine? 

Jaca, vedi? Prinsii, stâlcitii, 'batjocoritii, dormitii prin clopot- 

niţe.. „„ Ca'când ai fi unii fugarii din: ocnă. 

—— Astea nu sunt nimica, Costane, pe lângă cele ce-or i 

suferit cel-l-alţi ; și eti la dânșii mai multii mă gândescii. 

— EX, așa! sărmanii poieri, și ce mai Gmeni de tirehă! 

Dar : D-qeu e buni; aistă lucru nu pâte să r&mâe nepe- 

depsitii.



183 DIN ANUI, 1848 
  

— Dar vegi tu, Costane? până la D-qeii sar cădea ca 

Gmenii să dea din mâini. Acestii lucru dacă să întâmpla în 

altă parte de lume, t6tă ţâra sar fi sculati în piciore. 

-— 'Ţera! Ce-r tot dai cu ţera! Dar ae unde scie țâra că o 

mână de 6meni s'aii adunatii în lași ca să-i facă binele? Eaca, 

de pildă, I) ta te-ai sculatii şi ai veniti, ș'ai pătimitii, și la 

nol la sati nu se scie nimica. Ar fi putut sci orașulii, care e 

destulă de mare; dar. ce-or să facă niște Jidani nemernici și 

fricoşi? Ei mă mirii: de boieri: dacă avea să facă unii lucru 

ca aista, de ce n'aii datii de scire satelorii; că, crede-mă, ar fi 

venitii cincă-sute de mii de Gimeni, și atunci...» 
Eram uimilii de inteligența omului meii, și diceamii: eată 

că ţăranii se pricepi la revolațiuni mai bine câL noi ăștia, 
omeni luminaţi și civilisați. 

XVII. 

Pe când convorbirea cu Costan îmi întreținea mintea, eii 
mă apropiamă de casa Logofătului C. Sturza. Intraiii pe:pârta 
de din dosi, și vădândii pe bătrânulii în balconii, mă apro- 
piaiu şi-l: întrebau de potii să mă sniii ca să-i vorbescii ceva. 

Îmi făei semnii cu mâna ca s6 mă suiăi. 
“Costanii rămase la scară. - 
Bătrânulii (D-qeă să-l erte!) imi arătă mare afecţiune. ME 

întrebă ce am de gândi să faci. 
li spuseiii cum am dormiti. Rise şi lăcrămă. 
«Ce dicea lumea, mă întrebă el, de mine, eri când v'am 

qisii- să-mi deșertați casa ? 
— Eraii felă: de feli de idei. 
— Veqi. dregulii meii, eii simţisemiă de ce vi se pregătesce. 

Vasilică Ghica a. stricati tâtă treba. Noi, dacă rie: “mălțumiamă 
cu cele 32 punturi, am fi făcut forte bine, și.nu se întâmpla bat- 
jocura asta. 

— Dar bine, cine-l autorizase pe D-lui ca să spue lui Vodă 
că ţera cere totulii, sai nimica ?
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— D-qeii să-l judece! Dar scii că as6ră mi-ai căleatii şi 

mie casa? 

— Ce felii? de ce?. 

— Asâră, după ce sa întorsti oștirea de la Mavrocordat, 

vădii că se opresce în dreptulii porței mele. Vre-o câţi-va sol- 

daţi se despartii şi intră în curtea mea. Se suie pe scări. Esi 

în capulii scărei și întrebi: ce caută ? 

Auqii glasulă lui Beizadea Grigori .că-mi răspunde : | 

«Nu-i nimica, avemii să căutămă pe cine-va.> A intrată cu 

soldaţii sei prin tote adăile şi apoi, negăsindă pe cine căuta, a 

eșit şi sa dusii.: ' îi 

— Negreşitii, giseiii, se vor fi căleată mai multe case. 

_— "Ţote casele suspecte, și s'aii făcutii o mulţim= de arestări 

“Dar apropo de acesta : ești în lista celor 17. 

— Care 17? | 

— In lista de proseripţie ; între cei pentru cară a datii Vodă 

poruncă ca să-i prindă cu tote mijlocele. 

— Adevării ? | | 

— Am vădută eă lista: mi-a adus'o unii omi al guver- 

nului: 

: — 'Dar bine; eă ce am făcut? 

__ Ce mai întrebi? esci revoluționarii. 

— Eu? | 

— Negreşitii, tu şi toţi acei ce facii versuri. 

— Imi făeuiii cruce. 

__ Ce mai stai pe gânduri? du-te, fă-te nevădutii, dacă nu 

vrei să înfundi vre-o mănăstire. 'Le rogii eși pe portă de din 

dosti; să 'nu vaqă cine-va că ai eșitii de la mine. 

Eșiiu, și găsiiii pe credinciosulii meii în scară. 

<S'a trecutii de giumă, Costane, pentru mine. N'am să m6 

mai potii întorce la moșie. Ori și unde în ţâră, oi să fiii priusăă 

şi trimisi la” Ocnă. Trebue să părăsesci ţera. Si 

Bietulii omii începi a mă văita.
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XVII. 

t Apucaiă tot pe uliţe laterale, cu hotărire ca să esti la ca- 
/ sele fraţilorii Roseti, cu cară. eram în intimitate. | 

Când ajungi în ulița Goliei, ce face r&spântii cu uliţa Poli- 
țieă, vedii o adunătură mare de jidovi şi soldaţi. ME feriiii de 
a mă apropia. După ce adunătura aceea de Omeni trecă: la 
vale, intraiii răpede în casa, Roseţilor. 

Amiă găsitii pe venerabila lorii mumă în scară . Cum r mă văi, 
mă apucă de gâtii și începu a plânge cu suspine spasmotice, 
dicend grecesce : “Ta garsonia-mu, ta caimena, ta garsoniamu. 

Nu puteamii înţelege ce vra să dică şi ce s'a întâmplatii. 
Întristata mumă mă introduse în camera. lui Răducanu - (1); 

și cădu pe o sofa fără putere de a mai vorbi. MI 
De o dată se deschise ușa iatacului și să arătă Panu. 
Acesta după ce m&mbrăţișă, îmi spuse -că în: zoră de diuă 

a venitii o bandă de soldaţi, a spartii porțile ce erai închise, ” 
şi aii ridicati din asternutii .pe Răducanu, pe. Mitică. și pe 
Lascar, scoțîndu-i pe pârtă numai în cămeși și. cu capetele . 
g6le, rădicândii tâte armele preci6se ce le aveai, şi comițând 
și alte? „prădăciuni în casă. 

Panu, cu l6te că venise abia atunce s6ra 'Gin provincie, cu 
tote că nu credea la posibilitatea de a figura. între proscriși ; 
totuși găsi mai prudent a se da de o parte. Elă se dosi în bu- 
duarulii mumei, unde soldaţii nu cutezară. a. resbate. 

Cu tâtă durerea ce sfâșiea inima acestei bătrâne femei, nu 
puteamii îndestulii admira curagiulii sufletului seti. Ea nu plân- 
gea, nu blasfema, nu vocifera ; ci se exalta în contra apăsă- 
torilorii și chiema, resbunarea cerâscă. Ea privia martiriul fii- 
lori sei ca un prognostie pentru binele patriei în viitori, 

„ Ședuiii tâtă diua în casa acâsta, convorbindă cu amiculiă 

(1) Filulii e! celă mat mare 
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meii asupra intâmplărei de qi. Din oră în oră şi din momentii 

în momentii, ne veniaii” sciri care de care mai fiorose. 

„Peste n6pte se călcaseră tote otelurile și cele mai multe case.. 

Se făcuseră o mulţime de arestări, se confiscaseră. armele oră de 

pe unde se găsiră. În essecularea unorii asemine ordine, pe 

la locurile cele mai suspecte se ducea mai cu s6mă curagio- 

sulii Ing6, Arnăutulii lui Beizadea Grigori. " Acesta călcă și casa! 

bătrânului Grigori Cuza, . căruia îi luă o mulţime - de arme; 

dar nu cuteză a-lii aresta, căci bătrânul îl ameninţă cu un 

pistolii ce-lii ţinea. gata de foci. | | 

Cu tinerii prinși la casa lui Mavrocordat, cu alții ce cule- 

seră de prin oteluri și de prin alte case, se umpluse casarma 

şi închisorile de la Criminală.. Cea mai mare parte din acești 

'nenorociţi fură bătuţi și schingiuiţi în închisorile -unde-i pu- 

seseră. lar trei-spre-qece inși, fură legaţi. cotiă la cotii cu 

frânghii, puşi în căruțe jidovesci, și espediați cu escortă de 
soldaţi 'spre Galaţi, unde trebuia să fie daţi peste, Dunăre în 

's6ma autorităţilorii turcesci. 

Aceştia erai : Manolaki Epureanu, Alecu Cuza, Alecu Ro- 

malo, lon Cuza, trei frați “Roseti, Zaharia Moldovanu, N. Ca- 

targiu, D. Filipescu și Alecu. Muruzi (pictorulii). | 

* Scirile aceste nu puteaii de cât să mă infioreze. Ce aveami 

de făcut? Dacă mă duceamii la moșie, urma să mă asteptii 

a fi prinsă, batjocorită, aruncatii în închis6re, și D-deii mai 

scie ce. 
_. Amiculii mei mă consultă că voii face mai bine să staii 

încă în lași, unde pintre amici iai ușorii m'ași putea ținea 

ascunsă... 
Aveamii un frate î în colegii. Trimită pe omulii mei de'lă 

căută și: mi-l aduse, , | 

Îi qică să lase sedla, s6 mârgă la vie, să se suie în căruță 
şi se mârgă la ț6ră, să-mi grijiască de semănături, după ins- 

tructiunile ce'i am dată; și până în cinci dile să mă însciin-: 
țeze dacă m'a căutalii cine-va pe la moșie. 

„Costan se despărți, plângend, de inine și se duse cu frate-meii.
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XIX. 

În casa unde mă aflamii, de și eramă primiti cu cea mai 
mare afecțiune, nu voii a sta de cât până în sârii. Ca unuliă 
ce mă scieamii în numărulii proserişiloră, mă temeamiă a nu fi 
descoperiti ; și nu-mi era atâta de s6ria mea, cât de supăra- 
rarea ce ași fi causatii casei ospitaliere în care mă aflami. 

Amiculii Panu încă se hotări a eşi de acolo indală ce va 
inopta, și-a se retrage unde-va la moșia vre-unei. rude. Imi 
Juaă adio de la Domna Roseti, și in8 duseiiă la lordaki Voi- 
nescu, Consululii Grecescii, cu care mă aflamiă în intimitate. 
Ne găsindu-l acasă, îi lăsaii un biletă în următ6rea . cuprin- 
dere : a | 

«Dacă va veni de unde-va vre-o scrisore pe numele mei, 
«te rogii să nu se pearqă. Eii Yoiii trimite să întrebe de ea.» 
“Dar unde să mă adăpostescii ? Mă duseiti la câți-va amici, 

cari cu mare părere de ră&ii îmi refusară ospitalitatea. 'Tero- 
rismuli era în culme. Spionagiul era organisatii într'un 'chipii 
internalii: Gmenii se temea chiar de păreţii caselori lori ; 
servitorii mai din tote casele erati plătiți de poliţie ca să spio- 
neze și să trădea. Ci 

Umblândă ast-feli rătăcini din casă în casă, într'o uliţă strâmtă cât pe ce eramii să dati peste o patrulă. Căta să eviti întâlnirea ei. Dar cum să faci? Dacă o 'rupeamă de fugă, putea să mă goniască și să mă ajungă. Din norocire, văqii la o casă pe lângă care treccamii nisce perdele roșii, semniă distinctivă al caselor de prostituțiune. 
Intru. | | 

| „Era o Poloneză, tenără şi framosă, dar lopită de escesele 
p&cătosei sale: profesiuni, 

O întrebaii de poti dormi acolo. ME primi cu bucurie. 
Îi puseiii condițiunea că nu voiii s& maj deschidă ușa ni- m&rui altuia. Ea primi. 

na
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„0 D- qeule ! ce posiţiune cumplită ! cu inima plină de sufe- 

rinţe morale, cu imaginaţiunea aprinsă de atâtea cugetări înalte 

și generse, în nisce momente atât de solemne, să ajungii la 

casa unei prostituate, ca să cerii ospitalitatea, și pote chiar 

mântuirea mea ! 

XX, 

Căta a mă supune sortei. Căta a mă mulțumi și de acestă 
favore a întâmplărei. 

Cele sacre nu se spurcă. diceamiă. în sinemi. 

“Inima mea, sufletulii mei, sunt departe de a se assimila cu 

degradarea prostituatei. Dar... o D- deule !. niște fiori mă cu- 

prinseră ; o cugetare amară treci prin inima mea. 

— Olimpio, spune-mi, te rogii, vine poliția pe la tine? 

— Poliţia ? nu te înţelegi. Ce. trâbă are poliţia cu mine? 

— Nici te cunosci lu cu nimeni din poliţiă? | 

— Nu sciii ce vrei să qică D-ta. 

— Voi să qicii, Olimpio, că cii n'aș voi să fiii sciutii de 

poliţie ; și veqi tu? dacă scii ce vra să dică p&catu, apoi îți 

spunii în credință că n'ar fi mai mare păcatii,: de cât... 

— Destul... înțelegii ce vrei să qică... Ah, Domnule! dar 

D-ta nu scii în ce casă te-a adusii D-deii. Daca am ajunsii la 

meseria. asta infamă, în care mă veţi, crede, i)omnule, că 

am o inimă nobilă, şi că am avutii părinți multii mai nobili 

de cât îţi poţi închipui. Eii am înțelesii îndată posiţiu-. 

nea I-tale, și iată "ți jură pe crucea asta, singura su- 

venire ce am de la tatălii meii, că nu Vei găsi inimă may com- 

pălimitâre și mai devotată pentru persona D-lale. 
— Dar tu nici mă scii cine sunt, Olimpio! 

— Nu e trebuință să-ți sciii numele. Sciii că trebue să fii 
unii omii persecutat de guvernii, unulii din numărulii acelorii 

tineri nobili şi bravi, din cară saii făcutii atâte victime de 

ieri încâce. 

- Olimpio, tu esci o fată fină, precum v&dii cii. 

13
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+ — Protestezii contra acestui cuvânt. Nu sunt fină, nici pre- 

făcută ; sunt sinceră, cu inima curată și deschisă. . Dar vegi 

D-ta, când e vorba de victime patriotice, se revoltă inima în 

mine, căci în vinele mele circulă sângele unei familii care a 

suferită marliriulă pentru patriotismul. | 

Un asemine limbagii, nisce asemine sentimente și expre- 

siuni, eșite din gura unei prostituate, mă uimiră. Tote pre- 

pusurile mi se risipiră. TOtă încrederea îmi puseiii în acestă 

fiinţă necunoscută până atunce. 
— Olimpio, îi adăogaii, nu crede că, eșindii din casa ta, te 

voiii lăsa mai bogată de cât ești. 
'— Asta nică mi-a trecuti prin minte. Dar ascultă-mă : esci 

forte poeticii si animatii; te rogu linistesce-te. Spunemi: vrei 

să mănâncă ceva ? vrei unii. ceai ? | 
— Nimic de cât sinceritatea sufletului tăă. 

-—-Eă bine, de asta fii sigură, şi poți dormi ca în casa 

surorei D-tale.. | 

Olimpia mă întrebă numai de sunt provincială saii iașani. 

Despre numele meii nu mă întrebă; asta mă încredinţă și 

mai multii despre lealitatea și delicateţa inimei sale. 

ME rugă să priimescii așternutuli ei; şi ea se culcă pe 0 

canapea, într? unii colții ali camerei, despărțită. de uni pa- 

ravanii. 

XXL! 

Făcându- -mi cruce, îmi recitaiăă rugăciunea de culcare ce 
mi-o recomandase maică-mea încă din pruncie, După acesta 
mă -culcaiii, și adormiiă mai iute de cât îmi puteamii închipui, 
ca unii omii ce făcuse o cale lungă și ostenitâre, 

O zornăitură de arme, şi unii tropotiă de picidre mi se pări 
că aug. Ușa se deschise, și văquiii pe Ing6 intrândă cu sa- 
bia în gură și cu tromblonulii întinsii, urmată de vre o cinci 
Ainăuţi, mai fioroși de cât elii. Îmi făcu semnii cu capulii ; și 
ca a când înțelegeamii ce-mi i spune, mă scnlaiii, lunii haina pe
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mine și plecaiii cu el. Picidrele îmi tremuraii, şi nu pnteamii 

merge. Sbirii ce mă duceaii mă loviaii cu' mânerele. iataga- 

nelorii loră,: ca să umblu mai iute. Fuseiii dusii la casarma 

de cavalerie și dat pe mâna unei sentinele. Apoi fuiii intro- 

dusii într'o sală spaţiosă, și abia luminată ce două lumâniiri 

de sei. Sala 'era plină de omeni. - 

Uitându-mă& la acei 6meni, mă încredinţaiii: că nu erai sol- 

daţi. "Toţi erati culcaţi în neorândueală,- și în posiţiunile - cele 

mai capriciose. Augindii pe unul, că geme, mă duseiii la elă 

şi-l întrebaiii ce are. El ridică capulii și gemu dicendă: «La- 

să-mă, lasă-m&!» Cunoscuiii vocea: era a amicului mei P. Ca- 

simir. Îl strigaită pe nume, și elii atunce repetă pe ali mei. 

— Ce, şi tu esci aice, nenorocitule ? mă întrebă elă. 

— Vai! dar. 

1—:De când ?, ă 
::—. Nu mă mai întreba. Spune-mi :.ce ai? 

— Ce să am? întrebă pe cei-l-alți toți. Îi veqi? Apropiete 

de ei şi. vei: trăesce vre-unulii ? Vedi, frate-meii aice e? 

— Dar ce este? ce ai? E .. 

— Of! am fostă torturaţi,: stăleiț... Oh !... D-qeule! nu te 

uiţi tu pe pământii ? - 

. Căutaiii să-lu rădică, :și începu a ţipa de dureri. După acesta 

laaiii una.din lumânări, și începuiii a mă uita de aprope la fi- 

gurele celor-l-alți camaraqi de arestii. 
Era nenorociţii tineri ce fuseseră prinși la casa lui Ma- 

vrocordat (1). Unii dormiai, unii gemeai. 
Mai toți sângeraţi și cu fețele desfigurate. Găsiiii pe fratele 

lui Petraki; și, cunoscându-l,. îl întrebaiii cum îi este. Îmi răs- 

punse că-l dore tare peptulii, și mă rugă sâ-l lasii în pace. 

Visitaiti. pe 'toți cer-l-alți, și m& încredințaii că nici unul nu 

„e mortii; dar toți în suferinţe cumplite de torturile ce le apli- 

caseră. ie : 
“Casimir îmi dize/ să mă culeii, căci le dedese ordinii ca. să 

(1) Între aceştia mai erai şi alti, prinși peste n6pte în deosebite 1 lo- 

curl şi case. . .
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dormă, sub ameninţare de a fi iarăși torturați... Mi se stiişiea 
inima, vEQendii atâte victime, și închipuindu-mi suferințele lorii. 
M& culeaiii pe unii patii soluăeseă pe care.era așlernuti o 

rogojină. 
„Dar de odată văduiii căi uşa se deschide și întră vre-o două: 

deci de 'soldaţi. - 

“Unul din ei strigă se ne sculămii toți în  piciore.. 
Strigarea sa cea furiosă făcuse să răsune păreţii. 

„Ne supuserămii ordinului mai toţi, afară de câți-va inși, cari 

nu avură putere a se rădica. 

— Cine este noulii venilii între voi ? întrebă unii caporalii 

ce semăna a gide. 

— Ei sunt, diseiăi, înaintândă spre elăi. 

— Îmi pare bine că facem cunoscință, dise elii 'cu unii 

acrii sareasticii. Dar pân'a nu răsări zorile, cată să te tratămu 

cu unii feliii de bucate vevoluționare, -de. care și camaradii 

D-tale ai gustat. 

După acâsta, luândii o frânghie de la anulit « din soldaţi, îmi 

legă pumnii mânelor și, trecând frânghia peste grinda tavanu- 

lui, mă rădică în susă, cât nu mai ajungeamii cu piciorele 
de podele. . 

Apoi veniră doui soldaţi cu câte unii braţii de: nuele, din 
care luară fie-care câte dou. lar caporalulă, - dându-se de o 
parte, comandă: una, doug, trei! 

Atunci ţipaiii ca unii tigru, rănitii de morte... 

XXII. 

De o dată simţiiii că mă apucă cine-va de mână, întrebân- 
du-mă& ce am. . - 

Era Olimpia, care se deșteptase de țipătulii. meii din visii. -: 
Cu tote aceste nu credeamii încă în realitate. Eramii încă 

atălii de agitati, inima mea se bătea atât de tare, în cât se 
confunda cu bătăile regulate ale: ceasornicului ce cra pe masă, 

- Dormi ? ce ai? mă mai întrebă ospălătorea mea.
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— Apăl.apă ! diseiă. |, ea , ED 

Bă&uiii apă, şi mi se alină ceva pătaea de | inimă. . | 

După acâsta spuseiii Olimpiei visuli teribilii ce m& mun- 

cise, durerile ce sbuciumaii inima mea. și ncastâmpărulii în 

care. mă aflamii. Stătuiii de vorbă cu ea până.ce radele dimi- 

neţei îmi anunțară venirea dilei. 

XXIII. 

— Olimpio,. fiind sigură că lu nu-mi refuză osvialitatea 

nici astăzi... , 

__— Nică mâine, nici poimâine, nici r&spoimâine. : 

„+ — Voi dară să-ți spună că eă nu voiii să-ţi cadi greii. 

Cheltuiala  menagiului voii: să mă privâscă pe mine. 

— Asta-nu se pote. O.. ” poloneză se insultă cu ast-felii de 

propuneti. Laudă lui Dumnezeii, din miserabila și infama mea 

meserie amii atâtea economii în cât să trăiescii independentă 

în ast-feli de îniprejurări,. și .să potii- da ospitalitate cui-va 

câte-va. dile. 

Din asemenea limbagii și maniere, , neleseiă că am a face 

cu unii. sufletă nobilii. , | - 

„După -acestea, Olimpia incepu a se îngriji de persona mea 

cu ună interesii adevărat fraterniă.. | 

Ea se ocupă până şi de toaleta mea; îmi procură până şi 

primenele ; în cea d'ântâiii. di puse a-mi spăla vestmintele de 

vară ce purtamiă, și cari erai pline de sânge și de praf. lar 

cât pentru mâncare, prepară ea singură bucatele, ca să fie mai 

gustose și mai curate. 

Arătându-i . nerăbdarea ce avâmii de a sci ce se mai pe- 

trece, ea se oferi a-mi duce o scrisore către nnchiulii mei. 

Imi aduse răspuns că la găsitii și că, luându-i adresa, a pro- 

mis că va veni la n6pte ca să mă vadă. .. 

- Unchiulii raeii veni. Imi spuse cum i se călcă casa în n0p- 

tea din :29 Martie. Cea întâiii personă de care întrebară,. fu- 

sesem ei: Negăsindu-rmă pe mine, luară pe unii fila. ali seii ; |
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“îlă duseră la închisorea Curţei criminale, îi administrară 25 
de lovituri, și apoi a doua di îl liberară pe garanţie. 

Unchiulii mei se numia Antohi, “Şi avea atuncea vârsta ca, 
de 60 ani. Era unii omi cu minte, cu învățătură şi studios; 
dar” cu tâte meritele și vârsta sa, elă nu ocupa de cât unii 
postii modestii de șefii de secție în :Visterie. Fiiulit' sei Cos- 
taki, despre care vorbiiii, era în statul biuroului seii. Elu fusese 
acusat de poliţie că în diua de 29 Martie a mersii împreună 
cu mine la casa lui Mavrocordat;. pentru acesta suferi trata- 
mentulii barbarii de bâtae, și totii odată depărtarea din servicii, 

— Ce dici, moşule, D-ta la aceste tote? 
—  Dicii, fătulii mei, că dilele acestea sâmănă cu dilele cele 

mai nefaste ale istoriei nâstre. Numai în timpulii Domnilorii 
fanarioți se persecutaii, se băteaii, și se sugrumaii 6menii în 
chipulii acesta. Ba, ce dicii? şi atugicea încă, boierii și fiii de 
boieri, chiariă în crime de cădeai, totuşi eraii judecaţi în Divani. 
Pe boieri, pentru: crime de statii, Domnulă îi bătea singuri 
cu buzduganul in pieptiă, dar nu-i da pe mâna sbiriloriă ca să-și 
bată jocii de ei prin temnițe ca de hoţii cei mai infami. Cu 
tote aceste, f&tuiii mei, ori-ce eccesii are resultatele sale. 
Astă stare de lucruri nu pote să prelungâscă. Chiari Rusia 
o să descuviințeze purtarea Domnului, Și: mai la urmă, cumiă 
o să domnescă eli? 'Tâtă ț6ra este în contra sa. După -eru- 
Qimele acestea, t6tă buirocraţia s'a debandati. Astăqi'. peste 
ş6se-deci de funcţionari și-au datii demisiunile. Ei mâine 
plecă la ţară, la moșiGra mea. Ce mai ami de așteptată, 
cândă îmi vădă familia tratată în asemenea chipă? 

Bietul bătrânii plângea, și ei cu lacrimi îlă priviamii. 
— Dar eii 6re ce să fac, moșule? ! 
—_De line e prea ușorii. N'ai nică. femee, nici copii; n'aă 

de câtii a trece peste hotar. Si Si e 
_— Dar interesele moșidrei mele ? dar tatăl mei, bătrânii şi 
fără sprijin ? dar fraţii ? dar surorile ? IN 

— EX bine, ce vrei? ce poți face? cum te-i arăla, or să te prindă; și precumii te are Vodă la stomaciă, de . siguri că după schingiuiri te va trimite și în vre o monăstire în fundulii
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munților. Sciii de sigurii că s'aii dati ordine la tote isprăvniciile 

ca unde v& vor găsi, să vă prindă și să vă aducă legaţi la Iași. 

Eii așa te consult: fă.tote chipurile, şi te strecoră: peste: ho- 

tar; şi bună e Dumnedeii! în curândii or se se prefacă lu- 

cerurile. | 

Unchiuli mei, după acesta, îmi dete o mică sumă de bani ; 

mă îmbrățișă, mă mângâiă, - mă 'mcuragiă și mă lăsă cu la- 

crimele în ochi. 

Dar acea imbrăţișare a fost, val!-cea de pe urmă ce amii 

primitu de la acâstă rudă iubită! 

XXV. 

— Cine ești tu, Olimpio ? şi care este istoria. ta? . 

— Este ună sacrificii pentru mine: ca să respundii la ceea 

„ce mă întrebi.: Îstoria mea este durerâsă ca și aceea a pa- 

triei mele. De multe ori m'am juratii ca să o uitii, să nu-mi 

mai aducii aminte de ea, şi să n'o mai spunii nimărui, “Dar 

unui 6spete ca d-ta nimica nu potii refusa. Ascultă. 

Şi Olimpia, după ce se asigură de uși și ferestre, ca să fie 

inchise. după ce .luă Gre-care disposițiuni în trebile micului 

seii menagiii, începă să-mi spue istoria sa. Tato cum am fostă 

seris'o atunci, în cele: trei dile câtii am ședutii în casa ei. O 

reproducii întocmai cum o alu în mariuserisele mele. 

OLIMPIA. 

Sunt născută în Lituania... Tatătă mei, comitele August Jlofski, cra ună 

avutii proprietară, posesorii a cinci moşi! întinse în provincia aceea, pe 

care număra peste trei mil de servi. Mumă-mea era româncă din Bassa- 

rahia, şi doica ce mă crescuse asemenea; de aceea am crescuti de inică 

vorbindă românesce, totă aşa de hine ca şi leşesce. | 

In timpulă răsboiulul independiuţel de la 1830, eu cram de duo! ani, 

Aveam unii frate şi trei surori mai mari.
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Taţălă mei, prevădândiă evenimentele, înainte de a isbucni revoluţiu- 

nea, trimise t6tă familia la moşia unul vără alti s&ă, aprope de Cra- 

covia; opri însă cu sine pe frate-meii ce avea atunci abia 14 anl.. După 
acesta elii luă parte în r&sboiulă independinţii ca colonelii de regimentii, 
avendii pe frate-meiă ca adiutantii ală sei. Campania se făcu cu l6te sa- 

crificiurile şi nenorocirile care sunt cunoscute de istorie. Resultatulă fu, 

precum scii, pote, căderea şi îngenunchiarea Polonier ! Tatălă meă scă- 

pândă cu viaţa, şi cu câte-va rane, se strecură împreună cu fratele met 

peste frontieră; şi, după ce umblă vre-o trei an! proseristi în lume, veni 
la. moșia unchiului mei unde se găsia familia sa. Averea sa'din Litua- 
nia, confiscându-se ca a tuturorii celorii ce luaseră . parte în răsboii, eli 
se apucă de speculaţiun! agricole pe moşia destulii de întinsă a vărului sei. 

Fratele meiă, trimisă pentru studii la Viena, se amestecă în societăţite 
secrete revoluţionare. La 1837 fu arestată, judecatii şi osânâitii pe şese 
ani la Spilberg, la muncile publice. | 

In deșertă se încercă bietulă tatălă meă ca să-lii scape. 
Dreptatea împărăției era nemilostivă pentru criminalit politici. După 

împlinirea termenului pedepsei, elă fu liheratii pe garanţia tatălui meă . 
şi veni acasă, . 

Surorile mele cele mai mari se]măritară, înzestrate cu liberalitatea 
unchiului meă; două se duseră cu bărbaţii loră în provincia Posen, şi 
a treia în Galiţia de josă. ” m 

„ Unchiulă mei avea duot fir. Celă mal. nare Enric, absolvindă cursul 
dreptului, venise acasă cu hotărire ca să se ocupe'de agricultură. Celă 
mal mică, Eduarâii, era în Institululă Teresian la Viena. Enric răpi su- 
fletulă mei. Eă încă intraiă în inima sa. Era ună amoră platonică şi 
romantică, de care, când îmi aducă aminte, îm! vine să leșină. Părinţi! 
noştri! simţiră, şi ne bine-cuvântară, Dar pe când inima. lut Earic se 

" destăta cu amorulă mei, sufletulă sei se.ocupa cu amorulii patrier. De 
aceea, căsătoria nostră se tot amâna neîncetat.! i 
mEnric, îrapreună cu tatălă mei şi cu fratele mei, făcâu escursiun! ne- 
încetate prin Posen, prin Galiţia și chiar prin Lituania. Omen! necu- 
noscuţi veniaii adesea pe la moșia nâstră, şi aveă înțelegeri şi întât- 
niri misteri6se cu aceşti trei 6meni, Unchiul mei, de bună s&mă, sciea, 
şi era iniţiată în planurile lori, de aceea căuta tot-d'auna să risiprască 
'bănuelile şi temerile ce-i arăta maică-mea. 

In tâmna anului 1845 audimă de revoluţiunea din Posen. Scirea ne-a 
venită chiar de la generalulă Mieroslavski, carele era în capulă revolu- 
țiunei, şi era de demultii în intimitate cu tatălă meă şi cu frate=meii, 

După câtă ami înțelesă, planulă era ca revoluţiunea să începă din tâte părţile, şi Polonia să se ridice de odată în piciGre, ca ună singură omi, 
Enric, carele adesea îmi încredința secretele sale, își făcea cele ma! frumâse ilusiun! și avea cele mal sigure speranţe în reuşire. 

4
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- În conspiraţiunea acâsta erati toți nobilii şi proprietari! Polonl. Intre 

basele constituţiunel ce-şi proponeaii a proclame, celii d'intâiă punct era 

emanciparea şi împroprietărirea ț&raniloriă, ca. astă-feli să-l pâtă rădica 

şi atrage sub stindardulii libertăţer, E, 

Guvernul austriacă, simţindă de t6te acestea, organisă o contra re- 

voluţiune : găsi mijlocă a sugruma pe revoluționari chiar prin mâinele 
de care el voiaii a se servi. El may întâi popularisă printre ţărani ideea 

că împăratulii voesce să-l facă proprietari şi liberi, şi că aceştia se opunii. 

Apoi puse”la cale a-i rescula contra nobililoră într'o di şi într'o dată 

fixă. Acestă măsură se organisă cu atâta măestrie, în cât nici unuli din 

"mobil nu avea cea mal mică idee saă bănuială despre ună ast-felă de 
lană, _ 

Abia întrasemi în anul: 1846. Era o itrnă mare și gerâsă, precum 

sunt în genere iernele. Galiţiet. Ş 
2  Făceam partide de vânătâre cu ogari!, la care luam şi eti parte cu 

frate-meti şi cu Enric. Ne preumblamă Ia fie-care două dile până la Cra- 

covia,: unde aveam o mulţime de amici. Luamiă parte la balurile splen- - 

dide ale nobleței şi la picnicurile ce se făceaiă, şi adese-ori pe după 

miedulă nopţei ne întorceamii la moșie, care nu era mail departe qe cât 

o oră de Cracovia. Dar aceste plăceri, aceste petreceri, aveai unii îndoit 

carmen pentru mine, fiind-că pretutindeni lua parte şi prea iubitulă mei 

Euric, de care eram mal nebună. ! : îi 

Ah! D-qeule, mult îl iublamă! Creqă că nic o-dată o femee în lume 

nu pâte să iubrască cu inima de Poloneză. | 

(Olimpia aici îşi puse mâinele la ochi şi capulă pe genuchi, isbucnind . 

în plânsete sfâşiilre. După ce-şi revărsă durerile prin lacrimi, se linişti 

şi urmă istoria sa). | 

Into Duminecă sera, pe ia capătul lunel Ianuariă, vine ună servitoră 

în casă şi ne spune că, viindă din sati, -a vădută mal toţi locuitori! din 

sati adunaţi în piaţa din dreptul cârciumei, şi înarmaţi cu: topâre, cu 

furci şi cose. Unchiulii mei, tatăl meii, frate-mei şi Enric, se sculară 

îndata, şi alergară la locul arătată. . 

Unchiul meu îi întrebă pentru ce sai adunati şi ce ai gândă să 

facă ?: EI răspundă că sunt poltiți de satulă vecină ca să mergă să-şi 

răsbune pe proprietară, carele s'ar fi purtânai tiranicesce cu locuitorii. 

_— Oameni buni, dise Enric, gândiţi-vă bine la cele ce voiți s&. faceţi. 

Ce pasii este acesta ?.Nu vă temeţi de guverni ? | 

-— Ce guvernă? răspunse unul din țărani. Imp&ratulă voesce.binele 

nostru, şi proprietari! sunt împilătorii noştri. A venită timpulă să ne cu-. 

răţimi de er; altă mîntuire nu e. Vol vă purtaţi bine cu not, şi de aceea 

rămâne a ne înțelege cu binele. Pădiţi-vă dar de trehă, şi lăsaţi-ne 

în pace. - | | 

Țăranii plecară vociferândă şi eşiră din sată. Enric I-a urmati pâcă în
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marginea satului, cercândiă în' deșert ca să-i abată de la pornirea lor 

desperată. EI se întârse acasă şi găsi pe tatălă seu și pe al mei în în- 
grijirile cele ma! seri6se. 

— Ce să fie asta ? dicea tatălii mei. Nor-de atâţia ani ne sbuciumăm 
pentru ca să consolidămi o naţionalitate. Nol proiectamii o revoluţiune, 

şi acesta se face fără de noi, şi chiar în contra nâstră! D-deă 6re or- 
hesce pe poporulii nostru? Pusta D-dei sigiliulă pe carta ce a împărţitii 
Polonia ? . 

— Aicl, dise Enric, e vederatii că este o mână infernală. Guvernuli 
de bună semă va să ne ucidă prin noi înşine. O, patrie! O D-qeule! ast-fel 
de sârtă merită ilustra. naționalitate Polonă ? 

Dar pe când se urma -consiliambululă patriotică în salonulă nostru, 
de o-dată intră uni vânători al lui Enric, dicendă : 

— Blestemi ! focă şi peire! sculați, nu e glumă. 
— Ce e? ce e? întrebarămă cu toţii. , 
— Vre-o sută de Gmeni. armaţi, ce vină dintr'unii sată vecini, ne 

calcă. - , | | 
Ne duserâmi la ferâstră, şi la lumina, lunei, vădurămi în adevără că 

curtea se umpluse de menit. . 
Unchiulă mei şi tatălă : mei alergară întru întâmpinarea lor. După 

denși! alergaiă și ei cu maica mea. lar Enric, frate-meă şi-cu vânătorului 
lor, îşi luară puscele şi veniră du;& nof. , 

Ne.aflam toţi în mijloculii curţii. Unchiulii meă perora într'o parte 
fatălă mei într'alta, voindă a le esplica intenţiunile revoluţiunei pentru 
binele lor. | | ! 

Tărani! murmuraiă. Toţi erait Gmeni necunoscuţi; nici uuulă nu era. 
din satul nostru. | | 

Venirea. lui Enric şi a fratelui mei cu puscele în mâni, -revoltară pe 
s&lbatici! ţărani. De o dată i împresurară şi într'o clipă îi desarmară. 
Apoi văduiă o amestecătură unită cu shierăte şi cu țipete. Neputândă ve- 
dea ce să petrece, voiiii a-mi face lociă printre ţărani... Dar... o D-deule.. 
vEduiă două cadavre, pe care încă țăranit furioşi le călcai în picidre!. 
Erai... val! corpurile lui Entic şi al fratelui mei... Leşinaiii... 

Nu sciă cât timpă voiu fi şeqută leşinată, dar sei că... oh ! mă înfio- 
reză a spune!... când am deschisi ochir, am vEdută salonnlă iluminată 
cu tote candelabrele și policandrele... Doui sălbatici țărani mă duceaă de 
mână... Maica mea, unchiulu moi, Eoric, frate-mei, tatălă meă,.o "gTo- 
zăvie!... erai lungiţi pe parchetii, morţi, şi din membrele lor încă. gâl- 
gâia sângele...! 

Am începută a țipa, a mă boci, şi a cere ca să mă omâre şi pe mine 
cât mal curndă. — Ba nu, nu, drăguță, tu nu se pâte să mori; e pă- 
cală; esci frumuşică ; poţi servi de plăcere pe lumea asta... Acuma să ne 

1
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'cânţi ca să jucămi.. Clavirulă ăsta de sigură că e al t&ă... cântă-ne ce 
scil. mai frumosă.: : . - 

— Nu!-asta nu se pâte, diseiii. Creștini sunteţi vol? să mă puneţi vol 

să cântă între cadavrele părinţilorii me! ?... călă! crudI ce sunteți !.. Uci- 

deţi-mă şi nu mă mai chinuiţi. 
„— S& ne cânți, drăguță! sai de nu, noi nu te omorâmi; dar te vom 

“desbrăca şi de cămașă şi te vom târi în danţulii nostru. 

" ldcea acesta infernală mă înfioră. Căutami vre-o armă, vre-uriă cuţitii, 

ca să mă: omorii, şi nu:putârm găsi. Dar de o dată o inspiraţiune subită 

îmi:veni. : DN ! 

Imi restrânseiă tot curagiulii, şi mă puseiă la piano. Cântaiă Marselieza 

Poloneză... Crudii dănţuiaă împrejurulii cadavreloră... După acestă le pro- 

puseiă să le dai de băută. Veniră după mine într'o cămară unde era de- 

positulă de vinuri şi spirturi; luară: tot. Ei încă le cântamiă, şi el jucaă. 

După acâsta le mal propuseiă de băută. ÎN auseiă în pimniţă. Umplură * 

câte-va ciubere ; le duseră susă... băură... cântară... dănţuiră... dar în fine 

beţia atât în ameţise, în cât începură unulă câte unul a adormi sai a 

cădea din pici6re.. Incredinţându-mă că nic! unulă nu male deşteptă, mă 

coborâiiă răpede în pivniţa de sub casă, unde erai vre-d cinci buţi de ra- 

chiă ; tragă cepulă de la una şi-l daii focii cu luminarea. Esă îndată 

afară ; închid uşele, atât pe cele de din dosă cât şi pe cele de din faţă, 

şi apot plecă pe pârtă... Abia eram în marginea satului... şi de o-dată 

simţi 'o explosiune. înfricoşată... M5 uită inderăptă, Casa unchiului mei 

era asvârlită în nori, şi focului mistuia temeliele sale ! mi 

Uni risă teribil veui pe buzele mele; şi cu capulă goli, cu nişte botine 

subţiri în picidre, într'o roche de mătase, apucaii calea spre Craco- 

-via, fără a cugeta că puteam să moră de geră, sai să fii sfâșiată 

de lupl.: -.:: - . a - . 

D-qeti însă voi să prelunglască miserabila mea existenţă. Făcusemiă în 

adevăr mal jumătate calea; dar când puterile mă abandonaseră, când 

gerul amorţise membrele mele, mă opriiă, mă puseii josă... simţiiă o su- 

dâre rece că-mi coprinde totă corpulă... şi apol ună somniă. dulce lăsân- 

du-se pe genele mele. Era somnuli morţi! pe care îl doriam ! . 

- * Din întâmplare trecă o. irăsură cu nişte jidovi. Găsindu-mă ast-fel, mal 

golă şi fără de simţire, mă luară îndată şi mă duseră răpede la Cracovia. 

Acolo îm! deteră tâtii îngrijirile putinciâse, în cât mă aduseră la viaţă ; 

mă făcură să trăesciă, pe când mal bucurâsă aşi fi dorită mârtea ! 

Pentru căutarea. mea, jidovil aduseră ună medică carele mă cunoscea. 

Cu tâte că mă aflam într'o miserabilă cârciumă, mediculii mă îndatoră, să 

şedi în așternută mal multe dile, până mă vădu pe deplină vindecată. 

Acestuia îl spuseiă nenorocirea familiei n6stre, şi el pe urmă îml spuse 

că în tâtă Galiţia s'aă repetată scenele acestea, Îl rugaii să se ducă la
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câte-va cunoscințe de ale mele, ca să le spuie să vie a mă& vedea. Imi : aduse răspunsă că nici unulă nu se află în oraşă, PR , Ce aveam de făcut dupe tâte acestea? In toti timpul convalescenţei, -acâsta mă preocupa. 
Aducându-mi aminte de fericirea care m'a fost legănati din copilărie, . până la catastrofa înfiorătâre care venise de o-dată să sfărâme totulii, îml venia să înebunesci. De'o mie de ori îmI veni ideea de sinucidere ; şi cugetam cum să o pună în lucrare, Dar când îm! aduseiă iarăşi aminte că în n6ptea aceea cumplita, eă nu am putută muri, calculaiii că Dum- nedeii voesce să prelungâscă miserabila mea existență ; şi prin urmare 

nu voiii a mă opune decretului creatorului lumei. | Cu mare mirare văduiii că la urechile mele spânduraă încă cerceil mel „de briliantă ce mi-i dedese unchiulă mei de anuli noi. Asemenea la „mâna stângă unu inelă de rubină, pe care îl purtami alături cu inelulă de logodnă. Scumpe-m!I erai aceste obiecte; acuma ași da jumătate din -viaţa mea ca să le recapătă; — dar atunci, cu o indeferență rece, le sco. seii şi diseii să-mi aducă ună giuvâergiă ca să le vânat. , Numa! pe inelă prinseii 150 florinv,. peste aşteptarea mea. Cerceit în „puseiii bine pentru altă ocasiune, Rochia mea de mătase încă o schim- baiă pe o roche de lână grâsă. Im! cumpăraiii câte-va rutării albe şi o manta grâsă de iârnă. | 
. Deteiă jidovului ce mă culesese de pe drumiă cinci-decI de fiorini, de care rămase prea mulţumită, După rugăminţile mele, el în găsi ună ara- bagiă spre a mă duce la Stanislau. Ajungendă aici, cercetaiu despre mo: şia. lu! Gustav Gurelzki, carele ținea pe soră-mea Cati. Aflându despre acesta, mă duseiu acolo. A trebuită însă să aflu că cumnatulă meă şi soră mea, cu tâtă casa lor, avură aceiași sârtă ca şi familia nâstră. Ţă- ranil făcuseră asemenea excesuri şi măcelării în tâtă întinderea Galiţiul. Rămasă singură pe lume, fără părinți, fără frați, fără surori, fără amici, sdrobită în tote afecțiunile inimer mele, mă determinaiă a 13 duce or! în cotro, spre a mă perde pentru tot-d'a-una. 

Intorcendu-mă la Stanislau, cu. puţinele parale ce ma! aveam, Yeniiă în Bucovina la Cernăuţi. Aci vânduiă şi. cerceil. Apo! veniiii la laşi. „ Daci înainte nu mă întreba : istoria mea sta scrisă pe o pagină negră, -pe care numal mânele profane o potă atinge.» 

XV. 

-— Tristă, şi în adevăr durerâsă, este istoria ta, Olimpio. 
“Dar după tote lovirile ce af prirritii, după l6te durerile ce te-ai sfâşiatii, tu meritai 'o sortă mai bună. -
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„„..— Imi place a-crede că "vorba - asta “mi-o dici „din inimă, 

Dar dacă Dumnedeii a voitii ast-feli cu. mine! | 

- — Nu blestema, Olimpio ! Multe lacruri pe pământii « se facil. 

fără de scirea și fără de voia lui Dumnedqei. “Crugimile din' 
Galiţia s'aii. făcutii cu amesteculii infernului, cu voia lui Sa- 

tan. Cu durere cată st&- ji s spuiii că, numai i Satan p- a insuflată 

hotărîrea desperată: de a.. 

Nu apucasemi a încheia frasa, şi Olimpia isbueni în plân- 

sete nemângăiate. : 

 — Seiii... -sciii ce. vrei să dici, îmi răspunse ea; sciii, căcă, 
am avutii o mumă model de . virtute; 'sciă, "căci am fost 

crescută în principii de onore și de virtute. Dar. acuma, spu- 

ne mă, spune unei :nenorocite ceea ce încă nimeni nu. l-a 
spusii ; spune-mi: o femee care a cădulii o-dată, pote a se 

mai scula 6re din tina care a copleșită. essistența 6i? spu- 

ne-mi: pole-se găsi ună burete . care să șteargă o pată așa 

de negri, o vicță devergondată, unii corpii stigmatisatii de i în- 

fa 

7. Recunosci tu, Olimpio, orârea vieţei ce duci? 

— 0 Dumnegeule ! pâte-se să nu o recunoscii ?. Dintra în- 

ceputii, mă crede, aveam: 6re-care ilusiuni pentru acâstă tică- 

losă meserie. Sensualismulii mă adusese într'unii felii de beţie; 
mă făcuse a uita și onore și virtute, și tote” simţimintele. no- 

bile care inima mea: fusese deprinsă a cultiva. Dar apoi vă- 
- d&ndu-mă condamnată a deschide braţele celui întâiii venită, 

a:mă lipi de: ori-ce corpi 'diformii sati: putredă de desfră- 

nare, a mă deștepta adesea din somniă spre a lua paite la 

orgii şi la pofte infame, în curândi m'ami încredințatii că 

este sorta cea mai ticălosă a unei existențe pe pământii. Văqă 

prea bine viitorulii mei. Peste puţini ani frumuseţea mea o 

să se vestejiască ; atunci o să fiii abandonată .de cei cari 

acuma frecuentâză casa mea ; al, curând “pote . să mori în- 

tr'unii spital, ca 'cea de pe urmă cerșilore. Infamia, o st lu- 

ciască: purerea pe fruntea. mea : n'o să “fii primită nici într'o 

casă onestă ; n'0 să- 2)! “potii scâte pânea de tote dilele nici 

cu unii felti d6 muncă onestă ; o să caulii sati să comitii crime,



206 DIN ANU, 1848 
  

sai să mă sinuciqă ; şi astă de pe urmă. hotărire este .încă. o. 
idee fixă pentru mine. a „o 

— Esci forte rătăcită, Olimpio ; ; ȘI, după a mea părere, este 
încă timpi ca să te rădici din căderea ta; este mijlocii ca 
să eși din tina în care te-ai târitii, spre a intra într'o vi6ţă 
nouă și onorabilă. e 

— Spune-mi, spune-mi, Domnulii mei, și-ți voiiă fi cu vi6ţa. 
recunoscăt6re, 

—' Dacă este adevării că viâța asta îţi-aduce desgustă Și, 
ordre ; dacă este adevăriă că voesci'a te pocăi, să-ți arăţi ca- 
lea care cată să apuci. . 

— Care ? | 
— Tu "mă diseși că ai două. surori în Posen, mi se 

pare ? - 
— Da. 

— Trăescăă ele ? Scii ceva de ele? 
"— Vai! nu sciă nimica, Din diua când m'am: decisti a mă 

“perde, m'am decisă tot o- -dată a uita şi suvenirea lor. 
— Cu tâte acestea, Olimpio, tu cată să te întorci la ele: 

să te informezi despre starea în care se află, să le scrii că după 
catastrofa familiei, vânturile te-aiă. dusi în ţări străine, că esci. 
nenorocită, și că ai nevoie de sprijinulă lor. Ca „surori, ele nu: 
vor putea refusa de a-ţi da asilă în casa lor. Pe urmă tu te 
vei duce la vre-una din ele. - Vei putea trece ca văduvă ; și 
în fi ine, vei putea saii să te măriți, sai să trăesci ca..0 or-- 
fană pe lângă surorile tale, într'o vi6ță onorabilă și respec-. 
tabilă. 

„XXI. 

Olimpia îmbr ățişă consiliulii acesta ca o inspiraţiune salu- tarie. Ea scrise îndată ambelorii sale surori, cerendu-le asiliă și protecţiune. Vădând'o decisă a intra pe calea acâsta, îi pro- 
puseiii să se retragă de îndată la vila mea, unde să trăiască nesnpărată de ochii cortiptori ai. destrâniărei, „Ea primi cu re-
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: cunoscință. Puse îndată să-i vândă mobilele, sculele şi obiec: 

tele de toaletă, oprindii numai cele neapărate pentru 0 că- 

lătorie. Ii | o 
Olimpia cercă trei dile de-a rândul la loculă unde reco- 

mnandasemii ca să-mi 'trimiţă frate-mei scrisorile. A patra qi 

îmi aduse scrisorea următore : 

«Badiţă, 

<A doua di după venirea mea aice, m'am pomenitii assediatii 

<de a trupă ca de două-deci de Slujitori (1) înarmaţi, avend 

«în frunte pe Privighitorulii de ocolă (2). Spuindu-le .că nu 

<esci acasă, ei nu mă credură. Apoi se puseră a te căuta 

«prin poâii, prin cămări, prin pivnițe, prin grajdii ; în fine 

«prin tote părțile. După acesta ai spartă ușa de la odaea 

«D-tale, sub cuvântii că pote să fii acolo; aii spartă şi garde- 

-«roba de te-aă căutatii. 

« Vădenaiă armele în cuieriii, le luară pe tâte, în număriă 

«de 8 pusci, trei perechi de pistele și o sabie. După acâsta 

«îți sparseră scrinulă,. din care ţi-a luati tote hârtiile, până 

«şi albumul D-tale cu versuri; luară şi o pungă cu. bani de 

«argintii, ce aveai D-ta acolo. Fii țipaiă, sbieraiă, dar în de- 

<șertii. Mam dus după acâsta la moșu Antohi carele a venitii 

<alaltă-ieri de la Iaşi. D lui m'a sfătuită să-ți trimitii trăsura, 

«căci pote să-ți fie trebuitore; vei găsi-o la viă, unde ami 

« qisii visitiului să tragă. D-qeii să te ţie cu bine!. | 

N..$. 

« Posiscripteun. Uitamii să-ţi spuni că, după ce nu-te-aii 

«găsitii prin casă, Slujitorii aii intratii călără prin vie. şi prin 

«livadă, de te căutară. După acâsta am audit că s'aii pusi 

«pază la tâte drumurile pe unde ai putea veni la moșie. Pe 

«bietul Costanii, amgindii că a fostii cu D-ta la Iași, după ce 

(1) Slujitoril în anul 1850 se. organisară în gendarmI. 

(=) Sub-prelectulii de plasă.
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<Vaii bătutii în trei răspinteni prin satii, Lai dusii jumătate 
«mortii și legatii într'unii cară la Vasluiii la Isprăvniciă. Dar 
«cu tote schingiurile -ce a. suferitii sărmanulii omii, n'a voită 
«să spue nimica despre D-ta; elii n'a arătatii de cât că de la 
«lași Lai trimis îndărăt cu mine.» 

Impreună cu acestă scrisâre, viindii-mi Și vizitiulii, îi qiseiii 
ca să aștepte la vită. | 

După acâsta începuiii a mă gândi mai întâi cum să esti 
din Capitală, şi apoi cum să mă strecorii peste hotari, 

Terorismul, perchisițiunile, persecutările , arestările încă 
domniaii în Iași. Atât qiua cât şi noptea, ulițele eraii neîncetatii 
frequentate de Slujitoni, de soldaţi, și de Arnăuţi. Barierele 
eraii pădite cu o mare severitate: pe lângă căpitani, mai eraiă 
câte. cinci soldaţi şi câte duoi Arnăuţi. Vizitiuli ce-mi aduse 
scrisOrea îmi spuse că-a fostii căutată și prin cisme; dar eliă 
avuse inspiraţiunea a ascunde 'scris6rea în fundulii îndoitii altă 
căciulei, unde nu venise în gândii nimărui ca să caute. 

Dar este sciutii că omul când vrea pote. Pe lângă aceste, 
este o vorbă vechie: Românulii nu piere ; : din ori-ce: nevoie 
elii scapă. Aşa dară cugetaiii, cugetaiiăi, și iar.cugetaiii, și în fine 
îmi făcuiă planul. - 

XXVII, 

Planulă D-tale e de minune, dise Olimpia. Acuma Arnăuții sunt singurii Gmeni cari nu mai sunt suspecți... Transformati în Arnăutiă, poți -eşi diua mare pe uliţă și pe barieră, fără SU-ţi dicăi măcar cine-va că nu-ți șede bine. 
— Bine. Dar unde dracu să găsescu fustanelă,. festi și cele- Palte ? aa | — Asta e treba mea, dise Olimpia. O poloneză se pricepe in ast-feliii de lucruri. D-ta ședi acasă, şi-ţi fă toaleta. — Ce feliii de toaletă ? 

! N Cum? nu înţelegi. că unii Arnăutii cu barbă nu: pote să fie? 
|
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— Să-mi taiă barba ? | o 

—— Negreșitii. Sciă că ţii.la ea; dar s'o sacrifici. 

„— Dar n'am brice. 

_„_— Nu e. nevoiă. Eată forfecele mele. 
Olimpia după acesta își puse pălăria, își luă umbrela. și eși.. 

„Eă mE' apueaiii de operaţiunea barbei. M& costa în adevăr 

să mă desfacii de ea, mai alesii că până atunce fusese ver-: 

gură ; ea .nu făcuse cunoscinţă nici cu briciulii nici cu f6r- 

feca ; și apoi era o barbă frumosă de culore castanie închisă 

care. contrasta cu părulii meii cel albii. Aice cată să vă spuiii 

că. și la 1848 eramii surii, de. și nu aveamii de cât două-deci 

şi cinci de ani. Acestii -sacrificiii mă puse într'unii felii de 

furie nervâsă ; îmi venia să esii în uliţă, să puiii mâna pe. 

cel întâiii Arnăuti ce ași întâlni și să-lii strângii de gâti,; 

nu. aveam astâmpără ; cântam, plângeam, rideam, mă trântiam 

pe “pati, pe scaune, pe parehetii. 

Din fericire intră Olimpia. cu o mare. boccea în “mână. Ve- 

derea ci mă liniști. 

— Lucru s'a. pusii la, cale. Fustanela, fesulii și tote cele 

trebuinci6se s'aii găsitii. Peste o oră, cum va apune srele, 

vom. putea. eși. - , 

— Cum ai făcută, Olimpio, de ai găsită vestmintele a- 

ceste ? | 

— E hei! precum se vede şi D-ta eşti cu noroc, și eii sunt 

făcută - pentru trebi de aceste. 

„— Ce. felu ? | „ AI 

„— Mam dusii. întinsti- la Consululii grecescii, fiindu-că vă&-. 

dusemii la, el în servicii Arnăuți. Ii ceruiii unii rondii de haine, 

-spuindu-i anume că, sunt pentru d- ta. Chiemă îndată pe Ar-. 

năutulă seii și-i dise să mi le dea. Dar pe când acesta înde- 

plinia: ordinulii domnului se, îmi veni o idee. M& înturnaiă 

către el şi-i: ceruiii duo costume. - 

— Pentru ce? 

— Pentru ca să mergi și „ei cu d- ta. 

— Ce felu? | | 

— Prea bine: îmbrăcată ca unii avnăuţelii. 
14
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— Până unde ? ' 

— Până la vile. Nu mi-ai promisii acolo ospitalitate ?. - 
n Olimpio ! asta e copilărie. Rămâi acasă; nu te expune. 

— Nu e nici o grijă de expunere. Suntem mai mult de cât 

siguri de reușire. Voiii să facii cea de pe urmă partidă de plă- 
cere. Nu m'am îmbrăcatii așa nici în carnaval la bal- mascat. 

Voiă să vădii cum o să-mi mârgă; 
- — Renunţă, te rogi, Olimpio. de la acâsta: Pote să ne: 
compromitem amândoui. a 

___— Nu se pâte. Ceea, ce mi-a intratii în capă, cată să o facă. 

Voiii să te însoțescii până te voii vedea plecati de la'viiă în 

siguranță. 'Voiă să-ți qicii adio când vei: pleca; căci cine scie 

dacă ne vom mai vedea. i 

Și Olimpia începu a plânge cu suspine. 

XAVIII. 

Abia sârele cu razele sale scăpătase după munţi, și o lună 
splendidă și plină îi luă loculii în firmamentii. Timpuli era 

așa de senină, natura așa de frumosă, în cât muritorii pre- 

feriaii splendorea acestei nopți maiestăţii qilei ce trecuse. 

Într'o birjă mică de unii calii şi descoperită, de care numai 
în laşi pote vedea cine-va, duoi Arnăuţi treceaii răpede prin 

bariera. podului Lung despre Mănăstirea-Frumâsa. . Căpitanul 

de barieră, cu soldaţii şi cu Arnăuţii de pază cercetaii răva- 
șele de drumii şi bagajele unor trecători. Arnăuţii din birja 

mică trecură riipede pe podulii de la barieră, făcândii o sa- 
lutare orientală către cei ce semânaii a fi confrații lori „de 
arme. . 

După ce cșiră din barieră, cei duci Arnăuţi din birja mică, 
se uitară unulii la altulii şi riseră până nu mai putură. EX tre- 
cură pe lângă cerdaculii lui Ferenţ, și apoi diseră birjarului 
să apuce la drepta, 

Birjarulii, vădendi că Arnăuţii vor a se  depătrta, începu a-i
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întreba unde mergi, spuindu-le că elă nu pote merge mai 

departe, căci calulă este obosită. - 

— Colo la cârciuma de la Galăta, dise unulă din Arnăuţi.: 
Birjaruli, împăcându-se cu vorba acâsta, dete biciii calului. 
— :Departe ţi-e viea ? mă întrebă șoptindii Olimpia. 
— Am'teecutii jumătate 'cale, îi respunseiii. ă - 

—' EX, dacă-i așa, e mai bine să ne ducema pe josii până 

acolo:: Cu chipul acesta, și birjarulă nu va putea avea celi 

mai micii prepusiă. 
„Până a nu ajunge la cârciuma de la Galata: — Apropos, îmi 

dice Olimpia, pentru ce se chiamă aice Cerdaculu lui Ferenţ? 

— Îţi voiii spune îndată când vom rămânea singuri. Dar 

6tă-ne ajunși; să dăm drumulii birjei !- Ne coboririmă din tră-. 

sură, .și deterămii birjarului plata cuvenită. După acâsta, în 
locă să intrămă în cârciumă, apucarămii pe o cărare la stânga 

printre ogore, care sciamiă că duce dreptii la viia mea. Fiind-că 

cărarea era îngustă, Olimpia mergea înainte. Ei, care o ur- 

mamii, ddmiramii aerulii ei cel marţialii, talia ei cea mlădi6să; 
iar când cugetamă la ideea sa de a face -acâstă copilărie și 
mai alesii la curagiulă de a o essecuta, eramii „răpită de en- 

tusiasmii. 

— Dreptă să-ţi spunii, Orirapio, dacă nu ar fi timpurile așa 

cum sunt; dacă n'ași fi în posiţiunea de proscrisă, și dacă ași 

fi atâta de-avuli în cât să.pot răspândi fericirea cu amân- 

două mâinele.... 

„.— Ce: vrei să qicl?. ... 

_— Voiil să diciă că ași face celă mai frurmostt romanții cu 

tine : m'aşi sili să te iubesciă, te-ași face să. mă iubescă ; :şi 

„din asta cine scie ce pote să resulte. 

— Sciii că ai inspiraţiuni câte odată. Inchipuesce- “i că 

eramii mai totii într'unii cugetii. 

— Ce felii, Olimpio ?. - 
„— Eă tocmai acuma diceamii îi în _minlea mea: cum de nu 

sunt o milionară ? 

u.— FĂ şapoi ?.! : o 

— Celivai pe secretarulii intimii de (icorges Sand?
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— EX bine, te-aşi face unii secretarii, intimă, și atuncea, 

împreună, ămii face celi mai poeticii romanţii din lume. Dar 

nu. De când amiă venitii la hotărirea de a nu mai face . ro: 
manţură, nu. Voiii s&: mai amii ast-feliii, de. cugetări. Te rogii, 

spune-mi mai bine istoria ce mi-ai promisii despre cerdaculii 

lui Ferenţ. | j 
* 

O luai la braţiă. și începuiă să-i spui. istoria cerdacului. 

XXX. 

Cu 130 de ani.în urmă, Moldova era într'o stare de tică- 

loșie, aprope comparabilă cu cea de astăqi. Ea căquse de totii 
din puterea, şi din gloria sa de mai înainte. 'Turculă: pusese: 
genunchiulii pe peptuli ei, și cârmuirea sa o încredințase Dom- 
nilor . Fanarioţi. : , i 

Cetățile atâti despre. Nistru cât. și despre Dunăre căduseră 
în. puterea 'Turcilorii; iar pe cele din lăuntru le arseseră, și le: 
desfiinţaseră, Oscirea pământenă se desorganizase, și Domnik 
nu €raii de cât nisce satrapi, alii cărora troni și viâță depin- 
deaii de satrapii din Stambul. Se 

» Bolerimea ţ&rei “desprețuită, cădută şi înlocuită de Grecii din 
» Fanariii, nu avea unde-și pleca. capulii Și nu mai sciea ce să. 
facă pentru ca să rădice ţâra din ticăloșia în care se afla. 

În Moldova pe la anulii 1716 domnia Michai Vodă Racoviţă. 
De ducă ori mai fusese elii Domni, (în anulă 1704 și 1708) 
dar domnise numai câte unii anii după intrigele Fanariului. 
În cele întâiii duoă domnii elii se arătase buniă, blândă, dreptă, 
Și cu dragoste, către eră. E 

Dar în domnia a treia, după legăturile de ruâire ce con- 
tractase cu Grecii din Fanariii, se arătă cu totulii alt-feliti din 
ceea-ce fusese mai dinainte. : - ». Eli aduse cu sine o mulțime de Greci, cară ca nisce corbi 
flămânqi puseră mâna pe tote posturile publice și încărcară 
[cra cu diverse dări și angării. Pe lângă acâsta, chiar ele-
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mentele păreaii ordonate de.D-qeii a biciui ţâra acâsta neno- 

rocită. În anulii acesta (1716) de ploi şi de răvărsări de ape 

se făcuse o mare fomete: "«Nu sai făcută (dci „Gronicarii) 

de. cât fână, orză: și puţintele: mere.» .: - 

"Pe atuncea, Pârta otomană se'afla în r&sboiii cu Austria, 

Câmpulii răsboiului era pe Dunărea din susă, și Austriacii 

„câstigaseră câte-va bătălii. 

Boierii țărei, despreţuiţi şi batjocoriţi de Michat Vodă. şi de 

-rudele sale, 'credură în posibilitatea de a se mântui de el și 

de “Turci prin Nemţi. Ei complotară a pune mâna:pe Michai 

Vodă și a-lii da pe mâna. Nemţilorii. Stolniculă Vasile Ceauru 

(ee se trăgea din familia lui Stefan cel Mare,) Slugeriul George 

Velicu, Căpitanulii Conţescu,: Serdarulă. Miron . Aslan, și alți 

boieri,” trecură în Ardealii și comunicară planulii loră guver- 

natorului de la Sibiiu. ce se numiă Slainvile. Acesta priimi.pe 

conjurați cu mare bucurie și onoră en îitlulii de grafă pe 

Vasile Ceauru, pe care boierii îl .destinaii pentru domnii, în 

privirea, sufletului buni și a capacităței ce-avea. - . 

După acâsta, cerândii de la împăratulii seii, ordonă: unui 

căpitanii numiti Franţ (sati Ferenţ, după cum îlii numiaii Mol- 

dovenii) dela Lorena, ca să trâcă. cu ostirea ce el comanda 

în Moldova şi să susțină revolujiunea. n 

Boierii intraseră în ţâră înainte de Ferenţ, și, sub comanda 

lui Velicu, recrulândii o ostire destulii de numerâsă din Sei- 

menii și Aprodii licenţiați, rădicâră -stindardulii rebeliunei. EX | 

'se ţinură în monastirile fortificate dintre Siretii și Carpaţi, 

„puindii” mâna pe tote orașele, ș și arestândii pe puţinii partisani 

ai lui Michai Vodă. 

- Domnulii audindii de acesta, chiemă pe Cuza Spătarulă şi-l 

trimise, cu Seimenii și cu Lefegiii ce avea pentru serviciulii 

țărei, în contra. rebelilorii ; și, spre:a fi mai sigurii despre cre- 

- dința acestuia, puse la închisâre pe unii fiiii ali sei, după sis- 

tema turcâscă. Maniera acâsta însă amări pe Cuza, și-li făcii 

a se arunca în partidulii rebelilorii. De aceea când se întâlnia 

cu ei, făcea numai loviri prefăcute, și apoi se retrăgea ca 

invinsi raportând la Domnie despre” infrângerile sale,
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Michai Vodă, vădându-se amenințatii de unii pericol imi- 

-nentiă, care putea să-i coste chiar vi6ţa, -se grăbi a trimite 

“a Constantinopole spre a cere ajutorii. Sultanulii ordonă în- 

“ dată Hanului “de la Crimii și comandanţiloră de la Ismail şi 

Chilia ca să trimiţă ste tătarască și turcescă, 
Cu tote acestea Domnul era spăimântatii dint”o di în alta 

- de progresele rebelilori. eama sa era ca să nu li surprinqă. 

De aceea, cum însera, eșia din orașii și dormia saii în pădu- 

“rile despre Prutii, sai în monastirea Cetăţuia (1). Între aces- 

tea, conjuraţii înainta: cu pași răpeqi.. Ceauru după ce co- 

“prinse t6tă țera de jos până în Siret, -călcă Galaţii,. robi 

mai mulți turcă şi chiar pe o soră a lui Michai Vodă. După 

acâstă sumâţă lovire,. de şi se vădu ameninţatii de “Turcii din 

Brăila, însă, după cuvântulii ce-şi dedese cu Velicu, înaintă 

răpede spre lași, ca s5 taiă drumulii lut Michai Vodă în casii 

când ar fi voitii să fugă spre Dunăre. 

Pe de altă parte Velicu, carele sa ţinuse multi timpi în ce- 

tatea Neamţului, eși cu Omenil sei și se cobori la Roman. Acolo 

se întâlni cu căpitanulii Ferenţ și cu cei-l-alţi conjuraţi şi ple- 

cară cu toţii asupra Capitalei.. Domnulă augia despre aceste 

mișcări, dar nu avea sciințe positive: Vedetele ce eraii. puse 

în direcţiunea Romanului, fraternisândii cu rebelii, nu veniaiă 

să aducă sciri despre mișcările lorii. Dar sosinâii unii curierii 

de peste Prutii cu scirea că Tătarii şi 'Lurcii se apropie, Dom- 

nulă mai prinse ceva la inimă. 

În diua de 9 Ianuariii pe la ameaqă-qi,! Domnuli “șequ la, 

masă împreună cu mai mulţi boieri și Turci neguțițori, şi apoi 

se culcă după datina sa, ordonând ca calul de călărie să stea 

„gata la scară. Ostașii domnesci încă se dusese pe la casele 

(1) Acestă monastire este în partea meridională a Jaşiloră, pe ună pi- 
cioră de munte înaltă, de unde se pâte domina totă oraşulă. Este Dro- 
babilă că aice a festă o cetăţuie vechiă, şi de aceea când Duca Vodă 
şi-a făculă ună palată de plăcere şi'o biserică, a lăsavo cu numele de 
Cetăţuia. Zidurile şi acuma sunt în bună stare, dar palatul lui Duca 
Vodă s'a prefăcutii în ruine la 1821. Elă este cu duoă ienduri şi chiar 
rendulă de susii este construiti în bolte colosale de cărămidă.
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lorii ca să se restaureze fiindii-că de dimin€ţă, stătuseră îm- 

preună cu Domnulii mai multe ore pe delulii Copoului într'unii 

gerii înfricoșatii. O negură n€gră domnia pe valea Bahluiului, 

în cât nu se vedea în depărtare şi nici se augia despre. ve- 

nirea inemicilorii, | | 

Aga Conaki, unulii din partisanii Domnului, după ce mâncă 

la curte;. voi a se duce acasă la familia sa. Dar pe când se 

apropia de casa sa ce era în extremitatea orașului, de odată - 

aude strigările poporului qicândi: Catanele, Catanele! Elă a- 

lergă. îndată la curte călare. o | _ 

Domnulii, desteptându-se din. somnii cu cei-l'alți boieri, se 

- seobori şi încălecă pe calii, strigândi să. se adune Călărașii și 

Copiii din Casă. Eși împreună cu boierii sei și cu câți-va os- 

tași, apucând spre ulița P&curariloră. Acolo se vădi în faţă 

cu ante-guarda lui Ferenţ, ce se compunea din vre-o 50 Hus- 

sari călări. Aceștia, fără a perde timpi, se aruncară asupra 

-grupei de Gmeni ce încunjuraii pe Domnu, și omoriră vre-o 

patru Copii din casă. Michai-Vodă, nefiind omii de arme, nu 

mai avi curagiuli de a-și face altii planii de cât a fugi. Elă 

se întorse răpede cu toţi ai sei, și traversânâii oraşulii, treci 

pe la Frumssa și se urcă în Cetăţuia. 

Ante-guarda lui Ferenţ, lovi „drepiii la. curtea „Domnâscă, 

creqendi a pune mâna pe Domnii. Acolo Cuza Spătarulii des- 

„chise porţile fără nică o resistință și priimi eâta de Unguri, 

ca pe nisce 6speţi bine voitori.. Aventurarii ce o compuneai, 

„beţi .de dorulii. prădei, comiseră o mulţime de excese: liberară 

pe toţi vinovaţii și criminalii in închisori, omoriră mai mulţi 

turci ce le cădură în mână pe strade, şi jefuiră mai multe 

:case boieresci. Velicu cu căpitanul Ferenţ, nu întârdiară a 

veni cu tote ostile lori. Cum se încredințară că Mihai Vodă 

s'a închisă în Cetăţuia, nu perdură , timpii şi se luară după 

elii. Ajungândii sub p6la. dealului Cetăţuei, lăsară caii de vale, 

și se urcară pe josii să ia cetatea cu asaltii. Ideea era reali- 

sabilă, fiindă-că cetatea nu avea ca întărire de cât nisce zi- 

dură șubrede: în “iuntru nu era de cât unii tunii și vre-o
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„600 ostași-pe a cărora fidelitate Domnul nu putea să comp: 
teze vre-unii devotamentii mare. 

Michai Vodă era în desperare. Dar din: norocire vădu pe 
dealul Ciricului călărimea tătărască care înainta asupra ora- 
șului. Elă atunci aşedă la porta cetăței spre pază câţi-va Ar- 
Tăuţi ce avea mai de credință ; totii odată puse să tragă clo- 
potele și să sloboză merei din -tunii, spre a da a înțelege Tă- 
tarilor să viă mai curând. 

Tătarii, cari se vedeaii, erai în numării de 2,000 și mai 
bine, sub comanda lui Cantemir-Mârza. La audirea ' clopo- 
telorii şi a pușcăturilor din Cetăţuia, ei aii înţelesăi că încăie- 
rarea s'a inceputii. Atunce s'aii grăbitii a trece podulă Bahlu- 
iului și a înainta către locul de luptă. Fără greutate mare, 
ei puseră mâna pe caii Unguriloră. 

„_ Acâstă surprindere însă nu desinimă pe Unguri. “Ei lăsară 
îndâtă assediulă cetăţei, se realiară, și se. puseră în bătae re- 
gulată cu Tătarii. Atunce eși şi Michai Vodă cu cei 600 de 
Gmeni: din cetate şi începu a-i lovi pe din dărătii. 

Cu tâte că înoptase, bătălia se prelungi, 'la lumina lunei, mai multă de cinci ore. Victoria se disputa când de: o parte când de alta. Dar lipsa de muniţiuni,-în care se aflaii conju- raţii Moldoveni, determină situațiunea. Velicu cu ai sei, ne mai 
având cu ce-și încărea puscele, căutară a fugi care în cotro. Ungurii, rămâinaă singuri între duoă focuri și în față cu .pu- teri de patru ori mai numerâse, 'în- fine nu mai putură' re- sista : începură a, fugi și ei, risipindu-se prin pădvrea Hlincei, care era în apropiere. Căpitanuliă Ferenţ însuși cădi în mâna unui Tătară. Până a doua di diminâța, 'Pătarii şi cu ostașii lui Michai Vodă 'goniră pe Unguri prin păduri și prin ripi, și „mai pe toți îi prinseră şi-i uciseră. Lee 

A doua di în porta Curţei domnesci poporu”ii se uita cu in- fiorare la corpulă Spătarului Cuza, Miehai “Vodă, încredințân- du-se de înțelegerea ce avusese cu conjurații, îlă pedepsi cu spândurătârea. Mai mulţi afidaţi de ai sei avură aceeaşi s6rtă, Căpitanuliă Ferenţ fu cumpărată «dela 'Tătaruli ce-lă. prinsese pentru 200 lei. Domnul îni aduse înaintea sa Şi-li puse să
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îngenucheze : după ce-lii mustră cu vorba, se răpeqi asupră-i 

şi-lă bătu cu însăşi mâna sa; apoi îlii dete pe mâna unui 

turcii, carele-lă scose la scara Curlei și-i tăiă capul, . 

Michai Vodă ordonă ca să se adune cadavrele tuturorii un- 

gurilorii căduţi în bătăliă.: Cadavrele acele se făcură grămadă 

şi se coperiră cu pământiă în cât se făcu movila care se vede; 

ar deasupra movilei s'a pusii o cruce pe care se vede scrisă 

tâtă istoria acâsta. Acolo sa făcutii și unii cerdaci (pavilionii) 

'carele s'a numilii cerdaculii lui Ferenţ (1), după numele a- 

cestui căpitanii, alii căruia cadavru zace aci | împreună cu ală 

soldaţilorii sei. 

XA. 

Narațiunea istoriei Ceardacului lui Ferenţ, cum prea seriosă 

“pentru înțelegerea unei . femei, fu ascultată de Olimpia cu o 

tăcere solemnă. Sufletulii ei părea transportati, împreună cu 

al meă, în regiuni mai înalte și nici-o cugelare profană nu 

trecea prin  imaginaţiunea sa. : E - 

Eşindii din cărarea lăturașă prin care veniamă,  intrarămii 

într'unii 'drumii îngustii care. trecea printre nisce . garduri îm- 

pănate de arbori roditori. -Locurile mi-eraii bine cunoscute, 

„fiind-că pe acolo îmi pelrecusemii copilăria: luna se apropia 

măreaţă de orizonte,: pre cât noi înaintamii pe cale.:Ne cobo- 

ramii în Valea-adâncă, — așa se numesce valea podgoriei unde 

'se afla via mea. Privighetorile, care-și spărgeaii gușa în cân- 

tece, grierii câmpului, și broștele cari orăcăiaii cu mare sg0- 

mnotii în vale, făceaii o solemnitate misteriosă în natură, Apro- 

priindu ne de casa viierului : meii, trei câni cu gura mare 

începură a lătra, și, sărindiă peste portă, a veni la noi. Dar 

(1) In copilăria mea amiă apucată cerdaculă acesta. Elu a fosta intre- 

ţinutii cu îngrijire malubine de ună secol de către guvernele care s'aii 

succedată ca unii monument . comemorativii. Astădi însă s'a desființată 

tul. Există însă crucea, coperită cu nisce scânduri prin îngrijirea, 

răposatului (în anulă 1857) Mibalacki Păşcanu (Cantacuzen).:
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abia începuiii a-i striga pe nume, și ei veniră a-mi linge hai- 

unele şi a se gudura pe lângă. piciorele mele şi ale Olimpiei. 

Oamenii mei se deșteptară și se sculară cu toţii spre a mă 

întâmpina. . | 

Era miedulii nopței. Cu tote acestea nu eram determinatii 

să mă culcii. Diseiii îndată vizitiului să gătiască trăsura și să 

înhame caii. Pe când eii-mă: ocupamii..de lucrurile acestea, 

Olimpia intrase în casă și, aprindândii. luminarea, observa 

mica cămăruţă ce era destinată pentru ospitalitatea sa. Dar 

peste puţinii eși afară și veni acolo unde mă audia vorbindiă. 

Vădendii preparativele cari arătaii curenda mea plecare, ea 

apucă mâna mea şi o strânse cu mâinele ei ce tremurai ; și . 

apoi simţiiii, cu bătaie de inimă, lacrimele ei curgândii şiroe 

peste mâna mea. Pentru ca să risipescii lristele ei cugetări, 

strigaiii pe Carol, ajutoralii viierului meii, și-i ordonaiii ca să 

fie la ordinele Olimpiei. Acesta era unii bătrânii Galiţiani, care, 

după massacrurile de la 1846, acompaniase pe unii nobili emi- 

gratii politicii. Stăpânulii săi, după evenimentele acelea, venise 

în Moldova și cea întâiii cunoscinţă ce făcuse fuseiii eii. După 

ce ședuse mai multii timpii ascunsii la viia mea, unde spionii 

austriaci nu putuseră r&sbate, nobilulă fugarii primise ospita- 

litate în cursii de unii anii şi mai bine la moșia unui amicii 

al meii unde-l recomandasemă. Dar acolo audindii despre re- 
voluţiunea din Paris şi despre speranța entusiasmată a naţio-. 

nalitățiloră, fu lovitii de unii felii de nebunie, care peste câte-va 

dile îl puse în mormântii. Servitoruli. seii rămase la mine încă 

din începutii, şi, după mârtea stăpânului seă, nu voi a mă 

mai părăsi. Eu îl întrebuințamii la micele lucrări de la vilă, 

unde se ocupa mai cu semă de curăţituli și altoitulă. arbori-" 

loră, tr6bă la care se aplica cu passiune și pricepere. . 

Olimpia, fericită de a putea vorbi limba părinţilorii sef cu 

omulii ce-i recomandamii, uitase pentru unii momentii simţi- 

mintele dureros ce avea pentru apropierea orei plecărei 

mele. După acâsta,. când caii eraii 'înhămaţi, și trăsura 

gata de plecare, intraiă cu Olimpia în casă, pentru ca st-j 

dicii adio, ,
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— Aşa dar pleci ? îmi dise ea. 

"— Pleci, Olimpio, și să ajute D- deii ca să ne vedemii în 

nisce dile mai bune. 

*— S6 ne vedemii ? dar dacă nu ne vom mai vedea ?. 

-.—: Cel puţinii să ne audimii de bine! după ce vei priimi 

r&spunsii de la soră-ta; nu uita, consiliul meii, Olimpio. Du-te 

acolo și trăesce ca o fată onestă. Când vei audi că lucrurile 

în țările nâstre s'aii aședatii, îmi vei scrie și mie. Alt-feliă, 

nu, căci până atunci nu 'credii să mai vădi Iașii şi vii- 

ş6ra asta, care cu mulțumire o pui la disposiţiuneu ta. 

ME desbrăcamii de costumulii meii arnăuţesciă şi-mi i făceam 

toaleta mea ordinară. 

:— Așa dar nu simți nimica ? omă de ehiaţă ce e esci ! 

— Olimpio, nu fii copilă; simţi, dar simţii nisce ătorii 

sacre către patria mea ; simții o durere sfâșietore, că mă de- 

părtezii 'de ea. Şi dacă -ași sri că inima ta portă alt-felii de 

simţiră, te-ași despreţui. 

Olimpia. astă-dată plângea cu hohotă.. Eii nu-mi aduci a- 

minte ce simțiam ; sciii numai atâta că simţiiii trebuință a-mi 

lua inima în dinţi, a-j dice încă o-dată adio şi a cși 

din casă. n 

XXII. 

Mă suiiii în trăcură şi Qiseiii vizitiului să misce mai răpede. 

Nu putuiii însă a mă domina, și a'nu întârce capuli spre a | 

mă uita către căsuţa viei mele, unde se eoncentraii atâtea su- 

venire scumpe inimei mele. : 

Cel întâiii obiectii ce făcea. durerosă plecarea mea, era de- . 

-părtarea de loculii acesta în -care petrecusemi atâtea dile, 

frumâse și unde cunosceam cea mai mică ramură de arbore. Din 

: causa nopței ce domnia, a lunei ce dispăruse, și a Olimpiei 

-care începuse a se face unii obiecții de simţimentii pentru 

- mine, nu avuseiit măcară timpul ca să dati unii ocoli prin 

ea, să mă bucurii de vederea planteloră și a arborilorii ce :
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plantasemii cu însăși mâna mea!''Al duoilea subiectii care-mi 
strângea inima, era posițiunea acei nenorocite fiinţe ce lă- 
samii în urma mea. Sărmana fată! nu:era destulii istoria și 
pătimirile sale durerose din trecutii; nu era destulii mustrarea 
de cugetii care o rodea pentru nevrednica meserie la 'care sa 
fostii:dedati ; trebuia să vie împrejurarea relațiunilor ei cu mine, 
care să-i mai ameţiască încă capulii şi să-i mar striviască 
inima ! | 
"Cine scie? Olimpia pote mă iubia ; pote speră să fie iu- 

bită de mine; pote că eii rmeritamii să fiii iubiti; pote că ea 
merita se fie iubită, Alt-feliă, nu-mi potiă explica devutamentulii 
acela ce-mi arătase de la cea întâiti vedere, nici lacrimele 
ce curgeaii din ochii săi pe mâinele mele, nici plângerile acelea 
sfâșietore la despărţirea nâstră. 

Dar, o, inimă omenâscă !. Misterii ar fost tot d'auna și misterii 
al să rămâi pentru luinea asta deșertă ! | 

Ei însumi, care mă mândriam a fi solidarii cu inima mea, 
de câte ori nu am roșşitii de neconsecințele ei! De câte ori 
am veniti în posiţiunea a o vedea “Șovăindii în împrejurările 
cele mai solemne, şi renegându-și simţimiutele cele mai tinere ! 
Cu ec nepăsare, cu. ce. crudime lăsamiă pe Olimpia ! După ce „Vvădusemii atâtea lacrimi, după ce ascultasemii atâtea cuvinte durerse, o lăsamii leşinată și tără simţire ! 
— Dar nu, nu! asta nu se pote, pentru toți Dumnedeii ! Vizitiă, întovee la viie! 
Viziliulă se uită la mine; nu putea crede ce audia. 
— Dar ce? ai uitatii ceva? 
— Da, întrece iute. 
ME întovseii, după ce făcusemii cale mai de unii pătrarii de oră. Olimpia era încă în posițiunea care o lăsasemii. După îngrijirile femeei viierului meii, își revenise ceva în fire : des- chise ochii, dar îi ținea ţintiți spre tavanulti casei; gura ei nu profera nici o vorbă. Femeea ce era lângă ea, era desperată ; audindii de vocea mea, - eși și-mi spuse despre starea ei alar- mantă. Întraiă în lăuntru ; mă duseiăă lângă patulă ei; o apu- caiii de mână; nici o simţire ! — începuiă a-i vorbi, După
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cât-va timpă ea întârce: asupra mea ochii sei stinși şi de o- 

dată dete uni țipătii înfricoșată. O luai în braţe și o rădicaiiă: 

în sus. Ea mă apucă cu mâinele de după gâtii, strângându-mă 

în convulsiuni, şi qicendu-mi : merci ! — După acâsta începuiii 

iarăși. a-i vorbi, a cerea să o liniștescă, să o consolezii. Ea 

însă plângea cu hohote... Afându-mă cu mai mult sânge rece. 

de. cât ea, înțeleseii că plânsul acesta avea să-i. facă bine 

In adevării a plânsii ca jumătate oră în braţele mele: apoi. 

de o-dată a tăcutii. Îi deteiii apă rece să bea. După acesta 

liniştindu-se cu totulă, qise cu uni surisii sareasticii : 

— Ce nebună am fost! nu scii-eii singură ce am avută. 

Ce.faci, dragulii meii ? n'ai plecati încă ? 

— Plecasem, dar mam întorsă, fiind-că inima-mi cea că 

pote. nu-ţi e bine... 

— Cu tâte acestea trebue să pleci. Dute.. Acuma. nu mai 

am nimici. Merci! 

— Adio, Olimpio. 

„— Adio! şi Dumnedeiă. cu tine ! 

Ne imbrăţișarămii ca fraţii şi, ne despărțirăm cu linisce. 

XĂSII. 

e Plecaiii: de a doua ră, fericitii că am. terminatii accidentul 

acesta cu pace, mulțămitii că evenimentul n'a luată unii „des 

nodământii mai dramaticii. 

Cerulii cel mohorâtii al nopţei începea a-și schimba “cul6- 

rea. Stelele se făceaii din ce în ce mai palide. Negurele se 

lăsaii pe văi ca nisce aburi apăsaţi de aerii, saii - ca nisce 

„pânze mari de păiajeni.. Aurora, numită în limba poporului 

zorile, se desfășuraii: despre resărit în culori purpurii ; după 

disa poeţilorii, ea. părea că  desmeardă cerulii și pămân- 

tulă cu degetele sale de crini şi cu buzele sale de rosă. Splen- 

dida lumină a dilei se manifesta cu.o măreție dumnedesscă. 

Jar. eii eşiamă dintre viile Văei-Adânci și intrami în dru-
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mulii cel vechiii al postei, coborându-mă la Valea ..lezăre-: 

niloră. ....: . 

Acolo, oprindu- mă puţinii la unii . i puţă ca să benii apă, vă- 

duiă venindii în urma mea, despre Iași, duo trăsuri cun câte 

patru cal. De o-dată îmi veni în gândă ca să mă daii în lă- 

tură, să nu fii ,vădută, închipuindu-mi. că pote să fie ceva 

Omeni oficiali ; căci audisemii că guvernulii trimisese în tote 

părţile spioni, pentru ; ca. să urmăriască și. s6 pue mâna pe 

Omenii trecuți în registrul seii ca periculoși, şi mai alesii pe. 

acei cari luaseră parte în mișcarea: de la 29 Martie. : Dar pe 

urmă îmi închipuiii că, cercarea de.a dosi, ar fi fost nefolo- 

sitore, fiind-că: era diua: mare și ei aveaii cai mai mulți de 
cât mine. Apropiându-se trăsurile, recunoscuiii . familia . unui 

scumpit amicii al meii, Nicolae Negruţi. Cum mE vădură, se, 

opriră, şi-mi. arătară mare fericire încredințându- se: că am 

scăpatii neprinsiă. , 

Amiculii Negruţi mergea la moșia sa, ce era în depiirtare 

ca patru poste de Iași, hotăritii a petrece acolo vara, și mai 

alesă a fi departe de intrigele şi miseriile co.se petzecuseră în 
capitală. 

Fusese şi el bănuitii, și n'a scăpatii de arestă și maltratări 

de cât după mijlocirea unor rude ce eraii bine cu Curtea. 

Spuindu-i decisiunea mea de a mă expatria, el mă aprobă cu 

totul ;, dar imi observă că faci mare. imprudenţă de a pleca 

ast felă cu trăsura mea, .cu :care mă espuneamii a fi recu- 
noscutii. El mă consultă să daii drumulii trăsurei, să o trimitii: 
acasă, și s6 mă ducii cu el la moșia sa, de unde promise 
a-mi închipui mijloce spre ua trece peste hotari. E i 

Consiliulii amicului meii îmi: pără prea. înţeleptii. Primiiti, 
cu recunoscință ideea și propunerea sa,.și diseiii vizitiului meii 
să morgă cu trăsura acasă la moșie, şi să spue fratelui . mei. 
ca să nu se îngrijiască de mine, căci de unde voii ujunge în 
voiii, serie. După .acâsta mă puseiii în trăsura amicului. mei, 
sigură şi făra nici o grijă. 

Trecusemii dealuri și văi, ornate de durabrăvi și locură de-..
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lici6se, narândi amicului. mei aventurele - mele ' seriose și ro- 

mantice, și el spuindu-mi despre scenele la cari assistase în: 

parte după evenimentele cunoscute. 

XAU. 

La o mică și miseră cârciumă, ce era pe la jumătatea dru- 

mului nostru, ne oprirămii spre a r&sulla. caii. Se scâseră me- 

pindele de-mâncare din trăsuri,: pentru ca să ne restaurămii 

fomea ; căci la cârciumă, atât era de mare miseria, încât nu 

puturăm afla nici măcar ou5 de fierti. Profitarămii cu tote 

acestea de o' cămăruță ce avea mai curată, fiind-că afară nu 

era nici măcar ună arbore de umbră, și era o 'căldură apă- 

sătore. : . NE EN 

Abia începusem a mânca, şi unii feciorii vine de ne spune 

că o trăsură se vede viindii din urma nâstră. Ne uitarăm pe 

ferestrue și văqurăm şi noi în adevării trăsura, care, după ce. 

sosi, se opri la pârta câreiumel, 

- Era o căruță mică la care era înhămatiă unii cală la hlube, . 

şi ună altulii la praştie. Unulii din -companionii mei, apucân- 

du-mă de mână, îmi qise că bine ar fi să mă coboră în pim- 

niță, sai să mă suiă în podii.: : - 

Omulii din căruţă era voinicesce înțorţonatii- cu tite tacâmu- 

rile de 'vânătâre, cu deosebire că, pe lângă o puşcă cu ducă 

țevi, avea şi duoă pistole la brâii, o sabie atârnată și ună 

hangerii de cele persiene. Mai întâiii el se cobori la portă, “i 

vorbi cu vizitii și omenii noștri, și apoi intră în curte, înain- 

tându-se către noi. Mărturisescii - că atunci mă coprinsese 

spaima ; -- credeam de sigurii că e vre-unii sbirăi,. sati vre-unii * 

sub-cârmuitorii. De aceea eșiiii răpede în tindă şi, din două. 

sărituri ce făcul pe o scară ce era aședată în tindă, mă urcaiiă ! 

în podi, unde mă văduiii în societate cu o turmă de şoreci 

ce căutaii, fără s'o potă ajunge, 0 bucată de costă de porcii 

afumată, spânzurată întrupă cuiii. , 

Noul venitii intrând în tindă, până a nu intra în cameră
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își seose pălăria și, oprindu-se, întrebă cu unii aerii cavalerescii 

dacă onorabila companie. îi perinite a se. recomanda cine este 

și a-i face complimentele sale. 

Ei atunci, întindându-mi gâtuliă și plecându-mi capulii, zărilu 

figura voinicului cavalerii ; și îndată recunoscuiii că este unulă 

din acei grozavi revoluționari, carele în seara de 29 Martie 

striga mai tare: la arme, la arme! De aceia, pe când el in- 

tra în camera âe ospeți, eii, coborându- mă, intraiii după dânsul. 

— Nu mă. cunâsceţi, qise el, nu-i așa? 

Iar eii, pentru ca. să scotii pe toți din confbsiune, sei cu 

unii aerii cam teatralii.. 

— D-lui este filulă Logof&tului Lupu.Balș! 

'Tenăruli se uită la: mine, și mă întreba de unde-l cunosciă. 

După ce-i spuseiii, m& mai rugă să-l fac cunoscutii cu com- 

pania în care se afla, lucru ce-mi fu prea ușorii de făcutii. 

— Dar dă-mi voe,. domnuliă meii, să te întrebii ceva, diseiii 

eii. La venată. saii la bătălie te duci? 

— Nici la una, nică la alta, respunse cavalerulii ridândă. 

Gândescii să trecii peste Siret, Nu mă îngrijescii de a vă măr- 

turisi că, după evenimentele de la Iași, sunt. presecutatii şi ur- 

măritii de sbirii guvernului. A dară gândescii să cautii chipii 

sâ trecii peste hotari. 

— Dă mâna încâce, diseiti cil; suntem. tot pe o cale. 

-— Cum se pote? Dar d-ta, cine esci? 

Junele aristocrații nu-mi fusese cunoscutii de cât din. vedere. 

De și cu răposatulii tată-sii avusesem, mai veche cunoscință, 

cu" tote aeestea -când îi spuseiii de numele mei, el nu avea. 

nică o idee despre mine. El fusese din copilărie trimisi în. 

țări străine la studii ; îşi făcuse debitulii în diplomoţie pe lângă 

ambassada tureâscă, din Viena, și de curând venise de acolo,. 

ca să ia parte în trebile publice ale patriei. După evenimen- 

tele de la 29 Martie, el să strecurase cu multă greutate afară. 

de barieră, și trecuse la Codăesci moșie a unchiului săii dupe 

mamă, Vasilică Ghica. Acolo venise și unchiul seii, carele. 

scăpase pe bariera Socolei diua mare într'o: caretă îmbrăcati 

femeesce ca o damă bătrână. Dar după ce ajunse la moșie,
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află că s'aii dati ordine. în satii ca să-l aresteze. Țăranii însă, 

cari în Moldova ai mai mult respeotii către proprietari de cât 

către ocârmuire,. se mărginiseră a-i spune. El atunci își luă 

vre-o doui 6meni credincioşi, cu cară se * retrase prin păduri ; 

iar nepotulii sei, decisându- -se a emigra, apucă drumulii . Ro- 

manului, cu scopii ca să trâcă la' moșia, sa: Bozienii.: 
" Camaradulii meii de fugă aprobă planulii ce-mi dedese ami- 

culă Negruţi. Arătând însă. că vitele sale sunt forte 'obosite 

şi că nu pote merge: mai departe, amiculii meu îi oferi și lui 

loci în. trăsură. Atunci junele Balș liberă trăsura, sa. 

- Ast-fel plecarăm cu "toţii, și sera de timpurii ajunserămi 

“la Buciumi, moșia, bunului nostru amicii. E 

Ajiinerăiii Ja moşia Buciurmnii pe la cinci ore după ameadă, Qi. 

Cea întâiii îngrijire a nâstră fu să găsimă o căruță de satu 

care să ne ducă de aci. Făcuserăm planii ca să trecemii în 

Ardel pe la Plaiul Grozescilor, prin munți. Dificultăţile erai însă. 

mari. Pasporturi nu 'aveamiă ; "dar cât pentru acâsta, speramii 

în. ajutorulii unui amicii ce. aveamii la Grozescă, îngrijitoruliă 

“moșiei acesteia. Dar ca să ajungemi până acolo, era de făcutii 

"cale ca de şese „poste, și de. traversată sate și orașe; apoi 
“arumuri erai mai multe, și urma. să cugetămă a alege pe cel 

mai lătiaraști, pentru ca 'să fim mai siguri. 

Noulii meii amicii voia a mă îndupleca să. mergemii întinsă 

la mioşia, sa Bozienii, trecendii prin orașulii Romanului, de unde 
' - 15
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mai. era cale ca de o oră. De acolo. urma să găsimii, trăsură 
cu cai mai “buni, și ună călăuziă . de confiență, carele să ne 

„ducă peste frânturi, până, să ne .scoță.la Grozesci.. — , 
Tocmirămii dară o trăsură țărănâscă cu doui cai şi ne de- 

ciserămă a pleca îndată ce va r&sări luna, adică pe la .10 ore 

de. n6ple. „Pentru ca să evitămii  bănuelele” ce. am îl putută 

atrage, în. casii de a ne întălni cu cine-va, ne căpuir ămiă cu 

nisce, haine. ordinare ca să ne, diguisămi. Camaradulii mei 

Juă o manta de panură.. n6gră cu glugă ; iar ei unii, contăşelă 

blănitii „cam. vechii, „ce mi- ] dete arendașulii, de la Buciumi. 

Ast-felă, am fi pututii trece drepti .. ore- cari Mazilă ce mergă 

să-și caute procesele pe la tribunale. | 

Luna începuse a lumina orizontele. 'Păranulii nostru trăsese 

la. scară. Preparativele nostre eraii gata. Incepusemiă a ne lua 

adio de la familia ospătătore. -Dar pe cână ne coboramii ca 

“să ne suimii în trăsură, eată că pe lângă gardurile curței au- 

dimiă duruilura unei trăsuri ce trecea. După trâpădulii sgo- 

motosi al cailoriă, și după. sunetulii clopotului ce se audia de 
la oiștea trăsurei, înțeleserămii Că nu era unii trecătorii ordi- 
nară. “Toţi intrară în diverse bănuele ; iar noi ne oprirămiă 
puţină ca să ascultămi în cotro apucă trăsura. Acâsta apucă 
drepti la vale. Portarul veni și ne spuse că sa opriti la 
hană. Eli fu trimisă îndată să cerceteze cine este; ne a- 
duse în curendă răspunsul + că este Sub-eârmuitorulă 0co- 

” ului. 

a, 

Amieulă nostru Negrufi ne dise ca să mai stămii „puţinii, : 
până. se va duce el însuși să vorbiască cu dânsulă ceva. 
Acâsta o și făci. Peste o jumătate oră, se' întârse și ne spuse 
că Sub- -cârmaitorul, se află în urmărirea persecutaţilorii po- 
litică. 

Pe la trecătorile Siretului se aședaseră vedete cu ordine ca 
să aresteze 'pe Oră-ce trecători fără ri ivaşii de drumii, sati sus-
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pecţi. :Prin sate se aședaseră aseminea străji. cu porunci straș- 

nice ca să nu scape, .saii să se. dosâscă.. Duntuşniciă ce se 

sculaseră în contra Domnieiă. . Terorismul se. organisa din ce 

în. ce mai. vigurosu., 

In assemenea posițiune,. ce era de făcută? Dacă plecamiă, 

eram expuși a fi prinşi la trecătorea. Siretului.. Dacă mai stam, 

espuneamiă casa amicului nostru la persecuţiunile guvernului, și 

noi totii. nu scăpamii. . 

— Cum o vrea Dumnedei, dise ospătătorulii nostru, rămâ- 

neţă aică. Mai staţi până .mâine s6ră în .casa mta. Speri că nu 

veţi. fi descoperiţi. Sub- cârmuitorulii este unii bravii băiatii, că- 

ruia i-am făcutii bine o. dată și nu eredii că.va avea inimă 

să-mi calce casa, 

N&dândă neputința. de. a, face alt-lelă, ne deciserămii « a ră- 

- mânea. Ne culcarămă, dar, cugetările nu ne lăsară se dormim 

până .aprope. de qiuă., . Aa 

--A doua-di, Sub- cârmuitorulii + veni la casa amicului mei, pof- 

titi la dejunii. Eii și cu. camaradulii meii de nenorocire, ședu- 

rămii închiși într'o cameră, de unde, puteam audi convorbirile 

agentului autorității. . : 

— Grele timpuri am ajunsti, 'Domaule, dieca e. Vai de 

acela care are păcatele .a fi funcţionari astă-qă. Este silită ade- 

sea st facă și lucruri în contra inimei sale. 

Cuvintele acestea .ne. cădură ca unii plumbi pe. inimă. Cr6- 

deamiă, de bună s6mă, că ele sunt introducerea unui pasii a- 

gressivii. din partea. sa. Ne închipuiamiă că va [i simţit, ceva 

despre noi, și că. era. decisii, a face. o percuisiţiune, 

"— Şi cine sunt acei. pe cari-i. mai caută guvernul? E nu 

seiti să mai fi 'rămasii vre-unulă din acei ce aii luatii parte la. 

-29 Martie. Sci că i-a prinsii mai pe toți; i-a prinsi, i-a le- 

gatii, X-a bătută, i-a surgunitii... Ce dracu? vrea „să-și "bată 

joci de tâtă ţâra ? 

Sub-cârmuitorulii scose din buzunarii o listă, și citi numele 

a vre-o trei-deci de persâne, înire cari eraii şi ale nostre. 

După acesta amiculii nostru îi spuse și lui numele acelorii 

prinşi la lași, și-l descrise pe scurtii cele petrecute.
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— Mulţărmesciăi lui Dumnedei că nu m'am întomplatii Si. e 

în lași, dise Sub-cârmuitorulii. Pote m'amestecamiă și eii în 

twebile acestea. Mai alesii că asta, precum vădi, era 'o mani- 

festare spontanee. și pacifică, fără arme şi fără sumețiă. Gă- 

sescii că Măria Sa Vodă a făcută o barbarie de cele mai uri- 

ci6se, 'chiur o nelegiuire. 
— Lucru cu atâta mai' crudă, qise ospătătorulă nostru, 'că 

găsesce instrumente în țâră cu cari să facă asemenea ' neo- 

"menii. De! acuma D-ta, de esemplu, cu ce inimă ai prinde 

„pe cei din listă și X-a trimete Ia loculi torturelorii ?: 
— Cât despre mine, ar putea să dormă în pace. Numai să 

simţ eii unde-va asemenea suflete: generose, şi m'aşi duce 

singurii să le înlesnescă călătorie bună. 

— Greii îmi vine a crede, adăogă amicul nostru. 

— Ce? Să n'am parte de copii mei și de ce am mai: 

scumpi în lume, dacă nu-ţi vorbescii în curăţenia! inimeă. 

— Cum! Dacă de esemplu, ai simţi că sunt nisce ast-felii 

“de, Gmeni la mine, nu :mi-ai călca casa? “ 
— Asta este 'curaătă insultă ce-mi faci: Dar ei în așa 'casii | 

te-ași ruga să mă presinți la ej, și m'ași crede muritorulii celi 

maj fericită ca:'să-i potiă servi cu ceva. 

— Ei însă, drepti să- ți spună, ași avea curagiuliă ca să 

te. compromitiă. ie 

— Mulţămescă de neincredere, şi 'rogii “pe D-qeii să-mi dea 

ocasiune să-ţi dovedescii sinceritatea, mea. - 
Convorbirea acesta o ascultărămă cu mare. atenţiune ; dar 

inimele ne bătea 'de 'tâmă ca nu: cum-va' amiculi nostru să 

vie la bizara idee “de 'a-i spune: adevărul, fiind-că, cu - tâtă 

francheţa ce “arăta Sub- cârmuitorulii nostru, tot nu:ne-am fi 
putută. încrede într” ensulă. ! 

După dejuni, el! 'plecă, asigurânâi pe toţi despre lealele sale 

intenţiuni. | , : 
-
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Îi 

Pe valea Siretului, la o postă și jumătate mai în josti de Ba: 

căii, este moșia Răcăciunii a regretatului Vasile Sturza (1). 

Acesti bărbati, cu tote că era dintr'o ramură cam depăr- 

tată de familia Domnului, era reputatii însă pentru patriotis- 

mulii și caracterulii seii liberală. De aceea el și era mai tot 

dea-una, disgraţiatii de Curtea . Domnului: și trăia. isolatii cu fa- 

milia sa la moșie, departe de sgomotul capitalei Și de, ame- 

stecăturile "politice. . ; E . 

„După mai multă. chibzuire, .ne hotărizămă | a. merge acolo. 

Două motive ne îndemnat la acesta : ântâiii că camaradulă meă 

Balş era cumnată cu el și voia să-l întâlniască ; al douilea. că 

daca ne coboramii pe lângă malul stângă al Siretului până 

în dreptulă Racaciuniloră, fiind drumulii mai isolată de dru- 

mulii mare, am fi datii de o .trecătore fără străji. Apoi mai 

sciamii că de la Răcăciuni până la: Grozesci, nu am fi avulii 

de făcutii de cât ca două poste, iar de acolo avândiă a 

trece totii locuri lăturaşe, nu. eramii expuși a fi prinși. - 

-: — Frate, diseiu amicului meii, . fiind-că, plecarea nostră, a 

rămasii pe desâră,. voiii să profitii de diua' acesta. „Dă-mi 
Vă 

unii calii ca să „mă. răpeșii „la . Giurgeni, să- mă. „văqă su 

rorile. aa i 

- Calul . de. călărie. șe aduse ; „sărilu pe elii, şi  sburaii ca 

ventulii, .: 

Fuseiii nevoiti în curândn să mai opresti gâna calului, pen- 

tru că, îndată ce. am eșitii de pe moșia amicului mei, ăvuilii 

(1) Fostulă membru al guvernului interimară de la Moldova, care îm- 

preună cu Anastasie Panu preparară triumfulă de la 5— 0 [auuarie 1858, 

- mal apol “Prim- “Preşedinte la Cassaţiune.
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a cobori o vale răpede, pe care este aședatii unii sată numită 
Valea-Ursului. Dar cum ajunseiă de vale, mă urcaiii ca fulge- 

rulii pe dslulii Giiurgenilor. După ce mă suiiii pe coma mun- 

telui, mă coboriiă pe costa cea-laltă şi intraiă în  M&- 

năstire, ..:: : - a 

YV, 

“Sub euvântulii: de Mănăstire în genere se înțelege locașulii 
acela care coprinde o comunitate de călugări saii călugărițe:mai 

numer6să ; iar acela care are numai servitori bisericești, saii 

ună numării de mionachi forte restrânsii, se numesce Skitii saii 

Metocii: 

“Giurgenii : portă numele de Mănăstire, fiind-că are o comu- 

nitate de 'trei sute - şi mai bine de Maici (1). - 

„ Apropiându-mă de : chiliile surorilorii mele, ele. îmi eșiră 

înainte cu - braţele! deschise și cu ochii plini de lacrămi de 

bucurie. O! dulce amori de frăție! O dulci suveniri de co- 
pilărie ! ! pentru de-apurarea voi veți rămânea întipărite în inima 
mea, şi mă veţi însoţi până la mormântă! - . îi: 
“Surorile mele audiseră, 'din gurile trecătobilorii, despre « eve- 
nimentele de la Iași; și cât despre mine,. aveai scirile cele 
mai confuse. Ipotesele, temerile, îngrijirile lar eraii alarmante. 
Una din ele își făcuse pregătirile ca să plece la lași spre a se încre- 

__dinţa despre s6rta, meâ. Pste dar ori-cine să- și închipuiască'ce 
impressiune și ce surprindere le-a causatii neaşteptata mea. ve- 
nire. Ele rideai, plângea, mă îmbrăţișaăi, și mă întrebaii me- 
reii, dacă în adevără eramii eă, saii vre-o fantasmă care se 
juca cu ele. Le spuseiii tote aventurile mele, și ele îngenu- 
chiară la icâna îmbrăcată în argintă a Maicei Domnului, 
moștenire rămasă lorii de ia mama nâstră, mulţămindi că ai 
ascultati ' rugăciunile ce făcuseră pentru 'mine. - - :* 

0) Actualrhente este uută simplu Şchită tolerată, iar umărul Maiciloră 
abia se urcă la 40,
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ME delectaiii în petrecerea cea mai duiosă cu surorile mele 

până în desâră. ME feriiii însă a "le: spune "despre ihtenţiunea 

mea de a emigra, voindii a evita nouă 'sfăşieră în inimele lor; 

căci aceste biete surori, în mine “vedeaili' nu 'humai unii frate 

de inimă, dâr chiar unii părinte protectorii, — și afară de 'mine 

în nimeni altulii nu speraii! Le spuseiii, cu tote acestea, că nu 

am curagiulii a merge şi a şedea la moșie, că sunt decişii a 

trăi retrasii cât-va timpii şi că,.de ori unde voii fi, le voii 

scrie și voiii face ce voiii putea pentru ele. 

După .ce am prânzitiăi, 'am încălecatii şi am plecatii lăsând 

pe amăritele suriGre cu lacrimele în ochi. Ă A 

i . a : a . dai 

| p | 

| Intorcându- -mă la Buciumi, nu avuiii a înttiedia,, multă, căci 

făcându-se eră, trebuia să plecămii după. planul, ce ficusem 

de diminţă. Căruţa sosi. Bagajele, nostre. nu cereail - multă bă- 

tae „de ceapă: al mei se „mărginia . într”o.. geantă , deo "venătâre, 

în care aveam două rânduri. de primenele. albe. ce-mi dedese 

amiculii mei. Negruţi, (fiind-că „ei nu. putusemii , lua nimica 

din ale mele); iar al camaradului, mei ce era ceva mai bo- 

gată,, se mărginia întruni mică saci de. voiagiă. | 

Când eram să. ne. suimii în trăsură, întrebaiti pe . "amiculă 

meii dacă era scumpi tocmitii omulii ce avea să ne ducă. In- 

" teebarea era, forte. înțelâptă, pentru cuvinte. raţionabile,. care 

nu puteaii trece din vederea bunului -meii amicii. Acesta mă 

întrebă în ce stare se află finanţele “mele. Îi arătaiă punga, 

în care. din întemplare, nu, se aflară. de cât bieţi doui galbeni 

austriaci,. şi aceia încă: fârte roși.de pila zarafilorii ovrei din 

Iaşi. Când văquii acesta, întrebaiă pe camaradulii meii de nu 

cum-va este. el, mai bogatii. El, îmi răspunse afirmativii, ară- 

tându- mi trei jumătăți de irmilici (icosari) turceşti . de aurii, 

de câre viserămii cu toţii. : Negruţi atunci îmi. _cerii să facil 

schimbii eu punga sa, lucru la, care' mă supusseii cu ama-



232 | DIN AXUL 1848 
  

bilitate; mai alesii că, puindumi-o el singurii în buzunarii, o) 
simţilu mai ţeapănă în greutate de cât a mea.. i 

Ne luarăm adio, și, suindu-ne în cărucidră, plecarămi cu 
inimele pline de încredere în stâua sub care ne-am : fostă 
născutii. | 

VII. 

Apucarămii pe sub polele munțilorii ripoși „ce sunt despre, malulă stângă al Sirotului. Avurămiă â trece mar multe sate și păduri. Călătoria nostră de și, ce e dreptula, era destulii 
de romantică, dar somnulă nu ne prea lăsa să admirămi lo- curile pitoresci pe unde treceâiniă. Camaradulii mei dormia 
dusii, cum (icăă Moldovenii, fără a gândi nici la pericolulă de a fi prinși, nică la: frumuseţile“ cerului de' nâpt, nici la scu- turătura căriței. Ei, cova mai poetică de nâtira meă; eram transportati de fantâsie prin Oc6nulii azuriii. al firmamentului, şi mă& ocupamiă a împleti ghirlande din stelele ce culegeamiă de pe bolta cerescă. Cu tâi6 acestea despre qiuă, moțăiamiă ca toții prosaicii, tocmai când natură era mai încântătore, când lumina dilei se lupta să spargă întunereculii, și când ce-. rulii despre răsăritii arăta, Aurora, căreia. nemuritorulii Omer Îl da degete de crinii, și căreia Românii îi dicăi zorile. Nu vă supăraţi, scumpi lectori, despre lungimea ce faci, prin descripțiunile acestea, operei mele. Sciti că aveţi nerăb- darea de a mă veacă ajungendii mai iute li capătul 'suveni- riloră mele. Eă însumi aș dori 56 vă indestuleză dorinţa ; dar de ! ca muritoră, nu potii merge de cât pe fața pământului, nu polii sbura nici ca ângerii, nică ca $oimii. Inchipuiţi:vă, pe lângă acestea, cât timpii coprinde o n6pte intrâză,  petiecută în căruță, câtă distanță de loci am avulă a trece până în diuă, și judecaţi dacă timpulii acesta și distanța: acâsta nu sunt maă lungi de cât frasele ce le vedeți aici, - n e. ă
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VII, - 

A doua qi; pe la nouă ore de diminâţă, trecurămii Siretul 
pe podulii 'de'pe moșia Răcăciunii. Până aici nu furăm! supă- 

rață, ba nică măcar întrebaţi de nimeni. Eram ca în timpii de“ 
- pace : “pote din negligența sub-prefecţilorii, prin sate nu „erai! 

puse nici. unii felii de străji. 
Ajunserăm cu fericire la aședarea cumnatului, „camaradului 

nici, onotabilulii D. Vasile Sturza. . 

Acesta ne întempină cu totă mulţămirea unui suiletiă gene- 

rosii. Ne: opri acolo la dejunii: și la prânză, iar după acâstă 

puse la disposițiunea n6stră o trăsurică cu: trei cai, mititei 

dar ageri, spre a' urma călătoria n6stră. Aici camaraduli 

mei se căpui cu o sumușoră de bani; care îl făcea de qece 

ori mai bogată de cât mine; după care-mi propuse să fa- 

cemii' o casă: comună, lucru ce primiiu fără nică o opunere. 

Ast-felii plecarăm -de la Răcăciuni pe la patru ore după 

prânzii. De adică, până 'să -ajungemii în valea, “Trotușului, “ avu- 

rămă a: trece mai multe 'şiruri de dealuri, pe nisce drumari 

nu destuli.de practicabile. ii 

- “Din norocire! vizitiulii nostru cunoscea calea; alt-fel-” 'eramă 

expuși'a ne rătăci: prin mulțimea văilor variate şi a drumuri- 

lori încălcite prin care am trecuti. : RE i 

:: Ajunserăm, cu qiuă: încă în valea Trotușului, în „âreptulă sa- 

tului Slobozia, unde riulii 'Taslăului se împreună cu -riulii Tro- 

tușului; 'l'recurăm amândouă riurile: acestea, unulii .prin' vadii, 

altulă pe podi, și pe 'la' dece ore de nspte sosirămă la moșia 

Grozesci ce este sub polele Carpaţilor. 

“Trecendii pe lângă unii 'hanii ce 'nu era departe: de: curtea 

poierâscă, vădurăm :0' mare mișcare şi audirăm vocă sgomo- 

tose. Nu ințelegeamii ce putea să. „fie, şi nică voirăm a sta ca 

să întrebămii, judecândiă a fi mai înțeleptii ca să irecemă în 

tăcere, pentru ca să nu însuflămă prepusuri,
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P6rta curței boieresci se deschise, și intrarămii în casă. In- 
grijitorulii. moșiei, cu carele aveamii veche cunoscință, se afla 

la masă împreună cu vre-o alte patru persone necunoscute, 

EI, cum mă văqu, se seuli și ne salută franțuzesce, spuin- 

du-mi a ne arăta că nu scimii romănesce. Ca omii: inteligent, 

el -inţelesese că în ast-felii de timpi și împrejurări, că nu a- 
veam ce căula pe aici fără unii motivii extra-ordinari. Așa 
dară: îndată, și [urăm presentaţi către assistenţii necunoscuţi, 
ca. maestri la fabrica de sticlărie, ce se afla pe moșia acâsta. 
Ne polti după acâsta la masă, unde mâncarămii cu tote că nu 
prea aveam poftă.. 

Ospătătorulii nostru cu tote acestea părea fârte îngrijită. Noi 
nu eram mai liniștiți, ne putendă înţelege nică causa pentru 
care €l ne recomandase ca străini, nici caracterulă Gmenilor 
ce erai cu noi la masă. 

IX. 

Cum ne sculară ămii de 1a cină, , ospătătorală nostru ceri per- 
misiunea de la cei- -Valți Gspeţi ca. să morgă să. ne indice ca- 
mera de culcare, E | 

Indată ce ne băgă într'o cameră laterară, ne intreb ce îm- 
prejurări ne aducea. Ii spuserămii pe scurtii că voimii: să ne 
înlesniască mijlâcele de trecere în Ardeal. : 

—. Peniru numele lui 'Dumnedeii, dise el, trebue să vă faceţi 
novăduți îndată de aici. 

— Cum, ce felii ? de ce? 
— Vădut ați Omenii cu cari aţi ședutii la? masă ? 

_— apoi? 
- —. Aceștia sunt doui Sub- cârmuitori cu ajutorele lor. 'Totă 

= satulii e in picidre. “Toţi Slujitorii . de la două sub-câr- 
muiri şi o mulțime de Plăeși și Mazili armaţi sunt aicy 
în sati. .: , | . . 

— Pentru ce ?
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"— Pentru că s'a initemplată o mare posnă. Ia 

"— Ce: întâmplare ?" ” i 

- — Patru tineri de la :Paris, Malinesdo, Leca, Cozadin și 

Chinezu, viindii din Ardeal, după ce aii trecuti frontiera, ai - 
venitii astă-qi diminţă aici la hanii. Sub-ofiţerulii de graniţă, 
carele staţiona în satii, viindă la ei și cerându-le pasportele, 
îndată ce văqu că sunt veniţi de la Paris, după ordinele ce 

avea, îi invită să trâcă granița îndărăptii. Ei se opuseră. Sup- 

ofițerulii- atunci le declară 'că 'sunt arestaţi, și că după! ordi- 

| 

nele ce are:trebuia să-i. trimiță la Iași. El și eși din camera 

în care tinerii se afla, închiqendii ușa pe din afară. După 

acâsta veni în' curând cu 'patru Slujitori ce avea, la disposiţiu- 

nea sa, șiicu câţi-va' săteni. Dar îndată.ce aceștia se arătară 

la pârtă 'hânului, două glânțe șuierară pe: una din .ferestrele 

camerei arestaţilorii; ună glonte lovi pe unii Slujitorii în 

pepiii şi-l culcă “mortii pe clipă ; cel-Taltii 'lovi pe sub-ofițerii 

în falcă, și-l culcă și pe acesta la pămentii. Slujitoriy și să- 

tenii se făcură îndată nevăduți, “împreună cu. toți Gmenii 

din hani. Tinerii “atunci: sparseră: ușa, și lăst andu-și bagagele 

în. cameră,. plecară prin: mijloculiă ' satului cu puscele . (doui 

din ei aveai 'pusci) pe 'umere, şi intrată “în munți. Amen- 

doui Sub-cârmuitorii cei mai apropiați aii veniti cu tote pu- 

terile lor îndată. 'S'aii : împănatii  tâte “drumurile, 't6te pote- 

cele, pentru ca: să-i potă prinde. -Sub-ofiţerulii _trăesce încă, 

cu tote că glonțuli i-a sfărămată falca stângă și a' tr6- 

cutii prin vinele- gâtului pe sub ureche. Pote cu. ajuto- 

rulii doctorului de la Târgulii Ocnsi, care-l caută, să scape. 

Judecaţi“ dară în ce  posițiune ne aflămii și ce: putemii: să 

facem. e 

— Așa dară ce este de ficuti? intrebati ei. : 

— D-vâstră, să vă 'odihniţi până diminsţă. Sub numele de 

Nemţi, precum vaii vădutii Sub-cârmuitorii, de o cam dată nu 

însuflaţi nici unii prepusii ; ; sunteţi în t6tă siguranța. Dacă voiţi 

să şedeți câte-va qile la: fabrica de sticle, potii să vă aședii 

fără nici o temere. Nu vă „poti însă garanta deva putea
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trece peste hotară; De voiţi a face acâsta mai. curendiă, altii 
chipă nu seiti de cât să vă duceţi pe drumuri! lăturașe, până 
Ja Focșani; și de acolo: să treceţi. în țâra. Muntenâscă. : : 

X. 

„Ne culcarămii în camera ce ni se destinase. 
“Ospătătoruli nostru se numia Costake Bălășescu ; D- -deii: să-i 

facă țărena ușdră! căci nu „arătă a “murit sărmanulti de epi- 
| demia holerei ! : o 

— Până aci ne-am strecuratii bine, diseiti amicului mei. 
Dacă noroculii ne va fi tot aşa de favoritorii până în capetulii 
odisseei. nostre, vom putea dice că suntem născuți intro zo- 
die fericită. a NE : CI a 
„— SE nu ne felicitămii așa ae: curenăă. Cine scie . caprițiu- 

zile hazardului; Până nu ne vom vedea: trecuţi peste Milcov, 
de pericol nu. suntem: scăpaţi. | 
"— Eă speri 'că vom scăpa prea bine. Avem să trecemiă 

prin : locuri totii nebăgate “în s6mă.: Dar pe mine. mă îa- 
încurcă numai uni lucru : nu cunoscii drumul până . la 
banci. PICE ai SE o 

— Până acolo îl cunoscii. eii, ,.dise amiculă, meii Balș. Mam 
dusii de multe ori-]a: Panciii, căci. tatal mei avea vie acolo, 
și mergeamii mai în tot anuliă. 

—— Dacă e' așa, mergemii bine ; „căci de la bancia la Focşani 
cunoscă eii drumul. : 

Convorbirea căta. sto -scurteză. Căci audindă sgomotii în 
odaia de alături, cunoscurămii vocile iubiţiloriă noștrii Sub- 
cârmuitori. | . , , 

— FĂ, al ăraculuă: pehlivani ! dicea unulii din ci. “ Audital 
curagiii la dânșii ? . sg tragă ei cu pușca chiar în mijloculii 
satului ! . 

— Şi astea 'tâte, pentru ca.să ne dea de Jueru. -Dar, adecă, 
între noi fie vorba! cam avea. și dreptate - bieții băeţi. Sub- 
ofiţerulă s'a purtată cam răi. Intâiii că el, dacă avea ordine 

.
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„ca să nu lase pe: tinerii de la ..Paris'să.vie în țără, trebuia 
'să-i fi oprită. chiar la. graniţă, şi să fi stată să-i oprească chiar 

de acolo. Al douilea că,.dacă a văqutii că se opunii dea se 
întârce, trebuia să cumpăniască posiţia unor caractere: hotă- 
rîte ; mai alesii că pentru nisce asseminea Gmeni, cari nu 

puteaii fi considerați ca făcători de rele, trebuiau luate alt-felă 
de măsuri, 

'— Dar să lăsămi asta .de-o parte. . Haide să facemiă cata- 

grafia. lucrurilor lor, Eată :două “geamantane și trei săenșori de 
voiagiii. Nevoe mare nu avem ca să vedemii ce:coprindiă; 

„cheiţele lor 'sunt aici. Bieţiă băeţi, p'aiă: „avută timpă 'să- i ia 

-nică cheile | 
-— 56 vizitămi- întâiui sacii.., AI eată nisce “hârtii. Bună a. 

Eacă chiar paspârtele lor; despre numele lor.suntem. asiguraţi 

acuma, Putem dice că-i avemi ca prinși. Fără pasportă, Nem- | 

ţii, cum X-ar prinde, X-ar -pune .la dubă..... O! forte sigură. 

Mâine dimineață să :dămii de; scire la :vama, Nemţescă; 

— Adecă, 'dăă! par fi 6re mai bine să-i lăsămi cu 
D- qeii? Cine scie! Pâte că. sunt băeţi buni. Adecă de ce 
s6 punemiă atâta dușmănie şi stăruință ca numai de: cât să-i 

ptindemii ? 
— Esci nebuni. Dar eredi + tu că dacă .X i-am prinde, iam 

căpăta mnulțămită -de la. guvernii ? -.. .. .: : 

— Ce mulțămită ? O:să ne facă Pitari,: cel. multi „Medelni- 
ceri. Ce mai lucru ! - Ri 

— Măcar 'atâta; “atunci avem ! dreptă să întrunit, între ale- 

„gătorii! ide deputați. -- Da | 

— Dă-o la dracu de: cinste. Bă dreptă 5 :s6 Si spună, nu! ipuiă 

-nică 'unii: temei 'pe ranguri. ..Pe 'lângă “asta, sunt siguri ;că 

“peste 'dece ani cu: decretele: de boierie avemii se.ne.. dipimii fe. 

”restrele. a 

— Asta e vorbă... dar ian să mai vedemii. ce mai ai aora- 

„ nişoriă în borfele lor. | 

-“Incepură după acâsta a număra „veste, “pantaloni, „cămăși, 

“şi alte mărunţişuri ce puteaii să;aibă: nisce studenți. „ADOL..0- 
pn.
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„.norabilii  Sub- cârmuitori. găsiră. cu calea le împărţi între ei, 
„Pentru ca să nu.mai osteniască curierii. a le. duce. pe la Iași ; 
"lucru ce li s'a: părută fOrte legitimi. 

XI 

EI 
Abia .se crăpase de. diuă, și audiiii bătânaii iu. forestră Eă, 

.celă întâi, mă deșteptaiii, şi văduiii că era a ospătătorul, nostru, 
:carele ne îndemna. să: plecămii. 

Sculaiiă pe camaraduliă mei, carele „avea. “poftă « să se mai i Je- 
- gene în visuri. In mai puţină de dece. minute furămi gata. 
Luarămii dulcâță și cafea negră după. tabietuli. boierescă, eși- | 
-rămii afară, diserăinii adio d- lui  Dălăgese, și me urcarăm'i: în 
echipagiulti nostru, E Iaca „a 
„Era o di forte. frumosă. Dacă nu. ne-am: fi aflată în conâi- 

țiunea de proscriși,:: am fi disti. că. facemii.. o călătorie senti- 
mentală, -0 partidă de plăcere. Afară .de, frumuseţea cea veselă 
“a dilei, apoi ne bucuram și de.0 cale desfătătâre : treceam nisce 
delurele” și. nisce .vălcele: adovnate cu. păduri sai cu 'dumbrăvi, 
care înfățișat nisce adevărute grădini naturale. Ei. adesea că- 

 deam; în'estasea.. încântământului ;. și -une-oră așa eram de cu- 
- fundatii în rheditaţiunile mele poetice, în cât uitamă că mă 
“aflu lângă. unii . „amică prosaiciă, Și de.o natură cu. totulii di- 
ferită de „mea. “ . .. 

" Pe ăpiâpe.. de. apusulii sorelu, -2 ara. ajunsă. în,  Panciii, 
„+ Atestafeste unii orășelii, -ca și, Odobescii, . situati între d6- 
To coperile cu vii, Locuitorit.-sei. sunt în „genere proprietari 
ai viiloră cari le cultivă. Orașulii acesta este prea veselă, nu 

- numaiă. pentru posiţiunea lui cea -pitorescă, dar și prin locui- 
torii sei. In adevăriă .vinulii care să vârsă pe acolo „cu. atâta 

“îmbilșugare, care: se găsesce atât de eftinii, a comunicată 10- 
cuitoriloriă o umore de-a pururea. veseli, . Ori. în cotro de .în- 

torcă, augi lăutari cântândă şi. Omeni jucânaă ; melancolia sait 
întristarea “n'aă locii -de ospătare. pe aici, — chiar de se a- 
rată câte o-dată, trecii. ca călătore, — trecii precum -ire- 
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ceamii noi atunci. Cu drepti cuventă s'ar crede . cine-va în- 
trună oraşii mitologicii, între - Satiri, Faună și fii ai deului 
Bacchu. , a. i 

= Am trasă la o cârciumă, care avea 0 odae comună. pentru 
trecători, cu tote că în ironie se numia Oteluli “Veselici. 

Cârciuimarulii ca omii de omenie, ne oferi. 0 cămăruţă care 
o păstra pentru persone de consideraţiune. O mesuţă albă, 
două scaune de teiii, două! paturi rustice - asternute cu 1 Score, 
forma totii mobilămentulii camerei n6stre. a 

După cât ne informarămii de la unii băiată intelientă al. 
otelului nostru, în Panciii locuescă și câţi-va boeri - bogaţi. : 
Cunosceamu câte-va nume 'de ale persnelorii ce-mi. numise, 
și voiami să mă ducii să le daii visită; dar amiculii: meii, cu 
o prea dreaptă înțelepciune, mă: Opri, pentru ca:să nu dămi 
hbhănueli. N , . DOR ., 

“Ne închiserămă în camera n6stră,. Găsindiă cu cale a ne face 
toaleta pentru a dona-di, aşa precum hotărisemii să plecămiă 
prea de dimineță, — ne puseserămă ca să ne rademii. Cama- 

“radulii mei, pentru ca să se facă necunoscutii, își rase mustă- 
ţile ; Și, ce e dreptulu "D-dei, se: făcuse - forte urită. "Băiatul 
care ne aduse apă caldă ridea de 'nu: mai „putea; rideamit şi 

eii ca 'să-ă facii plăcere. a 

x,    . DODI ISP - : iai 

Dar, eii, din când: în când scottumi- po Blat Sie 
— Cine este Poliţaiii -aici ? îl' întrebaită. iai 
— Poliţaiii ? dar ce' mâncare e asta? 

“Și diavolulii de- băiată începe a ride, țiindu-se ' cu mâna de 

inimă. El nu-scia:ce :va să qică polițaiii, și nică: audise ase- 

menea cuvântii.: După ce-i explicaiiă, îmi spuse curatii că de 

' asemenea slujbaşi- primejdioși i-a. ferită Dumneqeiă.: 

— Dar măcar Privighetori (sub-cârmuitorii) nu aveţi? 
— Ba, Privighetorii „avemii. El şede chiar peste drumii. 

Dar 'acuma nu este acasă. E, dusii ca să ridice Plăieșii,
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-*— Ce să facă cu Plăieșii? :.: e i mită 
"— Ca să păzească, țera, de buntușniei:.. cil 
“Și iarăși începe a ride, soăvpinându-se | la câtă. : i 
—, Ce buntușnici, măi. băete ? ei pi i 
— Sciii eii ce mâncare. or:fi?: pote că; sunt boieri: de; cei 

care- ȘI radă muștăţile. - ; | „e ARIE 
„Și ar ridea diavolul de băiat. | 
:— Și .sunt pe aici buntușnici de. aceia ? ee 
— Ba ne-o feriti Oamneșeli ! Ei sunt numai la oraşe mari... 

„Aici n'aă ce căuta. pa 
„.— Și-ce-or să facă Pltreșii aici? De ERIE 
i Așa... „0 să-i ducă la Focșani, pote 4 că să vie „pe: acolo 
buntuşnicii, ...... aa az o 
În mijloculi glumeloră . acestora. noi :.ne. raserămă.. “După 

acesta diseiii băiatului că: până ce-or veni Plăieşii, să ne pă- 
-zească de buntușnici, pentru ca să-i , dămii ună bacșişăi | bună 
„a doua qi. pa a 

lar diavolul de băietă. eși  nohotindti.. tt 
* Cu chipulii . acesta, -aflarămii. că suntem în față cn .reșe- 

„dința” sub-cârmuirei, şi că se concentraăă: Plăteșii la Focșani. 
Avurămii subiecti desțulii de importantii, “pentru ca să con- 

versămă o bună parte din n6pte. Ingrijiri Și temeri destul de 
„ naturale: ne. Cuprinseseră. Cu tâte acestea, încreduți în: zodia 

nostră,, „cea: fericită, adormirămii în fine cu cea mai mare: li- 
- nisce. suljetâscă. a 
Pe: la: medulă nopței, mă deşteptaiti întruni. răenetă. Des- 

i chiseiii . othil, ş Și vEduii pe camaradulii meii în picidre,;în mij- . 
“locul camerei. ai, 

„ — Ce este, frate ?. NE 
—,0 secătură... am visată, că mă: 'băteamiă. cu Pr; și 

am sărit, fără s6 sciăă can, în, mijoculii, casei. : 

— Nu-i nimica : i-om spune, mâine diminefa și - Vom, face 
să riqă, . i, 

"Ne culeariimnii iară șI și ne legăinamiă. după-acâsta în visuri 
deliciose.,
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Când a răsărită stâoa dimineței, băistuli otelului după or- 
dinulă ce-i dădusemii, veni de ne deșteptă. Ne spălarămii, ne 

" gătirămiă, băurămii câte: unii pahară de. apă cu zahării în locii 

de dulesţă, și plecarămii puindă unii sorocovății (sfanţii) în 
mâna, băiatului nostru. EI sărută: moneda, și rise cu o poftă 
nespusă. Dai ai , 

rrecurtimii încă câte va dâluri și vâlcele, până să eșimii din 

podeoria Panciului. La cea de pe urmă vale.ce aveam a trece, 

ne coborirămii, fiind-că era prea răpede. [)e acolo se desvălia 
înaintea, ochilorii o panoramă de cele mai grandidse. -. 

-Șesulii Siretului, împreunatii cu şesulii Putnei, înfățișaiii o 
câmpie nemărginită, prin care se vedeai licărindii riurile acestea 

Ga nisee şerpi de argintii: Sa 
Satele, presărate pe ici pe colea; turmele. de vite, risipite 

în tote părţile; plugurile date .pe brazdă prin locurile cele mai 
mănose; splendorea. în care tote păreaii a. străluci sub radele 

aurite ale sorelui de primă-vară ; tâte acestea înălțaii sufletulii 

măreţii al poetului și al omului de inimă. lar .departe spre 

miadă-dqi, departe ca la două poste, se zăria uni punctii dis- 

tinetivă, unii globii scânteietorii ce eșia dintr'o negură subțire 

ce ploua peste orizont; acesta părea a [i unii ce cu totulă 

fenomenalii. Intrebândii pe unii. (Branii trecătorii, aflarămii că 
ceea ce se vedea era -turnulii unei biserici din Focșani.. Prin 
urmare de aci vedeamii distanţa ce aveamii de făcut. . 

"După ce ne coburirămii de vale, apucarămii calea, locșani- 

lor peste șesulii întinsii- și nemărginităi, pe care-l admirasem 

de pe deali. 
Caii noștrii mititei și iuți, ne duceată în trâpădulă cel mare, 

- ea când aveaii nerăbdare de a ajunge mai curând la locul 

destinatii, pentru ca să scăpe de noi.: Nică căldura, nici pra- 

ful, nu ne supăra: admirarea naturei, risetele și glumele 

| - 16
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acompaniaii sufletele nâstre.:Ne 'credeamii:într'o adevărată că: 
l&torie .poetică,. într'o: adevărată: preumblare de petrecere ; 
uitarămă * că - eram proscriși, dacă - o împrejurare -ne-aştep- 
tată nu ar fi veniti să ne aducă aminte de situațiunea 
n6stră. 

Se vedea Focșanii ca la o jumătate poștă înaintea n6stră, 
“Ne opriserămă pentru câte-va momente, ca să mai resuflămii 
caii, sub o salcie mare și pletosă ce era în marginea drumu- 
lui. Atunci, uitându-ne îndărăptii, vedemii o trupă de călăreți. 
cari veniaii destulă de tare. Nu ne închipuiamii. ce putea :să 
fie, și nici cutezami a. întreba pe uni. trecătorii ce-se oprise 
o-dată.cu noi sub 'salcie. . . . N 
„— Ce sont, des hommes arms, qise camaradulii mei, care 

avea vederea mai bună.: . . a 
— Nu creqiă, diseii eu. ri 

„-— Fără nică o îndouâlă, adaogă .elii toti -în: limba: fran- 
ceză. Fată se vădă puscele lor lucindii la radele. sorelui,- i 

— Dar ce dracu, respunseii, de .unde .să-.fie- cavalerie 
pe aici? . DL II aaa E ae 

— Plăieșii..... eaca Plăieșii, dise trecătorulii nostru necu- 
noscutii..... Breee ! da mulţi sunt: par-că treciă peste sută. . 
„— Ce Plăieși, ne spui, fărtate ?, . po, 

: — La Focșani de aseară încă se aștepta să vie nisce Plăieși 
de la: munte... pentru buntuşnică. | ie 

— Partons ! dise camaraduiii me, i. a 
Ne aruncarăim în trăsură, și deterămii biciti cailor, cu tâte 

că ei stăruiamii să mai stimii ca. să mă -pot uita la cavaleria 
plăieșescă. a i : i 

3 

„„— Fuga e rușinosă, dar e sănătosă ; dise camaradulii mei: Nu e timpi de făcut. poesie.. Cine scie? bote că aceștia vină: 
chiar după noi; mai alesii că scim încă de le Panciii despre. 
întrunirea Plăeșilor. n: m ol 
„—"Dar Gre nu cam-va.se pelrecii în ţeră încă ceva lucruri! 
seri6se ? Nu. cum-va a proruplii ceva. răseâle prin districte ?; N'ar fi mai bine Ore, ca în :locă de a. căuta să fugimă, să ne: 

îi Smpe 
LIIRiI sate
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mai ;oprim;: 2. Ei:nu-mi:"potiă :6xplica :: Cum” așa fără de. cu- 
Ventii, aceste. rădicări de 6meni armaţi ? Pote că. este cevă 
-u—=. Ori-ce și: ori :cum .să: fie, trebue. să grăbimi + să ajungea 
în Focșani, ah ici Ma 

  

ii „i i ai „i 

Su dlalast-fela de. convorbiri și ipotese, mergândiă : răpede și ui- 
tându-ne mereii. îndărâptii la călărimea care părea a se ținea 
de.-urmele:nâstre; intrarăm în Focșani. cn i 

Cu tâte că nu aveam nici uni felă:'de răvașii de 'drumă, 
nu: întâmpinarămă însă : nici o împedicare ; - fiind-că Focșanii, 
ca tote orașele Moldovei, nu aveail „aici aă Până acuma) 
bariere. | 

; Traserămi. la o' cârciumă păcătosă, ventru ca 'să' fim mai 
puținii expuşi de a fi:luaţi 'la ochi: de Poliţie, 'saii de spionii 
săi. î.Intr'o mică cămă&ruță mobilată. cu unii: singurii. pătuţii, | 

așternutii: cu o singură rogojină, aduserămii tote bagasele 

nostre, :.: re ie 

Duipă:o jumătate de: oră, timpii pe care-l hitrebuințarăiat 

ca să ne facem toaleta, eșirămii ca să mergemi să vedemii în 

cotro: vom: apuca. Nu: eșirămii. încă pe portă, şi:eată că vedem 
mulțime de poporii grămădindu-se la portă. Cauza acestei gră- 
mădiri era ca să „vadă. “Venirea ' blăieșilorii, cari intra în 

OTAȘĂ, ai 

i Acestia .€raii simpli țărani, venători:de la munte. Armătura 

lor consista în flinte țărănesci, care de și proste și cu cremeni, 
„ însă :sciii a'culea ursulă : cel puternicii și şoimuliă cel iute. 

Costumulii 'lor. era :miai uniformă :: sucmane 'saii: zeghi albe, 

nădragi 'saii ițari de lână albi, căciuli de die sai pălării. Caii” 
lor, de tote culorile, eraii în genere mici dar iuți și petroși.. 

La :oblâncul  fie-căruia, : atârna: o traistă cu. merinde. Scopula 
întrunirei. lor era, precum aflarămii, pentru :ca: să dea :mână. 

de. ăjutorii : Prefectului spre a comprima. ori-ce revoltă S'ar. 

arăla unde-va
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Tipa G care o “regusernăi era ca de o sută de Înșă, tot unulă şi unuli, voinici și 'spetoși, cata și buni „pentru, oră: -ce tre cabă mai bună, a 

   
“- După ce asistarămii la! acest spectacolii, “ eşirămă pe sili, fără a sci în colro apucămi și fără a cuteza să întrebăm “pe cineva, ii ” e In adevării camaradulă meii nu venise „nică o: dată prin Focșani. Eii 'cu vre-o doui-spre- dece ani în: urmă. trecusemii o-dată pe aici, dar nu-mi rămăsese în: memorie mai nimica. Sciamii. numai că este 0: 'gârliță, care se chiamă Milcovul, care făcea hotară între ambele Principate, ș și că pe acolo. trebuia să trecemii la Munteni. . 

: E avuseiă negligenţa a eși fără schimbâre de toaletă: “ eram într” unii surtuci » negru și'cu'nisce boiforți lungi, care cam bătea la ochi. Vedeam: că: se cari: “uita” “lumea la mine, “dar nu-mi închipuiamii că m'ar fi pututiă recunosce' cine- -va:; „mar alesii că nu sciamă pe atunci să: îi avută , euboscinţe prin: a cest orașii. 

După ce am trecută maj multe strade în dreapta și în  ștâiiga, căutândiă mereii ca să: “dăm peste” gârla Milcov alui, ne pome- nirămă înuo stradă, care după bogăţia! prăv văliiloriă ce: avea, dam cu socotâlă că este strada Principală, a orașului. Ne în- douiamii însă dacă pe aici puteam da de Milcov. In nerăbda- rea mea de a mă informa mai curândă, intraiă înu”o' prăvă? lie, lăsândii pe camaraduli meii în stradă, 
Uitându-mă prin prăvălie, mă gândiiă îndată ce ași pu- tea să tărguescii, ca să mă potiă” da în vorbă cu băeţii ce'mi recomandaă marfa lor, Ceruiii o pereche de mănuși. "— ALL nimica, domnișorule ? | mi — Nimica, r&spunseii, i A — Poftiţă mănușă glaces ? Ma — „Nu, » frăţiore ; „mănuși de: voiagiăi. - ..- 

Dara 

y 

   . fe ij pui ul SD EI cli Voatleia Srtiza
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IT, oluţi mănuși. de visită, sati de. bal?.. 

"— Nu sciti juca, răspunseiii. 
— Domnul -e străină ? 
— Dă-mi mănuși, măi frate, și nu-mi totii lua doprosă. 
— Domnișorule, dacă-i trece la Munteni şi-i vedea că-ți 

iati doprosăi, „să scii că se chiamă tacrir, 

iată Porte 'bine-. .. “oltira păralele.. a E o eta 

— Aulţămimiă Ce 

       
ate , - 

j, da  domnișorule ; adinenoră! a: trecuti spre casă. pa 

„= Departe, e casa? aa SE e 
"— VE voii arăta-o îndată. i Ra 

„Eşindă cu mine, până în scara prăvălieă, 4 îmi spuse să merg 

tot: la "vale, și după ce. voii, trece podeţulii- Milcovului, să apuc 

la. stânga. După, aceste. indieaţiuni găsind pe camaradulii mei, 

apucârăm. calea arătată, Ea Dy anii ol. ASI 

Cum. trecurăm podețulii, ca când ca când nG[iă unii aerii de răicore, 

"Gu tote că sorele era destulii de ferbinte. 
=. — A! acum. putem; răsulla în siguranţă. 

a „De, ce? mă întrebă camaradulă mei... ;........ 

puii Fiind că am trecut în jera Muntenescă.. , 
- =. Cum ? unde e hotarul ?-. tu i PE 

i — - Podeţuli. care. Pam trecută. Acima să întrcbiimăi do omulii 
câre ne trebue ? ip pi 

„i 

  

s 

    
Fără multă bătac de can, "vemericimi casa. căpitanului 

-Şonţu. zi 
Cu acâstă onorabilă personă, eii avusernii „vechi relațuni, 

dar nu ne cunosceamii de, cât. prin. corespondenţă. : 

Întrândii în casă și spunându-i de numele mei, ne imbră-
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țișarămii ca nisce vechi amici. In scurte vorbe îi .spuseiii îm- 
prejurarea ce mă aducea, și se felicită de ocasiunea ce venia 
a mă putea îndatora. El mă încredinţă că cât de curândii 
vom căpăta pasporturi și trăsură ca să apucămii calea spre 
Ardeal. 

-.. . Amabila sa consortă, încredințându-se că: noi nu mâncasemii, 
cu tote că era pe dupe ora prânzului -Focşeneniloriă, -ne. îm- 
provisă forte răpede unii prânzii deliciosă, ....:.. - ae 
„ Ne aflam într'o expansiune de fericire : cu “toții.” Ei, și. cu 
camaradulii mei, uitaserămii tâte temerile; îngrijirile. și bătăile 

„de inimă ce le suferisemi până auci.. Ospătătorii . noștrii, din 
partea, lor, ne mărturisiati totă fericirea lor că ne-aiă «pututii 
vedea în casa lor, Convorbirile, : de. oiparte și de alta. --în- 
tre - risete și glume, .. curgeaii mai. mult. asupra evenimentelor 
politice. : e PD Ie ACR Co a a 
giDar în mijlocul veseliei care ne delecta, vădă de o-dată pe 

“Domna Șonţu. sculându-se cu fața schimbată, și mergândă. ră- 
pede spre ferâstră, .. .. i cpu te ee 

— Vai de mine? ce. să fie 6re ?.dise ea..: Ce caută: 6re 
Dorobanţii ăştia ? . - re 
— Bună! diseiii eii. Te mai. miri? se înţelege, că pe noi'ne 

caută. Dar spunele, te 'rogă,. cucână,.să nu ne supere, căci. șe- 
demi la masă. | ERORILE aa 

Atât camaradulă meiă, cât și 'ospătătorulă nostru, se . scu- 
lară răpede de la masă, palidi la față şi deconcertaţi. Eii însă, 
nu mă mișcaiă până nu terminailtă de mâncatii piciorulii unui puii friptă, cu care mă ocupamii, i ra 

Căpitanulă Șonţu şi cu soția sa 'eșiră afară, şi se 'puseră' în vorbă cu Tistulă de: dorobanţi, carele. era.:.la: 'scară.:; Eă îmi aruncajii ochii și văduiu, de pe ferestră,. tOtă : curtea . ocolită, pe din afară, cu. Dorobanţi armaţi - cu: pusci și cu pistâle la brâiă. CRED Ie Ec E ANI DI ICE e 
Dâmna Șonţu, palidă la față, intră în casă și, frângându-şi 

“ mâinele, cu lacrimile în ochi, ne spuse. că Dorobanţii. aii .or- dină să ne .prinqă. ati ibiza 

pe 

cat 
fi 

ri 

Nera Nara 

  aid 

OLE Ii ee
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XVI i 

„.— Și de ce âtâta supărare. domna' mea ? “Te rogii porun- 
ceşte. o câlea nâgră,- căci e cam de mult «de când n'am mi- 
rositii acestă băutură. :: „i Na aa 

Cat despre Dorobanţi, nu vă supăraţi. -Eii. voiii face ca în- 
dată să vă scutâscă de a-i vedea,  -:: i ci. 

=..D6mna Sonţu 'eși ca să dică să aducă 'cafea. 
2 EX. lueru dracului ! qise D. Șonţu intrândii.: ii 
-i:— Ce spune Tistulii de Dorobanţi ? îl întrebaiăă. a 

r'— Spune că Ispravniculii de la Moldova, urmărindu-vă până 
la casa mea, a venitii la Isproxniculi 1 nostru Și a mijlocit ca 

să vă prinqă.. Da pi SI 
: Camaraduliă mei, luândii de o-dată unii curagiii demnă 

pentru împrejurări extra-ordinare, scose capulii pe: ferestră 

şi strigă pe Tistuli de Dorobanţi întăuntru. - : 

Eu îi diseii: bravo! 
„-Tistuli întră şi ne salută cu politeţă. : : *: 
-—. Pe cine căutați voi ? îl întrebă: camaradulii mei. 

— Pe D-v., Domnilor. ia 

--— Dar cine suntem noi? Scii D-ta ? 

„t<— Toemai -fiind-că nu : vă scimii,. domnilor, + voimii să facem 

cunoscinţă. * - EU 

— Esci unu obrasnicii. Nu scii tu că ai a , face, cu unii omă 

care e rudă cu Vodă al tăi? . .. a 

jin— Nu seiii; Domnișorule, - dar mă bucurii că aflu de acâsta. 

Porunca mea 'este asta :: SE rădicii-pa doui boieri ce ai „ve- 
mitit:la D. căpitanii Şonţu, şi să-i. ducă la D.. Ispravnic. 

— Cine este Ispravniculiă vostru ? 

it-— D.: Scarlat Filipescu: - pa 

-i0—. EX bine, dute şi-i spune că aici este unii Balz.... Balș, 

auditu-m'ai ?: - a 

-— Am auditi, domnișorule,
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“—"EX, dacă al 'auditii, dute şi:i spune ca să vie D-lui aici, 
de are poltă. să facă cunoscință. Eşi afară. .. ... inta mai 

;:'Tistuli: se -întârse milităresce la: stânga împrejurii şi eși. Ei 
. începuili a "ride cu hohotii, fiindzcă în intervalulii. acesta; pi îmi 

băusemii cafeauă: şi eram prea mulțămitii. de mine. Astă da tă, 
faceam'haz. îi o. ' e cu 
ies Bravo, arnicunt: 1 mei. Balş: bravo 1, Aa art place să 18. 
văd: mare la: inimă,: măreți în. nenorocire. iii e ad 
— Ha, ha, ha) a a pie io 
“ Ast-felă ridea' camaradulii mei. -.. . .- : ina 
"Nu trecu unii. pătrarii . de oră, și vădurămii pe Tistulii - -de, 

Dorobanţi întorcându-se. După ce întră în casă, amicul Balș) 
îl întrâbă : 

— Ei! vine Ispravniculii ? 

— Nu pâte veni, domnule. A disă că nu te cun6sce ; şi cu 
tâte că doresce să te vadă, dar dice că mai bueurosii ar 
vrea să te vadă pe D-ta mergândă la D- lui ;.' mai alesii că e 
după masă, și încă nu e îmbrâcatii. 
-—' Este unii. omă obrasnicii. ispravniculiă : p- tale, „întele- 

su-m'ai ? m, NI arti 
— Domnule, mi-a poruncită ca să nu: mă dear de Dv, : 

până nu veţi merge acolo. .. e: a e i 
"— Cu atât mai” multă! 're poltescii si să mă aştepţi: se 
“— După 'acâsta"ne' consultarămii ce trebue facem. . -:: n 
-— Fă, lucru - dracului ! : qiseiii, Intrarăimii în cursă tocmai 
când ne credeamii mai :siguri. . : . ini 

__"'— Asia e vina D- -tale, îmi. dise camaradulii meii. Dacă nu 
eșiai in botforți: pe uliţă; dacă nu te:duceai să- -i cumperi 
mănuși ; dacă nu te puneai:cu limea la: vorbă, nu .ne-ar: fi! 
simţitii nimeni. Poftim: acum ce- facem ? | Di Lia 
"— 1 faut avaler la pilule. îi. RN 
- Camaradulii meii se făcuse! TOșu ca :unti 'racii: fertă flind- -că) 

avusese poftă să se mânie pe mine. Il lisaiă să.se:mai lini-! 
ștâscă. După acâsta îl făcut să înțelegă” că vocea înțelepciuneti 
ne dicteză să ne supunemii sârtei. :El'era: de idee că:să.ne: 
opunemi ; ba încă, cu uni „pistolașă : ce avea în buzunariă, 

C
i
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dicea "căi vine: să dea' în Dorobanţi,:.pentru ca să. facă „pe 

ispravnieculii să. vie la: noi.::să vadă: că. nu suntem hoţi. -: | 

“ După ce însă” îi. demonstraiii că eu. pistolașulit acela 'era cu 

nepitiriță: să oitermineze trei- deci de:Dorobanţi ce împresuraii: 

căsa 'că: în“'fine; și' Dorobanţii avea pistole şi pusci cu cari: 

ar fi fost nevoiţi a se servi, amiculii meii inţelese că eii eram. 

măi înțeleptii.! Cu: tote' acestea: nu 'se putea împăca cu ideea 

ca să mârgă până la Ispravnicii escortatii de Dorobanţi ca unii. 

criminală: asta nu-i venia nici de cum la socotelă. Dar, in 

cele de pe urmă, îl luaiii de. .braţii, şi. eşirămii:: amândoui în 

curtea ' Căpitanului Șonţului, după ce ne Iuaritmii adio de la 

consorta sa. ca 

e XVI 

--După ordinulii Tistului ce; era lângă noi,: toți. Dorobanţii se 

întruniră la portă,. și acolo se, împărțiră în două Linii puin- 

du-ne pe noi la mijlocii. . Sa ae 

Se adunase o mulţime de lume, ca la unii  spectacolii. May 

pe tote feţele celor: ce se -uitaii la noi se vedea întipăritii unii 

aerii de compătimire. De o dată îmi veni ideea că acâstă lume 

ce -ne  privia,: necunoseândii împrejurările. nostre, putea ca 

să-și închipuiască că suntem nisce hoţ. .:De, aceca : mă adre- 

suiii către cei ce erati mal de aprope, și diseiii. în glusii tare. 

;. —Nu suntem. criminală, 6menă; buni !: Suntem nisce. culpa-, 

pili: că ne iubimii -prea mult patria: - 

—  Suntemii boieri și fii. de. borer, adaogă camaradulii meii.. 

Vistulă ne dise cu binișorulii că: ar: [i mai. bine să tăcemii, 

căci :alt-felă ne punemii în posiţiune 'ridicolă. Cam avea drep- 

“tate 'bietulii omii; dar cu t6te: acestea, în :aprinderea nostră,. 

îl «tratarămii. de unii omit. r&ă : crescuti, de - brutală, — mi se 

pare: încă căi eumaraduli , meii îl. dărui și. câți-va măgari —.; 

„ri NR ISA a PDA ta ii Da ta „ii “iu pata 
, “
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fiind-că dacă punea temei pe cuventulii nostru de on6re, noi 
ne-am fi- dusă. la. Ispravnică şi fără de escortă... -., -..i 
“ Certându-ne ast-fel cu Tistuli de Dorobanţi, intrarămii în 

p 

  

curtea! domnului Administrator, -. A 

DN a ag 
XIX. a 

Casa, în car: locuia acest importanti personagiii, era a casă 
cu două rânduri. Introducendu-ne pe uşa de intrare a rân- 
dului de josii, vădurămii la stânga scara care urca susti. La 
capătulii de susii și la cel de josii al scărei, eraii postați câte 
doui Dorobanţi armaţi. Acestia, la înfățișarea nâstră, întinseră 
puscele spre noi, și strigară ca să stămii pe locă. Nu: aștep- 
tarămii multii, și de o dată ni se arată în capulă de susii “al 
scărei unii omii 'naltă, carele, de și îmbrăcată întwună halatiă 
lungii, dar după figură îmi aduse aminte de tipulă faimosului Don-Chișot de la Manșa. e a “ „— Ce căutaţi D-v,, domnilor, aici ? . 
— Suntem aduși de Dorobanţii D-tale. - Tia — De unde sunteţi? , a 

— -De la “Moldova. Ia 
_ Aveţi paspârte ?:. . : ie IE 

- — Nu avemiă. e a ii 
-—. Dacă nu aveţi, sunt siliti să vă spunii că trebue să vă întorceţi în țera de unde ați venită. DL 

- — “Asia esle o infamie, gise camaraduli mei, Gândesce la ce. facă, domnule. Administratorii. Noi nu suntem omeni de rândii. Noi fugimii din Moldova de terorismul guvernului de acolo. | , E ÎI Ta a 
— Guvernul Moldovei vă reclamă, şi noi, după Convenţie, suntem datori a vă trăda. .. a as 

:..—- Convenţiunea este pentru făcători de rele, adăogaiă eii. - Și protestămii în numele M. Sale Domnitorului Bibescu, fiind-că noi nu suntem de cât nisce. emigranți politică, pe . cari -nu-j prevede Convenţiunea,. ....-. ceai 

3 

! PAoea azi
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-Y3— Poftiţi -josii. în cancelarie, și .mai-așteptaţi acolo. »- “iii 

Tistulii de Dorobanţi. ne arată o cameră. Intrarămii.. O masă 

de lemnii albii. şi: necoperită, „cu: uniă:: călimariă + fără. condee, 

două laviţe lungi, și două dulapuri închise,', formal tOtă:;mo- 

bila camerei nâstre. Două ferestre despre grădină, care da 

puţină lumină camerei, „eraii îngrădite cu nisce gratii de feri 

forte solide. ir 

Asta semăna mai multii a inchise, de: cât a eancelarie. 

a m a 

  

! ai , ui tă a Țar, 

î. “Ta seritiea posiţinne. în care ne aflami,: nu ne. .trebuea.: de 

cât: sperânţă 'și 'curagiii, două calităţi. sufletesci. pe + care. ])- dei 

nu:le-a împărțitii în'aceeași:dosă între muritori: 

zii: "EX «bine! dicea camaradulii -meii, de vorii .veni lucrarile 

ori. cât-'de răi, creqi că lungi timpii nu vomii suferi; și apoi 

vomii avea drepturi către patriă. . . :i. i i 

— Ce feliii!. diceamii eii,:să ne măguliiă - eu. ideea de a 

ne face martiri? Merci!: ei -unulă- pentru așa titlu nu amii 
poftă, și la așa on6re nu ambiţionezii; iar ideea de a-mi că- 

păta drepturi, o gustii și mai puţinii. Asemine patriotismii, -eii 

dreptii să-ți spunii: nu-lii înţelegi. A servi: patriei, saii a face 

cui-va bine, este lucru prea frumosi ; dar a le face acestea.cu 

copii de .profitii privată, . este egoismiă.. Asta arii fi totii. una 

cu ideea că, dacă 'mi place a'mi ţinea: mâna, tot-d'a-una în 

mânuși albe profumate, apoi să: pretindă : de la: mâna : acâsta 

a-mi. face versuri frumose, fără să-mi bati capul cu : cu- 

getarea. aa at 

Acestii paralelismii parabolică de morală făcu asupra . ami- 

cului mei unii: efectii: mare; căci urmă.a;: ride cu "unii hohotu 

de cele mai voiose. Dar. pe când cugetamii.a prelungi COnvor= 

pirea : într'unii toniăi- mal seriosi, ! ne: pomenirărmii cu 'Tistulii de 

Dorobanți intrând. - ii i a - 

iu “Aveţi. arme 2! i Domniloră. Vă. pofiescii s să le depuneţi. 

Camaradulii meii, carele avea uni pistolașii:. de: , buzunariă;
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se adresă! la: “mine” Și "înă întrebi! în “liinba" feancesă e irchuea 
să- facă. Ei: Si! Spuseiii 's& dea. arma: i aititte iti ““Eli era: de idee; ;contrariă :: nu-T Yenia la: socotdlă ă să se, 1isă 
cu totulii desurmatii. În fine îi demonstrâiii' că. armă ce” ave ea 
nu: putea: fi'de'” nici unit ! “folosi ;: “şi că! dacă. n'a făcută ni mica cu: ea “inainte de a: veni” la inchisore, apoi "după l6te ied gile' lamei, ca: prisonieri, nu puteamii sta: “cu armele” în buzu- narii.--E] atunci îti dete Tistului Şi-i recomandă să nu- -lă perdă; căci: ilă are suveniri. "Iar ei: făcuiă” precumii făcu mai: tărditi hunoristulii Saphir când: Vinditzgretz a "declaratii Viena: în slare de assediii ; scoseiii unii condei de plumbiă ce aveam în: por tofoliulii msii: de buzunariă ș Şi- li deleiit Tistului dicendii : asta, este arma: mea !- . - i A _ Pee ÎI N i pi 
N | e. - Di 

  

“ Tistulă- luă armele nostre, şi ezi: ridendă. Peste câteva ii mute, intră, la noi: însuși administratorulăi, ne mai avendii frică de pornirile- n6stre” belicose. Cu - mare: mirare il vădu- rămii deschidendă braţele sale, lungi şi „uscate, și întindendu- le: aspra nOstră ca să ne îmbriăiţișeze. Ne ceri mi. de. „Scuse, peniru manicra brutală” cu“ care fuserămii priimiți până aci. “Nei spuse că “posiţiunea'” sa: esle! “dificilă şi critică; că isprăvniciilă de la: Moldova stărue” pentru estradarea nâstră, — că ordinele, sale sunt: aspre, — că 'responsabilitalea - să. e mare, =— că-l dore' inima de posiţiunea, n6stră, —și că... a i “Bine; dar până” ce so hotări cui noi n tenniţi asta ai să ne ţii? întrebaiă eu, - ii i "— Allons done! quelle idee! poltimii sustii: Sunteţi: Gspeţir iar nu: prisonierii mej. . ' 
-“Eşirămiă - din- închisârea - arătată, și trecenăii printre“ două: renduli de' Dorobanţi, ce eraii de! la uşa, n6stră până la câ? pulă scărei, ne urcarămii susii. În capulii scărei da. susii mai! eraii doui Dorobanţi, și la ușa salonului alți doui. Administratorul ne „Poli, ș și intrarămii în. saloni..
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„Acolo găisirttmy, pe e ospătătorulă, nostru. „de, „Mai: nainte, pe 

Căpilanul Șonţu, pe administratorul din partea Moldovei, care 

"mă era . cunoscutii, o. damă, „tînără. „care părea a fi. de casă 

și „alte, „câle-va individe. za aaa a 

„După. ce “făcurămii „0, “salutare, generală î în drepta și, în stânga, 

precum se cuvine. la. nișce Gmeni, de societate, : administrato-, 

rul ne pteseniă la “soţia. -sa, la dama - despre. care vorbită mai 

sus. Dar, de. odată i se opri. "vozba. „pe buze, căci nu scia care, 

din noi. era Sion Şi care era, „Balș, Eă, îl, scoseiii. din. ameţi-. 

tură: î, presentaiă, „pe, camaradulii, „mei. Balgi-si administralo-, 

rul „atunce mă. „presintă, pe, mine... zu NI tă 

A Până a nu face, 'cunoseință. mai intimă, cu i persopele din sa- 

Jonii, 'administratorulă din Moldova veni'la mine și mă îmbră-, 
țișă. Ne arăta părerea sa de răi, pentru pasulii ce a. fost si- 

lit să facă. Ne spuse că numele nostre nu-i erati cunoscute 

într'unii modă oficialii; că nu-are nici unii. felii de instruc= 

țiune relativă la persânele nostre; că ne putemii întoree fără 

nici o „grijă în „Moldova,..ş și că garanteză pentru -nesupărarea 

ns Ce 
— Dar "atunci, goi cii, pentru ge săruesel aici? lasă-ne, 
în “pace.” i ai | ma 

— Al asta na, se pote. D-vostră aţi trecută graniţa fă, 

pasportă, şi acesta, este ună: pasi. osânditii de lege... . - 

„Moldova vă reclamă ca supuşi ai sei, și nu. puteţi: eși de, 

cai cu voie și cu. formalităţile cerute. . Isteţulii adininistratorii, 

ne. lua de copii; . credea că cu, atâta. ușurință ne..va face să. 

ne întârcemii în Moldova. Dar, vădendu- -ne îndărătnici, declară; 

cu solemnitate administratorului, Muntenescii că : cere :ostrada- 
rea nostră după Convenţia ce este între, ambele + “țări, și că-l, 

face „responsabilii pentru. ori-ce urmare contrarie. 

“Administratorulă muntenescii, fără a (ice nimica, se . mita; 

în, drepta Și. stânga, ştergendu- se mere de sudore. Dar dâmna 

consorta, sa, trăgendii pe: administratorul Moldovenii : de 9, 

parte, îi șopti ceva și-l făcu să. iasă din, salon. « ...-. via 
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“ Trecuseră.. mai: toţi din salonii: într'o 'odae Jaterală.: Răniă 
seserămii numai not și cu domna 'de:.casă. : Amiculii meii 'se 
preumbla :confusii cu mari 'și deși pași prin -saloniă; '“iar. ei: 
mă pusesemii să faci: cunoscință. mai. de aprope cu dâmnaide: 
casă. ori. ae pe a i itp 

Acâstă: pers6nă, de și nu. prea. frumâsă, avea o figură sim- 
patică, cu o expresiune! angelică. - Destulă de jună pentru :ca: 
să se hucure încă de fericirile vieței, cu tâte aceste „pe -faţa 
ci, pe fruntea; ei; în căutătura ochiloriă săi. dulci şi scânteetori, 
întrevedeamii. 6re-cate suferință . sufletâscă, care-mi . făcea. 0 
întipărire durerâsă, ” E | iai 

“ Abia avuseiii: timpii a-i adresa ..câte-va.. vorbe, și: de odată 
_fuseiii întrevuptii de soţul seii, care intră în salonă. + iii 

Acesti omii era de o natură curiâsă ;'. caracterul '-seii era: 
atât de indecisii,: în “cât „nu. putea cine-va.. conta ' pe -sinceritaz 
lea sa pe buna credinţa sa; -eu-tâte' aceste avea unii sufletii 
prea bună, și în naivitatea sa: mărturisia că .nu sciea ce.-să 
facă cu noi. : i Pt 

Împrejurarea nostră atât de. tare.:îlă pusese :in.:faţă cu' da-i 
toriele sale de funcţionarii și cu acele de'omii. de 'societale, 
în cât făcuse din elă:o fiinţă: confusă și nenorocită. Spre a-lă 
face ca să se liniscâscă,. înainte de „a-l lăsa. să . vorbâscă 
ceva,! luaiii o,vidră ce vedeamii. pe:-piano: și i-o puseiii: în, 
mână, spuindu-i că amii mare poftă să audi unii „vals „de: ale lui Straus sati vre o simfoniă de al6 lui Mozart. Elă luă viora machinalicescc, uitându-se în ochii mei, şi, cu unii su- 
risii stranii pe buze, întonă o arii delirantă din Somnambula,. 

Atunce figura sa cea lungărcţă luase o formă atât de pa- 
tethică şi de' ciudată; în: cât persona: sa: penlru unii poetii'pă- rea funtastică, de! acelea care 'le: descrie IIoltman. în povestile» sale. Dar. sbăăărrn, ..-. poenesce:0 cordă !...- Ei. utunee "luai 

îi. 
    



DIN ANUL” 1848 235 

vidra, și o puseiii la loculă ei. Dar... ce efectă minunati 

ace musica asupra sufletului! Omulii nostru atunce se pări 

mai liniscitii și mai veselii.'Elă se -adresă la noi și ne spuse 
că e gata să facă totă ce-i vomi cere, numai să fie aşa în 
cât să nu se compromilă în ochii guvernului ; căci, ne mărtu- 

risi:că nu voesce să-și perqă postul pentru noi. Noi îi ceru- 

rimă. ca 'pentru ună casă așa excepţionalii. să facă un raportiă 

specială la: ministerii, și să urmeze apoi după deslegarea ce va 

priimi, Eli: priimi în fine-propunerea nostră; dar ne ceru cu- 

ventulă de onore că nu vomi cerca a ne evada din casa sa, 

pe cât: timpă vomi fi prisonierii sei; și pentru acâsta, elii ne 

promise a ne trata ca pe.) nisce. speţi,, iar nică „de cum ca pe 

nisce arest ţi. i ' 2 

: După acâsla administratoruli nostru pregăti a trimite o sta- 

fetă la Departamentulii din lăuntru printr'uniă ; curierii extra- 

ordinari. : 

>*EX, aducându-mi aminte de 6re-care cunoscințe « ce av6mii 

mai de multii în Bucuresci, făcuiă o seris6re către unii amicii, 

amintindu-i posițiunea mea și rugându-lii s& facă ce va putea. 

Rugaiii pe administratorulii ca să trimiţă şi serisorea mea îm- 

_preună cu stafeta.  Administratorulii, luândii serisorea mea și 

vădăndu-i adresa, mă întrebă dacă cunoscii în adevării pe acela 

căruia o adresamii. După ce-i r&spunseiii afirmativă, eli mă 

îmbrăţișă, dicendu-mi că suntemi scăpați. : 

„.=—. Pentru ce. ereqi asta ? Îl întrebaii ei. ; 
72. — Pentru că Costăchiţă Filipescu este unii favoritii alii lui Vodă. 

:- După acâsla, administratorulii recomandă :curierulul ca să 

ducă mai întâiii scrisorea privată după adresă și apoi, stafeta 

la: -ministorii, SI Dia ae „a 

ti - a "XXIII, 

Cu: tote că dăduserămii cuventulii de ondre'că nu vomii: 

cerea a.:ne evada; cu:tote că eram în adevări. tratați: cu 

tâte'politețele și afabilităţile putinciose ;: cu tote. că în LOte mi--
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nutele ascultamii declaraţiunile cele mai: înfocate de dragoste 
de la administratorulii nostru ; cu tote acestea, adeseori sim- 
țiamiă starea nâstră de prisonieră. Libertatea de' care credeamii 
a ne bucura, era mai multă ilusoriă de cât reală. Dacă vo- 
iamii: s8 deschidemii 'noptea ușa camerei nostre de culcare, 
trebuea- să găsimii, aprope de pragulii nosiru câte doui Doro- 
banți culeați dar destepți, cari ne întrebaă cu politeță ce 
poltimii, și ne spuneai că sunt puși spre serviciulii nostru. 
Dacă iarăși deschideamii ferâstra. despre grădină, ca să respi- 
rămi aeră sai să admirămi luna și stelele, — zăriami Josi, 
printre. arbori, lucindiă 6re-cari baionete ce păreaii a fi purtate 
de nisce: umbre de “Dorobanţi, cari se preumblaii sa nisce 
somnambuli. Dacă peste di aveamii pofta a eși la preumblare, 
trăsura isprăvnicâscă, ne ducea ori unde, dar ună. Dorobanţi 
împistolatii ne acompania. pe capră; dacă cramiă pe josii câte 
doui saii mai mulţi, se ţineaii pe departe de paşii noștri, 

Camaradulii mei. atât era de indignati, i în cât îmi comu- | 
nică ideea de a cerca. să fugimii. n E 

— Dar ce vom face cu cuvâitulii de onâre care Pam datii 
ispravnicului ? - " 
— Dat ce face elii cu cuventulii nostru de ondre? Ce în- 

semn6ză acești Dorobanţi pe la -ușele și ferestrele nostre ? Ce 
insemnâză acești ochi de Argus neîncetatii țintiți asupra n6stră ? 
Asta este o insultă, un despreţii, către cuvântulii nostru de onore. 

Camaradulă meii avea cuvânt, în curândii mă încredinţaiti 
şi eîi că cuventulii de. onore ce dedeserimiă nu mai eramii 
datori să-lii ținemii, pre cât nimeni wa pusă credinţă în elă. 
Dar mărturisiiii că ei nu aveamiă curagiulii a pune în lucrare 
asemine cercare, Camaradulii mei atunce mai dise ca să lasii 
treba acâsta asupra lui. 

XXIV. 

Ei, unulii, începusemii a simţi o plăcere în starea mea de 
priscnierii. 'TOLă diua primiamniă visite de la onorabilii focșe-
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neni, cunoscuţi și necunoscuţi, ce veniaii să ne vadă. Afară 

de visitele aceste, de care începusemii a mă sătura, aflamă 

o deosebită plăcere în societatea ospătătorilorii noștri. Admi- 

nistratoruli, cu totii caracterulii seii de omii blasatii, posacii 

şi pessimistii, avea însă unii talentiă minunatii pentru, ViOră ; a- 

deseori îmi transporta. sufletulii în regiuni poetice, cu tonu- 

rile ce eșiaii de sub degetele sale. Amabila sa consârtă, când, 

nu era chemată spre a-lii acompania cu clavirulă, prea rare 

oră cântă singură, cu tote că era destulii de forte în iustru-" 

mentulii acesta. Dar când degetele sale încetaii de a atinge 

cordele, când mă damii în convorbire cu ea, mă punea tot- 
d'a-una în posițiune dea o admira. Educaţiunea. ei distinsă, 

instrucţiunea solidă cu care era dotată, inteligința sa supe- 

rioră, ideile “liberali, . simțimintele sale palriotice și liberale, 

delicateța manierielori, dulceața espressiunilorii în care se re- 

fecta sufletulă sei, făceaii din ea o ființă poetică şi o femee 

forte distinsă.. Dur mai cu semă cu îngrijirile sale minuţiose, 

cu interesuli, compătimirea și temerile ce arăla pentru posi- 

țiunea n6stră, ajunsese a. mă face să o privescă ca unii ade- 

văratii îngerii de mângâere pentru ' sufletele întristate de pe 

acestii pământă. Și putea 6re să fie alt-feliii o nepâtă a fraţi- 

lori Golescă, cărora cu dreptii cuvântii le se dase numele de 

Graechii României? Fiă ca, cetindă rândurile aceste, să-și a- 

ducă aminte cu. fericire de; qilele acele cari aii făcut'o neui- 

tată pentru sufletulă mei! (1). | | 

(1) E timpulă şi loculă să spună aice că Administratorulă, sai pre- 

fectuiă despre care ami vorbită, era răposatulă Scarlati (sai după cum 

îl qicea lumea Charlot) Filipescu. Când ai apărutii suvenirile mele în 

1860, elă credându-se ridiculisatiă prin calificativele ce. damă figure! 

sale, a trimisă să-mi! câră satisfaciune * L'amă făcută însă să se con- 

vingă că nu avea dreptate, ma! alesii că nic! pomenisemiă numele sei, 

17
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XXV. 

„ Mergeamii mai în tote dilele (se înţelege că cu Dorobanţii 
după noi) la grădina publică din Focșani. Acâstă grădină, si- 
tuată chiar pe marginea hotarului ce despărția Moldova de 
Muntenia, era, precum e și astiădi, loculă de întâlnire ală so- 
cietăţei focșenene din ambele provincii. Acolo se daă repre- 
sentațiunile artiştiloră ambulanți ce se întâmplă a trece prin 
acesti orașii. Acolo, la sunetul musicei lăutarilor, în serile 
de vară, societatea. merge. de iea aerii și se răcoresce cu în-. 
gheţată sai cu cafea. Acolo, într'unii mică foişoră, există şi 
ună biliardii struncinatii (acuma) de loviturile bileloră a sule 
de ofițeri ai osciriloră străine ce le-a plăcută a se preumbla 
prin ţările nostre. E | 

Deosebita plăcere, pentru care ne duceamii may cu dina- 
dinsuli în grădină, era pentru ca să ne ocupămii de politica 
dilei. Acolo găsiamii Omeni de felurite colori, și prin urmare 
aveamii ocasiunea a asculta saii a lua parte în. felurite con- 
vorbiri. Afară de chestiunea nâsttă, care pentru momentii 'a- 
trăgea. curiositatea focșeneniloriă, la ordinea dilei era şi ches- tiunea celorii exilați peste Dunăre. 

Lectorii iși aducii aminte, de bună sâmă, din cele ce ami 
spusă în prima parte a suveniriloră acestora, că un-spre-dece 
tineri fuseseră expediaţi din laşi în căruțe de postă, legaţi și 
ferecaţi, sub escortă de soldați, ca să fie expulsați peste Du- 
năre. Istoria acestorii martiri merită a fi urmărită, 

XXVI. 

Din laşi până în Galați, ei avură a suferi multi dm causa bratalităţii soldaţilori ce compuneaii escorta loră. Ei nu fură tratați cu mai multă atențiune de cât criminalii ordinari, când se trimiti la muneile publice. Unii, bătuţi şi stâlciţi încă
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în casarma din lași, avură mai multi a suferi pe. cale din 
causa legăturelorii ce le strângeaii mânele în dă&răptii, din causa 
căldurei de peste di şi a recelelorii de peste n6pte. În ase- 
mine stare ajungându în Galaţi, ei fură încarceraţi iarăși în 
casa pentru două trei dile, până să se înțel6gă adminis- 
trațiunea cu autorităţile turcesci. Acesta făcâudu- -se, ora por- 
nirei se determină, cu marea fericire a arestaţilorii, carii do- 
riaă cât mai curândii să vadă că li se schimbă sorta, sperând 
că brutalitatea tureâscă va fi mai suferită ca cea românescă, 

O barcă militară, din acele instituite pentru paza margini- 
lori Dunăre, cu o companiă de soldați, fu destinată a trans- 
porta pe arestanți la Măcin. Prisonierii fură aduși între două 
şiruri de soldaţi de la casarmă până la porti, și acolo săriră 
voioși în barcă. Polcovnicul Mișinca, care comanda garnisâna 
din Galaţi, fuse însărcinată cu comanda bărcei. N 

Prisonierii cerură voie a lua Gre-care merinde, lucru ce le 
se acordă fără nici o greutate. Amicii bine-voilori din Galaţi 
se grăbiră a aduce ce găsiră mai la îndemână: pâini, Șunci, 
mezelicuri, și chiar o ladă cu vinuri străine, pe. cari văden- 
du-le Polcovnicul Mişinca, își răsucia mustăţile, fiind că-i plăcea 
să tragă la măsea ca toți conaţionalii sei Ruși. 

Publiculii numerosii de dame și de orăşeni ce era pe mală, 
cea mai mare parte cu lacrimele în ochi, assista, la acestă îm- 

„barcare.; căci în adevării nimeni nu scia care. va, fi sorta a- 
cestorii fii iubiți ai Moldovei; nimeni nu scia „unde erai să 
fie trimiși și ce sortă le era destinată ; ba. încă unii sgomotiă - 
surdii se răspândise că aii să fie împușcați chiar pe barcă sati 
aruncaţi cu mâinele legate, în mijloculii Dunărei. Pe timpulii 
de absolutismi și de terre de atunci, lumea credea putinci6se 
tâte infamiele și nelegiuirile. 

Dar când se dete ordinul pentru plecare, când barea' se 
deslipi de mali, se audiri o mie de voci dicândii ună adio, 
care semăna cu unii ţipătă de durere. lar proscrișii se depăr- 
tară întonândă cânțeculii de mângâere alii Girondiniloră, 

«Mourir pour la patrie, 

«C'est le sort le plus beau, le plus digne dWenvie»,
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„XXVII. 

După ce se depărtară mai multă de Galaţi, proscrişii ve- 
niră la unii felii de veselie. Lada cu vinuri se deschise ; 
câte-va butilee se destupară, și toţi ridicară câte unii toastii 
pentru fericirea patriei din alti căreia sinii se vedeai expul- 
sați. Polcovniculă, invitatii a lua şi eli parte la acesti toastii, 
luă cu mulțămire o butilcă, care se întâmplase a fi cu Ma- 
dera, și, puind'o la buze, o lăsă să se scurgă totă pe gâtle- 
julii seii celă însetatii. Nici odată Polcovniculi nu băuse mai 
cu poftă băutură mai deliciosă ! o a 

Dar după toastii veni și pofta de mâncare:. începură a se 
sfâșiea franzelele, salamurile și jambonurile. Unulă din -Pro- 

. SCriși, rumpândiă o pâine, găsi, cu marea sa mirare, o bucată 
de hârtie.. Nu apucase însă a 0 deschide, și Polcovniculii puse 
mâna pe ea. Elii se însărcină a o ceti. Cuprinsuliă ei era: 

«La Măcinii or să vă ducă. Curagiii !» | 
-- Aha! dise el. Asta este adevăraiii. Acolo vă ast6ptă 

pilafii și cușchebacii de cele mai bune și mai gustâse. 
„Aceste dicânai, elă sorbi o butilcă de șampaniă. 

Proscrişii aflâră cu cale a utilisa pofti de băutură: a Pol- 
covnicului ce-i conducea, și începură a-lii îndesa cu butilcele, 
care se vărsa în gâllejulă seii ca în vasulii Danaideloriă. După 
ce-l aduseră în stare de a-lă pune să cânte ca cucul, ei în- 
cepură a delecta. și pe soldaţi. Aceștia negreșitii că eraă prea 
bucuroși ca să imite pe căpitanul loră. Ocupaţi cu destupa- tulă. butilceloră, vislașii făceaii a 'lene datoria loră.. Orele 
treceaii pe nesimţite, şi barea “mai multi. retrograda în lociă de a înainta, ii e 

Uni vântii ce începuse u sulla despre apusii, se opunea şi mai tare la înaintarea hăreci. Polcovniculi, cu tâte că era 
trecutii cu deochiulii de multe butilce ce deşeriase, totuși ve- dea sâra viindi, fără a-și putea da cu socotâla de ce n'a a- junsii încă la loculii destinatii, .
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De aceea incepu a striga cu înjurături muscălesci ca să tragă 

mai tare din lopeţi. 

Barca mergea pe lângă malulii stângă ali Dunărei. 

„Proscrișii puteaii saluta: încă de aprope pichetele de gră- 
niceri români, cari le întorceaii 'salutările cu pușca la umării, 

vădândii epoletele ofiţeresci și bandiera militară Moldovenă. 

XXVII. 

Macinulii este situati în faţă cu Brăila. 

Acestii orașii începuse a se vedea; dar ca să ajungă acolo, 
trebuea să traverseze nu numai Dunărea, dar și o matcă ve- 

chie pe ală căreia mală se află Măcinulă ; și pentru acâsta 

trebueaă celă puţinii două ore, lucru. ce nu-lă 'putuse calcula 

Polcovniculă, carele deșertase atâte butilce nenumărate. Pe 

lângă acâsla, lucrulă era fârte greă, căci valurile se făceaii 

„din ce în ce mai ameninţătâre, şi vântuliă se schimbase într'o 

adevărata vijelie. Soldaţii declarară că nu ai curagiulii a se 
depărta de malii, și a se hasarda în albia Dunărei, fără a se 

espune la uni pericol! neapăratii. Ast-feliii barca. se apropiase 

de Brăila, pe când s6rele da locă vălului negru ali nopții. 

Atunce Poleovniculii nu vedea altii chipii de cât să se oprescă 

peste nâpte în Brăila, şi de acolo a doua qi să irecă pe pri- 

sonieri la Macină. 

Elă se înțelese cu autorităţile din Brăila pentru acâsta ; și 

desbarcându-și prisonierii, îi luă intre pusci ca să-i ducă să-i 

închidă la casarmă. - 

Întunecase 'de totii. Ceriulă, coperitui de nori, amenința a 

pl6ie. 

Prisonierii urmaii cu bătăi de inimă pașii neregulaţi ai sol- 

daţilorii carii îi încunjuraii. Cu tote aceste ei îşi dedeseră cu- 

ventulii ca să se strecâre dintre păzitorii lori. Unii din sol- 

daţi, după cum se crede, eraii chiar iniţiaţi întru acesta ; alții, 

amețiți de b&utură, mergeaii machinalmente, după ordinuliă
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capului lori. Când convoiulă se îndrepta pe ulița .Carantinei 
care ducea și la casarmă, prisonierii, făcându-și semnii, de o 
dată se debandară; eșindă din mijloculiă soldaţilorii, apucară 
fugindă, unii în drâpta, alţii în stânga, care încotro, pe ulițele 
laterale ce le veniaii înainte. ” | 
„Acâsta se făcă cu atâta iuț6lă şi cu atâta dibăcie, în cât mai nici nu băgaseră de sâmă soldaţii. Ună sub-oficeriă însă, 
observând lipsa prisonieriloră, comandă soldaţilorii să stea. 
— Ce este? întrebă Poleovniculă. 
— Ai scăpatii arestanții, dise sub-oficeruliăi. 
— Ce! cum?... cum? După dânșii, băeţi!... să-i prindeţi ; 

saă de nu, vă împușcă! e a 
Soldaţii, după. aceslii ordinii, începură şi ei a alerga pe ulițe, 

fâcândă alarmă pentru prinderea fugarilor, a | : 
Se dete îndată de scire la casarmă, și ostașii munteni ai 

început a împăna tâte ulițele, și a căuta să pună mâna pe 
Moldoveni. | A 
„Fugarii noș'ri își lăcuseră planulii ca să năvălâscă la lo- 
cuinţa consulatului Englezii, și să se pună sub protecțiunea 
sa. Dar .necunoscânâii nici unul. casa: consulatului, alerga 
reslețiți, care încotro, cercetândii, întrebândii, bătândă pe la 
porţi necunoscute, fuginaiă îndărăptii când da cu ochii de pa- trule, și fără a se putea întâlni ci între ei. Soldaţii, cari-i 
urmăriaii, aii fostii pusă mâna pe șese din ei; iar cincă, unuliă 
după altulă, nimerindă casa consulatului care o căuta, intrară 
acolo şi găsiră mântuirea: | | Cei prinși, a doua di fură transportaţi peste Dunăre și daţi in primirea Aianului de Macin, carel, după instrucţiunile ce avea, îl trimise sub pază la Stambulă. lar cei-l-aiţi r&maseră în casa consulatului Englezescii. Autorităţile locali, ne. putend călca domiciliul consulatului, nu putură de câta pune pază de. jură împrejuri,
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XXIA. 

Patru dile trecuseră de când ne aflamiă sub arestul Admi- 

nistratorului de Focşani. Era Sâmbăta Pascelorii, și cea mai 

strălucită şi mai frumosă di de primă-vară. Ei mă "sculasemii 
de diminâţă și coborându-mă în grădina ce era, în dosulii ca- 
sei, mă desfătamii în admirarea frumâsei natură și a brându- 

şelorii ce r&săriaii sub picirele mele. Îmi. veni pofta să. facii 

” versuri, căci asta e bola celor” ce s'aii deprins a rima și 

le-a intrati în capii nebunia de a se face autori. Nu mă în- 
tâlnisemii- de demultii cu Musa mea, fiindii=că ea îmi eșia 
înainte numai când eramii în singurătate și isolatii. Atunce o 

văduiii viindă, cu paşi rari şi cu fața melancolică. Dar pe când 

credeamii că mă apropiii de ea, pe când mă gătiamiă să mă 

arunci în braţele ei, de odată mă lovescii cu nasul de ceva... 

Ce era? Unii Dorobânţii ce căta să mi-o dispute! 
— Fire-ai ali naibei! diseiii ei, dar ce dracu cauţi p'aci? 

— Veniii și' ei să te vădii cum te preumbli. 
— Ei, ce naiba! gândiţi c'o să fugii? 

— Ba nu; sciii eii. că asta n'o poți face D-ta fără de mine. . 
— Ei, prea bine. lu-te, şi lasă mă în pace; voii să rămâiii 

singurii, căci amii să scri ceva. | 
— Ce să mai scrii, Domnule ? Acuma nu-i vreme de scrisă. 

Nu sei D-ta că astăqi trebui să vie curierulă de la Bucuresci ? 

—.EX, gapol? N 
— Şapoi cum socoţi D-ta. c'o să fie trepă, dacă “te-omi 

duce dincolo, şi te-omii da pe mâna celui cu guleriă roșu? 
— Fârle bine, dar lasă-mă în pace acuma. : 

Și ea cum voiamii a mă desface de elă, ii întorseiiă spina- . 

rea, siapucaiii spre fundulii grădinei. Cu tâte că vorbele a- 

cestui glumeţii de o camdată mă puseseră. pe cugete, dar în 

curândiă căquiii în reveriele mele poetice și mă afundaiii într'0 

|nme imaginară de poesie și de fericire,
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Nu mă bucuraiii multii de acâstă desfătare, şi de odată ia. 
răşi daii peste Dorobanţulii meă cu ochi de Argus. 

— Ei bine, ce dracu! toti în calea mea? Nu te poți uita 
de departe la mine, şi să mă lâși în pace? 

— Vedqi D-ta, domnișorule, adecă nu te supăra: mă uitamii 
la 'ulucele astea. E 
"— Ei, ce ai cu ulucele? “ | 

— Vedendi ulucele astea,— adecă nu te supăra, — dicâmii în 
gândulii mei: n'aă de cât să dai cu piciorulii și să-ți deschidi 
drumulă afară. i i 
2 N'ai nici o grijă, afurisitule! că nu fugă ei; ci du-te la 
“dracu ! Si a ai 

— Nu fugi, asta-i vorbă. Adecă nu te supăra: dacă ei ași 
deschide ulucele astea, D-ta nu te-ai duce? 
— Nici de cum, fiind-că amiă dată cuventă stăpânului tăi 

să staă pe loci. DR - 
i Dar, adecă nu te supăra, dacă -arii fi noptea și ți-aşi 
dice că: eaca o trăsură te asceptă ca să te duci unde-i vrea ?.... 

. 

XXX. - 

Nu apucase lorobanţulă a termina frasa, și de odată-lă vă- 
duiă că fuge răpede, ca când Tarii fi' chemati cine-va. 

Îmi intorseiii capul, şi mă uitaiăă după elă. Îlă văquiă în- 
tâlnindu-se cu camaradulă meii Balș; și după câte-va cuvinte 
Sphimbă cu elă, eşi din grădină: 

| După sobicinuita bună -diniineță a camaradului meă,. îi spu- 
ri pastilă şkenă comică ce avuseiii cu Dorobanţulii. Elu rise de odată 

„eu-0 plătere nespusă. Apoi luândă ună tonii seriosti și mis- 
i tori , îmi spuse in limba franceză că elă s'a înțelesă și a 
i" Gumpărată pe Dorobanţi, ca să ne înlesniască scăparea. - 

- Atâtii fuiăi de surprinsi, în cât nu sciami ce să riposteziăă. 
Diseiii numai atâta că cui nu ami curagiii. Camaraduli meă 
atunce se făcii foci “de mânie, și cu o mie de cuvinte mă 
conjură ca să nu facii nebunia a mă opune; 
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——. E bine, ce felii? Cum o să fie asta? 
- — Celui mai: usorii . lucru. -Desâră or să se -culee toți de 

vreme, fiind-că mâine e Pascele. Atunci ne coborimiă: în gră- 

dină; și -eată, prin colțulii acesta, dămii două- scânduri la o 

parte, și eșimi afară, . | 

-— Bine, frăţiore; dar gândesce-te bine. Asta ară semăna 
o mișeliă întrâgă.: Numai galericniă. caută să scape cu chipulii 

acesta. - - 

— Allons donc, lasă 'poesia la o parte. Ce en mână nu-i 

minciună. Mâine vine curierulii de la Bucuresci ; cine scie cu 

ce deslegare se' întorce ? Și ce-o să fie de noi, dacă vomi 
intra pe mâna gidilorii ? Celit mai cu minte lucru este ca în 

-astă n6pte, numai de cât să scăpămi. 

— Bine, dar unde să ne ducemi? încotro să apucăm ? 

cum să: mergemii ? 

— Ascultă. Dorobanţulii cu care ai vorbiti, este unii craiii 
și jumătate. Elii mi-a promisă că ne intovărășesce ori unde 

arii fi. Eli a și pregătitii o frânghie cu care să ne coborimiă 

pe ferâstră. Acuma ne trebue o trăsură, sai 'nisee cai și ună 

pasporti. : E 

„— Va s8 dică ne trebuesce totulă.- 
— .S5 mă erți D-tă, totul era ca să avemii pe Dorobanţii 

în discreţiunea n6stră. Cât despre trăsură” și pasporti, creqii 

că le vomii putea. căpăta mai ușorii. 
— Ce felă ? 
— Nu-ţi pasă. Vei vedea. 
În momentulii acesta, unii feciori ne. anunță ACE 

CARa, 

Sddaresai       La dejunii Imă pazte şi unii Italianiă neguțitorii din Foc 
carele venia forte desii să ne vadă. Acesta. era totii odată și . 

representantulii consulului Englezii dia: Iași, fiind-că în -Foc- 

șâni mai. erati -vr'o doui supuși ai Marei Bretanii, cari nu 

puteaii trăi fără protecţiune. D. Calcani era originali ca ună En-
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glezii şi "revoluționari ca unii Italianii; de aceea elii căpătase 
0, mare afecţiune pentru noi, credendu-ne revoluționari para 
focului. | . | 

După ce ne scularămă de la masă, trecurămi în saloniă. : 
Societatea se făcuse numerdsă prin sosirea unorii persâne 
cari veniaii mai în tote dilele să ne. visiteze. | 
— Ce. faceţi? îmi dise D. Calcani.. Aice aveţi să petreceți Pascele ? Când vine curierulă de la Bucuresci ? | 

„.— ă asceptămiă pe mâine. După venirea lui, vom sci ce 
vom face 'şi unde vom petrece Pascele. | Ma 

— Camaradulii d-tale este may întrepidă. - Pe d-ta te văqi cam indiferenti de posițiunea asta. :În ast-felii ae timpuri; crede-mă, nu e bine să fir așa. 
— Vorbescă prea emigmatic, respunseiii ei, E . —" Ei credă însă că enigmele mele d-ta le deslegi prea bine. Dacă socoți cn nu ai amici pe aice, le înșeli. Viniă îm- prejurări multă mai critice: Omul. scapă când voesce. "— Dar când nu vede possibilitatea ? .. 

„— Acâsta stă în curagiulă și tăria de caracterii a omului, Cutâză și vei putea. 
| Vorba acesta mă cam puse pe gânduri. Îmi trecu îndată prin minte ideea şi planulă camaradului meii. De uceea după câle-va: momente de continenţă:. a — Ascultă-mă, diseiii Englesului mei, s'ar putea 6re găsi o trăsură și unii pasportă pe descră ? 

— Bravo! răspunse Englezuliă îmbrăţişându-mă,. așa îmi „place. să te asculti; și când Englesulă îți spune unii cuvântii, să-lii. creqi. Ei sunt omulii. Spune-mi la câte ore? - “7 Pe la dece ore. 
E Unde? 

-— În “colțulii grădinei, unde se vede o uliţă. ie." — Poti spera pe 'siguriă ? 
— Cuvântul de Englesii !. Adio ! 
— Ne mai vedemi ? , 
— De-seră, la colțulii grădinei, în r&spintia uliţey, D. Calcani plecă plină de veselie. | i
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XXĂII. 

Trecu diua cu o iuțâlă nespusă. Dâmna de casă era în- 
tr'unii neastâmpării nespusii în asteptarea depeșei ce trebuea 

să sosiască de la Bucurescă. :Cu curierulii trimisă, scrisese şi 

ea, în nesciința soțului seii, la Gre-cari persâne influente în 

"favârea nostră: avea totă speranţa într'o reuşilă bună, cu tote 

aceste era forle îngrijită. . 

Era patru ore. Asteptamii să ne se vestiască pr rânqulii. Ad- 

ministratorulii, amabila sa 'consortă, vre-o doui amici de casă, 

eii şi camaradulii “mei, ne allami conversândii pentru ca să 

ir6că- timpulii.. De odată se audii nisce plesnituri de bice de 

surugiii.. Administratorulii sare și ese . afară. Consorta sa se 

răpede către ferâstră dicândii : curierulii trebui să fie] 

„La aceste vorbe uitându-mă la. camaradulii mei, îl văduiiă 
galbenă ca cera, cu tote că de natura sa era roșu ca sfecla. 

Eă nu sciii ce mină voii fi făcută, dar simţiamii că. mi se bă- 

tea inima. Domna de casă însă, după ce se uită pe ferestră, 

dise : Nu e curierulii trimisii de aice; dar şi acesta este unii 

curierii... eală că seote o depeşă... o dă barbătu-meii. 

Nu trecură cinci minute, și: vădutămii pe Admioistratorulii 

reviindă în salonii şi voindii 'să ne îmbrăţișeze. 

— Asta e îmbrăţișarea de adio ? întrebaiii. ei. 
— Pentru d-lor este depeşa? întrebă consârta sa. 

— Sa sfârșit cu noi ? întrebă camaradulii mei. 

— 0... nu! linisciţi-vă... asta e alt-ceva... răspunse e el, ui- 

tându-se împrejurii, şi cu jumătate voce. - | 

După acesta trăgându-mă într'o cameră laterală, îmi arălă 

scris6rea ce priimise de la Bucuresci, dicendu-mi: vous tes 

sauvâs ! 

Cuprinsulii acestei scrisori era în înțelesulii următor : 

«Până la venirea . răspunsului oficialii la depeșa ce ai tri- 

«misii, fă scăpaţi pe prisonierii cari-i ai. SE nu simţă nimeni,
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«Acesta, după ordine înalte. Dă-le tâte înlesnirile, și chiar 
«bani de cheltuglă, de voră avea nevoie. Dar să nu vie la 
« Bucuresci. + - 

XXĂIII. 

Acesta nu era unii ordinii oficială. Era o simplă scris6re 
particulară de la fratele Prefectului, fericitulii întru memorie 
Costachi Filipescu, carele, pentru caracterul sei loiali și ge- 
nerosii și pentru virtuțile sale patriotice, este incă neuitată 
“pentru: cei ce l'aii cunoscutii. î o 

Cu vre-o. trei ani mai înainte cunoscusemii puţini pe băr- 
batul acesta. Era uni omă cu ună sufletă poetică, cu inimă 
deschisă, voios, veseli, espansiviă, plină de dulcâță și de bu- 
nătate, de spirită și modestie. Eli atunci ocupa o posiţiune 
respectabilă ; stimată și iubită de toţi, nu era mai puţinii con- sideratii şi de Vodă Bibescu. Cu tâte că la Curte nu intra 
nică cu umilire, nici cu interese meschine, nici cu ambiţiuni, 
lumea. însă credea că 'are forte mare trecere la Domni, şi-i 
atribuia mare putere. După cum aflaii mai: târqiii, el indată ce priimi scirea despre “întâmplarea n6stră, alergă la Domnă 
şi interveni pentru causa n6stră. - 

Domnulă, carele sciea prea bine evenimentele mișcării din Moldova, și se ascepta la agitațiuni identice și în țera de sub 
sceptrul seii, nu arătă nici o repulsiune pentru noi; din contră dise că doresce să nu se pue nici o pedică liberărei nostre. „Ast-felii se espedia -curierulă estra-ordinarii, înaintea r&s- punsului oficială ce: trebuea să vie Administratorului după ra- 
portulii seă. - : 

XXAIV. 

După acesta, noi erami toleraţi, pe sub mână a ne căuta scăparea. Nu puteami, însă eși diua şi fățișii, din arestulii Ad-
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ministratorului. 'rebuea totă cum pe furişii şi cu chipii mis= 

teriosii, a ne duce de aici. Ne concertarămii dară ca, îndată 

ce va înopta, să ne fucemii nevăduți. Administratorulii, voioxă 

şi veselă de isbutireu mântuire nostre, li care ne ajutase 

atât de multi, puse indată în lucrare pregătirea pasporteloră 

şi a mijlocelorii nostre de plecare. Eli se înţelese îndată cu 
amicii noștri intimI şi ne închipul tote inlesnirile. Sera a ve- 

nitiă la noi mat multă lume spre petrecere, Calcani încă vcul 

pentru câte-va momente, ca st ne șopliască că o trăsură cu 

patru cat sdraveui este la disposiţiunea nostră. Pe la 10 ore, 

casa fu deşertată de oxpeţi, Trebuca tota lumea să dormă 

may de timpurii, pentru ca s€ se potă scula la ora Învierct, 

Ne luarănmii adio de lu Administratorulă şi demna sa consortă, 

şi trecurămii în apartamentulă nostru, 

Acolo ne făcurămii bagajele, şi ne gătirămii de cale. După 

acesta lorobunţulii care se devotase pentru no aduse o frân- 

phie pe care trebuca să ne scoborimu în grădină, căci trece- 

rca prin curte era neputineiosă din causa mulţimei Dorobun- 

ilorii ce staţionaii acolo. Legarămii frânghia de unii patii de 

fera solidă ce cra despre ferestră, După acesta stinserămii lu- 

mănarecu, şi aruncarămii sucii noşiri de căletoriă şi mantalele, 

Dorobanţulă se lăsă înainte cu o asilitate de pisică. După ce 

făcii o alergătură în dreptu şi în stânga, după ce se înere- 

dință că nu e nimeni, elii flueră ca o pasere, dându-ne semnii 

ca să ne coborimiă şi no. Camuraduli mei avea mare frică 

ca să nu se rumpă frânghia, căci înălțimea findă mare, pu- 

tea sE se pericoleze ; câte-va minute se codi, dar în fine pofta 

ce uvea de a pleca îlii împinse: se lăsă şi elii pe frânghie, 

după ce mm rugă multă ca sc o ţinii şi căi cu mâna. După 

ce-lă vtduiii că a atinsii pămentuli, me aruncaiii şi căi cu 
totă sizuranța, ca unulii ce cramii essercitatii cu pimnastica, 
şi intr'o clipă fuseiii josii. 

Cu Dorobanţulii înainte, merserămă drepti la colțul pră- 

diner, unde avusezernii scena de dimineţă, 

Dout scânduri din uluce erai rădicate. În dreptulă locului 

dezehisă însă, se vedea o formă de om ca o fantasmă. Do
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robanţulii, cum o vădii, se întorse răpede și ne șopti cu spaimă 
că este unii omă. | N i 

— Taci nu ai grijă, îi diseiii ei. Vino după 'mine. ' o 
"Causa era că eii sciami cum că fantasma aceea trebuea să fie devotatulă nostru Caleani. a _ În adevăr elă- era : de și domniă unii întunerecii compactii, 

dar în zârea orisontulii recunoscuiă apropiindu-mă, statura 
și pălăria lui cea mare. Cum ne simţi,” ne șopti ca să-lă ur- mămii. Ne conduse 'totiă: prin, nisce 'ulicicre' laterale până” în marginea orașului. ''Frecurtimiă pe sub barieră, fără a fi vă: 
duţi sai întrebaţi de nimeni; căci - căpitanulă de bărieră, ca 
şi Dorobanţulii de sentinelă, dormia. De aci âpucarăimi,' dru- 
muliă celă mare. Era însă așa de întunereciă, în cât nu se ve- dea unii pasii înaintea ochilorii. Căutami trăsura, dar nici o vedeamii, nici o audiamii; pe lAngă “aceste; simțiamiă că nu mai călcămiă 'pe bătătură, și înțeleserămii că 'amii perdutii drumulă. Amiculii nostru: Caleani, întoemai ca sălbaticii din Ame- rica, se culca din: când în când şi punea urechia la pământiă.: În fine ne spune. că aude sforăiturile” cailoriă, Puseserămii şi noi urechea 'la pămentii, dar urechile n6stre nu ne 'spuneaiă nimică, a 
— Veniţi -după mine, ne qisse elii;' vă 'potă spune cu si-' guranţă că ami găsită direcţiunea' trăsurei, de și e cam departe. Merserămă după el, mai multi de jumătate oră. Când eliă, când NOI, puneamii urechile la pământ și ascul- tamii.: Eli totii: qicea: că aude sforăitnrile cailorii ; noi nu pu-! teamii crede. În fine eată și trăsura! 

XăXV. 

Era în adevări lucru prea curiosi: “I'răsura nu fusese mai departe de barieră de cât ca dece minute. Ea stătuse pe loci, unde o lăsase cu două ore mai nainte bravuli nostru Caâlcani. Dar noi umblarămă maj bine de o oră împrejurul ei, până să o nemerimă, - | o
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Atunci ne Juarămii adio de la Italianulă nostru, arătându-i 
gratitudinea nostră pentru serviclulă ce ne-a făcutii. Eli îmi 

dete' o hârtie recomandându-mi să nu 0 perdă, şi spuindu-mi 
că, este itinerariulii după care trebuea să călătorimii până să 
trecemii în Ardeal. Dorobanţulii, carele: credea că o să vie: 
și elii cu noi, fu forte uimită când văd că-i puneamii'câte-va 

monede în mână, qicându-i ca să se întorcă. Eli avea poftă, 
bietulii flăcăii, de aventuri: voia să vagabondeze ; 'dicea că: 
ar merge cu noi și. în pâtra-sâcă, cura dice proverbulă. Noi 

însă îl. consultarămi să se întârcă la postul seii şi să fi ie 

credinciosii patriei și Gilorii sei celoră adevăraţi. 

iserămii surugiului să dea biciii cailoriă. 

- — Pe care drum ? întrebă elă. 
_— Pe drumuli Buzăului. 

Trăsura nostră era o căruță ordinară, lungă și coprită, dat 

largă și comodă. Dreptii asternutii avea paie multe, unii co-: 

vorii și o perină lungă de perete. Cu tâte că nu era pe re- 

sorturi englezesci, ea nu struncina. De aceea, sirnțindu-ne os- 

teniți, găsirămii cu cale a ne culca spre a fi mai în comoditate, 
Camaradulă mei îndată și adormi. Eii încă cercaiii să-l imi-: 
tezii, dar nu putuiă; căci înotândi în rememorarea întâmplă- 

riloru prin care amii fost trecutii, mă simţiamii emoţională ( de 

ilusiuni și de speranțele cele mai fericite. 

Dulce fericire! de puţine ori te-amii întâlnită în viaţa, mea. 
Dar numai 'când călătorescii, n6ptea,. singuri, cu stelele şi pă- 

mântulă împrejurulii meă, numai atunci fantasma ta îmi apare 

mai radiosă și mai sublimă ! 

XXĂVI. 

Calea era minunată. Nici: noroiii nici prafii. Trăsura părea 
că uneori nu atingea de pământii. Caii eraii iuți, mari şi vâr- 

toși; biciuli surugiului mai nu lucra asupra lori, și ei: sbu- 

raii ca vântulii. Nu voiii uita nici odată mulțămirea. şi” plăce-. 

vea acei călătorii !
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Dar eată-ne ajunși într'unii sati. Surugiulii se opresce să-și 
răsulle caii. La depărtare ca o. sută de pași se vedea o bise- 
rică, și se augia uni clopot dogiti sunândi. Era chiemarea 
poporului la serbarea Învierei Mântuitorului. Ună simţimentii 
religiosii mă cuprinse. Desteptândă pe camaraduli mei din. 
somnii, il îndemuaii să mergemi la biserică. Eli preferi 
să dormă. Eii mă duseiii și ajunseiii tocmai cand preoţii, îm- 
preună cu poporulii, eșiaă afară cu lumânările aprinse şi cân- 
taă : <Cristosă a înviati din morti.» 

Erami transportatiă cu imaginaţiunea în . cei întâi ani ai 
vieței mele. Mi se părea că mă aflamii la moșia părintâscă, 
încongiuratii de părinți, frați şi surori, şi că asceptamii. cu 
nerăbdare terminarea liturgiei ca să ne întorcemii acasă, să 
gustămii zema de elaponă. obicinuită:: Dar, o dulci suvenire! 
cum nu vă mai întârceți voi -cu realitatea ! „cum de nu pu- teți voi .să aduceţi trecutulă în presinte pentru fericirea bie-. 
tului muritori care vă invâcă! 

După ce se termină serviciuli religiosii afară, processiunea 
intră cu cântările obicinuite în biserică. Atunci mă desceptaiăă din visările mele, şi mă văduii singurii înte:o lume necunos- cută, ca unii meteorii cădutii pe pământă ! Îmi făcuiii închină-. ciunile cele din urmă 'la icânele altarului, şi eșiiă. 

Unii cântăreții se luă după mine, şi eșindii din biserică mă întrebă -cu politeță. din partea preotului să-i spuiii. numele ca să mi lă trâcă la pomelniciă. . Îi deteiii uni sfanță şi-i reco- 
* mandai ca să. pomeniască pe toți cei ce călătorescii fără de roe, goniţi și urmăriți de sbirii nedreptăţii. Cântăreţulă îmi. oferi o basma cu ouă și unii colacă din cele aduse de poporiă spre sfințire. Eli mă însoţi până la trăsură. După acesta plecarăm. 

- XXXVII. 

În curândă se făcu diuă. S6rele era atât de frumosă,: ceruliă atât de seninii, în cât părea că natura întregă serba qiua de Pasci, sărhătârea comemorativă a Omului-Dumnedei, a Revo-
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luţionarului celui mare, pe care noi: păcătoşii căutămă a-liă 
imita. Earba și frunzele. tremuraiă dezmerdate de zefiri ; flo- 
rile deschideaii boboceii lorii ; paserile își spărgeaii gușele în 
cântări ; totulă părea a respira viață şi fericire. 

Ne mai oprimii. 

Surugiulă frâcă cail. la ochi: | 
— AI cui sunt caii și trăsura asta ? îl întrebaiii ei. 
— Ce felii ? D-vostră nu sciți? răspunse elă, holbândi 

ochii. a i 
— Ba sei, diseiă eii fără a sci cum să coperă  nesciința 

mea ; dar... aderă... voiii să seiii dacă iubesci tu pe stăpă- 
nulă (5ă. 

— Audi vorbă! cuconulii Costică este ună boierii, cum nu 
sa mai vădutii mai btină, și mai de omenie; e omulă luă 
Dumnedeii. 

Cine să fie acestă Costică ? diceamia în mine. 
Cum se pote. să. fiii atâta de zăpăcilă în cât se nu mă in- 

formezii măcarii cu ce trăsură mă ducii? 
Îmi aduseiti aminte îndată că în buzunariii aveamiă unii iti- 

nerariii. Îi căutaiii şi-l găsiiă. 
'Celi întăiii locii unde ne se recomanda să ne oprimă era 

satul Sibiciul. Pe lângă însemnarea locurilorii pe unde aveamă 
a trece, eră și o scrisâre alăturată către D. C. Sibiceanu.: De 
la cine însă.era acea scrisore, și ce cuprindea, nu'sciamă ni- 
-mica, căci nu uvusesemii prevederea de a mă informa. 

Deşteptaiă pe camaradulii meii și-lii întrebaiti de nu cum-va 
scia el ceva despre împrejurările acestea. - Elă nu scia mai 
multii de câtii mine. Ce era dar de făculii ? Complotarămii a 
face unii abusii de încredere. Deschiserămii scrisorea. 

Ac6sta era o recomandaţinne amicală în favorea nostră. Din 
ea înţeleserămii și pe proprietarulă trăsurei. Era a unui bravă 
“amicii, Costică Robescu, cu „carele făcusemi cunoscințiă în 
timpul arestului nostru. 

— Hei, surugiii! strigaiii atunci. Multă mai avemii până la 
Sibiciii ? 

— Dar cum? nu mergemii la Buzăi? 

18
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—.Nu nu; la Sibieiă! | 
— Ilha! dar de ce nu-mi spuserăți ? tă unii sfertii de postă 

de când amii trecutii de drumulii Sibiciului, 
— EX, bine că nu e mai multi. SE întorcemi. 
Surugiulii încălecă iarăși, elătinândă din capi ca cum avea 

aerulii a se scutura. de necazii. Ă 

XXVII. 

Lăsarămiă drumulii mare și apucarămiă ună drumii laterali 
pe valea desfătătore a Buzăului. 'Trecurămă prin mai multe 
sate. Voirămi să ne ma! oprim undeva; dar în miserabilele 
cârciume ce întâlnirăma în calea n6stră nu găsirămii de mân- 
care, nici pentru cai nici pentru noi. Dacă nu amii fi avută ouele și colaculii ce-mi dedese cântărețulii, despre care amii vorbitii, ami fi petrecuti prea r&ii cu fomea; și dacă n'amii fi avută mai multă fină în lrăsură, ne-arii fi căqutii caii. 

- Pe la 4 ore ajunserăimii în Sibiciii, Acesta este uni mare salii de 'moșneni, sati, precum se ice la Moldova, răzași. D,. Sibiceanu, către care fusesemii recomandaţi, ne priimi cu o amabilitate care nu voii uita-o. Amabila sa consârtă şi fiica sa, 0 jună şi frumâsă copilă (1) de vre-o patru-spre-dece ani pe atuncă, ne. înconjurară cu politețele cele mai cordiale. Aici vădurămii unii adevăratii tabloii. de fannilie patriarcală. D. Sibiceanu, de şi bogutu, de și intrată în clasa privilegiată a boierilorii (căci mi se pare era Serdarii), nu se depărta însă de relaţiunile naturali ale rudelori sale ce păreati a fi în clasa onorabilă a cultivatorilorii de pământă. : 
În qiua de Pasci era mai totii satulii adunati în curtea d-lui Sibiceanu.. La sunetul musicei de liulari LOlă lumea se des- făta în horă și în veselie. lar pe la 5 ore, la o masă mare Și lungă, tote rudele (saii rubedeniile, cum dicii Muntenii) fură 

(1) Actuala dâmnă Maria Șt. Borănescu, atâtii, de bine cunoscută în " Bucurescl. 
. :
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invitate, împreună cu noi, a prândi împreună și a se împăr- 

tăși de vesela di a serbătorei Mântuitorului. 

A doua di, lăsând trăsura. d-lui Robescu ca să se întârcă, 
încălecarămi pe caii ce ne-aii procuratii D. Sibieeanu, și, în- 

soțiți de unii călăuzi ce cunoscea calea, apucarămiă prin 

munți către Brașovii. 
'Frecurămiă prin locuri deliciose, dlui văi și sate cu po- 

sițiuni forte pitoresci. Nu-mi trebuea de cât unii . talentii și 
unii penelă de pictorii, pentru ea să facii albumulii celii mai 

“interesanti. Când treceamii prin sate şi vedeamii horele încinse 
de flăcăi și fete, jucândă la scârţiitara unei vidre, uitamii 
sorta mea. de proserisii, — mă opriamii ca admiratorii și ade- 
sea mă prindeamiă în horă, între fetele muntence cu tipuri ră-: 
pitore, pismuindii sorta celora -ce n'aă eşitii încă din statul 
primitivi alii omenirei. - 

Amii masii la Vălenii de Munte. -A doua di amii cam în- 
târdialii cu-vizarea pasporlelorii ; dar de și târdiii, am apucatiă 
spre Virfulii lui Craii. 

Muntele care portă aseminea numire se socote ca unul 
din cele mai înalte puncturi ale Carpaţilori i. Conducătoruliă 
nostru ne încredința că, dacă nu ar fi fostii ecţă, ami fi v&- 

„dutii Bucurescii, cu tote că era la o distanță de qece: poste 

și mai bine. Noi îlii erequrămii dar nu voirămi a astepta, să 
se ridice ceța; ci, după ce r6pausarămii: puţinii caii, pleca- 

rămi înainte, mai alesă că înopla și nisce nori depărtaţi ne - 
ameninţa cu o ploie neapărată. 

Ajunserămiă la granița austriacă cu “jumătate oră - după ce 

s'a închisă bariera. După tote cercările ce făcurămi, ne-a 
fost cu neputinţă să căpătiimiă graţia ca să trecemi dincolo. 

Ploa tare. Furămii nevoiţi a cere ospitalitate la o miserabilă 
„câreiurnă, ce ne se arătă de către unul din soldaţii de la 
barieră.
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XXXIX, 

Ami trebuitii să facemii vuetii mare și! să batemi înultiă jA 
iișă, “până să fimit audiți din lătuntru. În fine uşă se deschise, 
și o Evreică murdură - ni se ifăigă. - 
— Aveţi o odae? | 
— Avem; numai v'o fi camu strimtă, căci este numai unii 

pată. Poftiţi de „Vedeţi. 
Iitroducându- -ne într”o cămăruță, deterătni cu ochii de o 

damă, care ședea - pe unii scaunii privindă - la o servitore ce 
„se încerca 'să aprindă foculii. Atunci înloreându- -mă către E- 

vreică : , 
— Ce felii? Aici 0 să doriniiităi rio ? 
— Nu 'v6 place ? 
— Dar Domna ? - 
— Domna se, va culeu pe unii pată, și D-vostră pe altulă.. | 

Ce să facemu ? N'avenă mai multii de cât o cameră de 
ospeți. 

— Ce felii? nu se pote asta. 
— Cum pofiiţi ; aiurea n'am unde. 

“Eșir mă afară plini de necazii. Ne uitarămă în drepla şi îu 
stânga, și nu vedeam nici o locuinţă alta pe aprope. Pe din 
dosi nici. unii bordeiii: numai o cameră 'putirâsă mai era, 
în care ședea evreica cu câți-va copii ce miorlăiaii în plân- 
sete. Atunci intrarămă în camera ce ni se arătăse cârid 'aimiă 

veniti. După ce salutarăniii pe daima ce era acolo, îl 'ceru- 
rămi scuse pentru hevoia ce ne făcea ca s'0 incomodămi: 

Acâsta era o femee înallă și cu'trăsuri caracteristice: De și 
nu €ra în primăvara verstei, de și părea a avea trei- deci ! âni 
bătuți, dar era încă frumosă și plăcută. Ea se arătă îngădui- 
tore, și nu se păru tocmai centrarială de ciudata ocasiune 
ce adusese lucrurile ast-felă. După ce ne recomandarămii cine 
Suntem (ferindu-ne însă de a-i spune numele nostre. cele ade-
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vărate), ea ne spuse că e Bucurescenă şi că trece la Brașov, 

pentru apele de la Elepatae. Ea era jumătate” măritată, îiind- -că 

de cât-va timpii se cam certase cu bărbatulti set. Venise cu 

câte-va momente înaintea nostră, și de aceea se "vedea osân-. 

dită, ca și no, a petrece în acâstă miserabilă cârciumă. | 

Dama nostră seâse dintr'o lădiţă ce avea, unii micii serviţii, 

și îndată făcu ceaiulii. Vădendii o singură. ceşeă, noi ne lin 

geamii buzele. Ea însă fă atâtii de delicată, în cât n6 trâtă 

pe. amendoni, unulii după altulă, | Și "apoi băi porțiunea. sa. 

După ce petrecurămii într'o convorbire destulii de” veselă 

până pe la 10 ore, începuriimii a ne întreba cum o să ne 

  

culcămii ? 2 

„= Bi voii pune condiţiunile mele, qise amabila damă. | 

„— Noi sperămii că 1e voi priimi, r&ipunseiii ci; - numai 

să fie ecuitabile, | | iti 

— Eată cum să facemii, qise ea. bână ce cii mă voii des- 

brăca, d-vostră să faceţi. bine să treceţi în lindiă. Ei voiii 

despărţi patul mei de alii d-vostre cu ană cearșafi, Dar 

dacă cearș şafulii va fi iransparinte, D- vâstre să- mi daţi cuvân- 

tulii de ondre că nu veţi cerea a yă uita prin elii. ” 

— Acceptămii, diserămiă ridendă amânduoi. | 

— După ce vă veţi culca, să fiți obligaţi a nu eonversa și 

apoi a dormi fără a sforăi. 

—  Primimi, qiserămiă iarăși ridândă. 

— Afară de acesta, să-mi promiteţi că veți dorm i binişoră, 

că nu veţi. da nică din mâini nici din piciore; căci fiindă patulă 

meii prea aprâpe, puteţi să-mi turburați somnuliă. : 

— Prea 'bine. Primimit și acesta. 

-- Afară de acesta să-mi promiteți că nu veţi visa, și că 

nici veţi vorbi prin somnă. 

— 0, o! asta e cam greiă, diseiii eii. Atunci. trebui ca și 

d-ta să ne promiţi că .nu „ne vei lace să visămiă. 

După mai multe tocmele, condiţiunea din urmă se înlătură 

și, supuindu-ne la tote cele-l-alte, le şi urmarămă ad-literam. 

A doua qi de diminâţă in desceptaiii la cânteculii cocoși- 

loră, în zori de qiuă. Nu cutezainii însă să mă mișcă, de tâmă
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să nu. 1 destepti pe camarada nâstră, Fusese o neprevedere din 
parle-ne, că nu ficsaserămii ora sculărei. Amiculii meii, carele 
dormia totii întvună pată cu mine, deschise și €lii ochii; voi 
să se scole ; eii îli opriiă, făcându-i semnă cu degetulii să nu 
facă sgomotii. Ast-felii dară ședemii amândoui nemișcaţi, ne 
sciindii. ce să facemii. 

Cerșafulă, de și pole era transparinte, dar numaY dama 
nâstră ar fi pututii profita de tentaţiunea indiscreţiunii, căci 
ferestrele eraii despre partea nostră, iar despre partea ci era 

. întunereculii.: Uitându- -mă& lungiă asupra cerșafului, văduiii cu 
siguranţă că, pe o găuriţă ce era tocmai în mijlocă, lucia o 
lumină nâgră, ce semăna a scânteie de diamantii negru. 'fu- 
şiiii şi lumina peri. Atunci înțeleseiăi că era ochiulii indiscretiă 
alii damei' nâstre. i | 

— A, domnișră, te-amii prinsi cu ocaua mică, 
„-— Ce felă ? răspunse ea. 

— Te-ai uitată prin cearșaf. 
Ea ne spuse ridendii că de 0 oră era destâptă, dar nu se 

scula de tâmă (ca şi noi) să nu ne strice somnulii. | 
— Acuma să stămii lă tocmelă nouă, diseiă. D-ta, saii noi, 

înainte la sculare? | 
— D-vostră aveți întâietatea, fiind-eă sunteți dou. 
— Ba d-ta, fiind-că esci damă, 
— Ba, vă rogii, 

— Bine, dar cu condițiune să nu te uiţi la noi pe găurița 
cerșafului, până ce ne vomii îmbrăca, „căci ne tememii de 
deochi. | 

Ea ne promise că nu se va uita ; şi ast-feli ne îmbrăca- 
rămii și eșirămii ca să ne căutămii de cale, promiţândii damei nostre că din aventura acesta voi face odată o comedie pentru teatru. o 
„Dar stă o promisiune care am uitată a o pune în lucrare.
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PARTEA A TREIA 

IL 

De dimineţii, la optii ore, bariera frontierei austriace se de- 

schise, 

Trecurămii fără nici o ai cultate. Vameșulii 'austriac, carele 

era unii bătrânii căpitani în congediii, ne primi cu multă-a- 

mabilitate ; el .nici voi să ne caute de nu cum-va avem ceva 

de supusii la vamă. Rigorea vămilorii austriace, 'care era pro- 

verbială ca şi aceea a vămilorii văzduhului din Apocalips, dis- 

păruse,. Acâsta ne puse în atâta uimire, în cât întrebarăm pe 

Vameșşii de este Neamţ. EI ne respunse cu câle-va teremletem: 

pe socotâla Nemţilorii, care ne încredințară că omulii nostru 

era Unguri, fanaticii inemicii al Nemţiloriă. | 

După ce ni se vizară pasportele, bătrânulii Vameșii ne pofti 

“In căsuţa sa. Acolo avi amabilitatea a ne trata cu șuncă și 

slănină ungurâscă, care ne încredința că era de șâpte ani. 

“Terminândii dejunuliă, voirămii a arăta recunoscința nostră 

unei nepote a Vameșului, care făcea onorile casei, depuindă 

câte-va monede de argintii bine sunătore pe o mică toaletă 

ce era întruni colții al camerei. Dar, după ce ne luarămii 

adio, când voiami st “încălecămii, vedemii pe bătrânul Va- 

meșii strigândi să ne oprimiă. EL stărui de noi ca să luămii



280 DIN ANUL, 1848 
    

  
îndărătii. monedele ce lăsasemiă, nevoindă nici întrun chipă să ne lase a pleca înainte de a le lua. 

Ast-felă, cu tote că ploua cu neincetare, încălecarămiă și apucarămii calea Brașovului. . Trecurămii mai multe văy şi d6luri ce formâză costa sep- tentrională a Carpaţilor. Admiraniă pădurile imense pe sub cari umblami, și sălbătăcia ce domnia pe acolo.. In adevării, făcurămiă mai multe ore de cale, fără să dămiă peste vre-unii salii sati o căsuţă omenâscă, Infricoșata sete, care ne-o cau- sase. slănina ce mâncasemiă de, dimincţă, trebuea să o potolim, bendii apă din riușorele ce le treceamii, din urmele copilelorii cailorii, saii din streşinele pălăriilorii nostre. Nici o cârciumă, nici unii puţii, nu se atăla în calea nostră. Nu ne puteam €es- plica cum se fiicea că în Transilvania, care o sciami alât de împoporată, să fie atâtea locuri pustir și nelocuite. Unii tre- călorii pe care-l întrebarămi, ne explică causa: acâsta pLo- vine din causa asprimei ce domnesce în clima costei nordice - a munțiloră, ca una care împedică și puterea vegelaţiunii. plantelorii nutritive. Acestii fenomenii may târdiii ni se infățișă şi în alte părţi ale Carpaţilor. Când trecurămii prin Nordul Transilvaniei în Bucovina, pe la cetatea Bistriţei, găsirămii o climă dulce şi o vegelațiune fericită până aprâpe de verfuliă Carpaţiloră, în tocmai ca în câstele acestor munţi despre Ro- mânia ; iar când începurămii a ne cobori spre Bucovina, pe costa nord-vestică a Carpaţilor, vădurămă aceeași asprime de climă și lipsă de Vegelaţiune până aprope de Gura-Homorului, 

II. 

“Pe după ameadă-di, indată ce eşirămiă din munţi, ceraliă se însenină, ploia încetă și unii sâre frumosti înveli orizontele și natura. Atuncea simţirămii fericirea care negreșitii o simte marinaruli după încetarea unei furtune pe mare. Șubredele. nostre vestimninte: nu mai puteaii întimpina pătrunderea plOici, și începuserămi a, simţi udâla până aprope de epidermă.
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Pe la pateu ore începurămii a zări turnurile bisericelorii şi 

ale cetăţii Brașovului, ale căror coperişură de feri albii saii 

de olane smălţuite scânteiaii la radele sârelui. Grăbimii mer- 

sul obositelorii nostre globe,. care ca şi noi aveaii necesitate 

de repaosii și mâncare, și în mai puţină de o oră facurămii 

intrarea, nostră triumfală în. orașii. Pentru întâia dată vedeam 

unii orașii afară din ţâra mea; şi mărlurisescui că, de cum 

am începulii să mă apropiiii de Brașovii, am rămasii încântat 

de: curăţenia stradelorii, de 'ordinea ce vedeamii dominând în 

tote, de stilul îngrijitii ali construcţiunilorii, și de aerulii de 

civilisațiune ce părea întipărită pe totii ce mi se înfățișa înain-, 
tea ochilorii. 

Braşovulă, după severa sa fisiognomie, pârtă trăsurile ca- 

caracteristice ale unui orașii german. EI este situatii în un- 

ghiulii a duci munţi care-l. domină, și fortificatii cu ziduri 
înalte cari arată a fi fostii o adevărată cetate tare odinioră. An- 
licitatea acestei cetăți se urcă până la doui-spre-dece secoli. 

Pe timpul când s'a: fondatii, negreșitii că nu erati cunoscute 

armele de foci ; căci astă-qi două baterii de tunuri, puse pe 
dealurile apropiate ce o domină, o polii reduce în câte-va ore, 
Pe o movilă ce este în peptuli acestui triunghiii, este o cetă- 

pue mai modernă, ce pare făcută mai multă -spre a impune 

puterea sa asupra cetăței din vale, de cât spre a o apăra. 
Aici, de bună s6mă, Sașii cari aii colonisatii Transilvania, ai 
făcută prima lor descălecătore ; și cetăţii i-ati datii numele 
Cronstadt, (burg, saii oraşii de corână), spre a indica domina- 
țiunea germană. Biserica catedrală săssescă, monumentii impo- 
santii în stilulit-anticii goticii, privilegiurile municipale esclusi- 
viste ce și-aii păstratii Sașii din timpurile cele mai vechi, sunt 
o dovadă vie a caracterului de stabilitate cu care acești co- 
lonişti s'aii implântatii în ţâra acesta. Intr'adevării cetatea este 
curatii săssâscă ; cu rară escepţiune, omeni de altă, naţionali- 
tate aii putulă căpăta dreptii ca să aibă proprietăţi în lăun- 
tru. Numai suburbiele sunt locuite de Români, locuitorii - au- 
toetoni ai Daciei SuperiGre. .
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“Intrândii în" orașă, întrebaiă pe celii întâii indiviqii ce 
întâlniiă despre vre-uniă otelii. Individul nostru, cu tâte că se 
întâmplase a fi românii, nu înţelese vorba de ofelă. Îi spuse- 
rămă han; nu înțelese nici atâta. In fine îi spuserămii os- 

„Dălărie ; atunci ne înțelese, dar ne spuse că acesta se numesce 
făgădăă. a - 

După indicarea, acestuia, trăserămii la hotelul numitii Co- 
rona. Acolo, din fericire, aflarămii comodităţile și liniștea de 
care eramii doritori. 
..A 'doua-di. diminâţă 'alergaiii să aflu pe redactorulii Gazetei 
de Transilvania. Numele lui (i. Bariţii îmi era cunoscuti, căci 
foia sa de multe oră deschisese colânele sale încercărilor mele 
poetice și corespondențelorii mele. Acestii nume, scumpiă pen- 
tru toți Românii din Ardeal, nu era mai. puţin prețuit de 
Românii din Moldova. Până la acea epocă, Gazeta de Tran- 
silvania fusese uniculii organii politicii .al naţionalităței româ- 
niloru. Pe când în Principate domnia ierorismulii protectora- |. 
tului, carele ţinea în lanţuri aspirările n6stre de progresii și 
de. naționalitate, acâstă foie singură reproducea suspinele _n6- 
stire și rădica vocea sa liberală în contra ap&sărilor ce în- 
duramă, a 

Pentru asemnenoa motive, cu drepti cuventii acestă - gazetă 
se bucura de.0o mare popularitate ' între Români, și numele 
redactorului seii era -veneratu atât de .Munteni cât-și de Mol- 
doveni, o . , 

D. Bariț, îndată “ce-mi află numele, .mă primi cu bra- țele deschise ca'pe unii vechii amicii. Îi spuseiă amănun- tele evenimentelorii din Moldova, despre. care avea incă sciințe confuse, şi f6ia sa se grăbi a le reproduce. i 
In aceeaşi di făcuiu cunoscinţă și cu colaboratorulii lui Bariţii, Andrei Mureșianu, ale căruia lucrări poelice începuse a se:
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semnala în literatura .de dincolo de Carpaţi... El scrisese până 

atunci puţine versuri, dar bune. Bucata cea mai însemnată, 

publicată în anulii 1844 sub titlul : O privire de.pe Carpaţi (1) 
electrisase multe inimi române. In adevării pe atunci, când 

în Principate nu se putea scrie de cât sub alegorii și unde 

ideile de naţionalitate; independenţă, libertate, eraii persecutate 

ca crime, cu câtă sete şi amorii citeaii Românii versuri ca - 
acestea : 

«Fagi înclinați de dile, vor martori câte rele 
«Trecură peste ț&ră a cărei pompă-aţi fostă ! 
«Pregiceţi-mi în taină: mal vină furtune grele 
„«Pe fit vechei Rome? mal ceru-vadăpostă ? 

«Prespuneţi- -mi, stânci mute ! ce sârtă aă s'aştepte 

«Aceste țărI române, înscrise 'n istoril? 

«Veni-va, vre-ună ângeră din ceri să le deștepte ? 

"<Orm că imperiulă silel le-a ştersă din cele vii? 

«Când cuget în tăcere la vremile trecute, - 

«Ah, lacrimi sângerânde se scurgă din ochimi-josă, , 

«VEdendi cam aiunsă sârtea Cassandrei celei mute: 

«Să cânt, să strigă în lume, dară fără de folosi - 

Prin asemensa accente, Mureşeanu reproducea gemetele tu- 

tulor Românilor de pe atuncea;. căci tirania și despotismuliă 

eraii sistematisate și în Austria ca şi în Principate. Românii 

nu puteaii cugeta la trecutulii și viitorulii lorii de cât în tă- 

cere și în durere. Apoi cu'o strofă mai josii, Mureşeanu 

desveluia situaţiunea. spiriteloriă .prin aceste. cuvinte : 

«La no! e putredă mărul, nu-i modă de curăţire, 
«Şi toti ce se mal speră sunt sîmburil din elă;: 

«Aceştia cer plantare, silinţă şi unire, 
«Atunci va cresce cedruli din ramuliă tinerelă. 

0) „VeqI Fâia sciințifică şi literară ce eşia sub redacțiunea D-lui V. 

Alexandri No. 35, anulă 1844. E
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In aceste puţine cuvinte scânteie aspirările către urii vii- 
torii mai buni. Dar poetulă, ca cum nu sar încrede în desti- 
natele patriei, ca cum. ar vedea fantasma . nefericirei neince- 
tati înaintea. sa, se intorce răpede şi dice: 

Dar nori! cel de ghiaţă, colo, ce vină spre ţără! 
«Privesce., „„ ce "ntunerecii !... Cum scapără de desi !! 

" «Nu vor atinge planta ce-acum vrea să resară? - 
«Ah, vai! ce rosă crudă de pradă şi-au alesi ! 

.  . |. . |. |. |. . |. cc. . 1. . . . 

Acesta în adovării: era profeția unor evenimente apropiate, 
pe cari poetulii singurii” le” întrevedea.' Nu mai târdiă, de cât 
poste palru ani, zorii de ghiaţă ai poetului, ai adusii oștile. 
de invasiune de la Nordii peste Principate și cataclismulii 
resboiului civilii” în “Ardelă. Poetulii în prevederea evcnimente- 
loră adaogc : 

<Atuncr daţi glasă, vol, codri ! spre semnăi de pomenire 
«Că genulă ce-a trasă secol! prin mil nefericiri, 
"<Acum cănd rada diler îl puse în simţire 
«Se face jerttă crudă viclenel uneltiri. 

«Vedea-vor sclavi! lacom, ce-ai preferită perire 
«Unei năciuni orfane, cum judele de susă 
<Va cere să-și dea stmă de- -a lor nelegiuire ; 
«Atunci va cădea crima pe cel ce-o aă prpâusi»  . 

“Mureşeanu may târgii, în timapulă evânimentelur de la 1848, 
făci încă o poesie ; Descdptă- te Române ! care pote întrece în 
classicitate chiar Marselieza franceză. Vom vorbi . despre a- 
posta altă-dată şi mai pe larg. (0 

(1) Pe 1a anulti 1865 nefericitulii poetă, amărâtă de îngenuchiarea com- 
patrioţiloră să sub jugulă unguresciă şi de ingratitudinea cu care ai fost 
tratați ei dreptii atâtea sacrificii ce făcuseră în devotamentuții- “lor pențeu 
£auşa imperială, sa alienată și în urmă a muritii,
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IV, 

v In câte-va dile vizitaiii mai tote împrejurimile Braşovului, 

destulii de pitoresci și interesante. Imprejurulii cetăţei din vale 

este o alee minunată, care ţine locii de grădină publică. Acolo 

înti”unii locii este o rotondă, care se numesce masa lui Țepeș. 

O legendă spune că acestii Domni al țărei Românesci, într'o 

invasiune ce a făcutii, pentru ca să mănânce mai cu poftă, a 

pusii de aii trasă în ţ6pă duoi-spre- dece burgezi Saşi, și a dis 

d6 i-ai pusti musa în mijlocul lori; în adevării, originală şi 

bizară manie de a-și deștepta polla de mâncare! 

Am făcută o escursiune pe jos până la Săcelele, unii șirii de 

sate aședaie pe pâla unui munte, cari, fiindcă prin crescerea 

populaţiuuei ai ajunsii a se împreuna, aii căpătată numele de 

Săcelele, prescurtare din Sătucelele. "Aceste sate, sati măi bine 

acestii salii, este într'o ri ânduială cu iotulii: europenă ; are strade 

pavate, pâvae canalisate, case aliniate și coperite cu olane saii 

șindrilă. Locuitorii sunt Sași şi Români ; acești din urmă sunt 

în maioritate.  Făcurămi mai multe cunoscinţe aci, și avaiii 

ocasiunie a vedea de. aprope felul de visță şi de cultură a 

Ramânilorii. Locuitorii de aci trăeseă cu 'agricultura, dar mai 

multă cu industria și cu 'comerţuli 'vitelorii. Din causa îngu- 

stimer locurilobii, “Românii ai fost împinși la cele două din 

urmă între prinderă. Iu ramura industriei ei aă începută a ri- 

valisa cu Sașii cari, cei înlâiii ali datii impulsiunea. Apoi co- 

merţulii vitelori Românii îl faci pe piciorit mare: nenumă- 

ratele turme, cară pășuncză în munţii și câmpiile României şi 

ai Moldovei, precum și acele care trecii peste Prutii și peste 

| Dunăre, sunt ale Românilorii locuitori de pe aicea. Unii din 

ci ati stări însemnate.. Copiii lor, juhimea ce se rădică, mergii 

'de învâţă până prin 'seolile Vienei. Dar adesea 'se vădi licen- 

țiaţi doctori în drepti saii în filosofie, încălțândii - 'opincele. și 

purtândă oile 'prin munţi saii “ mânuindii plugulii *pe câmpie,
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Am cunoscutii mulți tineri instruiți, numiţi pe acolo inteligenți, 
ai cărora părinți sunt. simpli plugari sait ciobani ; căci nicăiri, 
credii, cu în Ardealii, Românii nu au instinctulă desvoltatiă 
pentru învățătură și. cultură. 

V.. 

După starea în care vedeamii satele din prejuruliă Brașovu.: 
ui, judecamiă că Transilvania este o țeră, din cele mat fericite. 
Dar făcândii escursiuni mai departe, văquiii şi sate ce semă.- naii cu cele din Principate — respirândă o miserie! desolantă. Acest contrastii mă uimi, și mă puse a urmări causa acestei 
mari diferințe, | E ina | Transilvania era împărțită în mai multe provincii, şi fie-care se afla în diferite posiţiuni sociale. - Provinciele din Funduliă Regii, în care 'se alla cele 12 scaune (judeţe) săssesci, erati în stare înllorilore: se bucuraii de instituțiuni comunale şi municipale forte democratice ; pămentuli era împărțită în pro- prielăți mici, ca locurile - răzășesci din Principatele n6stre ; iobăgiu, (claca, boeresculii), nu eraii cunoscute, fiind-că pe aici feudă, saii proprietari mari nu erai. Românii loenitori in a- ceste părţi, se bucuraii ca și Sașii de o vi6ță mai fericită eu tote că prin statute nu erati recunoscuţi ca naţiune între cele-l-alte popore. Provinciele - însă coprinse in Comitate aveai aspectul provincielorii nostre : proprietarii mată, grafii şi ba- ronii (în genere unguri) essercilaii drepturi feodali asupra lo- cuitorilorii. Aceștia, în cea mar mare parle Români, craii su- puși unei iobiăgii multi mai aspre de cât accea din țările nostre: . , IE IE . 
Este curiosii de observată că populaţiunea. săsâscă din 'Tran- silvania, în locii să se înmulțescă, din ce în ce scade. Clima, temperatura, sai o combinaţiune providenţială, contribue la: decrepitudinea acestei stirpe, pe când Românii crescii într'o proporțiune nemăsurată. , 
Se dice că ideile lui Malthus, atât de tare anii prinsi rădă-
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cină în moravurile sale, în cât mulțimea copiilorii intr'o fami- 

lie se crede ca o nenorocire, și se intrebuințâză chiar mijloce 

criminale pentru împuţinarea loriă.. De aceea se observă că 

Sașii forte sporadică ai mai multi de duoi copii. Chiar pe 
când eram în Brașovii, s'a găsitii, în pădurea de lângă acestă 

cetate, într'o diminâţă, unii burghezii destulă de -avută, spân- 

zuratii și lovită totii o-dată în inimă cu unii pumnară, care sa 

găsitii în mâna sa înţepenită. Iar în busunarulă acestui nefe- 

ricitii. s'a aflatii testamentulii seii autografă, în care. dicea că: 

«ne mai putândiă suferi pedepsa lui D-qeii, carele i-a datii 

patru copii, se sinucide!...» Dar la Români este cu totul din 

contra : acela ce nu are copii, se crede cel mai nefericiti; 

Yar acela ce are o duzină, mai fericită de cât unii patriarchii, 

mai bine-cuvântatii de cât unii împărată. 

VI. 

Aică e tiinpulii să spui că în otelulii în care traserami, a- 

flarămii pe:]). N. Ionescu. Acesta era unulii din cei patru 

actori ai: episodului de la Grozesci. El ne nară întâmpla- 

rea aceea mai pre largi, și merită st o recapiluleză. 

Acești patru tineri, audindii de revoluţiunea de la Viena, se 

sculară din Paris, împreună cu mai mulţi alți români, ca să 
- vie în Principate să ia parte la mișcarea. naţională ce se pre- 

pata. EX, viindă prin Transilvania, trecuseră frontiera pe la 
Oituzii. Acolo, ofițerulii respectivii, avea ordin să nu lase.să intre 

? 

în ţ6ră nici unii studenti de la Paris; căci guvernul din 

lași, prin emissarii sei din Paris, scia că o sâmă de tineri 

eraii se vie cu velcilăţi revoluţionare. Ofiţerul însă ncavândii reșe- 
dința sa chiar la frontieră, şedea la Grozesci, într'o depăr- 

tare. de duvă ore aprope. Călătorii, neîmpedicați, veniră până 

aci şi trascră la cârciuma satului, căci lrăsura ce năimiseră 

din Ardli era tocmilă numai până aci. Atuncea se pomeniră 

cu unii sub-ofițerii, însoţitii de unii soldatii. Acesta, cerendu-le 

paspoârtele, şi vădândii numele lorii, le spuse că are ordinii a
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nu-i lăsa:să intre în ț6ră. Studenţii îi observară cu dreptii 
cuvânt, că asemenea ordinii trebuia să le fi comunicati la 
frontieră, iar nu după ce aii intrati în țeră, cale de o postă; 
și în fine îi declarară că ei nu vă&dii cuvântul legiuită după 
care să fie opriţi a intra în căminul părințilorii loră. Sub- 
ofiţerulii insistă cu brutalitate, și le declară că, dacă nu vor 
să. se întârcă, el îi l6gă și-i trimite la Iași; după acesta eșind 
afară, trase ușa după dânsul şi o închise; începu apoi să 
strige la Omenii satului, să sară ca să prindă nisce hoţi. Han- 
giuli, spăimântatiă, o rupse la fugă. “Tinerii călători sparseră 
ușa, și, lvându-și -armele in mână, eșiră afară. Soldatulă atunci 
întinse pușca asupra lori. Unuli din aceștia însă îl apucă 
înainte, și, trăgând, culcă pe soldatii la pământii. O a doua 
descărcătură fu îndreptată asupra sub-ofiţerului, carele aseme- 
nea cădi. Atunci tinerii. lăsându-și bagagele acolo, îmbrăcaţi 
numai: în bluze subțiri, plecară prin mijloculă satului și in- 
trară în pădure, care nu era. departe. Sătenii îi priviră” tre- 
cândii, și nici unul nu se puse a le opri calea. Ei, după ce 
intrară în munţi luară calea Brașovului ; temându-se însă de 
fi urmăriți, apucară pe alături cu drumulii, „prin munți de-a- 
dreptul. In cele din urmă, ei perdură cu .1otulii calea : um- 
blară rătăcindii, cinci dile și cinci nopți, osteniţi și nemâncaţi, . 
fără de a da peste nici unii bordeiii, fără a întâlni nici ună 
muritori. Cu tote că era în luna lut Aprilie,. nopţile eraii ume- 
dose şi reci; își pote prin urmare închipui cine-va cât avură 
a suferi acești juni, deprinși cu o crescere delicată. Dar fo- 
mea ?... teribila fome, care-i făcea să leșine ! | 

Providența, în fine îi seose la lumină: ci deteră peste ună 
soldatii austriacă,. păgitori la fvontieră, carele-ă. duse la satulii 
cel mai apropiatii, de unde aflară o “căruță care să-i ducă.la 
Brașov. cc 

Mălinescu, Leca (Enaki) și Chinezu. avânaii ceva mijloce se în- 
torsese la Paris, Ionescu 'nu-ă putuse -urma, 

De
 

«
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ATI, 

A tweia saii a patra di ne pomenirămii. cu alţi trei 6speţi 

neaşteptați. Aceştia ati fost: V. Alexandri, G. Cantacuzen, și 
unii unchiii al mei, "oder. 

In distrietulii Neamțului, în munţii. ce sc: țină de polo Car- 

paţilor este moșia Bălţăţesci, unii mare și fraumosii domeniă al. 
„familiei Cantacuzinesci (1). Acâstă familie, compusă din cinci 

fraţi, unii însuraţi și alţii încă tineri, locuia pe acestă moșie, 

şi petrecea nai mult la ţ6ră, precum pelrecă :mai multe fa- 

milii boferescă din Moldova. Pe o posiţiune înălțată, este casa. 

Cantacuzinâscă, unii adevăratiă palată domnescii care dacă sti- 

lulii modernii al architecturei nv Par trăda. ur avea aerii de 

unii castelii din secolulii de mijlocii. Cu câţi-va ani în urmă, 

am petrerutii în acâstă frumosă reședință câte-va dile plăcute ; 

şi nu voii uita nici o-dată amabilitatea şi gracia cu care am: 

fost înconjuratii în acâstă nobilă” familie. 'Tatălii acestor frați, 

Knâzuli George Cantacuzen, servise mult timpi în oștirea rus- * 

sâscă, încă pe la începutulii secolului. 

După el, și fiii sei se bucurati de proteeţiunea particulară 

a guvernului russescii. De accea, cu lule că de origină craii 

Moldoveni, dar eraii priviți mai mult ca străină în față cu 

causa națională. . | 

Cu tote acestea, precum am arătaţii şi în parlea întâia a 

acestor 'suvenire, Cuntacuzinescii luaseră o parte forle activă în 
mişcarea de la 30 Martie. Precum arătaiii, erai bănueli mată. 

că aceștia, împreună cu Muruzeștii și alţii din coteriele po- 

litice, ar fi.fost. instrumente ale politicei moscovite, — care, 
pentru ca să legitimeze invasiunea în Principate, aii contribuiti 

la, mișcarea aceea sub masca de patrioţi români. Dar cele pe- 

(1) In urma evernimentelorii de "cari vorbimă, acâstă moşie a trecută 

prin vEndare în proprielatea fostului Domnă M. Sturza. 

iv
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trecute la lași părea că nu eraii de ajunsi; și frații Canta- 

cuzinesci, după ce vădură arestările și essecuţiunile teroristice 

ale guvernului, se duseră la moșia lor, şi acolo adunară Plăte- 
șii de pe moșiile lor până în-numă-ă de trei sute Omeni, or- 
ganisându-i milităresce și răspândind vorbă că aii să mârgă 
asupra capitalei pentru ca să resbune crudimele guvernului: 
Acestă vorbă se răspândi până la lași, şi mulţi din nemulţă- 
miţi începură a alerga și a se concentra la Bălțăţesci. Ast-fel 
se duse acolo unchiulii mei despre care vorbiiii și V. Alec- 
sandri. Planulii acesta ar fi fost realisabilă pote, dacă Canta- 
cuzineseii ar fi fost Omeni mai populari, și. mai cu sinceritale 
devotați ca să-lii esecute. Dar într'o di veni acolo unii func- 
ționarii de la Consulatulii .russescii; șopti.ceva cu unii din 
fraţii Cantacuzinezui, şi îndată Plăieșii se risipiră. AL treilea 
din fraţi, G. Cantacuzen, luă asupră-și responsabililatea, şi se 
decise st emigreze. Ast-fel, cei-l-alţi (ați rămaseră nesupărați 
din partea guvernului, aruncând numai asupra Knâzului George 
culpa resculărei. Ast-fel veniră în cmigraţiune persânele de 
care vorbiiu mai susii, 

VIII. 

Revoluţiunea maghiară luase proporțiuni întinse. "Tronul 
Austriei se sguduia în teneliele sale. Naţionalităţile diverse ce 
compunii acestii mare imperiti se aflaii într'o confusiune. de 
idei și dorinţe : fie-care în parte căula să-şi lacă o posiţiune 
mai bună: Maghiarii începură a se pronunţa limpede că vor 
să se deslipescă de Austria, şi să lormeze ună mare regali 
Ungurescii, în care să coprinqă Croaţia, Dalmația, Banatul şi 
Transilvania. Ajutaţi de puteri imense, de castele, de cetăţi, 
de ostiri numerose, de entusiasmulii poporului maghiară, și de. 
aventurarii Italieni și Poloni ce alergaseră în Ungaria din tote 
părţile, ei se credeati siguri pe întreprinderea lor. Cu cuvin- 
tele de libertate și fratornitate ei credeati că vor putea momi
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populaţiunile eterogene din țările arătate. Dar aceste popula- 
țiuni avuseră mai multe probe despre sinceritatea Ungurilori, 
a cărora devisă era: supremaţia maghiară, şi desnaţionalisa- 
vea celor-l-alte naţiuni. De aceea, pe când la Pesta se insti- 
tuia ună guvernii naționali și independenlii, Croaţii, sub Banu 
lor Ielacici. şi sub Patriarehulă loră Raiacici, rădieau stindar- 
dulă spre apărarea tronului austriacă, în care vedeai. mai 
multă garanţie pentru drepturile lor naţionale. | 

In 'Transilvania, — unde elementulii maghiari era întărit de 
o populaţiune robustă ca de 600 mii Săcui, și unde Dieta 
(adunarea representativă) era compusă mai multii de grafi și 
baroni Unguri, — se pregătia. să se decrete Unirea cu Unga- 
ria pe ori-ce preţii. Acesta era o cestiune forte importantă 
pentru Români, pe cari nimeni nu . voia a-i întreba, şi din 
contra părea a-i desprețui; căci foile periodice și i6le orga- 
nele politice ale Unguriloră cântaă pe unii singură diapasoniă 
că nu cunoscii naţiune Romană în . Transilvania. Românii, 
după legile de până atunci, nu se bucuraiă de nici unii drepti 
politicii : mereii persecutați de maghiari pentru tendinţele lori 
naţionale, — considerați numai ca oa patra naţiune tolerată 
între cele-l-alte naţiuni ale "Transilvaniei, — de astă-dată sim= 
țiră că e timpulii ca să dea semne de vicță și să capete drep- 
turile la cari aspiraii. Se propuse ideea de a se face o adunare 
națională, spre a se consulla în împrejurările de faţă, și acâstă 
idee cu fulgerul se răspândi și se aprobă de totă români- 
mea. |)iua și loculii se determinară : la Blajă,la 3 (15) Mai ! 

ME îndemnaiii și eii a merge la acestă adunare. M& urcaiii 
în diligenţă cu N. Ionescu, însulleţitii și'elii de asemenea. do- 
rinţă, şi plecarămii cu vre-o paru qile înainte de diua defiptă 
pentru Adunare.
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TX. 

“La prima staţiune a diligenţei, intrândiă la unii otelii ca să 

mă restaurezii, mă puseiii în vorbă cu unii individii, calătoriă 

ca şi mine. Ii adressaiti cunoseința, şi cu mare fericire îm- 
brăţișaiii pentru prima Gră pe Laurianu, cu carele am legatu o 

amicie intimă. Acesta, audindiă de mișcările din patria sa na- 

ală, părăsise catedra de filosofie din Bucuresci și să grăbise 

â trece în transilvania ; de aceea el se afla ca. și mine, pe 
cale de a merge la Blajăi. _ 

Sera am fost în Sibiă. - 

A doua-di dimingţă visitaiii orașul, pe care-l alla mai 

mare, mai luxosii și mai animatii de cât Brașovulii. Creduiii 

de cuviință a face o visilă Episcopului românescii din Sibiiăi., 

Acelii prelatii care numia Andreiti Saguna, mă primi cu multă 

bună- voinţă. | EI 
Pe figura acelui bărbatii se însemna o cuvioșie impunătore ; 

pe fruntea sa păre ea întipărită cugetarea şi urija, ca in nisce 
momente supreme. Abia eşiiii de la elii și, „sosindii la otelul 
unde trăseseniii, găsiiii unii biletii prin care eram invitată să 
prânzescii lu Episcopie. | | | . 

Insoţitiă de umiculii mei Ionescu, mă plimbaiă pe stradele 
Sibiiulni udmirândii bisericele și diversele  edificinră [rumose 
ale oruului. 'Treeândă pe lingă unii otel, pe a căruia fron-. 
tespiţii eru desemnulii unii mare sore de aurii, văduiii unii 
băietii sub gangă, şi-uri veni ideca să-i adresezi vorba : 

- EX, fărtate! sunt pe aicea ceva români? 
— Da, Domnule, sunt nisce domni din “Bucures 
— Cum, îi chiamă? 
— No, dâi, nu scii; că abia sosiră, și sunt mai mulți. 
Int” adovă vii se vorbiu că la adunarea de la Blaj eraii să vie 

rumâni “lin tote părțile Hhomânici, şi chiar din Bucovina. Cu 
tote că unu aveamii cunoscinţe pri Bucuresci, avuiă curiosi-
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tatea însă de a sei măcar. cine sunt acei români, şi voiam să 

mă informezii. Amiculii meii nu prea era de părerea acâsta, 
eii însă îl tiriii, şi ne urearămii pe scări. | 

Abiu urcați în vestibilulii de susii, de o-dată audirămii în- 

tr'unii apartament vorba mai multorii voci. Usa fiind deschisă, 

ne îndreptarămii întwacolo, și rămaserămii încremeniți vădând 

că acei 6speți erati toţi de ai "noştri, toți. Moldoveni, toţi 
cunoscuți, toți frați ai causei ce ne făcuse a emigra! 

Indată ce intrarămi, furămii assediaţi de imbrăţișări, și de 
mii de întrebări. Nu voiii uita nică o-dată fericirea ce am 
simţitii în momentele acelea ; și o asemenea! fericire nu o pâte 

înţelege cine- va „de cât în asemenea timpi și în asemenea 

împrejurări. 

X. 

Aceştia eraii: C. Negri, Lascar Rosetti, M Costachi (Iepureanu), 
1. Alexandri, A. Russu și 7. Moldovanu. 

Negri, Alexanâri și Russu veniseră din Paris la Bucuresci. 

Guvernulii de aici fusese avisatii de guvernulu Moldovei că ci 
vinii pentru o mișcare naţională ; de aceea li se făciii cunoscut | 

că nu le este ertatiă a sta prin Bucuresci. Planulă lor era se 

treacă la Moldova ; auqindii însă de cele petrecute după 30 

Martie, și închipuindu- şi. că, chiar dacă intrarea nu le- ăr fi 

oprită, totuși personele lor rar fi în siguranţă, se deciseră a 

se întorce lu Giurgiu și a se sui pe vaporii pentru ca să mergă 
iarăși la Paris. Pe vaporii însă se întâlniră cu lepureanu, 

Moldoveanu, Rosetti și A. Moruzi, cari 'scăpaseră de la Brăila” 

prin ajutorulii Consulului englezescii. 

Atuncea se deciseră a nu se depărta de frontiera "Mold ovei 

debarcară la Lugoș şi venită în Add, unde 'vedeaii simpto- 
mele unei mișcări. " 

După ce le spuseiii amăruntele întâmplărilorii mele, și ami- 

„culii Ionescu pe ale sale, fură “transportaţi. de fericire când 

audiră că V. Alexandri se află la Braşov ; căcă nică frate-săii, nică
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cei alți amică ai sei, nu sciaii nimieii despre el. După aceea, 
spuindu-le că mergemii la Blajă, unulii din ei, Lascar Roseti, se 
decise a ne însoți; iar cei-l-alţi a se duce la Braşov, unde ne 
deterămii cuvântiă a ne întruni după ce vom termina cu 
Blajulă. i 

XI. 

Mai steterămii două dile în Sibiiii. Făcurămă mai multe cu: 
noscințe între Românii de acolo. Unii simţi mentii extraordinar 
de fi rățietate, care era chiar în atmosfera anului 1848, ne făcea 
entusiasți pentru Ardeleni. Noi, Moldovenii, crescuți mai mult 
sati mai puţină cu idei și cu deprinderi aristocratice în țera 
nostră, nu aveamii o adevărată idee de națiunea şi poporulii 
români ; afectami popularitatea ca o idee a secolului, ca o 
fantasie, ca o idee abstractă căpătată din cărțile străine. Cu 
tte că tot-d'auna (p6te) am fost în relațiuni.. en-poporulii no- 
stru, dar poporulă u fost (pe atunci ca și astă-qi) departe 
de nol; abrutisatii de împilare, într'o condiţiune pururea ti- 
căl6să și inferi6ră, ne cultivată, ne învățată, fără conoscința 
drepturilorii. și demnităţei sale, poporulii nostru (din Moldova) 
îl consideramă compusii cu totulă din alte elemente ; el în noi 
vedea tot-d'a-una nisce ființe superire, nisce omeni pre-. 
destinați a fi stăpânii sati tiranii săi. lar noi, oră cât de umani, ori cât de filosofi, oră cât de patrioţi, ori cât de naționaliști 
saă liberali eram, nu puteamu vedea, în acel poporii de cât nisce fiinţe ce ne insufla mila şi de care nu ne puteam apro- pria, cu t6tă bună-voinţa ce am fi avută, 

In Transilvania însă, găsiamii poporul cu totulii în alte! condițiuni. 
Aică preoții, învățații, poeţii, profesorii, toți eșiţi din popor, toți sunt ai popcrului. Ferice de acela căruia natura şi învă- țătura i-ai dată mai multă inteligenţă ! acela se bucură ae o adevărată popularitate; acela e iubiti, adorată, stimată, cu- noscutii de totii națiunea, 

n
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* Acolo pentru prima ră audirămiă - vorbindu-se de Barnuţii, 

unulii din cei mai învățați şi mai populari bărbați ai Ardea- 

lului. Merserămii mai mulţi Moldoveni la el şi făcurămii cu- 

noscința lui. De o-dată rămaserămii estasiați : nu ne puteam 
da semă cum se putea ca unii asemenea. omii să se bucure 

de unii nume atât de mare. In adevării acestă omi avea unii 
aerii de-totii comuni : vorba lui îngăimată. natura lui timidă, 

manierile lui ordinare, fisiognomia lui liniştită, nu esprimaii mai 

nimica ; din contra, părea a fi o jumătate de omiă, o fantasmă 

ce ar fi abandonatii Purgatoriulii ca să 'se mai întorcă o-dată 

pe lume. Dar după ce ne mai lipirămii de el, după. ce ne lă- 

sarămii în convorbiri : mai intime, recunoscurămi în el uni 

bărbatii în adevării superiorii: la cuvintele de patrie, națiune, 

vomânismii, el se entusiasma ca ună poetii; figura lui lua 

unii aeră de omiă inspirată, de profeti ; vorba lui, uni'accentii 

simpatică și durerosă ; căutătura sa svârlia scântei de curagiă 

şi de terorismiă. | | 
Bărnuţii se bucura de o popularitate imensă şi bine meritată, 

EL s'a arătatii adevăratii atletii al românismalui în contra ma- 

ghiarismului. Ca preotii şi profesorii în Seminariulii de la Blajii, 

ei, cel întâiii, introduse prelecțiunile în limba română ; înain- 

tea lui învețăturile se preda în limba latină : și în cea ma- 
ghiară. 

Dar cât nu avuse a suferi pentru acâsta ! Episcopul Lemeni, . 

de și românii, dar mare filomaghiarii, îl persecuta.- cu relurite 

măsuri și mijlâce înjosite. El resistă luptei mai mulţi ani, 

dar în fine lepădă rasa călugărescă și se retrase în , vieţa 

civilă. 

; 

XII. 

Inainte de a se face adunarea de la Blajii, se strânseră în 

Sibiiă Românii de prin mai multe părți ale: “Transilvaniei. In 

mijloculii comoţiunilorii politice de atunci, capii Românilorii 

voiaii să aibă o înţelegere prealabilă și sigură cu Episcopulii 

e
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confesiunei resăritene. : Acestii motivii causase. concentrarea 
mai multor Români în Sibiia. Era o credință. în generalii r&s- 
pândită :. că: episcopul Șaguna :n'ar fi cu. sinceritate. devotatii 
dorinţelorii naţionale ; lumea. îl credea mai mult aplecatii că- 
tre. politica maghiară ; şi pre când unulii din episcopi, cel de 
la: Blajă,- era făţişii declaratii antinaționalistii, era mare interest 

„pentru Români ca să aibă măcar pe unul din prelați în par- 
tea lor. - Ma e 

Cu scopii de a. manifesta mai tare și mai bine simţimintele 
şi dorințele lori, sai cu scopii de a atrage pe numituliă Episcopii 
prin adulaţiune, Românii se deciseră a-i face o serenadă. 
Timpul se pără favorabilă ca, cu ocasiunea acâsta, Românii 
să rădice şi stindardul - lor națională. - Se făcă o colectă de 
bani, la care cu mulţămire luarămii și noi Moldovenil. parte; 
se cumpără materialul trebuinciosii, și se improvisă unii stin- dardii minunatii, represintândi cele trei; culori (albastru, gal. benii și roșii) naţionale. După acâsta, unii numării ca-de o mie 
Români se adunară pe o piaţă, aprinseră ună numării mare 
de torţe, se puseră în două şiruri ; şi,-cu stindardul înainte, încunjuratii de o bandă de musică, merseră la locuinţa Episco- „ului. La acestă manifestaţiune luarâmii şi noi parte. După ce se „arătă Episcopul în balconi, unii. june îi recită o odă, şi uni altulii unii. discurs prin care îl invoca să bine-cuvinteze stin-. dardulii naţionali și să se pue în capulă naţiunei în împrejurările în “care se afla. a i 
"Episcopul - mulțumi poporului într'uniă 'limbagiă convingător și elocuentiă, ce. fu .urmatiă de strigări  entusiastice de bu- curie, "forțele se stinseră, și toți se duseră pe la casele lori. 

XIII, 

„Năimirămii trăsuri și plecarămii de diminâţă ca să putemiă ajunge sâra la Blajă. Eii mă puseiă într'o trăsură cu D. Lascar Rosetti, oferindiă unii l6cii și unui tânării Ardelean, pe care ei îl. cunoscusemii la Săcele. Acesta se numia . Nicolae Boeriă ; 
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nu era însă. nici de cum boierii; ast-felii de denumiri nu sunt 

prin Ardealii. El era unii june fârte inteligenti şi cu destulă 

învățătură. In timpuli călătoriei, el ne -dete relaţiuni multe 
asupra lucruriloră Transilvaniei, destulii de instructive și inte- 

vesante. Ei, care-l cunoscusemii: mai de multii, nu sciamii ni- 

mica detpre originea lui. Dar apropiăudu- -ne de unii salii, el de 

o-dată ne dise: 

— 'Eată loculii nascerei. mele ! 

— A! dise camaradulii meă. I-ta esci.de aici ? 

— Ba, nu; ei sunt Îuneţionariii în Săcele, dar părinţii mei 

sunt aici, | : 

— Aşa dar al părin? | 

— Cum nu? am tată, mumă,. unii frate, și 0 soră. Sunt 
“cinci ani de când nu.i- am veti. Serviciulii care- -t am nu 

-m'a ertatii să viii. E . 

.— Așa dar'o să ne-oprimi ? o e: ni 
— Dacă nu v'ar fi cu supărare... 

Primirămă că t6tă mulţumirea. 
Satulii în care intramii avea, pe- aprope, aspeetulti <atelorii 

din Moldova. Casele semăna: mai multa bordeie; unele eraii 

“fără curte; altele pe jumătate dsscoperite de vânturi. Mise- 

ria cea mai mâre se vedea predomnindă în tâte părţile. 

:— Dar în. adevării: săraci sunt amenii" în 'satuli - acesta ?. 

întrebă camaradulă mei. i 

— Ol'da. 
— Şi.parintele D-tale este proprietarulii moșiei aceştia? 

; — 0O!.nu. Asta e moșia. unui graf Ungurii. 'Latăl meă este 

iobagii, țăranii ca toţi ţăranii: Dar €tă că -ne-im şi apropiatii 

de casa lui! ! ” | 

Mânaciulii primind ordinii s& slea, se opri... O fetiţă ce 

trecea pe lângă drumii cu dont doniţe ce le umpluse cu apă 

de la unii puţii, se opri vădânaii trăsura. nostră, Camaradulii 

nostru: Ardelean o strigă și sări din trăsură în gâtulii ci. Era 

sora lui, care plângea de bucurie! . 

Ne deterămii și noi josii din trăsură. Copila îi culese” co- 

fele ce î căduse din mâini la vederea fratelui - seii, și alergă
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iute spre casă, ca să vestâscă venirea n6stră.. Acolo merse- 
rămii şi noi. Casa era o simplă locuință țărănescă: conforta- 
bilulă din lăuntru era cât se pote de rustică şi modestii ; nică 
o mobilă, nici-unii obieetii, nici o haină, care să ateste avuţia 
sati luxulii de orașe. Bătrânul Boeiiă era ună simplu iobagi, 
clăcaşii, atât după portă, cât şi după „crescere ; soția sa ase- menea. | | e 

Fata, despre care vorbiiii mai susă era ca de opt-spre-dece ani, înaltă, frumâsă, modestă și sfiicisă : cu fota ce purta, cu cămașa ei cusută, cu codele ei lăsate pe spinare şi imple- tiie cu nisce panglici multi-colore. putea fi unii ideală grațios pentru o baladă populară. - 
Furămiă trataţi cu fagură de miere, cu apă rece și cu cașii prospătii. Camaradulii meii Hosetti strecură în mâna fetei, cu învoirea fratelui seii, câţi-va galheni, cari de bună seamă ati prinsă buni loci în sînul și în casa acestei fainilii strimtorate. După acâsta plecarămii, 

XIV. 

Nu voii uita o scenă caracteristică ce mi s'a întâmplatii să mai vădă la o cârciumă într'ună altă sati, unde a trebuitiăi să facemii o pausă pentru noi și pentru caii ce ne duceaii.: Unii țăranii care avea aerul de călătorii după traista ce o avea aruncată pe ună umără, se opri la: cârciumă, se puse pe prispă la umbră, se întinse puţinii cu faţa în sus, ea cum voia să-și răsipiască osteneala ; apoi deschise traista și scose: de acolo o bucată de mămăligă rece, din care începu a mâneca cu poltă nespusă. . Abia se apucase de aperaţiunea, "acesta, și uni altă trecătorii toti de condițiunea lui, vine de se pune: alături cu el; îşi deschide traista și scote, o-dată cu mă- măliga, şi o bucată de slănină, din care s'a pusii să mă- nânce, . | | — Ce dracu !.dice cel întâiti ; păgânii escă tu de mănânci astă-di, Vinerea, slănină ? 

 



w
 

3 3 DIN ANUL 1848 

- No, Q5, eii maghiar! 
— Măgari ? 

— Ungurii! dice acesta plint de mândrie. 

— A... mă miramiă ei să fii creștinii. 

— Cum? Eu? Eu, creştinii; și Christos fost Ungur. - 

— Mări ce qici! Nu te temi că te-o trăsni Dumnedeii ? 

— Nu; D-deii Ungurii este; şi Adam Ungură fostii, cum 

Atila, cum Arpad, cum Coșut!... . 
Românul atunci începi a ride cu hohotii despreţuitorii.. 

Ungurulii începu să-l înjure, cu sbierete asurditâre. Eraii cât 

pe ce să se încaiere. Eii merseiii în mijloculii . lorii, şi-i. îm- 

păcaiii, dându-le o oca de vinii, din care aii bâuti amândoui. 

Prândulii acestora tot urma. Unguruli tăcuse -de totii, şi se 

părea preocupati de plecare. Dar Românulii, carele avea poftă 

de vorbă, începi iarăși : e | , 
— Măi, ce dracu, vol. Ungurii. sunteţi așa de fuduli ? O. 

mână de 6meni, și gândiţi că mare lucru: sunteţi ! 

—. Noi ? şese spre-dece milione. | 
— Minţi; numai abia patru milione. | 

— Nu; așa qice Coşut. NI 

— Coșut vă înșală; e unii Tunatecii. Noi, Românii, suntem. 
de trei ori mai mulți de cât voi, | 

„—. Unde? 

— - Aici, și. dincolo în ţeră.. 

— Nu; aici voi Unguri sunteți, nu Români. Ardealul, Un-. 

garia, una este... Eljen union ! 

— Ba să fiți ai dracului ! Ardealul e al nostru, nu ea. 
vostru, 

— Ba al nostru... 

— Ba al nostru... 

Cât. pe ce farăși să se înhațe; iar eii rideamii de nu 
mai puteamii ascultându-i. Când însă văduiii că se înfierbântă, 

intrajă iarăși între ei, și-i împăcaii. In fine Ungurulii se duse 

dondănindii. Românulii mai rămase. Eli îmi spuse că se 

duce la Blajii, ca să vadă ce se face cu dreptatea româ- 

n 6scă. |
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— Dar D-ta, îmi dise el, de-ai noștri esci ? 
— Da; eii sint Român, răspunseiii. 
— Dincotro? 
— De peste munţi, din Moldova. 
— Dar creștin esci? 
—. Firesce, 
-— Postesci Mercurea, Vinerea, posturile ? 
—"Firesce, A | 
— Apoi dacă-i așa, esci curat Român. 
—' Cred şi ei! o] 
—- Am audiții e despre Moldova. Bună țeră ; acolo nu sunt 

Unguri, nici Saşi; nu-i așa ?: 
_— Ne-o ferită D-qeă. | 
—. EX, ce bine sunteți! Dar vei aici avemii multe nagode : 

Unguri, Săcui, Sași, Nemţi ; apoi biruri mari, iobăgie grea, 
“Năcăi de ste, și dreptate prea puţină. May bine, q&ă, nu ne 
aducea Traian pe aici. Cine ' scie, pote că acolo, în Italia, 
eram. mai bine. Ce folosii că suntem mulți ? Eaca... numai în 
țera Neamţului vre-o cinct miline și parcă nici ne vede, nică 
ne-aude D-qeii. Acuma vom vedea. Ne adunămii mulţi la Blaji 
ca să ne sfătuimii... Nu: mergi şi d-ta? 

— SB vedemii... pâte... | 
— No, vino, dăi, Domnule, ca să fim mai mulți ; pentru 

că scii dicătârea : unde maă mulţi se adună, ese isprava mal 
„bună. Să ne vedemii sănătoși, Domnule ! 

Cu aceste cuvinte omulă mei plecă. lar eii rămăseiii ui- 
mita de progresulii spiritului publică ce vedeamiă răspânaitii 
în clasa poporului ardeleanii. | 

XV. 

„Sra pe la nouă ore ajunserămi în Blajă. Aveamii adressa 
unui preotii de acolo căruia i se recomandase cu două ile 
mai înainte ca să ne dea ospitalitate. Intrândă în piața cea mare a Blajului, abia resbăturămii eu trăsurele printre poporiă, 
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Aflândi locuinţa preotului “recomandatii, ne oprirăm, și furăm 

introduși într'o cameră unde eraii numai două paturi.  Ospă- 

tătorulii nostru ne ceri mii de scuse qicândii că i-a fost peste 

putință să ne reserve mai mult de cât o cameră; căci viin_ 

du-i o mulțime de persâne respectabile, n'a putut să le refuse 

ospitalitatea, mai alesii 'că ploase și nu era chipii ca să dârmă 

cine-va afară. 

Acceptarămi, cu abnegațiunea ca doui din noi să se culce 

josii pe scânduri. Eii eşiiu afară, cu scopii: de i căuta ceea-ce 

doriamii ; străbătuiii prin mulţimea poporului, . întrebândii de 

vre-unii făgădăii. Mi se arătă unulii: intraiii și întrebaiă dacă 

aii vre-o cămăruţă cu unii pati, disponibile pentru n6pte. 

— Numai o singură cămăruță mai aveamiă, îmi dise unii 

servitorii, și ne-a luat'o mintenaşu (1) unii domni ce a venitii 

din Bucovina. 

— Arată-mi acea cămăruţă, diseiii. . 

Aveamii în adevăr mare curiositate să allu cine era domnul 

din Bucovina, carele vine la Blajii pentru : asemine . împreju- 

rări. Fuseiii întrodusii într'o sală mare, plină de Gmeni. Abia 

străbătuiii până să ajungii la ușa care ducea la :cămăruţa in- 

dicată de băiatul otelului. Deschiqândii uşa, ce să vădii ?... ami- 

cul meii Petrachi Casimir! (2) 

Nu potii deserie bucuria și esallațiunea mea la vederea a- 

cestui amicii, despre a căruia sortă, după evenimentele de la 

30 Martie, nu sciamii nimica. Eli îmi spuse.că în adevăriă fi, 

inipreună cu [rate- sei, Jegatii şi bătutii în îuchisorea easarmei, 

(1) După ungurie, care însemnâză : îndată. 

(2) Familia Casimiră este una din cele mal vechi şi mai nobile din 

Moldova. Cantemirii isloriculă «ice că se trage din urmaşii regeluy Casi- 

miră. Junele de care e vorba era fiulă hatmanului Răducanu Casimiră. 

După ce şi-a făcutii învăţăturile elementare în ț&ră, elă împreună cu alţi 

doul fraţi, au fostă trimişi s6 studieze la Atena: trecuse apol de acolo 

în Germania. Studiând dreptulă ; căpătândă doctoratului, elă mal merse . 

în Francia spre a se perfecționa. În Paris, unulă din fraţii sei muri de o. 

consompţiune de creeri. La. 1847 elă se întârse în țâră cu inima înflăcă-- 

rată și cu mintea pregătită spre a lua parte la regenerarea naţională. 

După evenimentele de la 184%, la 184Y schimbându-se domnia în Mol-
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întocmai precum îlă vădusemii în teribilulu visăi ce avuseiii în casa: Olimpiei. După acesta elii fusese liberată prin mijlocirile inui: onchiă alii sei, partisaniă ali regimului guvernamentală ; dar amândoui frații. fură espulși” peste hotari, în Bucovina. Acolo' ei fură mai multe dile bolnavi, în urmă  tortureloriă ce suferiseră. Când 'se audi despre convocarea adunărei de la Blajă, Petrachi Casimirii alerga ca să vadă ce se face acolo. Petrecuii cu amicul mei vre-o două ore, spuindu-i Și eii aventurile mele ; și, cu tote că în sala vecină era unii vueltiă înfernală, ne - culcarămiă 'amendoui într'uniă pată și adormi- rămă. ca: unii ce eramii f6rte obosiţi de struncinătura trăsu- reloră. - | o După ună somnii de două: ore, m'amii desteptată în armo- nia unui conceriii încântătoriă.' În sala vecină se andia ună corii care essecuta unii cântecii ce simţiami că-mi mișcă și mintea și inima. Voiamii să mă scoli, ca să vădii cine făcea concertulii acesta ; dar nu voiamii să smintescti somnulii ca- maradului mei. Eli încă se sculase ; şi, ca și mine, nu se mișca de temă ca să nu mă destepte pe mine. În fine, eltă simțind că eii eramiă emoţionat, mă sculură  încelișorii şi mă întrebă de dormi, 
Când ne vădurămă amendoui destepţi, ne scularămii și des- chiserămii ușa sălei. Eraii vre-o lrei-deci de preoți şi cântă- roți de biserici carţ întonaii cântecul de care e vorba, Mul- țimea din sală asculla cu o tăcere religisă. Versurile care se cântaii nu erati de 0 poesiă înaltă, nică de o artă îngrijită; dar cu totă tuslicilatea şi simplitatea lori, ele făceaiă unii 

î 

de îndată desvolia 0 capacilate şi ună zel de t6lă lauda. Na fost însă : 
predestinată pier Moldovei ca să se bucure multi timpă de ună asemine 
fiiă iubiti, nier lui de uni viitoră care-r Suridea, nicI amiciloră ser de 

" iuima nobilă şi gener6să cu care era înzestrată. La, 1830 elă muri de o 
apostimă la maţe, care în optă dile i-a răpită vi€ța, acestul june, ca o perdere a unul bună română şi a unu bună amică. 
Vedr poesiele mele la. pag. 110). 
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efectii estraordinarii, ca cum ar fi fostă inspirate de o cuge- 

tare ultra-lumâscă. Aria (saii musica), originală cu totulii, mă 
făcea să-mi închipuescii cântecele acele druidice care le de- 

scriii cronicarii cei vechi. Unuli din preoţii de faţă părea 

a fi trubadurulii ce împrovisa versurile și arin: vocea sa de 

baritonii domina și părea a comanda . vocile cele-l-alte. Eată 

câte-va strofe din acesti. cântecii originali și durerosi: 

«Sub o culme de cetate, 

- «Plângii întru singurătate, (bis) 

«Şi oftândi cu amari strigă 

«Către sârte cu va! dici: (bis) 

«Saltă şi te'nsuflețesce 

Diri, diri, diri.... 
«Servilismulă părăsesce, 

: Diri, diri, diri.ua. 
«Măi Române, măi! . 

«Mullii tirană escl tu, sorte; 

«Şi cumplită ?n fapte forte; 

<Căci pe naţia română _ 

«AL pus'o sub crudă mână. (bis) 

«Însă te îusullețesce 

Diri, diri, dir... 
«Sârta bună îţi zimbesce, 

Diri, diri, diriu.e.. - 
«Măi Române, mă!» 

Asemine cântece esprimaă ideile și simţimintele de cari era 

însulleţită poporulă Ardel6nii în epoca aceea. Religiositatea cu 

care concertanţii cânta, entusiasmulii ce se vedea pe figurele 

asistenţiloră la accentele apă&sate ale refrenului, - represinta în 

adevării o scenă de cele mai pălrundătore.
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XVI. 

“A doua di,' desteptându-mă praa de dimninsță, eșiii afară. 
Pe sub. streșine, pe sub soprone, o mulțime de Gmeni dor- 

miaii încă. Mi-aruncaiii ochii spre o căruță coperită, și văduiii 
unii omii carele! se desteptase și contempla răsărirea s6relui. 
Figura lui delicată, barbișa lui lungă, croită ă la frangaise, 
desteptă unii interesii în mine. | | 

-—— Bună diminâţă, domnule! îi diseiii ; dar bine trebui să 
fi dormitii d-ta acolo. 

—— Nu prea: e cam rece de diminâţă, 
—- După vorbă nu prea semeni Ardeleanii. 
— Nu prea; dar cum vădă, nici d-ta. 
— Crediă însă că suntemii români amândoui ; și dacă nu esci de pe aice, trebue să fii Munteni, Află: dar că şi eii sunt Moldovâniă. | 
După aceste scurte vorbe, ne făcurămii cunoscuţi unulii altuia, Da | a 
Acesta era Dimitrie Brătianu. Eli de la Pitesci, audindii de mișcările naţionale din Transilvania, a trecuti munţii și a ve- nili ca şi mine, la adunarea de la Blajă. 

XVII. 

Din câte amiă spusă până aci, lectorii: de bună s6mă nu şi-ai pututii închipui ce e Blajulii.. În adevării nică eăă singură, - care anii visitatii locul acesta, nu sciii- ce: numire X-aşi da. : Nu se pole dice că e satii, flind-că aci este o biserică mare catedrală, uni aședămentii seminarială, o piață înconjurată cu edificiuri de diferite architecturi, o spițeriă (sati cum îi dicii ț&ranii pe acolo pulecă, de la apotecă) și ună otelii. Nu se pote dice că e orașii, fiind-că nu sunt magasinuri, nici Ma- 
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gistrată, nici nimica care să ne dea idee despre uni orașii. 
Nu e nici sată, fiind-că pe lângă aşedământulă acesta, . nu 

sunt de cât forte puţine case de locuitori agricultori. Aşa. 

dară voii putea dice mai cu nemerire că Blajulii. este o co- 

mună de unii caracterii sui-generis. Na scrisă nimeni 0 is- 
torie specială a Blajului. Cu tote aceste, în loculii acesta s'aii 

petrecutii evenimente memorabile pentru istoria: Românilorii 

de dincolo. - , 

Tradiţiunea spune că aice cu trei secol îni urmă era o înică: | 

Mănăstire de ritul şi confesiunea nostră, cari, de şi avea pro- 

prielăţi imense, era însă nebăgată în s6mă p& atunci. Doui 
trei călugărași, cari trăia aici, erati sub ascultarea unui sta- 

reții rinduită de Mitropolitulii Românii din Belgradii, saii Alba- 

lulia.. Eată că din întemplare a trecuti pe aici unii. Principe 
ală Ardealului (numele lui nu-lă țiiti minte), carele făcea o es. 
cursiune vânătorâscă prin întinsele şi virginele păduri ce co- 

periaiă locurile acest6, Noptea viindii, Principele dormi în chi- | 

liuța bătrânului stareță, carele fu mulțămită s& petrâcă hoptea 

în biserică,. făcândii rugăciuni pentru sănătatea suveranului 

țărei. Principele avi visuri. deliciose în somnulii sei. Acele 
visuri, inspirate de bună s6mă prin ragăciunile starețului, fă- 

cură pe Principe forte -veselii. De aceea a: doua di, când se 
sculă: de pe somni, elă eși afară şi rămase încântatii de po-. 

sițiunile romantice ale locului, pe care le vedea. cu ochii în 

tocmai cum le visase. Principele. chicmă îndată pe stareță 

și-i spuse ca să-și ia călugărașii, și să se dudusscă de acolo. 
Călugărulă avu. curagiulii a. protesta în numele dreptăţei și ali. 

legei; dar .Principele,. carele nu scia glumi,. făcă unii semniă 
carneficilori sei, și capul starețului sbură sub lovitura secu- 
rei maghiare. După acesta, Principele dise și:se făcu, în lo= 

culi umilitei stareţii,. unii casteli princiară, destinată. pentrmi: 

recreaţiunile sale. Eli aice făcea venători și banchete cu sa-. 

teliții sei favoriţi, și serba nunțile” membrilorii familiei sale.. 
Ast-feli apoi, Blajulii fu mai multă de unii. „secolii apanaşiulii 

favoritii ală. urmașilorii i Principelui. 

20.
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"Să nu se mire cine-va de! monstruositatea . unorii asemeni 

Principi. Românii și clerul din' Ardeal, după ce aii perdutiă. 

pe Principii sei naţionali și după ce ai cădutii sub domina- 

țiunea maghiară, suferiaii multă mai cumplite nedreptăţi și 

asupriri. Maghiarii, cu tote că eraii mai barbari de cât Ro- 

mânii 'pe atunci, dar se pricepură a veni la ideea infernală 

de a desnaţionalisa pe Români. Prin diferite mijloce tiranice, 

cari puterea le ofere dominatoriloră, ei în fine isbutiră a atrage 

pe “Mitropolitul din Belgrad în politica acâsta, și prin elă a 

aduce schismă în rit. Ast-felii pe la capătulii secolului alii 

17-lea, . Mitropolitulii Atanasie, cu câți-va protopopi. vânduți, 

atraseră - vre-o 20.000. suflete de Români. la Uniune cu biserica 

Romei. Acâsta, însă nu era unii curatii catolicismii: religiunea 

nu.se. alteră :de. cât în patru puucte ritua'e, -și' anume: recu- 

n6scerea Papei de. capă alii bisericei — recun6scerea . sântei 

cuminecaturi cu “pâine dospită și cu azimă, — recunâscerea 

purcederei Sântului Spiritii de la Tatălă şi de la Fiul, și re- 
cunâscerea .Purgatoriului: Afară de aceste puncte, biserica ră- 
mase în formele și. cannele ei primitive, cu cântările, cu căr- 
țile, și cu tote ceremoniele cari sunt astăgila biserica greco- 
r&săritană.: Pa | A 

Acâstă Uniune da Românilorii, apăsați şi persecutați de 
Nemţi și de Unguri, 6re-cari drepturi și privilegiuri cari le 
mai ușura sorta, Ea însă nu servi inemiciloră noștri la pla-. 
nurile ce le aveai ; căci: departe de a desnaţionalisa : pe Ro- 
mâni, mai tare i-a întăritiă, Uniţii, favorisați de mijloce: ma- 
teriale, putură a se cultiva și a-și desvolta germenii naţionalităţii 
loră mai cu tărie, Apoi, mulţi din capii bisericei lori, făcură. 
serviciuri reale poporului prin zelulă lori către binele naţiunii 
Preoţii lori, luminaţi și învățați, aii dati adese probe de 
demni fii ai Românismului, și aii fostă cei întây apostoli ai 
regenerărei naționale. Îatr'unii cuventii, cei mai însemnați ro- 
mâni, învățați și naționaliști, ai eșită dintre Uniţi. 

Pe la 1736, Mănastirea Blajului se reconstitui în drepturile sale 
Acolo se aședă o Episcopie, care astăqi s'a rădicatii la grad, 
de Mitropolie, — și, cu veniturile imenseloriă sale moșii, s'a fun- 

 



DIN ANUL: 1848 „307 
  

datii unii gimnasiă seminarialiă pentru crescerea  junimei devo- | 
tată carierei elericale. 

Eată în scurti descrierea Blajului, unde se făcea adunarea 
Româniloră la 1848. 

XVIII. 

„Episcopul unită de la Blajă, Lemeni, „cu: tote :că era ro- 
mână, nu simpatisa cu ideile poporului și ale inteliginţei. ro- 
mâne din Ardeal. Eli era mare filomaghiară, vorbia mai multi 
unguresce şi arăta chiar uni despreții pentru limba română. 
Adunarea Românilor de la Blajă, lui nu-i plăcea nică de cum 
şi cercase multe chipuri pentru ca să o paraliseze. La acâsta 
ar fi reușilă, fiind-că 'guvernulă era în mâna Unguriloriă (1). 
Nu putu însă face nimica, căci guvernulii superiorii in Viena, . 

carele prevedea în acestă adunare o manifestaţiune în contra 
tendinţelorii maghiarismului, o tolera, și mai alesii o. încuragia. 
De aceea câteva bataline de Români grăniceri .priimiră or- 

dinii a veni și asista, pentru paza bunei orânduele. 

„Ar fi dis cine-va, că în adevării trebuea o putere armată 
aici. Aglomeraţiunea era forte mare. Se calcula la 100 de mii 
numărulii Românilorii adunaţi. Aceștia nu dor că venise cu 
grămada de prin satele învecinate: sa'ele cele: mai depărtate 

trimiseseră din dece Omeni unulă, împreună cu preoții. loră. 
Dar t6tă.acestă mulţime era atât de bine disciplinată, în. cât 
nimeni nu putea să observe cea mai mică desordine. .. -.. 

La vocea. inteliginţilorii (2), ca după o baghetă magică, po- 

(1) Ma! târdiă, când Revoluţiunea. Maghiară luâ' proporţiunile de rebe- 
liune în' contra dinastie! Habshurgice, - Episcopulă Lemeni se aruncă 'cu 
totulă şi fățiş în' hraţele Unguriloră. După căderea Revoluţiunei însă, el 
fu destituită. şi relegată la închis6re, unde plăti cu mârtea necredința sa 
către interesele turme! sale spirituale. 

(2) Aşa se numia în Ardeal tineri! eşiţI din scâle şi Omenil învăţaţi, 
pe cari poporulă îl ascultă 'ca'pe proieţi. :
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„porulă se îndrepta în șiruri, se răria, se înlătura, se depărta, 
în tăcere religi6să și cu promptitudine. 

Inteliginţii, cari organisaseră și: propagaseră ideea acestei 
adunări eraii vre-o trei sute. Mai mulţi din ci aveaiă talentul 
de oratori; ei se puneaii pe câte o scară saii unii scaunii, şi 
improvisaii discursuri, mai tot-d'a-una urmate de urări. Isto- 
ria Românilorii, cu suferințele trecutului și ale presintelui, 
drepturile lori naţionali, amorulii patriei, mândria numelui 
de Români, eraii temele principali asupra cărora oratorii pe- 
roraii. 'Entusiasmulii auditorilorii se essalta: uneori atâtii de 
tare, în cât se manifesta prin gemete și lacrime. 

„XIX, 

„Era 15 Maiii, Acâsta di fusese destinată pentru deschiderea 
adunării. De dimincţă pe la nouă ore, se făcii unii tedeu în 
biserică.. Poporulii manifestă dorința de a vedea pe amândoui 
Episcopii, pe celii Unită și pe. celii neunitii, „celebrând sânta 
liturgiă împreună în aceeași - biserică. Acesta însă nu se 
puli: Candnele bisericescă, se dicea că nu permiteaii ; pe lângă 
acesta Episcopii, pentru 'molive. forte naturale, nu se iubiaiă 
unul pe altulii, nu se suferiaii. Serviţulii religiosii se celebră 
de câţi-va protopopi Uniţi. Episcopii asistară în biserică pe 
strane anume aședate pentru ei. | 
"În biserică amii răsbitii şi e. Erami- curiosii să văd ș și s6 

asculti liturgia' într'o biserică Unită; nu oObservaiii însă. nici 
cea mai mică. diferințţă în cântări, în: costume « saii în ordine | 
ceremonialului. e : 

După terminarea liturgiei, Episcopulti Unitii luă cuventulă, 
şi. făcă, unii. diseursi lungii, cu frase- multe și încălcite, dar 
fără nici o idee limpede asupra împrejurăriloră de faţă. Si- 
meon :Bărnuţii, luă cuventulii în numele poporului și desvoltă, 
ca unii inspirati; sulerințele trecutului, credinţele și dorinţele: 
Româniloră în principii. 

Ast-feli adunarea se declară constituită. 

 



DIN ANUL 1848 309 
  

Diua întâia s'a petrecutii în conferințe private, între capii 

inteliginții Române, spre a formula dorinţele naţionali. Se 
dete și unii banchetii la Episcopie, la care furămii invitați și 

noi Moldovenii. Noi însă nu ne duserămi, ci ne mulțămirămii 

a prândi sub șopronulii unei case țărănesci cu o mâncare forte 

frugală, compusă din mămăliguţă, brânză, lapte și ouă. Mai 
spre scră avurămii „unit spectacolii originală.  Vre-o sută de 

flecă! dănţuiră joculii Căluşarilorii, . cu o agilitate admirabilă. 

În dia acâsta făcuiii: mat multe cunoscinţe interesanțe. Vi- 

silaiii pe Canoniculii 'Timoteiu Cipariu, unulii. din cei mai eru- 

diți filologi ai Ardealului ;, asemine pe Aron .Pumnulii, disci- 

polulii și emululii seii în filologie. | 
Aceștia amândoui. erati redactorii unei foi săptămânale, in- 

titulată Organaulă. Luminării, și destinată a propaga cultura 

raţională a limbei și a moralei. Acâstă. fâie, în urma, adună- 

rei de la Blajă, îşi schimbă titlulă și se numi Organulă Na- 

ționali, îmbrăţișândii în columnele sale și ideile politieei mili- 
tante de actualitate. | | 

După ce înoplă,. piaţa Blajului se inlumină într unii. modă 

feericii. 1)ou& transparente, aședate susii pe porta despre. bise- 

rică, represintaii pe Traian învingătorulii Daciei și aducătorulii 
colonielorii romane, și pe Ferdinandii Impăratulii Austriei care 

era şi Principe ali Ardealului. În mijloculii acestorii transpa- 

rente, era înălțatii stindardulii naţională ali Românilorii făcut 

la Sibiiii, sub care flutura o banderolă (jumătate negră şi ju- 

m&tate galbenă) ce represinta flamura Austriei. -. 

„Mulțimea poporului se învârtia în valuri rătăcite imprejuralti 

acestori transparinte, narândă diverse fabule și istorii, „into- 

nândiă cântece. vesele saii durerâse. Episcopiloriă și altorăi băr- 

baţi meritoși, adresându-le .oraţiuni și ode improvisate...De 

“acestă ondre nu scăparămii nică noi, cară acolo. represintamii 
ţările surori ale Transilvaniei. ..
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XX. 

Ași fi pututii .prea bine să mă abțini „de a da o relaţiune 
mai prelargii lectorilorii mei despre Adunarea de la Blajii și 
despre memorabilele evenimente ale anului 1848 din. Tran- 
silvania. Ar fi fostă de ajunsu, pâte, să le recomanâii Istoria 
Românilor din Dacia superioră, publicată în Viena la 1852 și 
serisă de A. Papiu Ilarian, unii june care, încă în adolescența 
sa de atunci, promitea erudiţiunea și val6rea unui mare serii- 
torii. Dar convinsă că, după totă recomandaţiunea mea, puţini 
vorii alerga: să caute cartea citată, voiă urma naraţiunea su- 
veniriloriă și impressiuniloră mele, până a nu mă depărta încă 
de Blajii. i 
-“Cată să mă mai întorcii încă odată la originea 4,dunărei 
de care e vorba, căci acesta a fostii cea mai mare manifes.- 
tațiune de viţă naţională și politică a Românilorii, celii mai 
mare evenementi. în istoria modernă a lori, și care din ne- 
fericire a avutii resultate atâtă de negative:. E ” 

XXI. 

Românii se afla în posiţinnea cea mai teribilă: și în con- 
fusiunea cea: mai mare. Pe de o parte se vedeati în faţa unei 
monarchii, care s6 sguduia de: revoluțiuni. interiore ; pe de 
alta, în faţa națiunei Maghiare, care, după aceste amestecături, 
părea favorisată de ursită a predomina situațiuneă. Împărăţia 
Austriacă era deja mai muliă desmembrată, Ungaria ajunsese 
a fi numai cu numele regatii austriacii : -ca: prin 'revoluţiune, 
se declarase de faptă independentă ; avea Constituţiunea, sa, 
ministerul seii și guvernulii sea separati. Toti ce se maj ne- 
voia a căpăta, era regularea saă întinderea conliniiloră sale, 
Poporul maghiara, de la nobilă până la opincă, de cinciă- 

, 
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spre-dece ani era. fanatisatit de propagandele  pan-maghiaris- 

mului. Apoi elii avea la. disposiţiunea sa puteri imense; ce- 

tăți, ostiri organisate, arme, bani, Omeni politici, poâți mari, 

oratori, tribuni,—nimică nu-i lipsia. Trufia maghiară ajunsese 

mare. Programa sa era cunoscută și pe față: a face o Unga- 

rie. mare, de la Adriatica până la Marea. Neagră, cu asservi- 

rea .și stingerea celor-l-alte naţionalităţi! .... i 
Românii în totii chipulii vedeaii pericolulii. Organele inteli- 

ginţei lor, Gazeta de Transilrania din Braşovii, Orgunulă Lu- 
minăreă din Blaj, cu precugetare de a. nu arunca. patria în 

furiile unui r&sboiii civilii, începuseră a propaga idei împăciui- 

târe. Până la 6re-care punti, ele admiteaii ideea .unirei Tran- 

silvaniei cu Ungaria; nu aveaii curagiulii a -se pronunța .din 

contra; nu aveai credință nică în lăria poporului, nică în pu- 

terea împărăției, nici în destinatele” providenţei. Dar .massele 

poporului alt-felă simţiaii, alt-feli cugetai: ele nu mai ascul- 

taii consiliele gazetelorii, ci vocea consciinței și instinetulii 

lorii, care le qicea: Unirea e fatală; ea e peirca naţiunci ro- 

mâne ! Ele nu-și formulaseră însă programa de. conduită, as- 
teptândii să le-o șoptiască cine va; nu-și aleseseră pe capii miș- 

cării, asteptândii ca ei să se înfăţișeze. 

XXII. 

Atunci se găsi unii omii cu curagiii, carele avu geniulii să 

întrupâscă și s& formuleze aspiraţiunile sufletului naţiunei. El 

scrise la 25 Martie o proclamaţiune concisă, în care resumă 

programa naţională. Ac6sta propunea: Congresu naționali- 
română ; libertate individuală prin suprimerea iobăgiei ; liber- 

tate politică prin reaşedarea naţiunei în drepturile sale de a 
avea deregători şi vepresentanţi în dicta ţărei ; nică o uniune 

cu Ungurii, până ce nu se va trata cu că ca naţivie liberă, 

cu națiune liberă. - 

*Proclamaţiunea acesta cu data memorabilă din 25 Martie, 

era anonimă, Autorulii află -prudinte a -nu-și : espune - numele
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în timpi atât de critici, unde terorismuliă maghiarii începuse 
a se. pronunţa. Dar ast-felii, anonimă, 'ea a electrisatii pe toți 
Românii ; cuprinsul ei s'a făcutii îndată decaloguli - naţiunii. 
F6ia de la Brașovii atunci, ca eșită din letargiă, a începutii 
să întrebe: cine este autorulii acestei proclamaţiuni ? <S& pă- 

. «șiască, dicea ea, între noi, să ne arate 'calea dreptă și mân- 
<tuitore, să ne ia de mână și să ne dică: veniți în coce, aci 
<să staţi, de aci să porniţi, cutare să-voiți, acestea să pretin- 
<deoți.» a 

Inteliginţa Română, studenţii saii absolvenţii seminariului 
de la Blajii, recunoscură în circulara aceea pâna și sufletulă 
lui Bârnuții. Unii entusiasmii unanimii cuprinsese tâte inimele 
și (te sufletele. Cireulara, copiată în mii de essemplare ma- 
nuscrise, sbură prin t6le colțurile Ardealului cu 'răpejunea ful-. 

" gerului. Ideile.lui Bărnuţ:se făcură într'o clipă idei fixe pen- 
tru toți Românii. Nici unii silogismii, nici o putere alta, nu 
mai .eraii: în stare a împedica. torentuliă opiniunii publice. 

În orășelulii Oșorheiu, ca în mai multe alte orașe, junimea 
română începi a se aduna și a comenta circulara lui Bărnuţii. 
Câţi-va cancelişti și studenţi ce veniseră. de la Blajă cu oca- 

” siunea serbătorilorii Pascelorii, în numării ca de trei-decă inşi, 
ținură o conferință între e, şi deciseră a pune în lucrare 
programa trasă de proclamaţiunea lui Bărnuţii. Celi întâi 
puntii ce aflară cu cale a pune în lucrare a fostii: Congresulii 
națională, adică o adunare mare de Români din totii cuprin- 
sulii Ardealului și chiar: din Banati. Ideea acâsla însă, ori cât 
de frumâsă și nimerită în sine; presenta dificultăți la essecu- 
țiune. Se făceaii obiecțiuni--ca acestea : .'Tolera-va guvernulii 
0 asemine adunare ? Veni-vorii Românii bucuroși şi cu cu- 
ragiă, la acâsta? Cine, - și în numele cur să se facă apelul 
pentru convocarea ei? Eată întrebările cari-și făceaii de bună 
s6mă între sine, acești tineri patrioți, zeloși de titlurile na- 
țiunii lori, - | . E - ' 

Atunci unulă din 'acei tineri eşi cu ideea ca ei să ficseze 
diua de Dumineca Tomei, și să se anunțe acâsta: în tâte păr- 

. ţile cu mijlâcele cele mai espeditive. “Acestă idee, ori cât de 
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cutezătâre, ori cât de hazard6să, însufleţi tâte inimele. 'l'oţi o 

adoptară în unanimitate, jurândii ca să o realiseze, cu ori-ce 

„mijlâce, cu ori-ce sacrificii. 

XXII. 

_» Acesta era la 26 Martie. Duminica Tomei cădea în 30 A 
lie. 'Linerii din Oşorheiu scriseră îndată. în tote părţile, - 

la amicii și confrații lorii de prin tâte cele -l-alte orașe ale 

“Transilvaniei şi-i conjurară ca, fie-care în parte, . să propage 

ideea : propusă. Apoi și aceştia. întocmai ca nisce fanatici 

apostoli, -plecară , care. incotro, călare saii , pe josii, ; cutrie- 

rândii tâte satele și. invitândi pe poporii la Blajii, « de Dumineca 

Tomei. |. | 

Ară fi lungii -ca să deserii entusiasmuliăi cu: care Românii 

aii primitii acâstă invitare, pe .care o “considerati ca unii mes- 

sagiii divinii. Arii fi prea lungă să. mai descriii impressiunea 

ce a făcutii asupra. Ungurilorii: şi temerile. ce le-ati insuflată, 

precum și intrigele ce: s'aii jucati spre a, împedica Adunarea 
- Românilorii. Din aceste. ori-cine pote. vedea că o idee feri- 

cită, o idee mântuitore,:nu pâle să nu aibă r&sunetii în. inima 

unei naţiuni, măcarii € ori. cât de apăsată ori cât: de abru- 

lisată să fie. : 

Românii în unanimitate se păi a se prepara. şi a alerga 

la Blajii, ca la unii locii predestinatii de oracoli. EX sciaii că 

acolo era cuibulii inteliginţei lorii, învățații și binevoitorii lori 

cei sinceri. 

Ast-feli, din locurile cele mai depărtate, se duseră numai 

preoții și fruntașii satelorii, iar din cele mai apropiste să ră- 

dicară satele întregi. . . | 
Guvernulii centrali austriacii vedea aceste preparative cu 

nemulţămire. Elă voia: să împedice adunarea ;. dar vădendă ne. 

resistibila pornire a Românilorii, află prudentii . a nu risca o 

opunere nefolosit6re şi chiar anti-naţională, . maj alesii că se
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interesa a cruța simpatiele populaţiunilorii pentru ori-ce even- 
tualitate. De aceea eli, pe de o parte fiăcii cunoscutii Episco- 
pilorii că tolereză pe Români a se aduna şi a petiționa către 
Împăratulii, însă în diua în care ei (Episcopii) vorii defige-o, 
iar nu în Dumineca Tomei; pe de altă parle, elii regulă a tri- 
mile oștiri spre a imprăstia pe .cei cari sar aduna în qiua 
precitată. 

Episcopii, de și pote nu eraii cu sinceritate: dispuși pentru 
cestiunea naţională ast-felii cum o înțelegea poporulii, totuși 
căutaii să armoniseze atâtii susceptibilitatea guvernului cât și 

„neîmpedicabila plecare a naţiunii. Aşa dar ei determinară diua 
de /,; Maiă. 

Dar publicarea acestei. desposiţiuni întârdiindu-se, şi timpul 
fiindă înaintată, poporulii, carele nu scia de cât de Dumineca 
Tomei, veni în acâstă di în numără ca de 30 mii. Atunci fu 
mare anevoinţă să se r&spândiască mulţimea. Cele 5—6 mii 

“baionete imperiale nu avea curagiuliă a veni la estremitatea 
vărsărei de sânge. Poporulii nu voia a se risipi. Vocea Epis- 
copului Lemeni era neascultată, şi urmată de murmure ame- 
ninţătore. 'T6te cercările tribunilorii eraii nefolositâre ; ce qicii ? 
însuși tribunii nu sciaii dacă arii face bine să se risipiască a- 
dunarea saii ba ; ei se temea ca nu cumva acesta să feo: 
cursă; se îngrijiai că poporulii se putea duce pe acasă şi apoi 
nu va mai veni la diua de 3/15 Maii. În fine, pe după prândiă, veni omulii poporului, Bărnuții Acesta, asigură spiritele atâtiă ale tribuniloră cât și ale poporului, îndemnândi pe toți a'se retrage in satele invecinate până la diua însemnată de E- piscopi. 

! 

XXIV. 

Ast-felii s'aii urmatii evenimentele care ai precesti Aduna- | rea de lu Blajii. - Ami creduli cuviinciosii a le descrie aice în compendii, numai pentru ca să „aducii aminte cât de tare 
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era desvoltatii spiritulă publică în poporulii românii din Ar- 

dealii, cât era el de iniţiatii în interesele generale și în ideile 
politice, câtă fermitate și perseveranţă a arătatii, câtă bună:ju- 

decată a desvoltatii, și ' cu câtă abnegaţiune și devotamentii 

s'a ocupatii de causa naţională. 

“-Cu tote ameninţările,:: persecuţiunile și împedecările ce se 

făcea din partea Ungurilorii şi a guvernului, pentru diua 

destinată a adunării, Românii curgeaii ca torente din tote 

părţile. Peste riurile cele mai mari, pe unde Ungurii rădica- 

seră înadinsă podurile, Românii treceaii prin ape până în 

peptii, sati în notii, numai și numai ca să mârgă și să ajungă, 

Ja loculii ce-se făcuse unii idealii de mântuire pentru dânșii. 

În : qiua de 3 Maiii, poporulii adunatii ajungea. la cifia de 

o sută de mii: i 

Vădendii cine-va acestă mare, mulţime : de poporii;: adunată 

pentru afaceri publice, își - putea : face cea mai essaclă idee 

despre comiţiele și forurile vechei Rome. Pe unii câmpii des- 

chisă, în marginea din sus a Blajului, se improvisă o iribună 

înaltă ; josii, imprejurulă acestei tribune, se puseră câte-va 

mese şi scaune, destinate pentru Episcopi, pentru secretari și 

pentru personele cele mai alese. Acolo poporul, după co- 

mandamentulii junilorii: juriști, făci unii mare cerci, în cât 

să r&mână locul liberi de circulată la mijlocii. -Apoi se fă- 

cură linii deschise şi largi până la biserică, pentru ca, de 

acolo şi până la tribună, să fie calea liberă. Afară din cerculi 

centrali, s6 împrovisară încă vre-o 4—5 tribune mai mici, 

- destinate pentru tribunii populară destinaţi ca să transmiţă po- 

porului, ce se afla depărtatii.de centru, decisiunile conlerin- 

țeloriă. | 

Semnalulii desehiderei adunării se dete prin tragerea. elo- 

potului celui mare.. Atunci Episcopii, urmaţi de clerii, de pro- 

fesoră şi de inteliginţi, se sculară și plecară către loculi pre- 

paratii. Înainte mergea flamura cea mare națională - pe care 

sta inseripțiunea aurie : Virtutea Română reînviată,. Namură 

improvisată, precum arătaii mai susii, la -Sibiiii. - | | 

_ Acâstă flamură era tricoloră; represinta prin venătii, . albii
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şi roșu culorile îmbrăcămintei poporului. Ungurii neroqi di- 
ceaii că este flamura russâscă! Afară de acâstă flamură, se 
mai împrovisară și altele mai mici cu diferite inseripţiuni cari 
arătaii dorințele naţiunii ; pe una se vedea scrisă: «libertatea 
și îndependința naţională», pe alta se citia:: «credinţă neîn- 
«frântă către naţiune şi tronii>, pe alta «nică o Uniune cu țera 
Ungurâscă.» _! N 

Cu ocasiunea acestei adunări veniseră 'mai mulți Unguri 
nobili de prin provinciele învecinate, parte cu scopii de a stu- 
dia Iuerurile, parte atrași de curiositate. Mulţi din aceștia eraii 
de origine români: strămoșii lorii îşi renegaseră limba, na- 
țiunea și religiunea, pentru diferite interese politice. Aceștia, 

„de astă dată, vădendă măreţia și religiositatea acestei impo- 
sante Adunări, simţiră inimele lorii entusiasmate pentru on5- 
rea numelui de română, și începură a îmbrăţișa pe conduc- 
torii poporului numindu-i fraţii lorii, roșinai de rătăcirile lori 
trecute. 

XAV.. 

Adunarea, deschisă sub președința ambiloră Episcopi, pro- 
clamă de vice-președinţi pe Sim. Bărnuţi și G. Bariţi; mai 
proclamă și dece secrelari, între cari mi-aducii aminte de ca- 
noniculi: Cipariu, Laurianii, protopopu Popasu și Dim. Bueru. 
Episcopulă Șaguna făci. o rugăciune către D-qeu ca să lumi- 
neze mintea naţiunii şi să o îndrepteze spre dragoste către 
patrie şi spre credință călre împăratul, După acâsta, Bărnuţă, 
idoluliă poporului, înaintă către tribună. În acelii momentii o. 
lăcere religiosă. se . făcu în poporii: cea de pe urmă suflare 
părea că amuţise. Poporulii părea că astâptă să auqă vorbinaii 
oracolulii seii. Vocea cea jumătate stinsă a oratorului atunci 
luă unii timbru ângerescii, ce resbătea până în fundul inime- 
lorii. Eli făcu cinci propuneri însemnate :. | 

i. Ca adunarea să se proclame de adunare generală a na-. țiuniă.
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2. Câmpulii pe care se ţine adunarea să. se numiască Câm- 

pulii Libertăţei. 
3. Națiunea să se declare credinciosă împăratului. - 

4. Națiunea să se proclame naţiune de sine stătătore și de 
parte întregitâre a Transilvaniei. . . 

5. Națiunea să depue jurumântii de credinţă către împăra-: 
tulii, către patrie şi către națiunea română. 

Aceste propuneri, repercutate și transmise poporului prin 

- vocea tribunilori, se adopiară cu . aclamaţiuni și cu aplaude. 
Atunci Bărnuţi ceti formula jurămentului, care, după ce se 

adoptă, se recită de către poporii cu o solemnitate religiosă. 

Cu aceste s'a: încheiatii ședința din 3,3 Maiă. 

XXVI. 

Secretarii se consultară între sine cum să termine mai cu- 

vândii lucrările, pentru ca s& pâtă libera poporulii a se duce 

pe acasă. Lucrarea cea mai essenţială [u petiţiunea către împă- 

ratulii în care să se arate dorințele naţiunii. Laurianii se în- 

sărcină și o făcu. A doua di redeschidându-se adunarea, elii se 

sui pe tribună şi ceti proiectulii peliţiunei. Acesta „cuprindea 

16 punte memorabile : 

1) Cererea unei diete representative, la. care Românii să fie 

chemaţi a lrimite deputați în proporţiunea numărului lori. 

Românii să aibă dregătorii loră. naţionali în tote ramurile. 

Limba română să serve ca oficială în față cu Românii. 

2) Independinţa Bisericei române fără . distincţiune de con- 
fessiune. Restabilirea Mitropoliei Române și a unui sinodii ge- 

nerală anualii. 

3) Desființarea iobăgiei (elacei) Și a Qecimelorii, fără despă- 

guinee 
4) Libertatea industrială și comercială. 

5) Desființarea dărei asupra vitelori.
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6) Desființarea deciuelei -metalelorii ce se exploateză în co- 

prinsulii ţărei. 

7) Liberlatea de a vorbi, a scrie. și a tipări. 

8) Libertatea individuală şi dreptulii adunăriloră. 

9) Tribunale de jurați cu: publicitate, în care apărările să 

se facă verbale. : : pa 

10) Guarda naţională. Matia ; română să aibă ofițeri români. 

mixte. 

-12) Dotarea clerului română din casa Statului, ca cele- l-alte 

cleruri: De i] 

13) Întinderea instrucţiunii. publice, : prin scoli primare să- 

tesci, gimnasii, institute militare și technice, seminarii, uni- 

versităţi, și altele. ” ” 
14) Egalitate de dări și ștergerea privilegielorii. 

15) O Constituţiune nouă făcută prin o Adunare Consti- 
tuantă “a tuturoriă naţiunilor ţărei, pe basele libertăţii, egali- 
tății şi fraţietăţii; codici nouă de legi civile, penale, comer- 
ciale, - 
16) Causa Uniunei. „cu Ungaria să nu se tolereze a .se des- 

bate până când Românii: nu vor lua “parte în camera legisla- 
tivă ea naţiune. constitutivă ; alt-felii de sarii urma, Românii 
protestâză cu solemnitate.: - : 

Poporul priimi proiectulii de petiţiune cu strigări unanime 
de entusiasmii: Laurian, Bărnuţiă, Bariţii, fură pur taţi în triumfii 
şi aclamaţi 'ca capi și 'conducători ai națiunei. Entusiasmulii 
generalii era la culme. Însuși cerulii părea. impressionatii de: 
fericirea generală, căci în momentele acele începu a ploua, şi 
picăturile de : ploie poporuli le asemăna ' cu! lacrimi de bu- 
curie.. : 

XXVII. 

A treia di se ţini încă o conferință. Astă dată însă nu se 
făcu de cât verificarea protocolului ședinței II și defigerea 

1) | Regularea miezuineloriă (hotărniciilori) prin - comisiună
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deputaţiunii ce lua missiunea a duce petiţiunea la împăratulă. 

După acâsta, Adunarea declarându-se terminată, poporulii în- 

cepu a se duce pe la vetrele sale, plinii de ilusiună şi de spe- 

ranţe întruni viitorii mai fericită. Dar: vai! cât de amarii 

" se arătă viitorulii acela, atât de dulce visati atuncă ! 

După plecarea poporului mai rămaseră în Blaji până pe a 

"doua qi cei mai mulți din protopopi, tinerii jurişti şi studenţi, 

și puţinii Moldoveni și Munteni emigrați, cari prin o întâm- 

plare accidentală avuserămu fericirea a lua -parte la o qi așa 

de mare pentru națiunea n6stră. Cu inimele nostre tinere și 
înflăcărate de idealuri frumose, împărtășiamă tote emoțiunile 

fraţilori Ardeleni, și cu sufletele nostre de români îmbrățișamă 

aspiraţiunile și credințele lorii,: identificându-ne sorta nostră cu 

a lorii. O dulce di și frumosă! tu vei fi cea mai preţi6să din 

suvenirile mele ! 
La sunetulă unei :.musice de lăutari -ce se rătăciseră pe 

aici, o. câtă de vre-o -trei-decă de părechi tinere esecută jo- 

culă călușeriloră, acelă jocii care a perpetuatii până astăqi în- 

poporulii nostru legenda răpirei Sabinencelorii de către stră- 

moșii noștri Romani. Sera se făcură serenade pe la cei mai 

mulţi din bărbaţii iubiți ai poporului. De on6rea : acâsta ne 

împărtășirămă și: noi Moldovenii. 
A doua qi ne căpuirămii de trăsuri și plecarămii ca să ne 

întOrcemii la Braşov.
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PARTEA A PATRA 

Numărulii: emigraţilorii noştri se mărise. Eram deja vre-o 
două-deci. Mai toți ajunseserămii fără bani de cheltuială. Posi- 
țiunea era - cam critică, mai alesii că, după cum se eroia 
lucrurile, vedeamii că n'o să putemii sta multi pe aici. Ne fă- 
cuserămii suspecți. Nemţii se îngrijiai tare de ideile pan-ro- 
mânismului, și pe noi ne luaii de. apostoli propagatori ai acestor 
idei ; diarele lorii buciumaii susii și tare că: Românii la Blajii 
numai proforma aii făcută. jurământulă 'de credință pentru 
împăratulă ; în realitate însă star fi plănuită înfiițarea unei. 
împărații daco-romane! — Pe de altă parte Ungurii ne luai 
dreptii emissari russescă, și insinuati că noi am fi organisali 
Adunarea de la Blajii. şi că jurămentulii de acolo sa tăculii 
pentru Împăratul Nicolae ! 
"Adunarea de la Blaj făcuse o revoluţiune mare între 

Unguri. 
Se vorbia că Săcuii grăniceri aii să. se pogore de la munţi 

şi să vie ca să trecă sub sabie pe toți Românii. Sciri âin ce 
în ce mai sinistre se r&spândiaii în tote qilele. Chiar în Bra- 
şov se vorbia că Săcuii din satele vecine era să calce ora- 
șulii fără veste, să măcelăriască pe Sași şi pe Români. 

Intr'o sâră ei, cu Lascar Roseti, ne dusesemii la unii casiniă
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română. Acolo cetiami gazete și convorbiamii cu câți-va cu- 
noscuți. . . 

De o-dată audimii bătândi tobe de alarmă. Eșimă în bal- 
conii și vedemii o mișcare mare pe uliţă; apoi împușcături în 

PI meridională a cotă Cei « din. . prejurulă nostru ince- 

mână, alergânăli-.| n. sdireețiunea. porţii ge. la; „ale a. „cetăţii. 

Aceștia. erai soldaţii, gardei naționale. Intâlnină. pe; unii. ofi- 

țer : îl întrebămiă ce este? elii. ne; răspunde, grăbitii, „că să ne 
ducemii pe acasă, să nu stămii pe uliţă căci pote. să ne ajungă 

glânţele. În, adevări iîmpuşcăturile : se îndesiaii.. Atuncea am în- 

„cepută și noi.a îndesi pașii.- Ajunserămii . la ptelii;:, Acolo, gă- 

„Siiti Pe ai. noştrii pregătindu-și armelor Nimeni din.. „otelă i nu 

eredinseze. ce. 'este.: Eă, luaită, o. puşcă, și  eșiiă pede: în, stradă 

„De -acolo.. mă. indreplaiă către . loculă ; unde se „augia Împuș 

căturile. tari id tt RS 
ri Porta, cetăţii nu. era. departe. o, găsit deschisă. Teeoniăi pe 
sub. dânsa, și acolo vEduiu scânteterile , „împușcăturiloriă. de. a- 

prope: vedeamă chiar gi6nţele care. vîjiaii., în: drepta , Şi. în 

stânga: ca stele cădătore. : Auqiamă. mai la: vale 0 strigare, de 

comandă militară, . apoi. sbierăte,.; urlete, . văierări. Cu „tote 

acestea, nu înţelegeamiă-.nimica. In; fi ine. mă aventuraiăi să. ici 

direcțiunea. la: drepta. pe, marginea şopelei. Intâlniiă. o „compa= 

nie de-guardă. naţională: Cunoscuiii. «dănă românii. Intrebaiă Ce 

„este. Imi spuse .că se. batiă soldaţii între ei: o. companie, de 

Galiţieni ce venise ;să schimbe; garnisona.; din, Brașov compusă 

din -Italieni,. se. luase la; cârtă pentru, amantele loră,. și ast-fel 

eșiseră 'la -bătaie.. Uni . ofi ițeriă ce eșise ca:să.le. „comande, A se 
retrage;. fuse sirăpunsii cu, baioneta. Se uciseră. vre-o. trei- -deci 

de inși ; câţi-va se răniră. Generalulă comandanții al cetăţii, 

aducenâii tunurile. şi. îndreptându-le îu contra loriă, „Cu mare 

greă.reuși a-i face să se supună. 
Me | 2. 

  

Pe ; „a o.
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“Gal despre: greutatea lipse”: -de bani, în “curână ne puserăm 
la cale. "Negri, alii cătuia nume avea Creditii între Români, găsi 

de se! “împrumută cu' 'o sumă! bunişoră, ie E 

"Indată ce cehi avi bani, avutăinii toți :! punga : „lui: generosă 

că Şi inima- iŞ “frumosă, se deschise - “pentru ' toți cei ce aveati 

lipsă, Cu asemenea. “saerificiri, :cu asemenea liberalităţi,: i prodi- 

gate: prin Franciă şi: prin. alte Toeuii, 'acestii nobilii: bărbatu- își 

porduse. frumosa:: “avere: ce" moştenise ! 'de da părinți i: 

"Dar în- dilele' acele! de” 'efervescință politică, 'nu ne .puteamii-/ 

opri de! ainu cugela: la' afacerile: din: lăuntru ale țăiei : nostre. 

Făceamii consiliabule îndesite, şi ne: forinulainii: basele pe cari 

stă reorgânisămii “ț&ra i: după:: 'ce'vom': reuși a intra, în'ea. In- 

cheiarămi “unii actii' prin" care-ne obligamii “a :. lucra: pentru 

Unirea Principatelorii, pentru emanciparea - (iganilorii, pentru 

împroprietărirea (ăranilorăi, pentru :armarea' poporului, și alte 

reforme frumâse” ce aveati: de: scopii: 'rădicare ea “Românismului 

din: miseriă în: care. 'se afla. ai 

"Cel" mai mulți “din noi sciaii eu încredințare. că in ț6ra Ro- 
mân6scă trebuia: să „protumpă'o 'revoluţiune polilică şi socială, 
In: așa alternativă, “ne credeamii și 'nof' moralicesce îndatoraţi a 
lucra ceva. : Ceea ve vedeamii mai nainte: de tote că: ' trebuia 

de: făcută: era - 0: nouă : “mișcare “în * Moldova spre a: :v&sturn a 
zuvâriulă + lucruri prea: cutezătore,: ce'e dreptulă, dar care 
vedeamii că 'sei făiceaii! pe âtunci'în' tote părţile, mat: în: tâte 
dilele, căci ne aflâmii în 'ânuli revoluţiunilori. Ne ocuparămiă 
până “și de” guvernulit' provisoriii ice: trebuia. să. : proclamării. 
Pentru: câ să reușimii însă, 'ne trebuia ! braţe multe”: și “arme. 
Cum să: facem ? Atuncea 'ne veni ideea să organisămii 0 oş- 
tire de Transilv ăneni, " Bănăţeni. și.  Bucovineni,: și 'S6 'intrămiăi 
în Moldova pe trei părţi diferite; Cu aşa plană chimerică,..M. 
lepureanu: şi Le Roseti, se duseră în „Banat; alții se deciscră
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a merge să: se înțeleagă cu Românii de pe la Abrud; iar 
alții să trâcă:în Bucovina ca:să lucreze. in . înțelesuli acesta. 
„Intre acești din urmă mă alăturaiii și eii. Găsiamii mai si- 
gurii să mă duci în Bucovina, ca să mă depărtezii de Tran- 
silvania, unde lucrurile se înfierbântaii gin di în qi mai tare. 

... [E ECE II Ie a 

ti 

Plecaiii înteo trăsură cu “atmiculă meii i Casinir, cu vechiuli 
mei camaradii Balș și cu Zaharia Moldoveanu. 

Ni s'a intâmplatii să trecemii prin Cluj chiar a doua di de 

17 (29) Maită, când 'se 'deschise 'Dieta Transilvană. 'Totii ora- 

șulii era înti?o - sărbătore, . Pe tote . casele 'șe. vedeaii flutu- 
rândii stindardele maghiare; pe cari se vedea-seristi: Unirea 

cu Ungaria. 

Dieta, sai Adunarea Provineială a Transilvaniei, compusă 

după, vechile * legă! ale! jărei: pe basele regimului aristocraticii, 

ropresinta mai în unanimitate, €lemerituliă niaghiaro- -secuiii ; 

prea puţini Sași,. şi “numai “clerul din partea, Românilor, ua 
parte în acâstă Adunare. - si i 

Ast-felii compusă, Dieta, de la cea întaă ședință, proclamă 

“Unirea Ardealului cu Ungaria, fără a da ascultare protestări- 

lori legitime ale Româniloră,. ce i s'aii transmis prin Episco- 

pulii Șaguna și prin o deputaţiune de la Biajă. 

Dieta Transilvaniei, după „Constituţiunea de până atunci, se 

„compunea 'din 310 representanț, * reni ţii | în „modulă - ur- 

mătoră : i a N aie 
DER PRI mii pi) a 

Ei 

i Catolier "i i pe i 
Aa | Reformaţi. . 1, .... 119. 

"5 După retina, - Evangeli i . ,.. . %; 
Unita, .. oa dk a 
Mae | ap
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aa j Unguri. . 1... 161 
9) După naţiuni. . y Secu. . .:..... 114 
i i Saşa au, 89 

310 - 

| 3) După staturi saă Nobili (aristocrați) , 245 

  

caste . Burgari (cetăţeni). . 65 
dU 

Ca oficiat . . . . 62 
4) După titluri şi ran- | Ca notabili sai rega- 

guri sau pascere. | ŞI. 15 

Deputaţi . .' 1. :9.. 
Sa „810. 

i '5) După cum sunt 
 Shemaţisaă aleşi Aleşi + ac... 9% 

Chem. du tot odată al. 16 
"310 

LE Chemai de Domnitor. „198 

Numai după acestă, tabloă ” s6 "pote vedea ce niohstriosa 

Constituţiune avea Ardealulii. „EX bine, e cu tole acestea, Ungu- 

legalitatea votului din 1848 al Dietei aceșteia, i i 

wW. 

Ne alamă în Clujii pe Ta 17. (29) “Maiăt. Era unii timpă feu- 
mosii; si mai alesii că aceste locuri sunt favorisate de natură 
cu cea mai frumâsă climă. Clujulă este mare și destulă de 
plăcută : ulițe regulate, architectură modernă și elegantă ; ren- 
duele bune, curățenie, mișcare multă industrială şi comercială. 
Ia majoritate locuită de Unguri, el represintă fanatismulti 

- maghiari în tolă puterea cuvântului: nu vedeai de cât costume 
naţionale ; auqiai la toţi opincarii și bocâncarii zuruindii pin- 
tenii; urechile-ţi eraii lovite neîncetatii de fercmtelem şi alte
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cuvinte. aspre, cari sunt în natura limbei. Unguresci. Apoi pe 

tote casele, pe tote edifieiurile publice, la tâte ferestrele se ve- 

deai futurândă stindardele “maghiare ; în -tâte părţile, pe stin- 

darde,. pe. pereţi, se vedea inscripțiunea Unio, saii Eljen, unio: 

Acâsta se esplica prea bine :. căci Ungurii cu, maioritatea lori 

în Dietă, cu influența guvernului ce le era în mână, procla- 

maseră Unirea Transilvaniei cu Ungaria. Acâstă. urmare arbi- 

trară „şi nedrâptă, învălită „cu forma. legalităţii, fu causa infei- 

coşateloriă vărsări de sânge ale nenorocitulni r&sboiii civilii: ce 

ivrupse nu târdii între. Rorâni şi Unguri ; calamitate, care a 

costatii aprâpe o sută de. mii de.cappte de Romii și Unguri 

perdute fără nici unii „folosii ! . 

, După ce prândiserămii la ospătăria “unde trăsesertamii, ca- 

maragiă mei, obosiţi ; -de. „eseursiunile ce făcuserămă, , simţiră 

trebuința a se repausa. Eu însă,  setosii de, a mai vedea aceste 

locuri străine pentru mine, mă. aventuraiă, pe _ulițe, și din 

stradă , în stradă,, mă. porheniiti afară din barieră. Acolo deteiăi 

cu. ochiă, de.o. grădină, întinsă. Adoratorii .al umbrei şi :al ver- 

deței, intraiă în lăuntru și mă. afundaiii în nisce aleie frumose, 
boltite cu ramurile, arborilorii ce eraii împrejurulii lorii. Nu. era 

“mai nimeni care să- mă. întrerupă , admirarea,. acestei frumose 
grădini ; ş mu mai: vedeamiăă, nică „s6rele „ce scăpăta | „către „apu- 

sulă sei ; nu ascultam ne cât fâşiitulii frundelorii | bătute de 

ună vântuleii uşorii și cântările privighetorilorii de prin crân- 

guri, cu cari "doriamu a rivalisa, dacă natura mi-ar fi: dati 
dorulii cântării. | 

TImblândi 1 prin, aletele: acelea, de o- -dată zărescii pe o bancă 

isolată, o damă îmbrăcată în negru. şi țiindii o carte în mână. 

Când mă apropiaiii, o. salutaiăi . fără să voi ; căci aitându-mă 

la ea, văduiii 0. frumuseţe , răpitore, Ea se înclină, puţină la 
salutarea mea ; şi atunci mă întâlniit cu nisce ochi, În care 

eram, gata a mă îneca, dacă m'ași fi pututii transforma într'o
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radă de sore .saii într'o musculiţă aeriană. “Simţiiiă „picidrele 
mele slăbindii de sub; genuchi, pașii mei rărindu- -se fără, de 
voie, şi templele mele sbătându- -se. «De, drace ! diseiti în si- 
nemi ; să nu cum-va să mă împingă la vre-o aventură!» 
i M6 mai înturnaiii. Trecuiii Xarăși pe lângă acâstă damă. 
Jarăși o salutaiit. Ea, fără a se. mal mişca, se “uită “lungă 
la mine.  : a Aa 
"După ce făcuii vre- -0 cinci pa arian, iarăși ve taria, 

astă-dată decisă a O''acosta. aaa 
o — mă permiteţi a' vă întreba, „dâmna mca.. a 

— “Nemtii; respunse ea. * ȘI aia 
Inţelegendi. că nu scie românesce," cercaiii a-i vorbi! nom- 

țesce, 'grescesce, italiânesce. “Ea însă : îmi. răspunse! toti 'cu 
nemtudum. In fine' îi adresati“ cuvântul ! în limba“ franceză. 
Acâstă limbă. de și cu greutate, totii o vorbia puţină. '0 în- 
trebaiăi dacă c Q6mna acestei (rumbse grădini. Ea în respunse 
afirmativă. O întrebaiă” dacă: e măritată ; ea puse batista” la 
ochi, şi: păr a suspina. îi mal făcuiii câle- -va întrebări, “după 
care înţeleseii că am a fac6 cu o persână : de distineţiune, și 
cu 6 fiinţă ce suferia' de o mare nenorocire. | 

Incepi, “după aceste, și: ea să-mi facă felurite întrebări, Vă 
qendă că ara a face cu 0: maghiară, mă feriiiă “de 'a-f! spune 
că sunt românii; sciindă - înverșuriala ură ce! aveai Maghiarii 
în "contră! 'Româniloră din n învechite tinăpuri îi spuiseiti: ci sunt 
unii călătorii francesii,: venită ''cu misiuni: arehedlogice prin 
Transilvania. | i ii 
"Ea mi se arătă atuncea prea mulțămită : mă întrebă de câte 

“qile mă aflu în Clujă, unde sunt la otelii, cum mi se pare ţâra, 
cât am să mai stai pe aci, — şi alle inlrebări mărunte de 
cari nu-mi mai aducii aminte. In mijlocul întrevorbirii, „ea 
se seulă. Îi 'oferiiiă braţulă. Ea însă mă refusă, ! qicândiă! că e 
târdiii, și. că cală să 'reintre în casă. "Ciatezarea mesa imerse 
până a-i cere voie de a o visila. Ea îmi respunse cu ună su: 
visii graciosii că, francesii sunt tot- d a-una bine- „veniţi în! "casa 
Maghiarului. 

"După acâsta mă ţinuiii de că și 'trecândă prin “caiiva''c0:
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tituri' și cărări, 'mă .văduiii sub peristilulă unei case cu două, 

caturi, mică dar frumosă și bine îngrijită... Condusii de ea, in- 

traiii într'o mică sală din :catulă de josii,: care după mobila- 

mentulii seii părea -a fi cameră -de: recreaţiune.: O lampă 'era: 

aprinsă pe o masă: rotundă, Unii. bătrânii. se înfăţișă. Ea în. | 

adresă câte-va vorbe, după” tonulă cărora. înțeleseiii: că .vor- 

besce 'cu. unii servitorii,:! n tite a tt 

“ In 'curândă,: după. ce ne. aședarămii : pe scaune, seni .0. pă, 
trână, pe:care mi-o. recomandă :de: mumă asa, și care.nu' 

scia nici. 0 limbă altă. de cât: cea maghlară.. ERIE 

      
da e da ile ri „i 

: Aci juna și :feumâsa. maghiară, ; după ! 6re-cari jconvorbiră: 
trecătore „îmi spuse mal. multe. lucruri. - despre. ea... şi, fa-; 

milia sa. ta Pta pt fa pă 

“Tatăl :seii era adevărată. maghiarii, nobilii magnată, e 'cu unii 

arbore -genealogicii de. mai mulţi .secoli,:aristoeratii în.totă pu- 

terea. cuvântului,. şi mare proprietarii: de feude în 'Transilvania.; 

Bărbatulii! ei, -cu ;care.se măritase.de vre-o s6ple ani; se Lră:, 

„gea diut'o familic românâscă ; dar părinţii părinţilor scă. încă, 

'renegaseră naționalitatea lori: și îmbrăţişaseră, naționalitatea 

maghiară, ajungândii prin ac6sla la demnităţile: şi privilegiurile. 

- nobililoră de. sânge. In marea. mișcare nfiţională a, Mahgiarilor, 

socrulii. şi ginerele, se avuncară cu toti. entusiasmulii și, devo-, 

tamentulii caracteristici rasei Avarilorii și Ilunilorii.. Amân=: 

duoi acestia depuseră tesaurele lorii pe altarul. patrici, și .lă- 

sându-și femeile la Clujii, încinseră săbiile și. alergară la r&sboiuilii 

ce, se declarase de eurândă, între . Croaţi: și Unguri. In fruntea: 

cetelorii 'lorii de voluntari Honvedi, ci luară, „parte la: mai, mulle. 

lupte, : și căpătaseră mai multe succese; dar în cele de pe urmă, 

plătiră impotuositatea lorii cu mare preţii; înte'o bună, Qimi-: 

nâță cadavrele lorii se găsiră gole pe unii câmpii, de.bătălie, 
unde cu o di'maf înainte. Ielacici: țriumfase., Ast-felii, aceste 
Zu Pee 0 ru ate at gr ţ , ae m. ai
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două: văduve: purtaii doliu cu resignaţiunea şi cu..mândria de 
martiri ai causei naționale. -.... ...: uiti 

- Abia tânăra maghiară apucase a:mi “da: aceste. puţine: rela- 
țiuni, întrerupte adese de lacrime; şi: 'suspine, dominate însă cu 
o putere în. adevării eroică, — şi mă. văduiii de o-dată încon-: 
juratii de o societate numerăsă. Mai: multe 'rade' şi amici ar: 
dâmnei.de casă, umplură salonulii. Fuseiiă la toți :presiatalii, 
dar. numai 'cu vre-o trei putuiti abia. conve ersa, fiind-că limba 
francesă nu prea era:în usanță pe: atunci: între familiele 'ma-: 
ghiare ; și fiind-că. maghiarulă,“în genere, este :din: 'natăra sa 
atât de mândru de limba și naționalitatea sa, încât . limbele 
străine le desprețuesce și prea rari care învață câte una. Mai 
toți nouii veniţi eraă Gmeni politici: deputaţi, demagogi, dia- 
riștă, funcţionari. Nu era vorba de cât despre marea faptă a 
proclamărei Unirei.  Enitusiasmulă era generală : chiar'în ochii 
văduvelorii maghiare scânteia âtât de.tare veselia Și fericirea, 
în cât păreaii a-și fi uitatii de doliulii loră. i 

- În mijloculii acestoră 6meni fanatici, numai ci singuri eram 
fără voia mea tristă, îngrijită şi deconcertatăi, căci.: de: unde 
pornisemii ca 'să mă: înligă într'o: aventură de. femei,:'mă .ve-' 
deamii încureată într'o societate patriotică” cu sentimente o- 
posite.. iii DECE II Da ' a de 
;'— De'ce. nu: fe: bucuri și d-t ta :ca noi? mă întrebă” anuli 

ce' era: deputati. ; Aer RI II acea ae 
—: Imi pare: răi, răspunseiii, că “nu: polii să fiii veselă. Pre 

cât admiriă entusiasmulă vostru, pre: alâla mă întristeză că'nu-l 
„vădă pentru o 'causă mai: justă, e ci tu 

— Ce vrei să:qici? . .... tu 
i — Voi să dicii 'că prev Si i mari “nenorociri, atât :pentru 
|era: acâsta,.:cât: şi pentru: națiunea 'vâstră. Fapta : de astă- -di, 
cu al căreia triumfă vă glorificați, o să tragă : după sine 'ca-; 
lainităţile răsboiului civilă, și “Dumnedeii ; scie câtei: neno-! 
TO 

— "Pentru ce? - LEII aa a e, , 

— Pentru: că proclazasți Unirea, fără consimțimântulii și în- 
țelegerea. prealabilă a Românilor, populaţiunea cea mai nume-
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r6să: din Ardeal ; şi. nu prevedeţi la: ce: estreme de. desperare 

pâtă să ajungă acestii poporii insullaiii ast-feliu !: - 

Dâmna de caQă distribuia ceaiuli, şi cu oenpaţiunea acesta 

nu băgase de semă vorbele mele. Tar Mughiarii:. ce erai aci 

incepură a se uita de. o-dală unii la alţii; și, încetândii dea 

mai vorbi cu mine, începură ;a vorbi între ci: unguresce, ară- 

tându' m&:mereăi; cu degetulă. i: i: i: pe 

Atunucea înțeleseiii efeetulii impradenţei mele. Ei lovisemii 

pe Unguri în buba care-i ducea : vorbele. mele fură: ca. nisce 

trăsne'e pentru ei; şi îndată înțelesciii că persona meu. era 

aci ca unii scandalii. Imi luaiă pălăria, pretestândii că e târdiii, 

şi diseiii adio damelorii din casă. După acesta, făcendă 0 -re- 

verință către cei-l- alți domni, cșiiă, i 

ai VL. aie e ce te luă 
DIR: i i . „. a : ii pi NETEI 

Credeamii că ast-felti "aventura mea. era. terminată. De unde 

intrasemii în casa acesta cu cugete amorâse, eşiamii cu sufle- 

tulii indignati de idei poiilice. De unde inirasemii, cu. ilusiuni 

de :fericire, .eșiămi cu îngrijire. -: -: . a 

* Traversândii. grădina, mi-se ;pări că doui Gmeni mă urmă- 

rescii. Indesaiii pașii. După:ce eșiiii din aleele cele intunecose, 

me opriiii puţinii, şi văquiii, la lumina luncă, ;că acei doui 

6meni erati chiar dintre : persnele ca! care. întrevorbisemii cu 

o: oră. mai "nainte. Esiiii din grădină, și. intraiii în cetate: Imi 

aruncaiii ochii inderepti, Și vEduii că: :acele două persone tot 

m& urmmăriai, :: i: Sa e 

"Unii: orologiii de la o  barier i bătea dece ore şi unii. pătrariăi. 

Pr 'ăliele 'eraii închise: Pe. strade. nu circula de cât:soldaţii şi 

garda naţională.: Oamenii -ce mă urmăriaii îndesiseră paşii, îmi 

eşiseră! înainte. Îi văqaiii schimbând .câle-va vorbe cu. 0 com- 

pante de gardișşti, și apoi depărlându-se. pu 

Când am venitii în dreptulii gardiștilorii, mă văduiă încon- 

juratii de ei; începură a-mi vorbi unguresce și nemţesce. Le



  

330 VIN ANUI, '1848 

spuseiii românesce că nu înţelegii. Unulii din ei atunct imi vorbi 
în limba mea!.: - a | 

"— Cine esci ? 

— Omii bunii. 
"== De unde vii ? : 
— De la contesa... unde am:.petreculii sâra. a 
— Dar de la gece câsuri, nu mai e slobodiă. să.umble ni- 

meni pe uliţe.. Da e E 
:— Nam “sciulii ; sunt străină. 
:—: Pasportă ai ?.. 
:— Am; e la: făgădăii.. 
-"—: Vino după nol.: 

— Aide. o are 
Inconjuratii de 'acești Gmeni înarmaţi, credeamii că o să 

mergii la oteli, de unde nu mă îndouiamii că o să mă mân- 
tuiii de dânșii fără nici o supărare. Dar sosindii la 0 râspân- 
lie, văduiii că sinistriţ mei companioni mă împingit la drâpta, 
direețiune de'totă' opusă cu calea: otelului mei. i... 
"= Ehei!'dar unde apucaţi?. cc 
ENI — La: Poliţie. : ar - : DC Da tata 
— Dar ce să facii eii la Poliţie? ce?: mă “luaţi --de hoţii ?. 

Ce felii :de omeni :sunteţi. [)-v. pe. aici 2 Ce lelii de legă aveţi ? 
De voiţi-să vă încrediuțaţi despre mine, veniți: la făigădăii, să vă 
arălii pasportulii, să vedeţi. și pe camaraii piei, ii 
i — De prisos, domnişorale. - Porunca este 'că cine se :vu 

„prinde după dece .câsuri, să! fie: dusi la poliţie : :cste'. belage- 
rungzustand. (stare 'de assediii) | 

Vădendii că nu e chipăi de opunere, mă supuseiii, : dieendii - în mine: «a dracului aventură!» ! Cu tote acestea: rămăseiit 
încredințalii că: acâsta era consecința ideilorii politice .ce mă hasardasemii a le da pe. față în salonulă Contesei ; și-că cra 0 cursă pregătită de cei: doui "Unguri ce se::Juaseră 
după mine. a ate ți 

4 . , ,
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VIII. 

"La: Poliţie, "fuseia introdusit” într'o “cameră: (mică, unde nu €ra 

de cât-uriă: pâtiă! aştârnutii':cu o' rogojină.:! eta te aa 

i Păzitorulăi, îndată ce+mă puse -aci,- 6și și: încuiă ușa pe diu. 

afară. Protestaiii. cu ! unii 'țipetii, dicândii: că ei: nu'sunt. hoți ; 

dar 'dreptii r&spunsit :nu “auqiiii : :de cât câte-va teremtete. Din ne_i 

fericire, în 'drâptulii! grilatei mele ferestre era! unii felinară : ast- 

-feli aveamii fericirea de a nu mă vedea: îni: întunerecii;:. Dar. 

jecăzulti: mei: fu mat: :mare 'când''căulaiii:.în: 'siniă și 'văduiii că 

nu luasemit : portofoliilii: 'Gu' mine.:Dacă 'Vași fi:avutii, negreşșitii 

că. aşi” fi: făcutii -o. meditaţiuei ; durerosă, prin care: ași: fi: bles- 

tematii: și -i Unguri, Și: contese, şi Ciujii,i şi! totii: neamulii - ma- 

giarilorii. tea ie rii 

;. Ca» să::mă: distragii,:- m răsurâmii cameră mea în, totit sensulti, 

şi Gu paşii, și cu palma; și: în largă: și. în lungii.: Nu-mi:venia 

să mă culcii, căci: rogojiia:nu era- prea elâstică.! De; necazii 

niă suiamii pe'patii: şi udiblamii pe elă..: Singurulii: lueru.ce mă 

incomoda . 6raii: nisce insecte: mărunte: cari.ise- ureaii mereă pe 

mine şi: mă :pişeaii'ș!- dar: după. ce - iriţeleseiii că aceste nu eruil : 

âe. cât. purici, mă; mângăiarii: cu poetica cântare! a, grierilorii; 

De atunci, vă mărturisescii, am căpălatii o mare dragoste pen- 

tru: grieri : 'coa mai: plăcută. mulțămire a' meat este: ca ;să am 

în caimera :ni6a. 'uride.-dormii ună 'grierii. iii it ai mii 

“Nici o-dată'.n'arm aşteplătii iuă: cu: mai irnarc: serăbdare, 

“Cand am vEdutii : răsărindii aurora, i ni: 'am adusii ăminte, de 

frumosele gene ale primei mele amante cânâ le deschidea de- 

şteptându-se” din. somnit: la : strigarea. înca :amorâsă.; lar -:când 

am Văqutii: răsărindii „sorele, mi: sa; părulit: mai. dulceide cât. 

prima, Qi când: ai vădulii “lumina, (ee ipte că pe acesta, » drepti 

să spună, inu O ţii minte). ii ii : 
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IX. 

:“Camarădii mei,: după ce .mă :căutaseră: Ltă :scra,.. :vădâuati 
că nici a doua qi diminâță nu veniamiă la otelii, intraseră în 
mii de bănuele ; mai alesă că fusese vorba să plecămii ''de di- 
minâţă. Unulii :din ei merse la capulii Poliţiei. Acesta nu :scia 
încă: nimică ;. cu: t6le acestea îi:promise că va da ordine de 
cercetare. Acâstă: împrejurare aduse. pe capulii Poliţiei mai de 
diminâță la . postul; sei. tu, 
:"Pe.la 8 'ore,. audiiă “deschidându-se.. inchisârea mea. .Fuiiă 
pollităi afară și. condusii inaintea. Poliţaiului.. Fără. a sci- cine 
era omulii către care eramă, înfățișată, 'când văduiă în. aceeași 
cameră pe camaradulă mei Casimir,; mă aruncaiii pe dată în 
braţele sale. a Sa 

După ce fuii expusii la: unii micii interogatorii ; după ce mi 
se examină. pasportulă, care se găsi în bună rândueală, „Poli- 
faiulii,: unii Ungură cu mustăţi ;lungi şi ceruite, ne .spuse că 
sunt mari: bănuele asupra. nâstră. “Elă îmi aduse aminte de 
vorbele ce avusemi în sera - precedentă la contesa .L... Ei încă 

“nu asennseiii adevărulă, și spuseiii că  ast-felii Sunt Și : acuma 
convincţiunile mele, și că nu înțelegii pentru ce-ași putea fi 
bănuită, - .. ul i pe aa DEE 

— Ati doră nu -pote omulii .să se „bucure (diseiă) de atâta li- 
berlate in ţera acesta; ca să spue en franchețe ideile sale po- litice ? Aii d6ră asta e legalitatea Ungurâscă ?. Ai dâră ast-fel 
înțelegii “Ungurii ospitalitatea ce sunt datori. a da emigranților din țările .lor vecine ? „ DI IRI 

Nu-mi mai aducii aminte. ce mai spuseiii mustăciosului meii "Ungură ; ar sciti că. mă, aprinsesemii .iare,, şi-ă vorbisemii cu- vinte aspre.. Eli ne spuse 'cu. francheţă că Ungurii se temii de Panslavismiă, că S'aii prinsă în mai multe părți emissari rus- sesci cari aii fost împușcați. ! *, 
Dar după ce spuserămii Ungurului motivulii emigrărei nâstre,
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adică mișcarea din Moldova, care: nu: era; de cât 'o “protesta- 
țiune în contra protectoratului russescii, el: pără a se convinge 

de: adevării. "Ne spuse că suntem: liberi, cu: cuventii de ondre 

că vom pleca îndată din. Clujă, şi: că nu ne .vom mal ocupa de 

politică. -: N i - 

El ne spuse că sunt orăiie' forte aspre' de Ja Ministerul dia 

Pesta pentru emissarii politici ; Şi că, dacă ne-am “apuca 'de 

politică și în alte părţi, potă să se” găsiască funcţionari cară să 

nu voiască: a ne înţelege ; și ast-fel -ne-am: „espune. a. fi escor- 

taţi! la Pesta, sati:.. “și mai răi. a Da m 

  

pr .. Ei 4 

- Eşinăă- de la Poliţie, merserămii la: otelăi ; ; “mâncarămă câte 
ceva, luarămii și câte! 0' cafea cui lapte parfumată cu  slă- 

nină după maniera Ungurescă, și apoi plecarămii, fericiţă, că 

am scăpată numai 'cu atâta din terorismul ungurescii. 

' Trecurănă prin mai multe sate legate! între ele cu! "modele, 

minunate. ii i ii 
“Satele unguresci se 'cunoscedi dusă zspăctulti lor teatral; 

căcă la e- -care bordeiii 'se vedea câte două- trei stindarâe ma- 

ghiare cu inscripţiuni unio: “saii €ljen Coşul. Pe unele locuri, 

erai și inseripțiună scrise: românesce, ca să le înțeleagă ș și Ro- 

mâniă ; zinire saii morte, iizire saă furci; şi în adevării că 

în cuirânăii s'aii' pusti furci pe tâte - drumurile, și Românii ce 

cutezaii a se pronunța contra Unirii eraii spinzarai fără nici 

o "judecată ! 

După vre-o patru ore de călătorie, ne oprirămi la cârciuma, 

unui sati, ca să răsuflămă caii, Acesti satii, după locuinţele 
sale miserabile, se cunoscea că era locuilii de Români, Și pro- 

prietate a unui miăgnatii Ungurii, al căruia castelii. se . vedea 

albindă “nu departe, -aşedatăi 'pe'6 câstă de dealii, ocolită 

'de ziduri şi de 'o grădiă întinsă. “Comandaserămii - ceva de 

mâncare ;ş şi până 'să se “'gătiască, ne preumblamu : la umbra 

unei șandramale ce era în faţa cârciumei. Ne puseserămii la
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/ vorbă. cu.vre-o tei, români. „trecătorii, cărora le oferisemii, și 

de. băutii., In intervalul. acesta, vedeamii, din. când în când. in- 

trândă. și eșindii „din. cârciumi. câte unii, Ungurii; cu pipa. în 

gură;-şi „eu. pușea. pe umere.; Ni. se: spuse că erati, guardiștă na- 
ționali sătescă : că se dedeseră arme și pe la sate, însă; „Nu- 

mai:.Ungurilorii; ear. Românilorii, nu. Acești ;: ;guardisti, se; totii 
uitati, «la.;n0i, și. păreaii a rage. cu: urechia, întrevorbirile nostre 
cu: țăranii; români.; De. o-dată ne pomenirămiă.: „Cu. vre: 20. dece 
din. aceştia, „Viindii, ȘI. întrebându-ne: de, unde. Yenimi, unde ne 

surile nostre, ne cerură paspovlele. Neputenăule ceti, 'ne 

spuscră că suntemii. arestaţi, și că trebue să ne ducă la 

Grafulă. DA 
Nu era nici unii modii de înțelegere cu acești Omeni săl- 

batecă și fioroși. :Irebuea a ne șupune. „Esşeortaţi | între pusci, câte- -ȘI 
patru, furămii; duși la „castelulă , Grafului.. Norocire.; „că nu era 

departe. : iu în: Tzi în it ci ei ti ui ni aci 4 stia 
  

“palatului, și i tinugi în.:sore ale. căruia; xade;. ne, -frigca, ca în 
frigare. Mai mult de două "geci de minute stăturămii acolo, aș- 
teptândii venirea. Grafului.. In „fine acesta se. arătă în balconii 
Ne: adressă::vorba. unguresce ; „apoi. vEdOndii: că nu-i putemiă 
respunde;-.ne vorbi, românesce. ;, Ne. întrebă „ce; felă; de Omeni, 
și:de unde:.suntem. fi răspunserămii, că. suntem .] Moldoveni, și 
ră dacă ar fi venită și el în. Moldova, nu ar fi, fost. tratatii ast- 
felă... Indată;. „ordonă; guardiștiloră; să se. „ducă; „iar, „elă, ne 
poi. SUS. i „i tip gia 

: i Pe pei at oi a 
Graal „era unii.,omii ca de. 70. ani, obustii,, „și. eu o; „fisiog- 

nomie plăcută și. veselă. EI. ne eși: înainte până la „jumătatea 
tveptelorii scărei, pre. când ne, areamă. Ne „ceru mii, de scuse 
pentru .supărarea ,ce. din, neînțelegere .ni s'a, „făcută, promițend 
a ne, ţinea totă „diua. la el, spre; a ne arăta „ce. felă Ungurii
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daii . ospitalitate străinilorii. Ne spuse de îndată ,că suntem 6s- 

“peţii. lui bine-veniţi ; şi că: dacă ne face: plăcere, . putemii, să 

şedemii.mat multe. dile la elă,. să -pelrecemii, să. vânămii, :să 

.ne preumblămii. Indată începi-a răcni unguresce, și o mulţime 

de servitori .fură: ordonați-a grăbi cu prânzul. : i ii 

" Refusarămii tote, afară de prânz ;. căci în adevără de mult 

nu prândiserămii : cum :se cade; bucatele'de .la oteluri: se lucra 

mai mult în sosuri. de: slănină.. vincedă,.« cu care, stomacurile 

românesci: câm grei se împăca. .:... i: i a 

- Grafulii .vorbia românesce destul: de bine ;, “numai după ac- 

„cent 'putea cine-va să cunoscă că e Ungurii.. Acâstă limbă, îi 

“era “familiară 'din copilărie, fiind-că '. satele : moșiilor .sale. sunt 

locuite mai mult de români. Apoi ne mai, lămuri,. pote spre a 

flata sentimentele: nostre naţionale,. că cu vre-o sută cinci-deci 

de ani în urmă strămoșii sei eraii Români, că are mare dra- 

goste pentru Români, și că cu durere de inimă îi vede rătă- 

ciţi de missionarii germanismului şi ai panslavismului. Graful 

îşi trimisese familia la Cluj, mărturisindu-ne că că-i e frică, 

de;0 jăcherie românsecă. i | 

:Ne spuse că unulii din, fiii săi e depulatăi la Dietă, ca şi  den- 

sulă; ; iar că alţii trei sunt în oştire la Pesta. E singur rămăsese 

la moșie, ca să-şi păzească: casa... ..- ,., 

Prânzulii. care. ne dete. Grafulii, fu: “splendidă, Eu se. “arăta 

"transportatii de mulţămire pentru întemplarea. ce ne adusese în 

casa. sa. În timpuliă prândului convorbirea n6sir i cu el fusese 

„cu totul espansivă ; „căci era de o bonomie nespusă, şi de unii 

caracterii fârte veseli. Cana „venia vorba, despre politica dilei, 

el.ne ruga: s6 schimbămii: vorba. Ne afirma că politica nu-i 

place; dar cu: tâte „acestea era adoratorulii „mișcării naţionale. 

Pentru elii, Coşut era unii, semi- deii, și Goergoei unii Achile, 

Când însă voiamiă. a-i demonstra că politica maghiară în contra 

celor-Palte „naţionalităţi; este, fatală, — elă nu se; opunea, da 

iarăși (icea. că Coşut scie ce „face, că acesta - nu „pote se „gre- 

șoseă, Și. că D- qeii ține, cu Ungurulii.- au 

a ” 

unde admirarămit „0 galerie .de tablouri batute de “Irumose,
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Ne spunea Unguruli că acâsta îl costa 'peste dece mii de gal- 

beni, şi: că era gustulii unuia din fiii sei. Aceste: erai tote 

tablouri istorice, lucrate de pictori maghiari. După acesta ne 
luarămii iua bună de la venerabilulii Grafii, .carele cu multă, 

părere de răi ne petreci până la:eșirea. grădinei. . . , 

Imi pare văii că între hârtiele mele nu mai găsiiă însemna- 

rea despre numele și moşia acestui nobilă unguru. : Nu. târdiii 

însă, după ce trecuiii în Bucovina, când irumpse.r&sboiulă ci- 

vilă, îmi aducii aminte că am.cetitii în qiarele «după . atuncea 

că castelulă în: care furămiă ospălaţi fu prefăcută în .cenușă cu 

t6tă' strălucirea. sa, și că bătrânul Graf. însuși: cădu. victima 

furiei populare a: Românilorii 'ce. rădicaseră .0 cruciată; bine- 

cuvântat asupra Maghiarilor. cei e ti e ate 

După : acestă romantică. şi serisă ntomplare, plecarii. ; 

XI a 
: i. 

Nu voii mai spune tracasseriele care amii mai: avutii. în 
timpul acestei călătorii mai prin tote: satele: şi i orașele ce am 

irecutii. Voiă spune însă cele mai - principale." CE aia 

Sâra amii ajunsi într'unii orașii care se chiaină: Deși (Des, 
Acesta este locuiti mai cu totuli “de: Unguri: -pote.. să fie şi 

ceva Români prin “suburbii, dar nu ni s'a întâmplată să audimii 

nici unii omii vorbindă armoniosa.- nâsiră limbă.! .: 

Furămi duşi la unii otel miserabilă, unde abia “găsirărnii 

“două păcătose camere în etagiulii de susii.. M& învoiiit cu. ca- 

'maradii mei, ca ei să dormă câteşi i tei într'o cameră, : unde 

eraii trei paturi, iar cii să rămâiii singurii într'una; *'fiindiă-că 

doriamii st mă apucit' de serisii ceva în ic e ti 

"Pentru casă cinămii puțină, ne 'coborirămii într'o sală. din 

etagiuli de josi, unde “era birtulii, - traversândii:o mare sală 

-de cafenea p'intre o mulţime de Gmeni ce se ocupaii cu.bi- 

liardulă și alte jocuri obicinuite pe la asemine locuri. Ne pu- 

serămii în curând la o: masă lungă, unde în faţa: n6stră: lo- 
> 

curile eraii ocupale do' alte persone. S'a înlâmplatii ca eti.să
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mă punii în față cu unii omii ce avea o figură şi o căutătură 
sinistră, și care își răsucia mereii mustățile, după care putea 

ori-cine să cunoscă că e Ungurii. O pipă mare ungurâscă 

atârna de buzele acestui omii,: carele învârtia mereă unii pa- 

harii cu vină între degete, uitându-se cu impertinenţă la noi. 

Acestă căutătură, nu scii de ce,:mi se părea, insultătore, și-mă 
venia 'să-i observii că nu-l. polii, suferi,. dar. uniforma și sabia 

ce. purla.mă ţinea în. respectii. , Sa | 

„ După o lungă. tăcere, acestii. omii îmi “adresă Vorba, pe când 

scoteamii banii din pungă. ca. să plătescii | socotâla mâncărej.. 
Eli îmi vorbi românesce, dar. după. accentii cunoscuiii că'e 

Ungurii. Eli încă cunoscir.că nu sunteimii indigeni. Îi r&spun-, 
seiu la. câte-va întrebări cu indiferență, | cu răcâlă. și. cu laco- 

nismă,. | ini A E IER 

  

_- Sunteţi. irocători, Domnilorii ? „i i ai i 

Ba. : ! n pi 

„= Veniţi, din Ungaria 2: pă. a a 
— Da... aa eat 

— Aţi vendulă boi. acolo? e ei 
— Da. i 

— 'Treceţi în Moldova» a, 

„Da... i, 
—. Frumosti. trebue să fe în  ţera D- vostre.. i 
— "Da, NE a a . a, 

 Ast- felii, rășpundeamii totă, cu da; numai ca să. mă scapă. 

de a acestă mutră . nesuferită,, și mai ales. să nu mă aventurezii, 

a vorbi de politică. În. fine, fără a-i dice. măcarii nâpte, bună, 

îlă. lăsaiii și- m6. ureaiii cu camaradii: mei,, de cari mă despăre 

ţii îndată, trecendii în camera mea. | 

Citiiă şi seriseiii ca vre-o două ore. Apor, zinţindii « că som-, 
nulii .mă, învinge, stinseiă luminarea și mm culeaiti. O ferâstră. 

ce era alături cu ușa, despre: galeria ; comună, avuseiii impru- 

dința să o 'lasii deschisă,. pentru ca s6 mă uită cu libertate la 

lună,. şi pentru ca să intre, recorea, în cameră, fiind- -că era o 

căldură. fârle -simţitâre. 
22 „o



3a8 Din Anur, 1949 
  

XIII. 

" M& culeaiti. Nu apucasemi însă a închide ochii, şi de odată 

audii 6re-cari pași de omii despre galerie. Deschidii ochii și 

vădă silueta unui omii la ferâstră. Atunci puiii mâna pe unii 

pistol care-l aveamii sub perină. Individulii meii, după ce se 

uită lungă pe ferestră, sări în lăuntrulii camerei mele ; se duse: 
întinsă la unii pati ce era aprope de ferâstră, și se culcă. De 
îndată, îl audiiii sforăindă. Aprinseiii lumânarea, şi cu pisto- 

lulii în “mână, mă duseiă la eliă.: Îmi fu peste putință: să-lă: 
desteptii. Era unii june ca de 20 ani, îmbrăcatii unguresce. 

cu haine fine; era roșu la faţă ca. o sfeclă și puţia a .holercă 
ca o bute. Înțeleseiii de îndată că trebuia să fie vre-unii ne- 
norocitii de bețiviă; şi în simţimintele mele filantropice și uma- 

nitare, găsiiii că mai bine făceamii să-l lasi să armă, de 
cât să facii gălăgie: chemândii pe. 6menii otelului ca să- s-lii dea 

afară. i 

M& culcaiii de a doua oră; însă astă dată mă îngriji a 

închide și ușa și ferâstra despre galerie, lăsândii deschisă o 

altă ferâstră care da într'o uliţă 'strimtă și întunecosă. Dar pe 

când mă fura somnulii, simţiiii iarăși o mișcare pe lângă fe- 
restra deschisă și pe lângă peretele despre uliţă. - Mă sculaiii, 
îi aruncaiii ochii pe ferâstră, şi văduiii că unii omii pusese 
o scară, și se gălia să se urce. 

«La, dracu !: diseiii în sine-mi, asta e seriosii. Negreșitii că. 
acesta e ună hoţii. Dar - “să „vedemii” ce comedie o să mi se: 
mai întemple. > m i 

“Tai în mâuă pistolul cu 'două focuri ce. aveami, şi mă: 
viră răpede sub patulii beţivului' care dormia, 'decisi a mă 
servi de arma mea numai la cea din: urmă estremitate.. 

* Hoţuli, îndată: ce sări * pe ferăstră, merse întâi la -patulii: 
meii; neailându-mă acolo, merse la patulu cel-altii. ' Simţiiii: o: 
sguduitură în pati; apoi o mugire surdă; apoi audiiii o col-
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căire ca dintr'o victimă înjunghiată ;..: apoi o tăcere profundă: 
După. acesta, văquiă, că hoțuli, luândii ceva. de pe pată, „sări 

pe. ferâstră înderăptii cu iuțelă. m aj 

Atunce' eșiiii ripede de sub pată; alergat la” erosră, Și o 

închiseiii. , . IE 

_Eșiiiă apoi afară, ș și început a a țipa ca unii „nebuni, stri- 

gândi : hoţi și tilharii! aa Da i ui 

Ă Toti otelulii se ridică în“ "picidre.: Camaragit mei: eșir ; Şi 
eramii, atât de corifasii, în cât! nu 'sciamii ce să'le spuni: În . 

fine intară mai: “mulţi - “Omeni în i : camera “mea, şi se.cons- . 

tată 'faptulă. Victima era cunoscută: era: unii fii! ali: Poliţaiu- 

lui din cetate, cunoscutii - de toți ca omi căqutăi la beţie: Qa= 

mmenii din: otel “spuneai ică' acesta! 'băuse până după : mequlii 

nopţii în cîrciuma din rindulă de'josii; și că" adeseori. avea, 

obiceiii a se 'urea furișii: prin: “eamerăle de':susii şi a'se culca: 

unde găsia deschisi. Nenorocitulă 'era' lovitii::cu'-unii :pumna-: 

riii la inimă, în peplii și în gitii. Se căută - cuideamăruntulii: 

şi nu se găsi asemine armă la mine. Apoi, după spusa mea 

căutânda-se, se găsiră câte-va picături de sânge pe marginea 

din afară a peretului despre ferâstră. Pe lângă aceste, se con- 

stată că lipsia unii maicii sacii de voiagiii alii mei, sacii cu 

care mă văquseră mai mulţi când amii venită în otelă, și pe 

care- i puseseinii în n patulii De icare setoulcase bejivulă “mei. 
da pate otet pn ab Dn Peuit 

  

     
“Cu! tmrburarea şi “vuetuliă: acestei afaceri, tvecură! mai niulte: 

ore. Se făcuse chiar diuă. Fi ie-cine: își pote închipui spaima ș și: 

îngrijirile: mele. Eă 'strigamii "mereii să vie Poliţia, “ pentru că 

incă nu vedeamii meni de ai” Poliţiei. ” “În! fine, cu: mare bu-" 

curie vădi pe Ungurulii cu: "mustăţite răsucite, care! 'şeduse de: 

cu' 'sâră la locandă în fața mea. Cum''vădii pe “omul 'acesta,: 

alergă' şi m “apuci! 'de gâtul ur. Eli! d6 o dată. începu â ţipa,! 

pronunţândii căteva 'vorbe' unguresci care! 'cii mu le înțelâseiii; : -
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apoi! leșină şi cădi josii. Rămăseiiă pimită ș-nu mai sc imi ce 

se petrece în jurul mei. 

Ce să mai lungesci descripţiunea ? Ucigaşulii era. chiar a- 

cesta, 'și victima era fiulii se! Eli, de și în seryiciulii Poliţiei, 

avea deprinderea fapteloriă criminale. I se păruse” că . punga 

mea. este grea ; şi. fiind siguri. că. Yendusemii „boy la. Pesta, 

îşi închipuia ci voiă fi avendii bani mai” mulţi. Eli se, vede 

că i aflașe camera mea, Ș ast- felă. venise să mă ucidă. 'ipe- 

tasmă, a "căreia realitate creduse. că a ucisii. Apoi când văi 
pe' fiul ' seii. morti, mărturisi, de îndată crima sa, dieendă că 

degetulii lui: D-qeii. Va pedepsiti cu însuși stingele sei ! 

““ Alți agenţi de ai Poliţiei aduseră îndată de la. casă ugiga- 

Şuluă sacul ' meă. de călătorie, pe care: Jă găsiiti neatins. După, 

acesta ne grăbirămi.a pune, caii. și a „pleca, cu. “dorinja de a, 

ne. depărta. cât. mai; curândii de, acesti: “loci ce. ne însuflase, 

atâta spaimă! și ; îngrijire. : 

XV 

A doua” di a amii ajunsă, cam. pe. “a armiagăi-di la, Bistriţa. 
Fiind-că de aci înainte nu mai era vre-unii oraş la care să 

putemă ajunge sera, și fiind-că mînaciuli nostru avea tre- 

buinţă să-și repauseze caii mai bine, ne deciserămii a mânea 
aice. Aa 

Îndată ce ne restaurarămii stomahurile cu o mâncare mai 
multi. saii, mai. puținii miștuibilă, „eşirămii pe. josii, . ca să „Ve- 
demă.. orașulă; şi, împrejurimile sale, 

- Acestă localitate, chiar, după numele sei, ne însufla. “unii: 
deosebilii interesă, În: Moldova, avemii riul, Bistriţa, ale că-, 
ruia.. sorginți, le, sciamii. că vinii. din Transilvania ; apoi mai, 
avemi, o: Mănăstire numită Bistriţa; apoi în [cra soră, în Mun: 
tenia, mai era încă o apă, și o Mănăstire cu asemine numire. 
Pentru ce, aceste riuri, aceste, monastiri, Și, acâștă cetale, să fi
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luati unii singură nume? Eată în adevării, materie care ar fi 

bine să o esploateze archeologii, cărora Statulii le dă bani de 

cheltuielă pentru missiuni seiinţifice fără să facă adessea mai 

nimica ; ei ară putea să ne lămurescă dacă vechia numire 

Bistertia de prin cronicele latine se cuvine a se da cetăţii, 

riuriloră sait: Monastirilorii. Ei însă, deunia voii: veni la lucruri 

mai. uşorii de naratii; şi mai lesne de cercetatii.; :: MIR 
„. Ac6stă” estate, situată la confiniele. Maramureșului, din. în-: 
vechite” timpuri: a fost 'disputătă de Domnii Moldoveni. „Pe aicea. ... 

ÎȘI: făcuse” cale Dragoș- -Voaă:. când: a'&migrati :.din':-Tiansilva-! 

niă şi şi-a fundul „ună -tronii în : Moldova; .și apoi aici era 

unii punti strategică, d&:unde Moldovenii puteaii împedica nă-: 

vălirea Unguriloriă în secolulii: de mijlocii: .Ast felii; Bistriţa-ca: 

* 

şi Ciceulă,: ca și cetatea” de Baltă; â€ mai multe: ori cucerite | 

și perdule,; ai” [oşiti” mai multi” timpă feude ale Dowminilor: Mol: 

doveni. Aceslea serviaii totii: odată de asili'I)omniloiii români: 

în ceasuri estraordinare când se vedeaii respinși de incursiu- 

nile tartare sai dliingâți de! .resboiele'; civile. -Aicg se. ţineaii 

garnis6n6' moldovene, și: erai palate:: domnescă,: ale : căroră 

urme, val! sai” stersti' de crudimea timputilorii. Acuma (adecă: 

la 1848), numai de-asupra' unei porți se vede':săpată în pâtră 
unii capii: de zimbru ce meniorează de bună: seamă” cea din: 

urmă cucerire a lui Peru Rareș la 1530... si. 

Bistriţa; odinioră: ocupată și stăpinită de: + Roman astăgi 
este unii orașii străinii; ca” tâie oraşele.şi: cetăiile din Tran-. 
silvania:  Saşii şi: Ungro-Săcuii luară: loculii: Românilorii ; căci” 

după: decodânia: doraniilorii ' române! ' din: Principate, şi Românii! 

din "Ard6lii ai căqătii” sub” tirania câprii trei! I naţiuni, selundate' 

de Unguri și de Austriacă: iii: : Să 

A: doua 'qi.de diminâţă „diseri mii izdioi Bistriţei, intrislaţi de! 
suvenirile și i de > decădința sa.” , . 
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„XVI. 

"+ Cum twece -cineva de Bistriţa înainte,. și se afundă în Car- 

paţi. este lovitii la fiă-care pasii de vederea locurilorii celorii 

mai pitoresci. și mai desfătătoare. Natura este atâtii de bogată, 

în cât poate dice că a descălecatii D-deii pentru fericirea ce- 

lorit ce'.locuescii aice. Clima: pe.aice face unii contrastii fârte 

vederatii cu acea care domnesce în sudulii Transilvaniei . des-. 

pre” Braşov ;. ea.se asâmănă prea multii cu clima munțilorii 

Munteniei care se .uită.cătră Dunăre. CC 
” Satele în genere sunt locuite de grăniceri. E o. plăcere ca 

să trecă cineva .prin aceste -sate., Organisaţiunea lori, . disei- 
plina și vi6ța: locuitorilorii, merită:a le studia” oră-ce bhărbatii 

e Stati 
:: Pământulii este proprietate a grănicerilorii : că sunt usufruc-, 

lieri. perpetui ;. și. pentru acâsta, aii sarcina de a purta armele 
cu toţii, părinţii” și fiii; din. tinereţe până la bătrânețe. .... 
“Ei păzescii. graniţele: altii servicii. nu. facă, și .din liniele 
granițelorii nu essii de câtii-la întâmplări de invasiuni și de, 
pericoli mari pentru. monarchie. N e 
;-Oprindu-ne la unii sati mare, ul căruia, nume „cu ; părere 

de r&i lam uitati, avuiii curiositatea a visila. scola care se: 
vedea la Ore-care distanță... Era tocmai în drele de prelecţiune. . 
Îndată ce-mi. spuseiii nnmele, profesorii mă înconjurară cu ce- 
remoniele . cele mai măgulitore: ca unii cari cetiseră, câle ceva 
din serierile mele în (îazela de Transilvania, îmi arălară o - 
mare considerațiune.: În scelă, erati, peste irei sute de scolari 
de tote vârstele. Stndiele se făcea după metoda mutuală, în. 
limba română și germană. Din aceste scoli, Austria recrutâză 
pe căprari și mai pe toți funcţionarii ce-i trimite în servițulii 
agenţielorii consulare din. Principate. 
„Scolarii sunt toți esterni; cu tăte aceste, de la celă mai 
micii până la celti mat mare, toți sunt supuşi disciplinei mi- 

i
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litare.. La scâlă, fie-care "vine cu pușculița sa: de lemnii pe 

umării. Profesorii. mă făcură să văd manevrele :lorii. Într'o 

clipă toți 'copiii se împărţiră în cete și în companii, 'aședân- 
du se cei înalți în frunte și cei mai scurţi în urmă; căci 

eraii de tote virsiele și de tote taliele. O E 
EI aveai dintre ei ofițeri de -tote- gradele, și făcură cu 0 

precisiune admirabilă, o mulţime de evoluţiuni militare. A fostii 

o adevărată plăcere pentru mine, ca să văqii aceste lucruri, 

şi cugetamii mereii la. organisarea unoriă i ast- fel «e instituțiuni 

și pe la noi. 

XVII. ag i 

Calea! ce. străbate” Carpaţii: în trecerea: din Ardealii spre Bu- 

covina, este :minunată.:: Şos6ua este lucrată tolă din cremene: 

pisată, şi săpată în massivulii munţiloră. Se uimesce : mintea: 

omului de mărimea acestorii lucrări gigantice: în adevării, 

vădândii acele văi prăpăstiose umplute, acele stânci uriașe 

sfărămate, şi traversând văile; şi delurile în trepădulă cailoră, 

nu pâte a nu se minuna cineva de geniuli și puterea ome- 

n&scă. “Trecerea Carpaţilorii era o călătorie feerică pentru 

mine : la totii: pasulii vedeamii: peisagiuri noue, și ași f dorilii 

ca '0 asemene cale să 'nu se mai termine. ! 

: Cum 'trece cineva. de vârfulii munţilorii, sârvdaa într'o climă: 

cu totulii diferită. Arborii chiar ai o expresiune -mai - severă 

și' mai posomorită. Verdeaţa e: mai nâgră şi mai tristă. “Plan-: 

tele 'sunt mai mică: şi mai aspre." Aerulii e mai umedii, mai 

rece, și mai pătrunqătoră. Codrii sunt mai sălbatici și mai 

maiestoși.. a 
Ajunserămi la frontiera ce desparte Ardealul de Bucovina. 

Aice furămiă supuşi la revisiunea 'vameșilorii și la essaminarea 

pasportelorii, întocmai ca cum amii fi intratii intr'o ţeră stră- 

ină, de și ne aflamii: totii in imperiulăi Austriei. -Obiectulii prin- 

cipală de care vameșii se interesaii, era tutunuliă : “să nu cumva
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să ne şcape vre-o lulea saii vre-o ţigară . de tulunii.. care. să 
nu, fiă austriacii ! Causa era că în Ardealii tutunulă  turcescii 
nu era  Proibită, pre când în, Bucovina era supusi. unei mari 
tacse. | n, . ” 

Nu voii mai - vorbi despre băile, de, ferit: și ; de aramă, nici 
despre alte fabrice. ce amii visitatiă în: cursulii acestei . călăto- 
rii; acâstă lucrare. o recomandii mineralogilori, industrialiloriă, 
şi economiștilorii . noștri. Voiii trece ca unii. turistii . pe,..lângă 
tote .aceste ; : voii traversa mai întâiă valea | desfătătoare a 
Câmpu- -lungului, împopulată de sate frumâse şi de români ne- 
corumpţi, vale care servia tot-d' -a-una de 'Lermopile Domniloriă 
Moldoveni în contra năvălirilorii unguresci. După acesta voii 
mai traversa Gura-Homorului, celii întâiii orăşel ce este pe 
polele Carpaţiloră Bucovinei, și de aci vaiii trece răpede înainte. 
Dar cu tote că drumul mare duce dreplii la Cernăuţi, voiii 
face uni, micu, ocol, pentru ca, să; visitezii Suc6va, vechia ca- 
pitală a Moldovei, care. are alâle; suveniri, mari, și "frumose, i in 
istoria . nostră,. | 

XVII, i 

Dar, și aice nu, mă voit, „opri, mal. Voi. arunca; numa 
ochi asupra ruineloră, vechei cetăți ale Sucevei: voiă; lăsa 
numai câteva, lacrime, pe. ele, şi-mă. voii intorce altă. dață.cai 
să le visiteză mai. de, aprope și: mai bine. Fosta. capitală a. 
Moldovei astădi.nu mai e unii .orașii români: locuitorii, sei 
în. genere.sunt Israeliță, -Șvabi, și. alte. seminţii austriace ; abia. 
într O; mahala, aii mai rămasii câţi-va. lăutari bătrâni, cară prin. 
cântecele lori intreţinii suvenirile naţionale ! „i 

ME. voii grăbi dară: să ajungă mai. curândă la Corintuţ, ca- 
pitala actuală a a ;provinciei Bucovinci. : 

Dar ori cât durere ea îmi stângea inima căleândii pe, acestă 
(Gră, pe caare părinţii. mei aii apucat'o.. nedeslipită âncă de: 
tulpina „sa, mintea, mea. se uimia,. vEdendii (rumuseţa şoselelor
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regularitatea și curățeniea orașelorii, progresele agriculturei și 

rânduela, domnindiă pretutindeni în. perfectă, regulă că în ma- 

șina unei locomotive. e 

Amii trasă la ună oteli, unde amă găsită incă câţi-va emi. 

grați din Moldova. Ei ne informară despre starea lucrurilorii 

din Moldova. 

Escesele guvernului se făceaii din di în qi mai nesuferite: 

violări de domiciliii, arestări, maltratări, persecuţiuni de totii 

felulă, se :făceaii: în. tote. qilele, fără cruțare. și fără. temă de 

respundere.; Qamenii.'cef mai meprisabili formaii guvernulă lui 

Michai' Sturza ;. ciocoii: cei, mai neruşinaţi; mai . corumpţi și 

mai venali, își băteaii jocii de totii: ce, era! nobilii și onesti 

în țeră.. E IRI aa e 

După. cum.. velataiti faptele! de. la inceputulit suvenirilorii 

mele, s'a: văduti că, din manifestațiunea spontanee. și sinceră 

a 'spiritelori. liberale, sateliții. politici. ai Rusiei: voiră. să facă 

o rescoală, pentru ca să legitimeze:invasiunea Muscalilorii. Era 

şi: Vodă Sturza. iniţiată în complotulă: acesta ? Escesele lui de 

putere le făcea. eli cu. consimţimîntulii  Rusiei.? Nu : cală -să 

mărturisimii adevărulii.: Dacă arii. fi. fostu i iniţiatii,: el; ară fi 

lăsată :ca mișcarea: să.ia caracterul: unei revoluţiuni, şi n'ar 

fi sugrumat'o de îndată, precum. a. făculii în „urma .celorii. pe- 

trecute. după 29: Marte.. Generalulă: Duhametii, întorcându-se de 

la Bucuresci la laşi, se. qice.că arii fi: propusii lui Slurza: ca 

să; câră intrarea unui. corpii de: oştire russ6scă, pentru ca. să 

menţie ordinea. Acesta, însă arii -fi- refusatii,: după: tote: ame-. 

ninţările ce;i sari; fi: făcutii, xvăspundendă că: elii: este în.stare 

a înfrâna orice rebeliune şi a ţinea. buva. ordine în ț$ră. Pen- - | 

tru acâsta se. afirma că elii îşi. perduse favârea, pulerei pro- 

tectrițe, care. Ta, fosti; susţinută: până aice. - Acesta simțindu-se: 

în ţâră, oposiţiunea,, represintată; de. stă dată numai de. ele- 

mentulii aristocratică, . se: făcuse: ameninţătore :: numai mijloa- 

cele. şi. curagiulii. lipsiaii, pentru; ca, Vodă; să fie resturnatii: și: 

gonilii de pe tronii.... ACEI IIE aaa | 

" Acesta însă: se ținea. cu puţin; oseire.. de. care dispunea + și 

cu, curagiuli ce'i. insulla fiiul-seu. și sateliții: ce-lă incenjuraă
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eredea' că, după complicaţiunea lucrurilorii din Europa, va pu- 

lea încă să-si mai ţină tronulii chiarii fără protecţiunea Rusiei, 
şi cu a desprețulă opiniunei publice din (eră. II ae 

XIX. 

Pe lângă terorismulii guvernamentalii carele bântuia .. Mol- 

dova în dilele acelea, venise. și flagelulii holerei. cu -o furie 
spăimântătore. . În lași. muriaii până la 300 persâne pe di; prin 

orașele și satele din provincii ravagiurile erati nu mai puţinii 

furiose. Capitala ajunsese mai pustie: boerii, şi toți acei'ce 
aveati vre! unii colții de proprietate pe ăfară, .se 'retrăseseră 
pe la ț6ră ;'Evreimea cea numerdsă: și totii poporul de .josă 
se tăbărise: prin colibe pe: la :marginele Iașilorti. Cu tote: acesle 
mortalitatea nu. era mai. puţinii teribilă. m 
: În tâte qilele primiamii scrisori: cari :ne. anunţa: « câte :o ne- 
norocire,: câte: o 'perdere :pintre amicii și rudele. nâstre.. :De 
accea, pe lângă emigranții politică, în Cernăuţi veniseră și ma! 
mulți: Moldoveni ce [ugiaii 'de holeră ; ast-felă: colonia n6stră 
ajunsese; în 'curândii 'destulii: de. numerâsă. .: cra a 

Bucovinenii :ne. primiră: în genere cu. ospitalitatea”. cea ':mai 
afectudsă. Era epoca: deșteptării naţionalitățiloră ; și românis- 
mulii;: care până atunce era unii: simțimentii necunoscutii : în 
Bucovina, atunci începuse :a mişca inimele. -. .. uni 

În acestă provincie, orașele aii degeneralii. cu -totulii.. Co-. 
“merțuli e' cuprinsă de străini : Nemţi,. Poloni și. Evrei... Ro-. 
mânii -sunt înfundaţi pe la moșii, și dedaţi mai multi. cu: 
agricultura ; căci cariera funcţiunilorii publice nu e deschisă! 
de cât Nemţilorii, sai acelora ce se. devotâză culturei și 
polilicei : austriace. Ceea ce . ne-a surprinsii. și “ne-a . întis-: 
tatii mai multi eră căci în acâstă țeră - vedeamii. o: corup- 
țiune infricoșată : desnaţionalisarea făcuse progresele cele 
mai. mari în favorea sistemei austriace, - Educaţiunea publică 
prin scoli reușise a strivi elementul românii. Numai poporul



DIN ANUL 1848 | 347 
  

de josii, muncitorii de câmpii, țăranii, și-aii păstratii intacte 

“ limba: și datinela străbune (1). Dar ce folosii! când îutrebai unii 

țăranii de e Români, el respundea: «S& mă ferescă Dumnedeii ! 

sunt Moldovanii.» Până într'atâta eraă spiritele de înapoiete ! 

Proprietarii, omeni avaţi, vechi familii Moldovene, eraii în 

genere desnaţionalisaţi : limba românâscă, bătrânii abia o.mai 

vorbiaii, iar tinerii nu scieaii „de cât  Nemţesce, Russesce și 

L.eșesce. IEEE E . : i ie 

.. Când. întreba cine-va: pe. acești. omeni ce: “sunt, spuneai că 

sunt boieri ; și acâsta o dovediaii cu. aceea :că: aii dreptulii de 

a. pune. uni von înaintea numelui lori ..(von Grigoreea, von 

Tabără, von Vasileo 1); când îi: mai:: întreba de. ce naţiune 

sunt, 'abia înțelegea asemine vorbă, şi în fine .r&spundeaii ; că 

sunt: Bucovineni ! Cea mai mică idee despre istoria, limba saii 

literatura. română, nu aveati! Spiritele, : :cu.:totulii rnaterialisate, 

nu puteaii, concepe cea. mai elementară ; idee; de . patriotismii 

saii naţionalitate. Numai în: trei ..patru, familii» se: conservase, 

ca *ntr'unii' tabernacolii, tradiţiunile, -. datinele,.. limba și simţi: 

mintele naţionale. , Una, din aceste. “era. familia Hurmuzachi. 

Capulii acestei -familii anume Eudocsie,. unii bătrânii. octoge- 

nariă, plină. de virtuţi antice, “soția sa .venerabilă.. ca şi „elii, 

vepresinta în -adevării. tipulii patriarchilarii : Biblică. Casa aces- 

tora era casa lui Avraam :;tot-d'a-una: deschisă şi gata. a îm- 

brăţişa pe ori-ce trecătorii sau: emigrat, care “arii fi. purtalii 

numele. de; românii. Cincă: fraţi,. fii. ai acestora,;. toți „tineri: cu 

instrucţiune solidă,..cu inime generose, eraili adevăraţi - emuli. 

ai părinţilorii lorii sub. toate. privirile (9). - Se 

În, această. familie, mai cu :s6mă, toţi. emigraţii.. găsirămii 

ospitalitate, imbrăţişare, ajalore şi mângâeri la durerile și la-: 

crimele esilului. .- pt 

   

-(1) De la 1548 încâce inemicil naționalităţit române au ajunsi, a; co- 

rumpe şi. poporulă, făcndu-lii. să îinbrăţişeze limba rutenă. . : 

'02) Aceşti frați se numiat: Constantină, George, Eudoxii, Alexandru şi 

Nicolae. În timpulă! câud tipărescă cartea acesta, numar cel "din urină! 

trătesce !. Mar trăfescii încă două surori ale lori: D na Barona Eufrosiria 

P.. Petrino (muma poetului) şi D-na Elisa Slurza de la Dulcescl.



348 DIN ANUT, . 1848 
  

XăĂ. 

: “Vrecură vre-o: trei sEplămâni după sosirea nostră în Cer- 
năuți ; și întru una din qile primivăimi scite că câţi-va din 
partizanii causei naţionale vorii să ne vadă și s& aibă.o înţe- 
legere cu noi. Loculii de întâlnire se însemnă pe uba din ro- 
șiile Muruzeseilorii,. a căreia margine venia chiar pe frontiera 
Bucovinei, şi în vecinătate cu'.moşia unui proprietariti: română: 
din Bucovina, cu care uriulii din: emnigraţii noștri eră rudă. . 
„Ne îmbărearămii în: vre-o șepte trăsuri, și, dapă o cale'-da 
jumătate” di aproape. resbăturămii! pe -josii prin: o pădure mure 
şi desă, până la șanţulă: c6 făcea frontiera: țerei;.: Acolo” găsi- 
rămăă câţi va soldați austriacă :.le deterămă' căţi-va fiorini, şi-i 
făcurămi să se facă că-riu ne .vădii. Câţi-va păzitori ce erati 
pe linii de frontieră a Moldovei fiindii iniţiaţi d& către ax 
noștri, îndată ce' ne vădură, ne. arătară: unde trebueă să: a- 
şteptămii. Nu trecă multi; și vre-o" două-deci. de partisant dt 
căusel. noastre! veniră.: Arii: fi disti cine-vă că suntemă 1iisee 
conspirători grozati și periculoși. Cu tote acestei eraină - în 
genere forte pacifici, și nu cugetamii de cât la fericirea de'a 
vedea pe! rudele și amicii noștri, e a 

Scopul acestei. întâlniri. fuse "pentru: ca să: fimii! puși în cu-: 
rentii cu cele ce se: petrecii. în ţeră,. pentru ca să 'n6: consul: 
tămii asupra actiunii rioastre în viitoră,. Sa 

După ce. ne îmbrățișarămi, și ne spuseriimii unii altora:pa- 
timele şi întâmplările, ne constituirămiă în con'erință, ne _im- 
provisarămi uni președinte, tologindu -ne pe: 6rbă verde la 
umbra unorii stejari bătrâni, 

Helaţiunea cea mai frumoasă a fostii: despre evenementulii de la 11 lunii. În acestă! qi, când la Bucureşti se: făcea o: revoluțiune care a făcutii epocă în viața Românilorăi, Ju lași. :e făcea o manilestaţiune destulii de imposantă. Duhamel, co- 
misarulii Husescii despre care amă: mai vorbitii pe la -incepu-
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tulii acestorii “suveniri, 86 întorsese” de la Bucuresci la Iași 
împreună cu Talaat Efendi, Comisarulii (rimisii de Portă, având, 
de astă dată missiunea formală de a se încredința despre sta- 
rea lucrurilorii din țările noastre dupit manifestaţiunile 1 rădicate 
în contra a guvernelorii, 1 

XX 

Acești Comissari veniseră -tocmai când holera era mai în fu-: 

rie, şi. când capitala era mai. multă desertă.. Cu tote aceste; 

boierii cari. se' raliaseră. în oposițiune, îndată ce audiră despre 

venirea acestoră Comissari, alergară din tote părţile şi se :în-. 

truniră la Iaşi: Ei făcură. de îndată. unii : Memorialii,: în. care 

espuseră. violările de legi, arbitrarităţile,: jefuirile,':crudimile şi, 

crimele 'lui' Michâi: Sturza. :Omuliă .care:se purta: cu:mai multi: 

curagiă, energie, inteligenţă și: devotamentii; în, aceste, qile.ne:: 

faste, și carele pentru: acâsta era. capul: oposițiunii,. a fostă, 
neuitâtuli Alecu Sturza Miclăușanu. - î.. Aa i 

“Boierii de tote stările; mari și. mici, își  dedeseră.. mâna, Și 

uni strigătii unanimii se- făcuse, în contra Domnului. Dar vai !- 

mulţi plătiră scumpii acesti devotamentii !. Postelnienlii, Ipanii! 

Cuza. (tatăliă, viitoriului ' Domnii; care. a. făcutii, Unirea), Spăta- 

rulii: Antohie; Sion (uncliu: alii; celui; ce scrie. aceste rânduri); 

și alţi. bărbaţi iubiţi. și respectaţi de; ț6ra întrâgă,. fură loviți. 

de holeră. și 'muriră,! Nu târdiii şi Miclăușanu, atăcatii şi, el, 
(saii, după cum spuneaii; unii, înveninatii de sicirii lui Michaă; 

Vodă), se duse din. lumea, acssta. victimă, patriotismului seii lar 

Dar 'să .lăsămii: aceste nenorociri, și. să venimii la. fapte, .... 

În diua de 11 lunii, pe. la ameadădi,. palatulii: Vornicului 

Alecu Ghica, în care „era: giisduitii,. Comissarulii. Otomanii, se 

umplu de mulțimea. boieriloră ce, forrnaii..oposiţiunea. În feun-: 

tea acestora. era însuși Mitropolitulă Meletie. 'Talaat-Efendi,; în- 
trândii. în. salonii, priimi, din: mâna, Mitropolitului Memorialuliă ; 

ce: se. făcuse și. care: se subscrisese de mai bine de o mie per-



350 - DIN aur: 1848 

sone.. Dar fără:a deschide acâstă hartie, el: întrebă ce cu- 

prinde ea. .: : Ia ma Di ţii 

- Îi esplicară că sunt plângerile (ărei în cohbra: Domnuiui. : 

. "Pureulăi atunce întârse hârtia în mâha: Mitropolitului,:: şi-i 

spuse că elă n'a venitii ca să primescă “petițiuni: în. contra. 

Domnului, că înaltă Portă a recunoscultii ca bune măsurile 

Îaate de elii spre a înăbuși revolta ce începuse a se uzi în 

deră, pre 

- Unii ţipătii de indignaţiune "generală se ridică în t0tă sala, 

Alecu Sturza Miclăuşanu, luânâii cuvântuli în numele tuturorii 

celorii de “faţă, . espuse 'Pureului,; cu . vorbele cel6.: mai amare, 

greștla sade a: nu.:priimi plângerile: țărei. “Talaat-Efendi, de. și. 

mișcatii la: naraţiunea: sa, totuși: nu oi. să 'reprimiască hârtii! 

ce i se 'dedese; prin acestii refusiă .elii-afirma rumorea ce cir-. 

cula: că în qioa. accea: de dimineaţă: primise unii pescheşii „de; 

câte-va mii de gâlbeni. Cu 'tole: aceste, Oposiţiunca' nu.se lăsă: 

numai cu 'atâta.: Cei adunaţi 'se: îndreptară: cătră " Comissarulii. 

Russesciă. Acesta, îndată ce “vădi mulţimea: viindii spre; lo-: 

cuința sa, (care era:în casele: logofătului: Costachi Sturza; 

chiar acolo unde se subserisese: actilii din: 29 :Martie,) trimise, 

răspunsii! că” nu pote priiuni. acestă mulţime ; şi că, cel: mullii, 

va priimi G''deputaţiune:! Şese. persone” se 'aleseră prin ăclama +: 

țiune,: şi 'intrară la generalulti : Diuhamelii. ii tt Hitul 

- Acesta, desesperalii: de:: prostul: resultatii ce 'căpălase. mis-! 

siunea sa li București, :priimi- deputaţiunea moldovnă : dupe: 

datina calmucă, în -papuci' şi în:halatii. Elă întrebă ce cere, şi: 

fără a. aștepta respunsulii,. începir a ţipa şi: a sbiera. ca unii: 

turbatii, tratândii LOtă: "ara de. revoluționară și acusândii. chiar) 

pe. eolegulii seii turcii că 's'ă înjositii”a primi acestă mulțime” 

de canalii.: Deputaţiunea: înmărmurită : de unii! limbagiii atât: 

de' aspru și de: barbarii, eși, fără a riposta: ti 

Între 'representanţiă “puterilorii suriiinc cară vedeaii de aprope. 

aceste fapte şi :eveneminte, era unulii. singurit carele. avea o: 

adevărată compălimire de miseriele și nenorocirile ţărei. Acesta! 

era Baronulii Richthofen, consululii: Prussieă.. Eli se interesa să ! 
alle i6te, şi de: tote raporta guvernului “scii;: Așa dară cerând: 
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de la capii oposiţiunei Memorialulii pregătitii pentru Comis- 

sarii ruso-turci, și cerând permisiune de la guvernulii sei, se 

oferi să mârgă la Constantinopole, spre a duce acolo plânge- 

rile țărei. 

XXII 
Aceste amănunte și fapte le alarmă de la conipateioţii noştri. 

În ț6ră nemulțimirea crescea. Chine. puţina. oştire ce de la în- 
ceputii se arătase credinciosă Domnului tirană, de „astă, dată. 

începuse a; murmura.: Magelulă ; holerei care 0. bântuia cu fu- 

rie, era interpretată ca plestemi Dumnedeescii | pentru că se 

făcuse instrumentul orbi. aliă, tiraniei. Funcţionarii. din tote 

părţile; își, da.: -demisiunile. Guvernulii perduse. ori-ce „prestigiă. 

Unii din ai noştri veniseră la ideea ca să organisămii în Bu- 

covina ună pumni de oameni armaţi, să intrămii în ț6ră, să 

facemii o: lovitură fără veste asupra capitalei, să „prindemă, pe 

Domni și să prochiămămii unii guvernii provisoriii : : unuli încă 

găsindii unii tună își bătea. capulă cum să-i facă re și cum. 

să găsească ghiulele potrivite pe. calibrul „sei. Dar asemine! 

idei belicose. nu, putură afla aderenţi în maioritatea nstră. De, 

aceea .gâsirămiă - cu cale a. mai răbda şi a aştepla. efectulii 

Memorialului trimisă . prin . baronulii Richihofen (1). a 

„Mâncarămii pe erbă verde unii bunii prânţă care ne-lii pre- 

gătiră fraţii. noștri. de dincolo. Înccarămii multe suspine și ne- 

casură. în vină, bunii : de: 'Cotnariu, Și, închinarămii multe toaste 

pentru . căderea tiraniei: ce apăsa. patria noslră şi pentru feri- 

cirea sa viilore. După. acâsta, . fiindii diua, înaintată, ne îmbră- 

țişarămii. și ne. despărțirămii, . Colonia nostră atunci mai crescă 

cu câteva persone, cari, : temându. se de persecuţiuni Și voindii, 

a emigra, profitară. de; ocasiune spre a trece granița fără pas-, 

poete. 

  

(1) Acesti importantă docuralentii, “cei ice iso 'ocupii cu sLudir istorice îlă- 

potă găsi publicatii în estenso' în' Revista Car pațilori, în' numerele. din 

15' Noembre' și '1: Decembre 1861." LEII a pa
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Da Li N i ci XXII, i 

În urma măcelurilorii urmate în Galiţia la 1846, și despre 
cari am mai vorbilu în aceste suveniri, bieţii patrioţi Poloni, 
căutându-și' scăparea vieţii, alergară în Moldova. Guvernulii de 

atunci al „patriei mele avea sistema de a se face gendarmulii 

taturoră, guverne! orii despotice; Dacă deserla unii “soldatii: din, 

oștirea russească” şi „trecea Prutul, elii era îndată: prinsă, ga-! 

rotatii şi datii, îndărăplii în "mâna autorităţiloră russesci.: Dacă: 

emigra vre- unii Polonii compromisă în ochii guv ernului austriacii, 

Poliţia locală “ilii urmăria, îl prindea: şi-lii da pe mâna căpra- 

rilorii austriacă : sute de asemine nenorociţi ce căutaii asilu: 

pe pământulii” ospialierii al Moldovei fură prinși și trecuţi peste! 

frontieră în Bucovina, unde -cădură - sati sub securea călăilorii, 

sati în carcerile! de. la Șpilbergii. i - : 

Avusemi fericirea a fi mântuitorulii: unui Poloni; tocmui în: 

momentulii când „Poliţia din lași pusese mâna pe: el; îl scă-: 

pasemil chiar” din mâna: unui agenti care-l prinsese. Acesta 

era unii june ca de 30 ani, naltii,: bine- făculii, și cu o figură 

nobilă. După ce- li ținuiii mai multă timpii! ascunsi la mine: 

acasă și la viea' mea, îli trimiseiii mai departe la moşia unui! 

amicii ală mei, unde mergeamii adesea; de-l: vedeamiă. 'Elă se: 

numa 'Carlă, dar în „confidență îmi spunea că 'acestii nume 

era pseudonimi. "După maniere, : după“ cunoscințele ce avea, 

după sufletulii. celii mare care se. manifesta prin! vorbele. sale, 

se cunoscea că era dintr'o familie nobilă. Alât de multiă com-: 

pătiniamii cu sorta” sa, atât 'de “multă: veneramii nenorocirea” 

sa, în cât! nică eii, nici amiculii mei, nu cotezamii să-lii între-: 

Dbămii despre numele stii celii adevăratii. La: moșia amicului: 

meii: elii făcca' pe grădinarulii, căci trebuia să trâcă sub ti-: 

tlulii unei professiuni : acâstă ocupaţiune îi făcea plăcere: căci! 

avea predilecţiune - pentru istoria naturală ; și, ca unulii ce 

avea. idee şi de medicina: populară, . se fiicuse iubită chiar de 

săteni, dându-le ușore medicamente la bolele lori cele ușore.
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De vre-o cinci luni nu: vădusemii pe emigratulii 'meii. Nu 
mai sciamii uride se afla şi ce mai făcea. Dar într'o qi preum- 
blându-mă pe stradele Cernăuţilor, vEqi că în dreptul meii 
se” opresce o căruță: unii 'omii plină de prafă sare din ea, și 

se aruncă în gâtulă miei: Era Cartii. 

— Nu ;' nu-mi nai dice Cartii ; di- -mi Leon: Polaski. Acesta: 
este numele meii adevăratii.! "Acuma nu mă mai temii 'de per- 

secuțiunile austriace: orâ' mântuirei pare c'a: "sosită; națio-: 
nalităţile” pară a' învia! la vocea libertăţii “patria” mea... 0!' 

sperii, că. Patria mea 'se: va 'rădicai 'ca Sfnxulă din “ce-: 

na sa! ei i atei, 

—: Dar despre ' familia Polaski : mi- a: vorbită! dilele acestea! 

unii professorii: de aici; ar unii! nuin€ 5 cunoscută, dacă nu La 
înșelii, iubituli mei?!" Stii : ai 

— Cuinoseutii, iubitul mei! ! ME tragii dir o familie ce numără 

câte-va 'sute de ani de “nobleţe, câte- -va sute de! grafi Şi: de! 

baroni; și câte-va “sută de moșii și 'palaturi. Amii încă o avere, 

îisemnată. Dar! eată două - ani'de când nu sciii' nimica, ' nici 

de averea mea, nică de rudele mele; amii trăită, precum sciă, : 

din mila ta şi altorii sullete generâse cari! nu: m'aii “lăsată! să: 

moră: de: foime, sati să 'cadiă 'în "mâna vemţilorii.. Indată ce am 

auditiă “despre revoluțiunea din Viena, amii trecută graniţa pe 

la Oituzii şi m'amii dusi la Pesta, să mă înţelegi. că 'comi-: 

tetulii nostru de. prepagandă naţională. De acolo rm'amii dusi 

la. Bucuresci. Ami vădutii şi acolo frumose laeruri. Ii aducii : 

unii 'suveniri? care seiii că'o să-ți placă: ie 

Eli îmi dete o hârtie, şi, întrebându-mă la ce otelii sunt, se 

duse spre a căuta o'cameră acolo, ca să mai petrecemii câte-va 

ore împreună. 
- 

După ce s'a depărtatii, deschidii hârtia ce-mi dăduse, 
93 
a. 

“A
 
-
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ce să văd! proclamaţiunea Guvernului provisoriti din Bu- 

curesci ! | | - 
Alergaiii îndată la camaradii mei de esilă, adunaii mai mulți 

din ei la casa amicului nostru; 'Alecu Ilurmuzaki, unde era 

cartierulii nostru. generalii, și cetirămit în lacrime de eulu- 

siasmi „acești actă însemnatii în. istoria nostră., : , 

Atuncă. s6. făcu între noi propunerea . ca să „wecemii.. prin, 

Austria. în țera Romanâscă : „acolo să lucrămii ca să se dispue, 
guvernuții a face .0 invasiune. în Moldova, Și ast-felă, să „PLO-. 
clâmămii Unirea Principatelorii,, Republica, și mai „nu sei ce. 

Asemenea . idei, pe, atunci :eraii în aerul atmosferei; căci tota 
naționalităţile, se. deșteplaseră ; în tote “părţile se făceaii | „FEvo-, 
luţiuni, şi- nu lipsia, de cât înţelegerea între popore pentru, ca 
să se facă o, „Republică universală în Europa. Numai în Russia. 
vârtejulă, revoluțiunei, nu, răshătuse ;.. numai acestă putere, se 
părea ameninţătore pentru noi; dar după calculele ce le făcea. 
totă lumea, și, după. unii manifestă al Impăratului . Nicolae, în 
care dicea, Că va sta spectatorii, la, tâte. aceste, mișcări, „Nu ne, 
îngrijiamii că va face o invasiune în țările, nostre ; cu atâta, 
inaj, alesă că, „prin mișcarea, de la lași și,prin, vevoluțiunea de 
la - Bucuresci, „credeamă că „ami „interesati pe;, totă. Europa , 
pentru nOĂ, că ne am ruditii. chiar „cu .Franeia pe, care o imi- 
taseră imi: că ast- fel, ne aflami intrați în concertulii, popore- 
lori, europene, „Și. prin, urmare, o „invasiune din partea, Husșiei., 
ar. fi respinsă - de totă Euro opa. i i ai 
„Lipsa de bani, „ne împedeca. mai, „pe “toți! de a pune. în lu: 

crare. escursiunea. avenlurâsă -ce o, meditamii ;.. și acesta ne 
făcu ca Să fimii atât de prudenți,. în; cât „să,stămu pe locii, ȘI 
să lăsămă, „pe alţii să: facă tote. „Prea puțini din. NO, cari, că-., 

Ţ 

pătaseră, mijlece, din (6ră, plecară pentru Viena, Paris, și 
țera Românâscă ; maioritatea se , decise; a rămânea .î n Ba... 
covina... | 

ii iti e buzii uti 

 



  

   
ai î e | xx 

ia: ati 

i terta 

Cholera &ra în furie: ea începuse a. facă, ravagiuri însemnate. 
şi în Cernăuţi. Chiar unul din camâradiă noșteiă | de exili, C. 

Negri, fu meat și numai prin stăruitorele nostre îngrijiri 

  

de cqută în  acestii lociă. Mai toți se deciseră a merge la 
Cernăuca, moșia familiei „Hurmuzaki,, şi a sta acolo până, va 

trece furia” epidemiei. "se duseseră, mat io “Rămăseii „nu-! 
mai, ei şi cu 'Manolaki, Ieputeanu,, cu care,  conloeuiamii, ns, 

ur! unii ăpartamenitii închiriată, la 0, "văduvă, germani, * Canare. 

duliă mei av ea.0 frică grozavă. de, eholeră,; „În Lot. buzanarele. 

purta Mlacone cu “medicamente, şi, mai rigurosii de, „cât ună. 

doctori, "Nemţii, se pădia de mâncare, „de băutură, de. răecală,, 

de. ostendlă, și de . ori ce „ Gscese, | „eeea ce „ne, făcea, multă, 

a vide., N DEE Dă NIL | vit n, a 1 i EL tit: “| 

“Cu toiul din contra, “Gu nu âveamă cea mai mică „temere, 

saii îngrijire. E» samă fatalistii „ca, și, unii turcii ; credeamii. că, 

de- -mi va fi serisii „SE moră, de choleră, nu, oiti scăpa, măcar, 
oră “cat m'ași păzi. De acea nu urmari „nică, o; „dietă ; -nu, mă. 

feriamăă de. nimica, „Esiamii serele şi "diinineţele da, preamblare, 
afară din oraşii. Trecondii prin. mahalale, vedeaniii mai în tote, 

dilele 'scen€ de durere : : ebedeami că mă aflu, în valea plange: 

rilor. In, tote, părțile vedeamiă „ “nenorociri. „cari “îmy sfășiali 

inirnă. Aci la o! 'casă, “bărbatul mortii întinsă „pe masă "și fe-. 

  

       

    

  

     
   

„meea, atacată şi ea de choleră, plângând, de 'perderea, A Ac 

la altă casă, patru, cinci copii, cari, se, bocgaii peste, "corpurile 

neinsulicţite ale' păriuțilorii” lorii. 'Aci o mumă care- Și, bogea, 

fiiulii unicii co perduse, Ai unii, tată rele, urlândii de desne- 

pe irânii, + rămasii singurii su, surd sina „căișulei sal. alucatii, „de, | 

bolă, și fără a se putea! mișca ca St, i „măcar mu pabarii 

de apă. Aci 0 paralitiea, ale căreia rule din “casă uăriseră, 
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și ea murindă la rândulă ei de forme și de sete. Vădândii ase- 
menea nenorociri, îmi impuneamii adesea nisce datorii care-mi 

mulțămia sufletulă : la mulţi nenorociți am închisti ochii. cu 

mâna mea; la mulți neputincioși, cari se aflaii în momentele 

din urmă, le-amă datii ajutorele. de care aveaii nevoe; pe 

mulți am mângâiatii prin cuvinte şi alte mijloce,; ; „dar. . D deiă 
le, scie; ce, să- mi mai. aduci aminte? 

ai pa „i LI MC Ia ai 
.. 

e) 

Xe 
. ) 

In t6te nopțile, „morţii se. rădicaii | prin „căruțe anume, regu-. 
late de Poliție, Și se transportati afară din „orașii, la unii Jocii, 
destinatii pentru îngropăciunea celorii căduți. de choleră, “Intro 
dimineţă îmi veni ideea să mă ducii la acelă cimitir. Cand, 
ajunsesemii acolo, încă nu svirliseră țărina, de. asupra. D- denle,! 
ce speetecoli cumplit Şi “i orosii ! Eraă patru gropi, In. fie: care. 

| din, ele: erai, câte: 20— 25 cadavre: bărbaţi, femei, tineri, bă. 
trâni, 'copiă, toți 'în pieile gole, aruncați, fără nici unii respecti, 
pentru omenirea ce represintaii, în tocmai, cu gunoiele cele mai 
necurate! "i: îti e | 
Iitoreondui- mg acasă, tristi Si "infioratii, | icediă pe, 6 lansă, 

olelulăi la” care Lrăsesemii întâia dată când, venisemiă, la, Cer 
năuţi. Vădendă pe 'chiriașulii 'otelului, îl întrebaiă. 'de sănătate. 
Eli. îmi răspunse mulţămindii lui D- dei ; dar înnă puse, că, e 
forte îngrijatii căci Yre-0 câţi- -va „ passageri | aii murită, în. 
otelulii. seii atacați de choleră. | | 
= Chiar eii,  adaose elii, a veniti, o damă de Ia Moldova; | 

și aseară cholera a “lovit?o. i 
— Cum se poie?. ce damă 2. 
— Nu sciii cum 0 chiamă; nici pasportulii £ na, avutii timpii - 

să mil dea. 
— Dar adus! ai vre- unii medicii 2 
— "Aşa! unde” găsesci acuma, inedici? “Am Urimisti de 'trer 

ori a 'doetorulii: E, şi nu Tam' putut găsi nicăiri, 
— — Spunem, nă rogi, la ce, numării este ea? 

a 

it
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— La 13, chiar în cămera unde ai „fost trasă D- ta cand ai 

"venili, . - 3 m 

M'am urcatii iute''ca :fulgeruli. Deschiseiu: ușa. " Moribunda 
cra 'întorsă spre perete, în patii, 'cu faţă înfundată în 'peririe. 

Părulii ei blondii' castahiă, eră despleiitii 'și' 'arănicatii în ni60- 

rânduială peste umerii sei. Unii fiori grozavă îi trecu prin 

inimă ; 'ast-felă în' cât nu'. putuiăi de- -0- "camăată; să mă apropii 

de. pată, şi mă puseiii pe unii: scaunii. Peste! puţină luăndu- -mi 

inima, în dinţi, mă duseiă la' ea şi o mișeaili. Ea se intorse ră- 

pede.: Cum. mă 'vădu dete' uni ţipetii ș si: I6şină. Eă irimărmiuriiii 

de uimire. Pe cine vedeamii ?.... Pe: Olimpia” pi : N 

Câte-va momente rămăseiă în starea unui omii loviti de 

trăsnetii. Nu sciamii ce se petrece în mine. Nu-mi venia în 

minte nici o decisiune. Suspinele mă înecaii, și abia puteamii 

să mă stăpânescii de a nu. țipa. 

:. Din norocire îmi aduseiti 'aminie că ădserăi în diua ceea 

ună 'flaconaşii de eterii, pe care-l: aveamii în buisunârii, m pa- 

sei. la nasulă Olimpiei. :Ea 'se' desteptă.. m 
— Cum te simți, Qiimpio 7 iii 

„—--Mulțumescii lui D- dei. ! e otita mm 
i— Pentru ce? i | . 
— Pentru-'că 'la “mârtea i'mea' el: te''iaduce' ca ''să te 

mai văd. | e 
_— Dar ce vorbesci tu de morte? Nu; asta nu se pote. 

D-deii:e bună ;: speră în el. Nu, nu se” pote i'să mori tu, 

Olimpio |. i citi it) ini Rita Da 

"— Oh! nu; steaua mea; apune ::0 văii... nu e cu ati 
îngexulă morţii e aprope... velă vine.  Eată- -lă-.. Opresea-l daca 
poți....ahl: ti-i: Dat | 
“Ea căqu iarăși! în“ leșină. O mai 'deşteplaiă: iarăși; și, “dân. 

du-i flaconulii în mână; îl: 'recomandaiii să-l'pue la nasă, 'de 

câte oră va:.simţi că-i: vine - răă- până "nb voiă  intorce. Imi 

luai indată pălăria, și alergaiii ca să aduci unii “medică, _ 

:-Alergaiii. mai: bine de o oiă, ' căutândă “pe 'medicii cunoscuţi 

„pe la casele lori, fără să-i polii afla. In fine întâlniii pe unnlii 
într'o stradă; îl luaiii, "și: merseiii lă Olirăpia, 
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„Nenorocita. era în delirăi Faţa ei era rumenită ..de sudorile 
cari o coprinseseră, şi se părea iai frumâsă de cât tot-deauna. 
Dar ochii sei. erati fără. de focii.și,mai de. totii. neînsufleţiţi. 
Cum, mă, văi, ea întinse „mâna la mine...Ei-o apucaiii de 
amândonă. mâinele, cil tote că mediculii imi : recomandase să 
mă fereseti, de contactul ei In fine. mediculii după. ce o: essa- 
mină, scrise 0. rețetă, și-și, luă. „pălăria. După ce a eșitii, m'am 
nat „după, elă,. și ami, întrebaţi. .de, este :speranţă.. să:; scape. 
Imi. spuse că „rețeta, ce.-i-a. 'renduilă. ieste de mângâere ;::că 
ajutorală, ca i-ar fi putută, da, este, prea intârdiată; ȘI că numai 
o întemplare proxidenţială. O, pote: mântui, - 

CI atei iri 

        

CC „ME întorseiii, la. Olimpia, „după: « ce:  trimeseiii uvii - servitorii de 
ia. „otelii, la. jurmacie. că pt, aducă, medicamentele: o. găsiiii tat 
in starea în cure o lăsasemii. „dar eu surisulii. pe: buze, şi cu 
o espresjune de fericire pe faţă, paie 
— Gândescă să mă scapi ?... O D. deule ! ! mai i bine. stai aprope 

de mine, ca să morii mai fericită uvendu-te “înaintea ochi- 
Jorii, mei. 0! .asta., îmi, face. hine :-. şedi în! faţa::meaii 
privesc ! 

— Olimpio !.. 

să le 
tu 

it ama 
a C O! nu mă mui mângăjaz Credi că sunt. sper iată, de inorte ? 

„Nici de cum. O nenorocită ca mine, nu mal avea ce. astepta 
de. la; Viaţă. „Dar să, pu mar 'vorbimnii,de asta, Timpulit:e scurl... 
Noii, să Hi. mulțumesi i: peutru ospitalitatea ce am avutii la vii 
“p. tale, Amii trăită prea bine acolo, şi ua fosti mu”; fericită 

        

de. at. tol-dz una, „acă, mu, primizurniă „rEspuusii. de la:soră-imea 
„ca si mă „ducă a ea . UȘI, fi sedutii. colo până, te-ai, [i întorsiă; în 
6 “Te, întor ci etudii 2când ?.l)ucă nare fi: s&- morii, — cum      

  

Mut 

  

pinloree GU Dell zice irita iau Piti fai 
trea, „multi, orei, “Olimpio.: tiândesce te:s,că:. esci 

  

și: hă 

  

, sc. ee îi ot ia rit Lai susul sa i n aa oa ae Păi 
o Trebue.': să, Worpescii; 4 căci, Wrebue. să [itspunăă. totulii, până
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sunt: în lumea celor vii. Nu um timpii de perdutii, - Ascultă: 

să serii surorei mele, şi să-i trimiţi cruciulița care o amii 

la gâtii: s'o aibă snvenire 'de la mine. Inţelesu-m'ai ?::In geu- 

-mandanulii meii: vei găsi o scrisore. a ei, din:care vei afla 

adressa sa, . . - II A MIE 

— Dar, Olimpio, răi faci de te: e gândesci | la + morte. Uită-te : 

doctoriile aii venitiă.:SE-ţi daii să iai. - im 

ii— Bine; eată că le iati, fiind-că voiii să- hi facă plăceraa ; 

dar. crode-mă e de :prisosă. Fii simţii că-mă ducă. Lumea nouă 
pote: va. fi! mal. pună. De aceea, Qiua de astă- Au mi: se: pare. o 

frumâsă: sărhătâre. i: . ... par tata 

— Olimpio! tit 

—: Ascultă. Seiii că: „esci E buni, Și- mi vei ace bine chiar și și 

după morte. ie i - ar 

— Ce vrei să qici? tii 

— Te rogii să nu mă lași să mă arunce în șanțulii comuni 

al choleriștilorii. Sunt femee, și am mândria mea. Sunt nobilă, 

„și nu voiii să fie batjocorit corpnliă mei. Căci uilă-te: mi se 

pare că am uni corpii nobilii... 

— Dar linisteste:te, -Olimpio ! lasă aceste gânduri sinistre. 

"Ba nu.- Nu: e timpii de perdutii.:“Ține cheea de la saculii 

“mei de călătorie. Acolo este!'o pungă cu: câţi:-va' galbeni... Vor 

fi de: ajunsi "ca să- mi facă unii mormântă separati” la: unii.ci- 

mitiră, şi s&mi pui 'o mică cruce de-asupra. mita 

— Pentru D-qeii, „Olimpio!- -alină- te ; nu- LS „tăzhura su- 

Metal it ati E RR tata at ea 

—  Siatetulă-? 0, sutletuli ! Ce :iesie --6re sulletulii ?. Ei: nu 

sciti ce 'este;'dar dacă'e adevărații! că eii am. unii: sulletii, te 

încredințezii că acuma: e forte liniscitii. Aşi fi' muritii în sbu- 

ciumări” grozave, dacă în 'aceste momente: supreme-nu: te-ar [i 

scosii- D-qeii înaintea mea; şi dâcă 'n'aşi fi :sciutii -că-:este o 
“1 

fiinţă compătimitore' cari! st- -mi' „închidă ochii.” gi ai 

ms Olimpiu! i i aria iii 

—"0,'aarj'te' încredințezii : sunt torte; liniscită.. Acum mi se 

pate că 'mă ducii la -nunta: mes. Ei sunt acuma. mireasă ;: nu-i 

așa ?,Eată altarulă::. Dar'unde” este mirele meii ? Mirele mei! 

  

Dai
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A ! elii r&mâne în urmă..; şi.eă sunt.la altarij !... O, ce dureri! 

ține-mă... caqii... Aa Sa a 
In “cuvintele acestea, sa rădicatii -'de-odată în - susii;..m'a 

apucătă cu: amendouă brațele de după gâtii, și strângându-mă 
cu totă puterea sa, a cădutii iarăşi pe 'perină, târindu-mă și 
pe -mine.. Cu 'o voce de totii 'slăbită, gura ei pronunţă la. ure- 
chea mea vorba adio ; și după acesta simțiiă că braţele ce: mă 
strângeâii erai reci ca :marmora. Dedeiii mânele ei în: lături. 
Văduiti -'că. peptulii. ei. nu 'mai bătea. Ochii. sei deschişi incă, 
mă 'lăsaii îh:ilusiunea că era leșinată.: Îi puseiii . flaconulă. la: 
nasii : nici o mişcare. Cercaiu să vădiă daca . inima i'se mai 
bate, In deșertii... Olimpia murise ! et 
.“Plânseiă ;. îi: închiseiti. ochii cu însăşi mâna: mea; -0. înmor= 

“mentaiti, și împliniiă disposiţiunile ei testamentare , cu “reli- 
 giositate, pi 

XVI ă p-
. 

Vre-o: trei: qile după acâstă întâmplare, -0 “servitore, din e casa 
unde: locuiamii. fu lovită de.choleră ca de trăsnetii, și muri, 

. Camarâdulii “meiă .lepureanu atunci se. spăimentă de totii, și 
îmi “declară: că nu mai șede în . Cernăuţi, și că. se duce tu 
Cernauca. S'ar fi dusii mai departe, dar. paralele nu-i venise încă 
din ţeră. - Elă insistă de mine să-i i :urmedii . esemplulă. Aşa 
dară plecă elă într'o parte, şi eii în alta, ca să găsim 0 (ră- 
sură să ne transporte. Abia găsiiăi 'unti evreii cu o căruță cu 
uni căli înhămată la oiște,. după maniera. galițiană. Luarămii 
câte unii :sacii: de călătorie, şi plecarămii. | PE 
i Când: trece:unti: pe podul Siretului, camaradulii n ncii i intreba 
pe:Evreu ce 'câștiga :pe di. Acesta afirma că de când. cu cho- 
lera câștigă ceva mai bine; căci transportânâii. morţi la cimi- 
liră căpătă câte 25 'creițari de cadavru de la Magiștrată. (pri- 
mărie). Cu ocusiunea acesta, el spunea că încarcă câte 10—12 
cadavre ; apoi. ne. arătă sângele care mânjise carâmbii. căruţii. 
Amiculii lepureanu atuncea incepi! a răcni ca să.stea și sări 

fe
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din căruţă, strigândă și la mine s&.mă& coborii. mai curendi; 

căci - căruța . fiindă molipsită, puteamii..s€ ne, pomenimii -cu 

cholera. | | i 
N'am pututii. combate logica. amicului meii : „trebuia . să re- 

cunoscii că.avea dreptate. Așa: dar ne luarămii sacii, plătirămii 

căruțaşului. și luc.rămi, pe josii drumulii;spre Cernauca, „ducend 

în. părângă bagagele .nostre.;:După o, călătorie de, ixei, ore: aui 

ajunsii. Acolo,.în satii nu .ne, lăsară. să. intrămi, până, mai în- 

tâiii.nu ami, făcutii;o carantină de. câte- -va Ore „;.afumându- ne 

prin. fumii. de, băligarii, în tocmai ca nisce jambone. Cu venirea 

n6stră „la Cernauca,: numărul. emigraţilorii noștri ajunse la 18. 

Toţi. avemii tote ce-ne.. trebuia: mâncare, . așternuturi, -grije 

despre. ori-ce ; ;nimica..nu .ne lipsia. Totă familia ; Hurmuzaki 

era: acolo, și avea ;pentru noi tâte  preveninţele putinciose. Nu 

ne,;mai..aduceamii: aminte, că suntem în; essilii ; „credeamii, că 

ne afliimii la 0, petrecere de;țră. Erami. totă, diua. în: veselie. 

O, grădină mare. și; frumâsă, ne procura: ;umbră:.dâsă și largă 
aleie pentru preumblare, precum și 'bănci ; pentru repaosii. 0 

casă mare și confortabilă ca ună ,palatii,.ne oferia; camere 

îndestule pentru culcare și unii salona comuni. Acolo ne adu- 

namii, cetiamii, studiamii, scriamii, discutamii, sati ne dedamii | 

în convorbiri și glume iuterminabile. 

După vre-o dece dile, cholera s'a ivit şi în Cernaucă. Ac6sta 

aduse spaima .între noi: Atunci atât -ospălătorii inoştri, cât şi 

noi, luarămă decisiunea ca să mergemii spre munţii Dornei. 

„Fără a perde, cât de..puţini timpă, ne făcurămi preparativele | 

ȘI : plecarămă.. Până la. Cernăuţi venirămii, cu toţii.! De 'aci ne 

despărțirămă :;:ne. făcurămii. mai. multe cete, ne. închipuirămi 

trăsuri și :plecarămii.; către: munţi... Unii din. noi, cari :avură 

mijloce mai mari,. plecară spre; Viena,;i alţii spre. Paris..Eă 

insoţindu-mă. cu. „Pranistulă -Carlă Miculi,: 1 mă + duseiii , Li Lă- 

Pun e i ai ra 

La locul. acesta era unii: stabilimentăt de băi de aburi, după 

sistema-lat Prisniţii. Moșia era a unui Român Bucuvineani, D. lor: 

daki :Vasileo,:.cu care. niă cunosceamii. Ea este sub:pâlele Car- 

paţilor cari se. întindă spre Galiţia. De aici: purcede Siretulii,
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cârele din riuşorii inicii, intrunindu-se cu mai multe ape, tra- 
vevs6ză- Moldova de-alungulii, și ajunge în Dunăre: ca 'unii 
fit. a i - 

La Lăpușna natura. este aspră; "dar pe la 'luna luă ulii eri 
de'o frumuseţe grandiosă. “Mai tâte apartamentele stabilimen- 
tului eraiă pline; căci afară. de cei: ce făceaii cură pentru 
motive: de bâlă, eraii mulţi cară fugiaii, ca şi: noi, de choler?, 
Camaraduliă mei își “oprise: de': mai : nainte apartamentulii, și 
ast-feliă eramii asiguraţi. despre: locuinţii.: Vre- O:' dece dile! pe- 
trecurârnii forte bine: ne destătarămii: în preumblără și în pe- 
treceri. Camaradulii: meiă îşi: adusese clavirulii, şi în' tâte'serele 
societatea 'de la Lăpușna: se desfăta îîn' concerte 'musicale.: Die 
de: 0-dată începur ă ploile. Ac6sta ne incomoda forte ; mai-alesii 
că camaradulii: 'meii la' audirea tunelelorii, pe care nu le: pute. 
suferi,: se : 'simţia 'apucală * de atacuri “de: nervi; în: cât, fără 
a. fi: bolnavii, petrecea nopțile forte: turmentatiă ; acesta mă su. 
păra şi pe “mine, curele 'dormiamii -totă întrio' cameră : cu 'elii. 
Cu tote: acestea, :de și .ploile -:s'aiă: mai : + prelungită, amii statii 
șese săptămâni în. n Lăpușna, pm, a 

RIN ee i ra re iza 
DT asa i, 

"Nu voiii'pleca -din La în inainte de a vorbi ceva: şi: despre 
loruitorii sei: ia îti Pt tii : 
“In acestă: parte. a: Bucoviriei, 'adeciă îucep&udii: de la sorgin! 

țile'” Siretului: și urmândă:: polele:: Carpaţilorii + “spre Galiţia;; lo- 
cuescii :uniă soiii de omeni.-cari se“ chiamă: Iuţani. ' Etnografii 
aii uitată a. se ocupa de originea acestui popoRi, “cu! tote că sub 
multe: privințe este interesanti: sii ati tit tu: 
Dacă iva căuta. cine-va: prin cronicele : vechi, ' cară- Buţină. le 

mai citescii, va găsi că între Barbarii cari făcea incursiuni 
“ţările: nostre “și” năvălindii. “asupra: Ociidentului. îș i "căutaii 

dece. ori..peireaj:ă. [osti 0! 'seminţie -cari.se: numia: Huţii,. Și 
curi eriii.LOLă din. familia. Gelilori şi: a Surmaţiloni;:.din cari 
es. tragi Slavii: de 'astăqi. Huţii- de bună : seamă -sunt: strămo»
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1 Haţanilorii actuali: aapă, „peirea lorii,  câte-va familii ati: si 

Mr azilă în acești „munţi, cară pe atuuci--erau nelocuiți; 

iast- felii, din secoli în secol: s'aii înmulțită, și sai. Derpetuitit 

până, astăi-e -(i. Acâsta o indică. dialectulii lori, carele, de și are 
ore-care diferenţă de, cele- alte, dialecte, slavice; totuşi se vede că 

„are „afinitațe cu ele... ,; si: i i i 

Huţanii sunt: ca. 40 mii suflete! în munţii “Bucovinier. se. pole 

dice că ei, sunt. incă barbari,:.limba lori. nu. este scrisă ; cul- 

„ură: intelectuală nu: aîi.;,:De. şi aii. imbrăţişată religiuhea -cre- 
Ştina, dat „credinţa, lorii: este :încău, bazată: pe. superstițiuni, .ca 

la tăte, poporele „primitive. ,“Lipulii-. lorii: este: de...rasă..cauca: 

siană ;, atât bărbaţii, „cât „și: femeile, sunt » în: genere. de :stu- 
tură atletică și de o frumuseţe rară. Portul - lori: este! forte 
originali și pitorescii. ă 

Bărbaţii portă unii felii de cămeșă imitată după tunica ro- 

mană ; peste cămâșă uni -felii de bondă firă de mânică în 

[lormă de gilelă, făculă de piele de 6ie carejse încheie pe din 
„re capla ; „pe. de-asupra;. unii. felii. de :mantale i negre. fără . mâ- 

„DIC. şi. lungi, hădragi !saui pantaloni: largi” până. la genuclii, si 

de aci în, josii strimță,. făcuți dintr'unii : lelii:.de: postavii fabri- 

€alii de. că; şi văpsitii: roșu. .Căciula 'şi' opincele pare: că le:sii 
împrumutată, de. la--Români.;:Afară de: acesta, atâtii. bărbaţii 

„CAL, și, femeile,; portă: Ja igâtă câte cinci :şese rânduri. de salbe, | 

compuse, din. monede și alte. obiecte cari ucescă, Femeile ai 

mâncele,; altele ca. Uogroieele,- și: ; altele: ca Polonezele. ai 

„ Moralitatea între acești  6meni.-este: csctnnlarii și renoai cee- . 

dință.: felonia,: furtișagulii, adulteriulă, :nu sunt cunoscute ; unii 

Vuţanii, acide pe::unti; inemică. ală 'seii,: dar. nu pentru ca săli 

rade. „ci pentru ;ca'isă-și :răsbune. . iti mita esti 

i. Ami -asistatii, într'o! qi.de sărbătore la unii danții. huţiinoscti, 

care „se; făcuse înuintea: unei cârciume. Orchestra era compusă 

din „dluoi, cimpoieri. Români: Jucati: vre- 0 ,cincă-spre-dece pe- 

rechi, flăcăi şi fete; căci :bărbaţii! iși femeile, „dacă o-dată. se 

mărită, nu mai intră în .- dantii. «Flăcăil “purta după capi, :a 

ceafă, câle o secure, a căreia codă era virită pe lângă piele
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sub bondă. Jocul lorii' era acompăniatii de 'cântece,: pe. care 
le 'recita în corii cu toţii. Aria cântecului 'era: monotonă, dar 
bine cadențată, . originală şi plină de vivacitate. Danţulă se- 
măna cu ali Călușariloriă ; în: intervaluri. se Opri, 'chiuindii ; 
și. lăsândii 'fetele de mână, luati: securule de după capi, le 
asvârlia în susă, și apoi le prindea iarăși 'cu 'o âdresă extra. 
ordinară.: Acela ce din nedibăcie ar fi scăpată 'secureă, ' er 
dati afară din - danţii, și nu mat: avea voia să jâce “în. diua 
aceea. Dar ceea. ce era curiosii în “joculii acesta; 'era 'că fetele 
nu se îngrijiaii nici de cum-de pericolul ce le-ar “fi. pututii 
ameninţa joculii: secureloriă : âtât de :sigure se părâaii 'că nu 
vorii fi lovite, în: cât nică: se'uita  miăcarii în susă! lă :securele 
cavalerilorii - lori, . alti 

N E gt teii 

II . armat ! .. i pa 

„După Constituţiunea ce Impăratulii: Austriei promulgase 'pen- 
„tru poporele Monarchiei, siltii de revoluțiune, urma 5ă se adune 
“o Adunare generală la Viena, compusă din representanţii ti- 
turorii provincielorii. - Bucovina avi să trimiţă “opt deputaţi. 
Aceștia se aleseră prin: votii universală ; și: ast: fel; eșiră 'LoţI 

„diri renăulii :.opincarilorii : cinci eruii. Roinâni, . doui - Ruteni 
și unulii Huţană. 'Când se intruniră: “spre a:pleca la : Viena, 
proprietarii și . neguţitoriă - din Cernăuţi. îi tratară: cu ună 
banchetiă, și îă:.petrecusă: cu: ceremonie până afară din orașii. 

" “Dintre toți acâștia,. Românii erau -cei măi inteligenţi: ex 
scială” și “ceva: carte; :unulă : încă vorbi bine și limba' germană, 
cu :tâte că era:-unii ; simplu '.păstorii de munte.: Dar acela 'ce 
atrăgea atenţiunea publică, . era deputatulă .huțână, 'carele se numia Cobehţă.. Acesta era ună. bărbat ca. de :32 ani, naltă 
frumosi, 'în: cât. unii! pictoră Tar fi putută ina de'modeliă 'peu- ru ca să facă unii Christii de adorațiune. Eli avea '0'căută- 
tură curiosă :' se uita tot-d'a-una în susti, în cât părea că cugelă 
toti la D-qeii. Eli, după cum se dicea, trecea intre. Huţăht ca



DIN.ANUL 1848, 365 

profetii, și. se. bucura, de,o mare, popularitate ; de, aceea. și fu- 

sese alesii cu unanimitate, 

După uneltirile, reacțiuneă, din Viena, Adunare ea. generală, în 
curendii, se desființă, Și, deputaţii se înturnară, -fără a fi lăsată 

pe. urma lorti „de, cât. câte- -va,. discursuri. și câte-va' pagine. în. 

istorie, . Cobeliţă, Cu, capulă. plină, de idei şi de utopii. revolu- 

ționare,: se întorse în munţii, „sei, și se decise a juca unit mare 

rol.  Arătândă “Huţaniloră, medalia. de recunoscere ce i se de- 
dese lui, ca tuturorii. celorii- -lalţi deputați, se servi cu ea ca 

cu. unii, talismanii, spre a-şi, ajunge scopul. Eli le spuse că. 

Impăratulii, Ta făcutii duce. de Bucovina,.și le comandă ca să 
nu mai. asculte de autorităţile . din. Cernăuţi, ci, tote dările lorii 

să le. aducă, la, elii, pentrn. ca, să le. întrebuințeze. cum, i-a 

spusii împăratul. Huţanit creduli nu se îndoiră, și, se grupară 

împrejurulii seii. De astă-dată elii trecea ca trimisulii lui D deii. 

Preoţii îl primiaii în altare pe ușa cea mare, ca pe împărați. 

Elii se curmnineca în tâte dilele,-căci pretindea că nu mănâncă 

nici o- dată nimicii, și că nu trăiesce de cât cu apă. Bolnavii şi 

dată ce “Copiltă. îl im cu, la haineă, alese vocali opin- 

cei, sale, sai, cu: suflarea, Sa. i i 
Îl: 

“Atunci Huţani se puseră; în, stare. de adevărată revoltă, EX: 

retusară de a. plăti. dările ; și îndată. ce unii. funcţionari, au- . 

striacăi, civilii, fiscali, sai militarii, se înfățișa. într' unii, sati. Hu- 

țănescă, era. prinsii şi, dusii la: Cobeliţă, de, unde se făcea,ne-. 

vădutii, ca cum îl înghiţia. pământulii. Aceste fapte, răspândiră 

groza în guvernulii; din „Cernăuţi. Se dicea. că Cobeliţă, s'ar fi 

înţelesii cu Ungurii. revoluționari, pentru ca să facă diversiune 
în armiele austriace. În, adevării a trebuitii să se trimiţă trupe 
numerose, ca, să supue, pe. rebelii Huţani ;: căci, ei,. cu puscele 

lori cu cremene și cu securele lorii, în. munţii lorii. ripoșă . 

cară erati. disputați numai de şoimi, de urşi, de cerbi.și de 
căpriore, se. făcuseră; spăimânlători ; într'unii. cătun de 50 - 

de. familii, trebuia, st, se.. ducă. 500 de, soldaţi. pentru. ca să. 
fie în siguranţă. Dar..„bieţii „Huţani, nearmaţi,: nedisciplinaţi. 

şi. neorganisaţi, în. curendii se învinseră de carabinele gendar-
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meri6i “austriace, căra toti:o: dată i îi convinseră că i Cobeliţa i nu 
Cra în adevării Duce. betia, 
Cu tote acestea, ori câlă anevoinţă i își 'deteră Austriacii,, oră cât 

de mare: pro puseseră pe capuliii seii, nu putură pune mână pe 
Cobeliţă. A Nier până. în: diua! de! astă- di nu 'se' scie ce. sia fă 
cutii -ormulii acesta. “uţanir” dicii că “eliă trăesce în 'stancele 
munţilorii ca: liliecii; nutritii și adăpatii: de îngeri; și că. la 
diua "mântnirei;'elă se 'va' arăta” plintăi de: mărire. şi de! Strălu-! 
cire, "pentru! ca. să îndeplihescă inissiuneu cei i-a încredințată 
D)-qeii:pe: păuienlii: peblru coiăționiliri sei. Se: bi anue: ice însa că, 
clii ar li trecută peste munţi la Unguri, ş Ş că” în resbelulă ci: 
vilă 'ar-fi murit. “Mulţi iirăşt”: cdi că! 'elă este și astă: qi, în: 
munţii ser, şi căi *Huţani îl ținii” ăscunsii cu! 'veligiosităte” cu se” 
nt” cală în. măănile : „Nemţilorii, îi tinta i 
Pati o ata 

    

    

   

    

   
ta it ta OXOORŢ tate a it 

  

Colonia: emigraţiloră: dintro” qi întralta, se: ifăcea i măi nume-! 
râsă.. Persecuţiunile 'guvernului din: Moldovă, căre: voia să l0- 
viască în totă lumea care arăta - cât” de puţină 'spiritii * “de” 
independentă, silia' pe “mulţi: să emigreze. ! Guveriiuliăi din Bu- 
covina' dedese 'ordine' câ” celoră ce vor voi să Lrecă prinir e! 
cerdacurile* (picheturile) de graniță, să nu: 16 G6ră: pasporle, ci 
numai: 'declaraţiuni despre: numele: lori. "Ca persone: mai năir- 
cante voii! inola pe unii: Episcopii Tustină, -pe "Anastasie Panu, ' 
în! fine-pe Cogălniceanu, 'carâ a! iipărită în: Cernăuţi! Doviniţela * partidei: niționale' din Moldova, broșură care a făcutiă sensa- 
țiune' și multii sânge îegru lui Michai! Sturza. “Astfel că: pe: 
ki începutulii: lu Septembre! mat iote olelurile din Cernăuţi + craii pline” de Moldoveni. ae ii i 
Liuimea. insă era: preocupată de evenimentele cele mari “din? 

Enivopă; şi mar alesii din Austria” Ungurii rădicaseră stindar- | 
dulii -revoliei, “și! făceaii' progrese mari : cetăţile Ungariei ca- ! pitulaseră înaintea: lori şi: în: “resboinlit! cu Croaţii repuri laseră 
ati multe biruinţe. Ti “Transilvania - lucrurile crai într'o tate
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forte .curi6să ; guvernulii și „guarda naţională eraii 'în;. mâna 
Ungurilorii, - iar. oștirea,:în, mâna, generalilorii; Austriacă ;: bine. 

-înțelegându-se că, din acestă oştire Ungurii și Secuii trecuseră, 
sub stindardulii. Unguresci., Guvernul. din..;Clujă,:. augindiă, că 
în Sibiiit resida comitetul naţionaliă ali „Românilorii .. care, se, 
numise în adunarea de la Blajii și carele dirigea spititulu -na- 
ționalii, trimise pe la jumătatea lui Augustii ca să puie mâna 

pe membrii sei. Se prinde mai.întâii Barnuţii care, ca prin 

"minune, scăpă sărindă pe o ferâstră. După acâsta se aresteză' 

Laurianii. și Bălăşescu ; hârtiele, lorii .se șecueșireză. și „se. tri- 
mită. la Pesta. „Atunci, Românii. din satele. ->vecine,.se; rădicară 

cu miiele, „Veniră la Sibiiti, „și, „sprijiniți de „ună, regimentă, de, 

grăniceră, Români, „ce : eraii seo ii „pe „arestați, sir 
purtarăi în, triumfă. i iza faci it 

ct : ati i îi 

stria ; de şi compusii, din, Unguri “(ca astă- a dar, încă guverna. 

în numele Impăratului, cu ,tote ,că propagă anda... „xevoluţionară 

elii însuși o făcea, pe. faţă cu impunitate,, Acestă stare, de lucruri, 
nxă nu se, prelungi... Pe. la inceputulii. lui. Septembre,, guver- 

nulii, dete ordine, „ca. să, se: pue în lucrare, legea, de recrutaiune, 
ce o. lucrase Adunarea revoluționară.. din Pesta, „ȘI .care;,apu-, 

case de o întărise Imp&ratulii. :Acâstă, măsură alarmase (tă, 

(eva. homânii se vedeaii, în. dilema: ea. mai dificilă : șaii 'să;se 

supună acestei legi, și. ast- felii, să. mărească oștirea ., maghiară... 

care trebuia să, bată pe; Români, . sati. să ,reluse, și, .să;.rădice. : 

stindardul! răsb oiului civili... Spre. a „șe putea. decide ; într'unil.; 

- felă saii, în; altuli,. Comitetuliă - -propuse ca. să se facă. iarăşi 0 , 

«lunare, generală. la „Blaji pe Câmpulă - -Libertăţei. La 16, Sep-.. | 

tembre se şi adunară, peăle 20,000..0meni ; în cursii de o săp-. 
temână Adunarea, se,,făcii multi mai numerâsă : se ținură mai 
multe consiliuri, și în, fine se așternură , decisiunile, „poporului :. 

într'unii,. „protocol. „Celii :maă, însemnatii, punctii din acești pro- 

tocolii a fost organisareu guardei. naţionale, şi cererea de arme | 

de la comanda militară austrigcă. Se trimise, pentru acâsta o 

deputaţiune,. la Sibiră; iar pe;de-alta, Românii, se și.organisară, 

chiar acolo pe loci. Axentiii Severii,,,,Jovianii :Bradu, şi.
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Avramă:: lancu; proclamându-se capi “militari, își: Organisa-! 
"seră. fie-care cadrele * necesarii: spre a: împrovisai o stii” de: mii: 
de oșteni. - a aaa 

: Dar să lăsămă ale: Urdealalui, care de: aci” înainte intră în 
partea  seri6să a. istoriei. * a i 
ti Ra 

- . pe Pi .. p , ÎN i. De a... i 

ERE IN N a DE ata XXII 

Pe la Inceputulii lui Oclombre, mare parte din emigraţii no-. 
ștri se adunase la Cernăuţi. Furia. cholere încetândii; cei ce 
nu putiiră: merge mai departe se întOrseră la gasdele ce avenii 
prinse de cu'vară. Eii de astă- dată eramii singurii : tovarășul ! 
meii Epurenu căpătândă parale din țeră se dusese la: Viena.: 
ude i impreună cu Vasilică: Ghica a făcută | pe baricade discursuri 
incendiare în cântra lui Wiridisgreţ şi a reacţiunii guvernamentale. 
I:0cuiainti în casa: unui ceasornicarii, 'ocupândiă două! mici că-: 
măruţe, simplu; dar curati mobilăte. "Cartierul: generală; 'adecă 
cisa în care: ne “făcenati v6culă, unde: adese-ori” mâncamii : ii 
De adunau era casa "fericitului întru memorie Doxaki: Hur= 
muzaki, sigura! casă particulară "în' care 'se: păstra limba, și 
datinele vechei vieţi patriarchale: 'românesci. iN 
“Intruna din ile eșindii şi “apucândii: să mă 'ducii spre baia 

de aburi, când: treceamii: peste unii podii de pâtră vădii unii 
omi : îmbracat în sdrențe, negru. la faţă, pletosii, murdari, cu 
opinci în picidre: și cu o pălărie mare Mocăn6scă: în capii. Acelii' . 
om se opresce în dreptulăi meii- și-și scole pălăria. “Luându-lă 
dreptii ! cerșiloriă, - scoseiii o. monelă : de aramă 'şi-i- oferiiit. 
Eli însă în locii! de a întinde mâna spre'a o primi, dice: 

— " Mulţumescii ; “dar "mai: nainte: aşi întreba „pe domoulă, 
dacă memoria. nu mă" înşală. Sunteţi D. Sion ? Li "— Da, "domnule, nu te! înșeli.; “dar de. „unde mă: ca-": 
NOSCĂ Di ci ii i 
'— AT donmnilii' o nople în casa inca. 
— Unde? Când? Cine esci ? Adu-i mi aminte, .căci 'că 'nu: sciti să le fi vădutii unde-va. 1: d 

Ei . .
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„—. La Blajă... Pumnul. .2 

—. A! ce! D-ta ?. Pumnulii. „.. Aronii Pumnul... Si 
— Da, domnule Sion. Iată în ce stare mă ani oi 
— Cum, se pote ? pentru ce? | Sa 
— ŢI -oilă spune pe scurtă. După isbucnirea revoluțiuneă în: 

Bucuresci, amii trecutii în România. Guvernuli provisoriii m'a 
” însărcinat s& predici şi să explicii poporului spiritălii Consti- 

tuţiunei și ali principiilorii liberale. Amii fostii în cele din 

urmă surprinsi la Focșani de invasiunea , Muscalilorii..... abia 

amii. scăpatii, ȘI, sub. acestii portii, m 'amii strecuratii până 

acilea.  .. ti 
— 0, sermane “omule! dar nu poți să. te arăţi așa în lume: 

Aşteptă-mă& în acestii locii ; într unii pătrarăi de, oră mă vei 

revedea. | 

M5 întorse'ii răpede, la gasda mea, lunii uni vendă de pri- 

menele într'o pânzătură, apoi. revenindii la nobilul “apostolii: 

ali libertăţei, îl ,duseiii la baie, îlă. scăldaiă, îl  răseiăi, îl 
tunseiii, îlii îmbrăcaiii, și ast-feli îli introduse In faroilia Hur- 

muzaki și în societatea Cernăuţenă. - 

Venirea acestui martirii ali. libertăţei a fostii uni adevărată 
evenimentii. Cernăuţeniă în curândii se încredințară « că elii avea 

mari merite, care îlii făceaii demnii de: „afecțiunea loriă. Căpă& 
tândii permissiune ca să ţie câte-va conferinţe literare, și cu 
ocasiunea acâsta vorbindu despre limba și originile“ națiunei 

române, în curândii își făcu o popularitate imensă între tote 

" elasele socielăței, cari până atunci, în ce privesce “studinlii 

limbei naţionale, eraii forte înapoiate. Eli în. curândii fu con: 

solată de suferinţele ce îndurase: „toţi acei ce făceaii cunoscinița 

lui se întreceaii a- i trimite ajutore Și daruri, ca' ofrande cu- 

venite venerațiunei ce insula. persona sa, Popularitatea, lui 

Pumnu se mări şi mai tare când, abjurândit confessiunea Uniu- 

nci, a trecutii la confessiunea  greco-resăritână, După aceea 

favorisatii de iturile. sale academice. şi de dcela de vechiiă 

professoră alii Seminarului de la Blajii, elii in curendii căpătă 

o catedră de limba română în gimnaciulii. din Crenăuţi ; ; și 

24
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ast-felii luându-și missiunea de apostoli, ali naţionalităţi i în 

provincia acesta, amenințată de desnaţionalisae atât de Buteni 

cât și de Germani, se stabili pentru ' tot- d'a- una. acolo, și cu 

apostolatulă seii își făcii uni mare nume în istorie. 

ei ie N a EN « 
; . „i i 

m XXXVI 

Dar să reviii da. ale: Aoldover. 

Indată ce Muscali săi înţelesii cu “Turcii ca să restabileze! 

regimuliă Regulamentului în ţâra Românscă, o dublă ocupaţiune 

sa.  decisii pentru ambele Principate. Peste 100 mii o: „tri TUSS0- 

turcesci ai inundatii erele noastre, Wwatându-le ca cucerite. 

După lovirile simultanee ce suferise Mottova de la tirania Dom- 

nului, de la, flagelulii cholerei, de la lăcuste şi seceta 'din'anulii 

acela, ai. (rebuită să. sufere şi calamilatea unei ocupaţiuni 

atâtii de. apăsătoare, Vodă. Sturza, c cândii a primiti depeșă că 

Muscalii aii trecutii peste “Milcovii şi că Tareii ai ocupatii 

Bucureștii, întoreendu-se către. “sateliții! ce- li înconjura, le-a 

dis : «Puteţi să, r&sullaţi, boeri, și să v& heretisiţi, căci s sa 

«Sfârş iLăi cu dreptatea și cu frăţia, Muntenilorii. s—Aga de orașii, 

Vorniculă lord dachi. Prunen, în. entușiasmulă seii, ădică  cu- 

vântulii şi dise: «St trăeșii, Măria Ta! de astăqi înnaiule mă 

«declari, țiganii . alti Măriei Tale 15 Cu 'ocupaţiunea Rușilorii, 

tirania ini „Michai Sturza nu era mai puţinii apăsătoare. -Din 

contra, elii profita de. ocasiune pentru. ca să-şi răsbune mai 

bine pe inemicii. sei, pe cari-i numia revoluționari. Sateliții 

sei cari eraii însărcinaţi cu „casernarea, și aprovisionarea Mus- 

calilorii,. loviati. fără măsură mai multi - în locuinţele, în pro- 

ductele și în satele acestora. Apoi se deschisese o cale nesă- 

cată „pentru abusură : acolo unde se cercuii, de esemplu, 1000 

de. kile, se lua. 3000, din care 2000 se escamolaii ; asemine 

cu lemnele ; asemine cu. curele de beilicuri , si altele. Abusu: 

rile” se făceaiă, cu atâta netruşinare, în câtii chiar Rușii le sim: -.. . 

țiră şi siliră pe Domnii a da unit ofisii prin care să se publice
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ca.producte. să nu' se mai liliereze de nimeni, de câlii pe cuilanțe 

vusesci : umilire și degradare a guvernului naţională ! .'..:: 

Afară de aceasta, sub felurite preteste se continua persecu- 

tavea, oameniloră de omenie. Profitândii de înverșunarea Mus- 
caliioriă în contra spiritului .revoluţionarii, se acusau astii-felii 

oameni nevinovaţi : le se călea/casele, se arestaii și se tor- 
„turaă în diferite moduri. De la asemine. persecuţiuni nu se 

cruțaii: nici supușii. Străini: cari se bănuiaii:; că : compătimescii 
cu' (6ra ; însăşi casa: Episcopului Catolicii ! fu icăleată și :mal- 

ERE ela af tt 
trătață e citire gri ta tt boa tie 

"În timpulă : acestă, - nefiindii "nică: unii :mijlocii/ de publicitate 

în“ ţ6ră; acei-ce'aveaiă a-și. espurie! păsurile saii a arătă, mise- 

riele și licăloşiele” guvernului, publieaiă foi volante! și broșuri îti 

Cernăuţi. “Michai Sturza atunci prinu'unii ofisii:promulgă.o lege 

de presă draconiană, eu tote că pe lângă guvernulii seii. era 

cea mal. aspră! censură. „După acâstă “lege, se pedepsiaii şi. acci 

ce arii fi cutezatii a-primi, a: celi și a răspândi serieră lipărite 

în” alte părți: "Pe lângă 'acesla, sub. auspiciile -baioneteloră ru: 

sescă,. elii' ceri de 'la: Agentia austriacă: că: să oprească intra: 

rea în ţâră ia gazetelorii: din “Transilvania: şi din Bucovina, saii 
cel pijinii, când sosescit! cu' posia austriacă, : să: le: trimiţă. la 
censura guvernului. Ac6stă miserăbilă măsură, cu: tâte. împo- 

trivivile de :momentii ale agentului austriacii, în “cele din.urmă 

se! şi: puse :în -hicrare.: Cu''toate.: aceste, (iazela: de ::Bucovina, 

fundată:- la. 4: Octombre -de' fraţii Hurmuzachi în colaborare cu 

mulţi din emigraţi. noștri, și-alte publicaţiuni volante, totă găsia 

mijloace :a răsbate, :trimise“sub plicuri” ca serisori':saii în :pa- 

chete prin contrabandieră. COVE, gi 

Acestă 'stare. d6! lucruri -:răspândise desolațiunea. cea. mai 

'măre.' ET nu mai sciati 'la ce să se aștepte, .vădendă pe deo 

parte lirania cure'sce esercita asupra :țărei' Româneşti,. iar pe 

de "alta :toleranța Ruşilorii asupra . faptelorii lui .Michai Sturza, 

fără 'a le se luă în băgare de semă: atâtea, plângeri: și „atâtea 
r : . . [N 

demonstraţiuni legale. : ..:.- 

'Pe-la capătulii lui Noembre, ne veni “stire ea că unii - orâină 

de la Petersburgii adressatii Domnului op» ia deschiderea Adu-
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nărei generale. Acâsta a răspândită în ţeră o rază: de -spe- 

„ranţă: căci se întrevedea efectulii. Memorialului” din luna lui 

lunii. II a . ! 

XXXV, 

Petrecurămii €rna în Cernăuţi, saii pe la 'moșiile .aimicilorii | 

ce făcuserămii în Bucovina. În t6te dilele ne surprindeaii eve- 

nimentele cele mari din Europa. Teribila revoluțiune din Oc- 

tombre de la .Viena, abdicarea lui Franţ-Carl împăratul Aus- 

iriei și:suirea pe tronă a lui Franţ-losif, turburările şi -revo- 

luţiunile ce isbucniaii mai în .tâte provinţiele “Austriei, eraii 
fapte atâtii de mari, în câtii nu se putea să: nu.'ne: impres- 

sioneze. n i: Du 
“ Dar evenimentele ce făcea mai mare sensaţiune pintre DOI, 

eraii acele ce se petreai în Ardeal, a căruia sortă se iden- 
tifica cu: a: nâstră.: Acolo. Ungurii purtaii un resbel, de -.ester- 
minaţiune atât cu: Românii cât și cu oștirile austriace, fiind-că 
proclamase Republica și detronarea dinastiei Habsburgilor.: Cor- 
pul de armată din Sibii, înfrântă de Unguri, rămăşiţele ; lui 
își aflară scăparea în România. Între acestea aii fost. nevoiți: să 
se strecore şi câţi-va din capii Românilor ardeleni... -:. î..- 

“ Înw”o:qi aflând că la Comanda Pieţej din Cernăuţi s'a adus 
unii Români ferecati în lanţuri, alergaiii ca 'să aflu cine. este, 
Cu mare grei, prin intermediulii. unui ofițerii de: origină. po- 
lonă, ce cunoscemii, căpătaiiă permisiunea a merge ca să vădii 
pe acelii prisonierii. Care fu surprinderea mea de a “vedea. în 
carcerea austriacă pe Bariţii, -redactorulii' Gazetei de 'Transil- 
vania, vechiulii meii amicii ! Acesta făcuse parte :ca: membru 
în Comitetulii de Pacificaţiune care era instalatii în Sibiti:sub 
auspiciele armatei austriace. . Cândii acestă armală sa văduti 
risipită, Românii aii trebuit să fugă care încotro: cei mai (i- . 
neri S'aiă băgatii în glotele cari apucase câsa și securea spre 
a lupta cu Ungurii; cei mai puţină -belicoşi, câți aii -pututiă, 

x 
aii apucaiii peste munţi în România, Bariț de lu frontieră,
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însoțit de sentinele, fu, escortatii la. Bucuresci.  Aci,. poliția 
fiindă sub ordinele severe ale arm matei. de. ocupaţiune russe, și 

- numele, lui Bariţii fi indiă notatii în registrul. „revoluţionarilorii 

. nosceaii, cu:mare greă fu liberatiă. ...; 

periculoși pentru ; essistența. statelorii.. monarchice, luă măsura. 
a-lii, aresta și, a-lii espulsa peste hotari, în BucoVina, spre, a fi 

dată în primirea. autorităţilorii austri iace. - | E 
„„Aci după garanţia. câtor-va notabilă .. cară: din, nume Îl cu- 

  

a di mi XXRV i! II ae a a BD 

„Cunoscâmii trei fraţi Stârcea, proprietari. mari dia Buco- 

„vina cari veniaii, adessea prin . Moldova, unde; aveai rude, - U- 

„nulii: din aceștia,.pe care /lii numiamiă Cuconulii Manolaki fiind- 
„că multă ținea. la originea lui de boieri și la. suvenirile . stră- 

. -moşesci,, într'o di, prin postulii Crăciunului, întâlniudu- -mă, în 

„ Cernăuţi şi apucându-mă în braţe: cu. vechia, luă familiaritate, 

„, îmY, dice : «De aqi. diminâţă te cauti :. bine-că. te găsescii. De 

„i Dee dar unde? .. -, : 

„acuma nu te mai lasă, Ai să. „mergi cu mine, 

=. La: Crasna, la ; moşia mea. Nevasta mea audindă e că esci 

„pe aice, m'a însărcinalii- să te, găsescii şi. să te. ducii acolo. 

a D'apoi bine, Dumniaei: nici. mă cunosce. 

. 

-—..Nu te. cunosce, dar. te scie, şi te asogptă, Haide! A să 
ne facă mare plăcere. . ii o 

-.— Bine, dar vei e ernă și... seiă,.. e cam frigti., - 
— N'ai grijă: ami .blane, să te facii sasudi. .. 

„— E departe, dar vomii scurta . drumulii -cu graiul şi cu 

gluma, daca nu cu, biciulă vizitiului. . . NE AI 
Cu tote că 6re-cari împrejurări trebue să mă mai reție în 

. Cernăuţi, stăruințele acestui. bunii amicii mă făcură a-lii urma. 

“A doua di. dimineţă veni cu trăsura, la gasca mea şi stărui 

„să-mi ia toti. bagagiulă, declarându- -mi că pote împrejurările 

mă vorii ţinea mai multii timpii la Crasna. Mi-a fostii cu ne-
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“putință de a mai resista. Ami plătită chirica a apartamentului 

„mei și ami plecată. aa 
La Crasna găsiiii oa "doua: familie pauriareală, “care o:pu-- 

"teamii assemăna cu “aceea a lui: Hurmuzaki.“ Donna “Stirea, 

"care pe: atuncea 'avea' peste 40. de ani, era o daniă cu o: edu- 

caţiune distinsă, cu suflet îngeresciă și: cu inima “plină! de 'no- 

“bile sentimente. Venirea mea, în'starea maladivă în' care trăia, 
părea că fusese de bunii augurii. Ea de mai niulli timpii su- 

feria tare de stomachiă. și atuncea credea că se simte mai 

alinată : nu sciea ce să mai facă pentru ca să-mi facă petre- 

cerea la ț6ră mai plăcută şi;-să-mi mulțămescă de saerificiulii 

„ce credea că amii făcutii' venindii la Crasna. Fii însă erami 

forte mulţămităi: făceamii adesse escursiuni și vânători prin 

munti, iar serele pelreceaniă - spuindii: anecdote care făcea să. 

“vidă pe ospeţii mei, sati jucendu-mă cu copiii lor, carii erati 

“forte; drăgălași. În adevăr! 'Eugeniii care 'atuncea era de' 15-âni, 

” şi Victorii care venia după densulă, erati plini, de' spirităi și de 

* nteligeriţă:; iar domnișora': Victoria, care era! numai “de 'şepte 
ani, avea atâtea drăgiinele, în cât: mă: 'silia să-i faci "versuri. 

-Pe cândii mă delectamii în' acestă plăcută societate; în aju- 
nulii Bobotezei sâra, se: “vespândesce scirea că Bem sfărâmase 
oștirea austriacă la granița despre Transilvania, ș și că înainl6ză 
cu armata maghiară în Bucovina, 'puindă l6le satele: sub” focii 
şi jefuindii: totii” ce-i eşia în cale. “Acâsta aduse ! mare spaimă 
in familia ospătătorilor mei. Totă noptea se pregătiră ca să-şi 
rădice ce voră! putea, şi-a: doua ! di: se plece spre'a: emigra în 
Moldova. Ac6stă spamă nu era fără cuvânt; căci 'Omenii v&- 
dendiă că guvernulă rădica grajdurile de prăsilă ce''era în ve- 
cinătate, vădândii că fcânturele de oşlire âustriucă fugăati - spre 

„Cernăuţi, nu avâaii la ce se aștepta. Plecaiii 'și eii' a. doua di 
cu familia ospătălorilorii mei îmbărcaţi în mai mule sănii, 

“cu decisiunea cu ei s& trâcă în: "Moldova iar - cil să mă în- ” 
torciă: la - Cernăuţi: Ne oprirămi vre- 0 două dile” lă.-0 moşie 
aproape de frontieră ; dar pe urmă! ne întorserămiă, încredin- 
țându-ne că Ungurii nu înaintedă. Bemi în adevăriă. bătuse pe 
„Urbană lu Dorna, dar se mulţimi numai "cu luarea . câlorva
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tunuri şi munițiuni de răsboiă; după acesla se întârse în Tran- 

silvania.. Ei mal stătuiti în Crasna până pe la finele IX: E e- 

bruarie apoi mă înturnaiii la Cernăuţi. 

Dar voiii lăsa descrierea acestoră eveneminte,, fin di că i ele 

S'aii înscrisii în cronicele . timpului, și fiind „că trebue să 

scurtezi perioduli acestori Suveuire. Noii reveni. la ale Mol- 

_dovei. Na a N 5 

  

Domnia ui Michaiti, Stnza se, prelungi până în primăvară. 

În fine: după multe şi. îndelung ate. discussiuni urmate la” 'Cons- 

tanlinopole. între ambasadorulii Rusescii. și “Poarta. Qiomană, la. 

“care luară parte, și re presintanţii celor- ]- alte. puteri, se făcu 

Convenţiunea numilă de Balta Liman. Se decise destituirea ui 

Michai Sturza, și numirea lui Grigori Ghica Dotinii pentru 

Moldova şi a Domnului Burba Șlirbeiii pentru țera Româ- 

n6scă. 

La 13 Mai. 1849, pe, la 3. ore: “după brândă plecă Sturza 

Vodă din laşi. cu Lotă casa sa, “apucândii calea spre. ț6ra Ro- 

mânescă, unde cugeta :să se: așede.. sub . protecțiunea baione- 

telorii rusesci. Acâstă cădere era atâtii de neașteptată și ne- 

credută pentru sateliții şi creaturele sale, în câtii unii boierii - 

ce se numia, Bălşucă, carele credea Și interpreta visurile, când 

primi seirea că: M: Sa Domna în adevării își, desface perdelele 

i-Şi gătește geamândanulii, a căduti lovitii de apoplexie. Toţi 

funcţionarii cei credincioși ai lui Michaă Sturza își deteră tre- 

murândii demisiunile în mâna Domnului lorii, carele in ultimele 

momente ale puterei sale. răspândia decrete de laude și mul- 

țămiri pentru merite mincinâse și infame. - 

Ministerulă lui M. Sturza priimi ordinulii de la Vizirulă Por- 

ţii Otomane ca să administreze ţera după legi până la venirea 

noului Domnii.- Acâsta se prelungi până pe la jumăţatea Iuş 

Augusti,
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Atunci ne pregătirămiă şi noi. emigraţi ca să intrămii în 

ț6ră, ale căreia frontiere erati deja deschise pentru noi. 

Dragostea și îmbrăţișarea ce vădusemii de la familia Hur- 

-. muzachi, respectul și venera aţiunea ce aveamii către bătrânii 

„acestei familii, amiciţia ce. contractasemă cu fiii lorii, îmi 

punea sacra .datorie de a merge la Cernauca, unde se aflaii 

ca să-mi iaii diua bună. Așa dară mai vEduiii încă odată-a- 

cestă casă a lui Avraamii, în care cu unii anii mai înainte 
cătamii refugii de tena cholerei ; mai văduiii încă odată acea 

familie bine cuventată. de Dumnedeii căreia “ eramii datorii 

atâta recunoscință ; și mă despărţit de ea cu lacrămi. 

- “Trecuiăă frontiera pe la Michăileni. “Găsiiă administratorii noii 

numiti pe D- -nu N. Pisoţehi, vechiii cunoscutii și amicii, ca- 

„rele mă primi cu o inimă de frate. De acolo, înainte-de a 

“pleca spre Iași, uitându-mă încă o dată asupra pământului 

„Bucovinei, îi adresaiii ultimul meii adio prin strofele ur- 

mătore : | | | | 

(0,: dulce Bucovină!.te lasi, şi înc'o dată 
ME ?atorcii a ta țărână săruti înduioşată. 

Eă mă desparti de tine cu inima 'ncântată . 

“De multe suvenire .ce'n tine-ami căpătată, . - 

- Nu este istoria ce-mi vine-acumi în minte: 
„Bă uită acuma toate ce sciii şi-amă audilă. 

A Eă nu mat plângă eroi! ce al tu în morminte, - 
* “Niel tristele lorii -6se ce-acumă s'aii risipită. 

Nu plângi ei templuri sacre de dânşii înălțate 
Pentru glorijicarea lul' Dumnedeii celă buni,— 

Nici triste monuminte de seculi ruinate, 
Ce' gloria română acuma îucă spună, 

Românii sciă prea bine că țărmurile tale 
De multe ori pre Ștefanii-celă-Mare ai lenănati 
Căci vechea capitală preste-a Suceve! vale 
Și-acumă şoptesce imauri ce Șlefanii le-a cântată.
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* Triumfele Române și gloria. irecută, 

O! nu, nu sunt uitate de. ncamulii Românesc. 

De-or fi sub ort-ce juguri, de-or fi cu gura mută, 

Bătrânii le voră spune la prunci 'care crescă. 

E Cână e ora - mânluirel va mal suna "odată; | 

"Când tueruliă libertăţer semnalulă va mal da, 

"Va sci, va sci Românulă să-şi ştârgă. a sa pată! 

Și gloria română se va redeştepta.. 

Nu plângă « ei nicr ursita ce prin diplomaţiă. 

Te-a smulsă, de lângă muma ce-o dată al avută; 

Acumi şi tu cu lumea scăpaşi de o tiraniă - 

Ce-avea de plană 'să facă poporulă t&ă perdută. 

De-acumă se schimbă timpit, şi în viitorime 

Dreptatea, libertatea, nu se vor mal zugruma. 

Pe tine, Bucovino,.nu te va plânge nime: E 

Căci viitoriă ferice e scrisii în cartea ta, 

Naţionalitatea. care-i era răpită, . . .» . 
Acuma. se deşiâptă; şi tinerii tăr fl. a 
La gloria Română, de ant înăduşită, | 
Gândindă, şi-aducii aminte că el sunt încă vit, 

Ei plângă, o Bucovino, căci îm! aducă aminte 

Că pe-ale tale țărmuri am plânsii de-multe orl: 

Am plânsii dup'a mea (6ră cu lacrime ferbinte 

Căci o vedeamiă sub jugulă de mil de- apăsători, 

"Moldova, bântuită de-ună Domni fără de lege, 

M5 alungă din sinu-i şi ?n lume-am rătăcit ; 

Şi cum unii fluturii loculii: pe-o roză își alege, 

Aşa şi ei în tine ună legănii ml-amă găsiti. 

Ah! cincI-spre-qece secoli — căci secolă mi se pare 

Ca fostă fiă-ce lună trecută în dure — : 

"Nu ini-amii vădută părinții ce iarăşi cu 'ntristaze 

În ţera loră, sărraanil el n'aă gustatii plăceri,
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Co vilă fără de mumă, aveami ei frați a plânge, 

AȘ mulţi amici ce pâte ca fraţii mă iubla; 
„Sărmană svârlită în lume, cu lacrime de sânge 

Priviami nenorocirea acelui ce cerşia! . 

Români, curată la sufetă, a ţăre! mele sortă 

ț Plângeamiă întru suspine, plângeamiă ntîncetatii ; 

+ Plângeami, plângeamiă poporulă care li vedeamii că pârlă 

Atâtea lanţuri grele, ce Pai martirisată. 

_Mbpeeamă fiinţe scumpe de morte secerate, 

„.ALă „cărora adio, vai! n'amă putută lua.- 
" Plângeamă din curăţiă familit întristate 

De secera. holerii ce ţâra "mi svântura ! o 

Plângeamă !, „.. Şi cine, Gre mă asculta po mine ? 

Cu care! mângâere. “durerea s'alina? ăi 

"0," “dulce “Buicovină ! de: nu "eram în tine, -- 

Ce: ași, fi făcută „ei "ore 2'ce dile m "aştepta ? 

Ah! după grele valuri o navă sfărâmată 

Ajunge fără scire: lo” portulă 'ce-a! dorită. 

Aşa o providență! trimite icâte- odată : 

Șeântei „de mângăere la celt nenorocită. 
Maria ..... ia " 

„Când vântu de miaqă-qiuă bătea, simiamă că vine 
"Cu: dulcele: adio ală celorii ce iubiamă; n 
“Eu auqriamă o goptă care venia la mine 

- “De: la aceca: care în . visuri o doramă!: 

Când vre-o păsărică venta în primă. -vară, 
"Eă o: *ntrebarnti de scie ceva. din (era mea: 
Aflami 'o :mângâere' la, patima: ml amară ; 

- Cuvinte de Speranţă credeamă că-mr spune ca. 

„lar când durerea, dorulă, in alunga din lume, 
Şi mă ducea 'n. ascunsuri să plângă nemângâtată ; 
Când “m'arunca ?n deliruri,' dureri fără de nume! 

: Când peplu- “mi de” suspine părea că-l sfâșiată ;
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Atunci, atunăi, ah Doamne! ce dulce 'suvenire! 

Putea-voiii să uiti 6re? O, nu, nu voiă uita! 
M& urmiăria pe. mine chiar o dumnedeire, 
Ce nu lasă pe 6meni de totă a despera. 

Vedeamii ca'n panoramă, vedeamă pe lângă mine, 

Părinţi, amici ce cerulii din. ceră. mi-l trimitea: 

Simţiamă pe nesimţite că-mi peră ork-ce suspine, 

Şi omă ferice &răşi ursita mă făcea. 

Eraă fiinţe scumpe cu sufletul de îngeri 

Ce cu-ale mele palinil mullă aă compătimilii, 

Care-aii privită cu lacrimi la ale mele plângeri 

Si t6Ca mea durere cu vorbe-aii măgulitii. 

Era copil cu sufletă, cu inima "'nalţală, 

- Carl speraă ca mine uni dulce viitoră; 

“ Car! plângea ca mine o patrie lăsată 

În vola întâmplărei, cu sufletul în doră. 

O. dulce Bucovină! te lasă, şi înc'o dată 

ME 'ntorcă s'a ta ț&rână sărută înduioşată. 

Ei mă desparlii de tine cu inima "'ncântată 

De mult> suvenire ce ?n tinc-amă căpătată. 
_ * 
, .
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- Mai mulţi Dubliciști, negăisindii pote subiecte n mai AX importante 

de. tractatii,. s'aii ocupatii și de biografia, mea; şi; cu. acesta ai 

găsită -ocasiune a îndruga, --— cum se întemplă mai, tot-di uni 

în asemenea casuri, — — felii, de felii de anecdote, mai multii săi 

mai puţinii adevărate... Deci vădendii, că mica mea personali- 

tate nu este de totii indiferentă pe, lumea . acesta, nu ereaii a 

face răii, cu ocasiunea publicării suvenirilorii „mele, a spune 

şi. eii-o serie de anecdote relalive, la, biografia mea. Pa a 

"Unii aă voilii a mă face coboritorii dintro familie. „cu s stră- 

moși nobili, cu unii arbore genealogicii. de. mai mulţi, secolă, 

luându-se negreşilii după spusa unora din membrii familie) da: 

minaţi de slăbiciunea grandomanieă. Ami avut în “adevării unii 

membru. în familie, — D-qeii să-lii erte.! — care dapă. răsboială 

din urmă alii Orientului a. făcută mare, „lapagiii la, Constanti- 

  

_nopole, printre culisele porţii Otomane, cu 0 prelenţiune cu- 

riosă : basatii pe nisce documente ce proba că se trage dinti” unii” 

Hanii Ghereiii ore-care, cândit a vădulii că Rușii ai mân- 

calii bătae la Sevastopole; a socolitii că era timpulii să solicite 

revendicarea legitimă a frumosei peninsule tătăresci, spre îi 

restabili dinastia perdută, dinestie care (vai!) unii altii (iherei
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în cele din urmă o caută în penitenciarele de la Văcă- 

resci ! 
Deci fiindii-că Gatit : ajunsii într'ună stadiii de civilisațiune 

când asemenea deșertăciuni sunt -nu numai nefolositore dar 

și ridicole, credii că este timpulii să restabilescii adevăruliă. 

Vechimea originei nobilitare a familiei mele, care astă. qi nici 
sculire de dări nu acordă nimenui, nici dreptulii de a possede 

robi, mi se pare absurdii de a se invoca. Boierismulii nostru, 

de va fi existatii în vâcurile trecute, astă-qi e bine să stea în 

întunereculii trecutului: cu -tâte pergamentele : cele ruginite. In 

timpi mai apropiaţi, adecă cam cu unii secolă în urmă, este 

certi că a essitală bunulă meii Iordachi Sion, care a fostii 
Bimbașa, sati cum sar dice astă-qi Colonel, în mica armată 
a Moldovei pe atuncea. Nu sciă de se va fi mândritii cu boe- 
ria sai cu rangulii săii bunuliă, mei, fiindă-că nu lamă apu- 
catii ; bar bunică-mea, care a trăitii până m'a vădulii de 10 
ani, fudulă şi mândră ca tote femeile, o audiamii lăudându-se 
că 'se trage "din 'faimosulii Tăutu, care a tractatii prima Capi- 
tulațiune. a: Moldovei cu Porta “Otomană, ' care a băutii prima 
cafea. turcâscă înaintea Vizirului fără să! scie ce e, şi care a 
seuipat'o' când a văduti că- -lă frize. cu ferbinţeala ei. Este 
certă apoi, că bunulă meii era, unii voinici: și jumătate ; căci 
fără a căuta” moştenirea prin țera lui Han-tătari, a sciutii să-și 
facă inaă "multe moșii pe valea Racovei, în dislrictulii . Vasluiu- 
lui, fiindiă- -că amii apucatii pe cei ș6se fii ai săi certându-se 
pentru împărțla lori, Mai este certii, apoi că acei șâse fii. 
(între cari cra și tatăl meiă), eșiţi în “lume - pe la: începutulii 
secoluluY curentă, căpătândii Gre-care cultură, pe cât se putea 
căpăta. în secolele * grecescă de pe aluncea, aii ajunsii în adevăriă 
la ranguri de hoerie, Tuândii parle activă atâtii în serviciile 
publice cât și în evenimentele politice ce saii preurmalii pănă 
aprope de dilele nostre. ”



ez
: 

    

“DIN. COPILĂRIE „385 

[ ., 

In timpulii domniei lui Searlatii Vodă Calimachii, cară a ve- 
nită la tronulii Moldovei după pacea : de la 1812 și după're-. 
tragerea Rușilorii, tatăl meii, ca Diăcii de Visterie (D), fu Ono- 
ratii cu caftanulii de Serdar. Eli a: ajunsii la. asemenea onore 
nu numai prin: capacilale şi inteligenţă, dar și prin. farmeculii. 
mustăţilorit sale frumose ; acestea, în' adevării . atrăsese”. aten- 
iunea cocânei marelui Vislieru. Petraki Stuvza, sub al' căruia 
ministeră servia ; şi dăcă' pe: atuncea : s'ar fi ocupatii cine.va 
de chronica scandalos a timpului, 'cine 'scie. ce ar'.mai fi 
serisii despre intrigele și „vietemele ce: “aii : făcută -: mustă- 
țile tatei! iai i. E 

Aci e loculă,: pare-mi-se, se spunii cum s'a însurat tatălă 
mei, fiindiă- că şi. în' actuli căsătoriei iai jucatii rolă: nă- 

„ prasnicile lut MUSLĂĂ, ua 

“Sub domnia lui Suţu, care a suceedatii -pe': - Calimachiă, :s6 
| introdusese obieciulii că :'în tote Duminicele, după eșirea din! bi: 
serică, la o oră fixă, loți funcţionarii să mârgă': la: Carte, în 
costume de sărhătore, călări sati în trăsuri, , fi e. care” e după ri ran- 
suli ce avea în - arehondologie. i: îi: iii i, 
Acolo, în șalonulii de gală, după ce se adunaii toți; se în- 

şiraăi în grupe după cum îi orînduia Postelnieuli al: douilea, 
care era ună felă de! maistru de ceremonie ali Curţii.::După 
ce venia Vodă și Domna, cară se nședaii pe: tronurile : lorii; 

suita lori” Ti locuri. desianate: ică- -oglanii (pagii) despre par: 

tea lui Vodă, iar fetele: de : onoce! “(copile “'orfane,:: aduse : din 

Constantinopole spre 'căpătuire) despre: partea Domnci, forimândii 

unii semicercii. Atuneea dupe ce începea s& cânte Moterha- 

n6la domnâscă, 56 duceaii toţi de: sărulaii: mâna lui” Vodă şi 

a 4 Dorinei, făcândii mai înteiit câte o inclanie. până la pămentii. 

(1) Vorba. diac corespunde cu aceea de funcţionară saă Împiegală.: - 

25
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“Dupe ceremonia acâsta, Vodă se scula și vorbia câle ceva 

cu personele notabile, prin cari făcea și ennoseinţa celorii în- 

feriore ; iar când Vodă se întorcea spre Domna, și când 

acâsta se rădica după ironii, visilatorii se retrăgenii și plecaii. 

Dâmna lui Suţu, în cursulii acestori visite, se uila Lot-d'a- 

tiria cu o.privite admirativă la - mustăţile tatălui: meii, care din 

când în când părea: că o, făceaii: să „suridă: Inu”una din dile, 

după terniinalea cereinonieă;, câud se, coborise la scară și striga 

ca să-i aducă. calulii. de: călărie (1), se pomenosce cu, unii edi- 

cliii care: vine :de-i:spune: că: M. Sa Vodă. îl. chiamă susii, Bie- 

lulă tatăl mei, aducendu-și minte de ochiadele ce-ă: atun- 

ase Domna în. „mut: multe” rendură, și închipuindu-și că pole 

periculosele sale mpstăţi vor. fi. aruncalii :vre-o. bănuială de 

scandalii, s'u sperialii aşa do: lare de acestă. chemare subită, 

încât; mai că nu-lii „țineaii piciorele cu să. se: urce susit. :Cu 

iote acestea, luându-și inima în dinți, sta urcalii. Se; strecu- 

vase, toţi: visitutorii :, Vodă. se alla. în mijlocul, salonului în 

piciore,. iar. Domnu, încă pe .tronii, se afla înconjurată - de ha- 

remulii ei, compusii din vre-o duzină de, fele. .Inaintândii spre 

tatălit meii 'cu: căţi-va: -paşi,. Vodă. iii. întrebă de cie st de 

vorbesce  grecesce, .Răspunsulii ; liiudii afirmativă, atuncea . cu 

“ surisuliă 'pe buze, îi qice că M. Sa Domna. voesce, să-i vor- 

bâscă,. Când..a înaintalii, latălii meii: spre Domna, fetele ei staii 

cam depărtatii spre unii colții alii: salonului. Vădendii că Domna 

îi :suride,! latălii mei a prinsii la inimă; se apropia și-i mai 

surătă mâna. Domna adresându-i vorba în limba. grecâscă, îl 

face!'să-şi decline numele. şi pronumele ș apoi cu o graţie par- 

ticulară; îi spune că ar. trebui să-şi dică și mustucas (care în 

grecesce. însemncză mustăciosi). Dupe mai multe întrebări glu- 

meţe,: Domna allânăii că tatălii meii e flăcăii, îi spune că ar 

face. bine s&:se însore; apoi fără lunzi comentarii, îi propuse 

(1) Pe atuncea. toţi tinerii umbla călare: acesta cra moda cea mare 

şi Lo(I se întreceaii care, de care st aibă cal mal buul şi șele ma! lux6se, 

Numai hoterii însurați umblaă în trăsuil ci femeile' lord, * Sâra, pe tum- 
puli preumblăril Ja Copoi, era o adevărată petierere vederea caracola- 

delorii cu care se întreceati cavalerii 
fa
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să in o fată din haremulă ei, assigurându-lii că cu acesta va 
căpăta nu numai favorile domnescă : și protecțiunea ei, dar totii 
o-dată o onestă și duiosă îngrijitore pentru mustăţile sale. De 

_0 cam dală, timiditatea nu-lii lăsa să se pronunţe calegoriciă : 
dise numai, cu aerii respeecluosii, că ar dori să împlinâscă do- 
rința M, Sale, daca ar sci că în frumosa turmă de fete ce ea 
palronâză ar găsi o inimă „care să se potrivâscă Cu a sa. Dar 
în intervalulii convorbirei, Latălti meii nu încet de Âşi în- 
dreptă privirile asupra 'droei de fete ce ave înaintea sa. 
'Domna- aluncea strigă ca una din fete să se apropie : înaintă 

una din ele ; îi făcu o: “întrebare fără importanţă, mai multii 
pentru ca so facă a vorbi, apoi îi fără deutnii cu pretoxtit” de 
a-i aduce o batistă. 
“Pe când fala se depăria, Domna, observândii că tatălă mei . 

o! lixase cu privirile și că, dipe ce plecase, | se uita lungi la, 
ci, îl întrebă : nu cum va i-ar conveni ? “Tatăl meii răspunse 
cam îngitimală, dar. din puţinele sale vorbe, M. Sale Domnei 
ia plăcută a conchide la o afirmaţiune ; iar când futa se” în-. 
torse cu batista, Domna' o întrebă dacă-i place mustăţile ju- 
nelui 'ce' era; înaintea, ei. " Amândoui tinerii: se uitară unulii la 
altulii roșindu se la faţă. Atunci Dâmna făcii semnii fetelorii 
s6 se apropie, slrigându și pe Vodă, care se uita pe o ferâstră 
în fandulii salonului, și cu voce solemnă anunţă că Frossa 
Sshina este logodită cu serdarulii Sion. | 

Vodă atuncea felicită pe tineri şi le urâză viață fericită ; - 
jar tatălui mei îi spuse că fata se trage dintr”o nobilă familie 
constantinopolitană, că latălii ei a muti ca "martiri pentru 
patrie și liberi tate (1), şi că, pe lângă dota domnâscă obiș- 
nuită, ginerele - va mai căpăta înaintare la rangii și la func- 
țiune. ” 

“ (1) Tatăiă mamel .mele, Geurge Schina, fusese unulă din fundatorii 
- Eteriei faimose ce avea de scopii liberarea Greciloră şi gonirea 'Turciloră 
din Europa. Descoperindu-se firete acesteI conjuraţiuul, elă fu prinsă, îm- 
preună 'ca alți 3) de conso'ţi şi decapit: tii pe piaţa numită At-meidan; 
la 1816.
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II. 

Cu acestă narațiune. amii voii, nu numai să vorbescii de- 

spre. origina „maicci mele, dar să și arătii mo'luti originalii cu 

care se măritaii fetele or fane pe care Domnele grece le. adu- 

ceaii din! Constântinopole. E inutili de a mai spune, pole, că 

după aceea “tatăl meii avi ordinii s6 prânzâscii în tote dilele 

la masa domnescă, alătură. „cu promissa sa,. pe care, în ade- 

vării, cu cât o cunoscca mai bine şi mai de aprope, cu atâta 

se felicila că a dati peste o bună parle pentru fericirea viței 

sale. Inutilă iarăşi, este, „pote, dea. mai spune că Vodă, voindii 

a înainta pe tatăl meii în „vangă, i-a oferiti să-lii facă Bană 

sanii Spătară ; consultându-se însă cu mirâsa,. şi acâsta, avândii 

în vedere că cu asâmenea ranguri trebuia să intre în proti- 
“pendadă. şi prin urmare trebuia ca, pe lângă cheltuiala îghe- 

moniee nului, să- ȘI lase barba, Va conjuratii să se mulțămescă 

cu Pă ihiirnicia, care se representa 'destulii de frumosi prin în- 

făţișar ea 'bătătore Ta ochi a mustăţilorii sale. 

Logodna viilorei mele mame a fostii de buni auguiră pen- 

tru hâremulii Domnei. In Dumineea următore unii altii „Diacă 
de, Visterie, Ion CGuza „lată viitorului Domni torii, sub care e s'a 

făcutii Unire ca), se Jogodi . cu o altă fată; și aș șa, totii într'o di, 

Sai. celebratii cu “paradă mare domnâscă,. nunțile ambelorii 

fee venite toti pe o corabie din. Țarigradii, nași fiindu-le 

Beizad6 Iorgu Suţu. cu, 0 soră a sa, fii ai Domnitorului. Apoi 

ambilorii miri „ pe lângă caftanele de înaintare în rangă, dân- 
du-le și funcțiunile promise în distrietnlăi Fălcinlui, Cuza se 
[ăcă Ispravnicit arii tatălii mei Sumeoșii (Cassierii), dură 
care pleeară .amendoui casă se bucure de fericirea con- 
jugală:. | Da
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IV. 

Nu tărditi însă veniră. evenimentele de ln 1821, cari suluseră 

ț6ra înlrunii Teta de anarchie. Vodă. Şuţn, când Eteriştii . aii, 
rădicatii stindardul revoltei ucidândii pe: 'Tareii din Iaşi si din 

Galaţi, neavând curagiulii a se pronunţa. nici în favorea Gre: 

cilorii- pentru .cari. av îi fostii cu inima, nici în favorea 'Turei- 

lori pe cari: .crodea că o să-i nimicâscă: Grecii ajutaţi: de 

Museali, — vădândii că Principele Cantacuzino, fostii generalii: în 

armata russâscă, venia să se pue în captilii revoluțiunii, — elii, 

ca unuli ce nu era nici omii de. luptă, a'socolitii că este. miti 

prudentii a părăsi tronulii și a se retrage în Russia.. 

“Turcii venindii în mare numără, aii distrusti mai întâi pe 

coi 200 eteriști cari se fortificase în Galaţi, apoi ati inaintat 

spre Iași, unde domnia, ca locotenentii ali lui Cantacuzino, 

"unii grecii deșuchiatii. numiții Pentedeca. Atuncea, se înţelege, 

că toți grecii. din tote unghiurile, tineri : sati: bătrâni, căuta să 

se ascundă și în găuri de şerpi; iar administraţiunea generală 

a țărei căduse în paralisia cea mai mare. Boierii cei mai mari 

fugiseră peste hotar ; iar cei. mai: mică, remâindii. fără cârmă, 

orbecaii. înte'o parte saii. întralta. Funcţionarii părăsiseră po- 

sturile lorii. Tatălii meii lissă Cassieria. sa în .plala Domnului 

și se trase la lași. Aicea se aflaii încă resturi din 6menii Cur- 

ţii lui Vodă Suţu ;. chiar. unulii, din ministrii sei, Postelniculii 

Rizu, (care se. numia și Nerulosii) se învertia printre Etoriști, 
ca unulii care avea simpatii adevărate pentru causa grecăscăs 

decisii însă a trece peste: Prutii lu cea din urmă extremitate. 
Uni fate ali mamei. mele, Cupariulii Iancu Schina, . căsă- 

“torită și aședatii mai de multii in Bassarabia, afiliati şi elii cu 

causa grecâscă, se afla veniti în lași. Când se vădii că 'Purcii 

se apropie, maică-mea cu lacrime amare, ceri ca. să trâcă în 
Bassarabia. Tatăl meii, care nu simpalisa. cu Grecii, nu prea 

"voia s'o lasse; dar în. cele din 'urmă n'o putii ţinea şi o în-
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credință fratelui ci, ca să trâcă dincolo. Plecarea însă, din di- 
ferite cause, și mai alesii din aceca că Eteriştii voiuii s6 îm- 
pedice emigraţiunea, întărdiă ; astii-felii că, când a pututii să: 
plece, drumulii Vaii găsită cu totul îmbulditi, mai alesii de: 
mişcările Eteriştilorii. Acestia, văqendii că nu se polii măsura 
cu numărulii celă mare ali 'Tureilorii, începuseră a părăsi Iașii 
şi a se retrage în diferite, direcţiuni. Corpulii. care se numia 
Legiunea: sacră (izprs hâpnc), şi care rămăsese în urmă, i își 
luase de missiune 'ca, în retragerea sa, să protâzi pe conaţio- 
nali Greci ce voiaii. să wâcă peste 'Prutii. Mai întâiti avusese 

"hărţuiri cu 'Tureii la Stânca, moșia Rosnovanului, care vine la 
jumătate cale intre Iași și Sculeni, apoi la podulii de pe Jijia, 
ce este între Stânca; și Prută; în ccle din urmă chiar la Scu- 
Jeni, unde era vama și podulii de trecitore, i 

V. 

Trecerea se ficea cu anevofe, fiindii-că cra prea multă lume 
ce voia să se serve.de miculii podă ce făcea - serviţiuli. “Po- 
dulii nu era stabili: compusii din nisce: grinci puse pe șăici, 

“putea primi. pe elit de cât 50-—60 persone si cra lrasii 
inte: urii scripete, pe. unii: odgonii fixată: pe ambele maluri 
ale riului; apoi apa fiindă forte mare și riulit largă, se perdea 
forte multi timpii până să mârgă și să se întoreă. 

O di întrâgă aprope a trebuitii să psleple biată maică-mea, 
in anxielatea cea mai mare, până s€-i vie 16ndulii. Groza era 
cu atâtii mai mare, că bătălia. Etecistiloră cu 'Lurcii -se urmu 
cu neinlrorupere, și glonțele șueraii pe la urechile mulţimei ce 
voia să se vadă pe malul de dincolo ; acâsta 's'a făcută mai 
înfiorătâre când s'a vădutii că bombele Lunuriloră lurcesci lrans- 
formase in ruine puţinele case ce eraii i pe malulii drepti ală 
Prutului, 

- 
Eteriștii sub. comanda lui Atanasie și a lui Condu- Ipirotuliă, 

„plecuse din laşi în- numării de o mie și mai bine. Dar mulţi 
-din aceștia vădendă că 'Turcir: ce-i urmăriaii aveati 6,000 .de
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infanterie și 200 de: cavalerie, și că prin urmare persislenţa 

de.a se hate (mai, alesă în câmpi deschisi) era o încăpăţi- 

„nare nebunâscă, ati; găsilii mat prudentii să se; strecâre. peste 

Prută pintre emigranții cei l-alţi. Remâindii în. cele din urmă 

numai 485 credincioși. jurământului 'lorii, se forlificară, în. Șan- 

„țură și suportară sorta . maeliriului, luptându-se cu fanatismil 

„pană ȘI -ati găsit -mortea, omorindii însă şi, că Tureiloră peste 

2,000. de âmeni.. 

La celii din urmă transportă alti nodului venise > venâulii macel 

mele. Spaima era mai teribilă de cât tot-d'a-una în momen- 

tele acelea ; căci Turcii bătea, eu tunurile, cele din urmă 

şanţuri în care se adăpostiaii Grecii, şi ghiulelele lorii se în- 

dreplaă chiarii asupra podului. Unii momentii fatală a voit 

aluncea ca o ghiulea, rătăcită pote, șă nemerescă dreptii în 

„odgonulii pe care se trăge a; podulii, şi drepti în mijlocul Pru- 

„tului. Podulii, mânatii: de apele, rapeţi ale riului, apucă la, vale 

_înverlindu-se, cu: o răpejune verliginosă, și isbindu-se când de 

„unii .malii, când de altulă.  Pâte ori-cine să:și închipuiască, ți- 

„petele și. spaima. tuturora, și mai alesii. a femeilorii.; In; line, 

dupe unii 'percursii de mai bine de vreti. ore, podul. “fu apu- 

cati şi trasi la mată. de, locuitori. unui, salii bassarabianii ; Şi 

ast-felă, ca. prin minune, ai putut, scăpa cei, ce se, alla, „PO 

el, expuși Ja o peire. sigură. Acea, catastrofă, de nalură. a în 

fiora şi a spăimânta bărbaţii cei, mai. curagioși, pentru, feinel 

a fostii teribilă =: unele aii leşinatii, altele, „S'aii., essaltali până 

la nebunie, iar. maică- mea a cădulii înt” urii felii de prostiră- - 

„ţinue, din care, nu 5 Sa pulutii, rădica de câL a doua. di prin în- 

prijirile unorii bătrâne. caritabile din satulă unde, 5 a prinsă, pluta. 

... d ba .. a NE pă 

II aa 

“După restabilirea - “juererilori, şi după. venirea Ja domnie. a 

ui, loniţă Sturza, primulii domnii pămenteanii după, domnia de 

„unii secol. și jumătate a. Fanariotiloră,; tatăl mei a fostii nu=.. 

mită ispravnici la Herţa, care .pe atunci - forma, unii judeţ: 
,
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“micii la nordulii Moldovei. -- Maică- mea - simțindu-se aprope de 
“a nasce,'a “plecati să mârgă la Cernăuţi ;. dar când să trâcă 
“granița la vama de la Mamor niţa, a fostii apucută: de durerile 
'facerei. N'a: fostii chipiti'a merge înainte, mai departe. Abia a a 
“fostii “timpii să vie o babă din: apropiere ca să o ussisle ; 
“cum: din norocire era 'cu o trăsură mare cu coverlirii, echilu 
i-a'.servilii do :cameră și: de palii, și în (iuu de 22 Mai 1822, 

„pe la ameqă- -di, amii veniLi pe lumea acdsta, în: care trăescii 
„până « aștă, Qi când scrii coste râL. duri, 

ripu 

pi Pi 
A ai E: . pr 

“Tatălă meu vădândă ci familia-i se impovârâză, se grăbesce 
“a părăsi cariera scrviţiilorii publice spre a se da la agricultură. 
“Partea de, moșie ce X-a: veniti. moștenire de la părinţi, situată 
pe valea Hirsovei,! la“ distanță de O'oră- de la! 'Valea Racovei, 

"era înţelenită! și coperită de păduri seculare cari nu aduceaii 
“nică unii venitii. 'Trebuia dar 'să pună mullă muncă și stăruință 
_ca'să deschidă locuri de cultură. Spre a ajunge : la acesta, a 
- trebuită să “călătorească! și spre 'ransilvania - “pentru ca să- -ȘI 
aducă! ceva 6meni: “găsind acolo vre 6 patrui-deci de familii, 

„gata de a: emigra: din causa” unei: „mari lipse de: bucate, le 
aduse la moșia sa spre a funda: Satul Hirsova, care esşistă 
şi până “astă- qi. Până 'să- Și facă însă -la Hirşova' 'o aşedare, 
a Tuatiă în arendă o moșie în apropiere, numită - Laza, pro- 
 prielate a ' unei monastiri grecesci. : Acolo aședându-ne  fa- 
“milia, amiă petrecuti 6 'copilărie forte. durerosă : nu scii de 
-ce bolă amii fostii coprinsii, dar înainte de trei ani n'amii 
pututii vorbi, și pe picire nu m'amii putută ținea de cât în 
anul alit cincilea. La |âră 'lipsindi medicii, eramii dată pe 
mâna Yracilor și a babelori, de mă căutat după manierele 
lorii tradiţionale : unele mă duceuii pe la biserici, unde mă 

"puneaii josă “pentru, ca să pășescă popa (când - oficia liturgia) 
peste corpulă mei. De și nu puteamiă vorbi, dar când vedeamii 
că: Popa mă încăleca, țipamiă "câ din gură de șarpe. Alte bahe
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iarăși mă purlaii în dori de diuă pe la nisce şipote de isvore, 

unde mă desbrăcaii şi mă slropiaii cu apă neincepută în mo- 
mentulii când se arătaii primele rade solare ; și numai sfântulii 
sore a vidulii înfiorările mele și a auqitii ţipetele și răcnetele 

„ce eșiaii din pura mea! Până a nu putea umbla, mă purtati 

„cu.unii, căruţii: pe care-lii (răgeaii nisce . băfeţi.. din. țigănimea 

„n6stră :. avemii patru "strengari de .câte 40—12. ani cărora -le 
ordonami în cotro să mă ducă şi cât:să mă porte. Imi piăcea 
să mo vădii dusii departe de casă, și chiar afară diu: satii, la 

„câmpii ;. și țigănușii trebuia. să mă ducă, căcă:de cuteza să nu 

“mă asculte,- eraii pedepsiţi de. Vătafulă curţii. .O dată mi-a 

“xenilii fantasia' ca <5.punii 6 înhrme la căruțulii meii .nisce 

ani. Așa. dar 'amii. poruncitii jiganilorii :mei ca să facă ha- 

- muri de: cânepă. sălbatică, sai :de funii de. teii, şi;să înhame 

pateu” lătrători la -rote, în: tocmai cum. se înhăma. caii Ja; lră- 

-sură lutei când se ducea. Ja: Vasluiii. -Băreţii. și aii „pusi totă 

silinţa” ca :să- mi. satisfacă. gustulii ; dar fiindii-că nu ; eraii .hă- 

: murati, unulă. din..€ă a :rugatii. pe, tatălii..seii, care era vizitiii, 

„de-a: venitii şi le a ajulatii ca să încropâscă harnașamentulii. 
_După acesta. cu :vai nevoie -aii adusii patru: câni,. trăgendu-ă 

de gâlii și de codă, și k-aii băgalii în hamuri. Sa suită unii 

- băiatii pe capră, ca de acolo:să mâie cânii, cu tote că hățuri 

: nu aveati. Nu ,voiaii. bieţii. lălrători: să tragă, nefiindii deprinşi 
“s&rmanii cu. asemenea serviţiii ;. dar, după porunca mea,:pu- 

nându-se să-i bată:cu nuele și să-i: tragă. de: urechi, aii înce- . 

-putii cu: încetulii a se deprinde a merge dupe sforile care-i 

țincaii legaţi.- A doua și a treia di repetându-se . aceste. exer- 

„ciţii, canii.s'aii fosti datii pe :brasdă -şi mergeaii binișorii, în 

: cât ocoliamii tâtă curtea și trăgeamii la scară, unde, când mă 

- opriamii, cânii se „puneaii josii și; găfătaii. cu limbele scos, 
„ Acesta îmi făcea o plăcere. nespusă ; de aceca diceami să le 
„dea mămăligă multă. şi:apă de băutii, ceea ce se. essecula nu- 

„mal, de CA
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VII. 

"Părinţii mei, vădendii jocurile acestea, făccaii : mare: huzii, 
plăcendu-le să vadă că, nepultineiosii. cum eramii de:piciorc, 

“sciamit să-mi consolezii infirmitatea. Intro: di însă, ami păţilo 

răi, eşindii: cu căruţulii afară din curte, amii cerulii să mă 
:ducă la 'arie.: Drumul se făcea pe lângă muchia unui: dealii 

care avea'0 coslă forte răpede, presărată cu buturu ugi. de ră- 

'dăcint! uscate, cu bolovani! şi cu mărăcini ghimpoşi.. Eată că 

ca năprasna, so rădică. unii: măgari .care dorinise: tologilii până 

atuncea în pulbere pe: drumii ; :la vederea urechiatului,: lătră- 

“torii mei se sperie; cârmescii. la slânga spre vale; căruţuli 

se restornă ; : eiă, cădendăi, mă ducii de-a berbeleaculii, isbin- 

“du-mă când de o buturugă, când deo pâtră, când de unii 

-mărăcine, pănă în fine m'amii opriti de vale  strivitii, plini de 
“singe: și în: nesimţire. Oamenii de la arie vădendă catastrofa, 
“alârgă, mă ridică și mă ducii acasă! lepinață şi fără semne 
-de viață. - * | Di 
Ain în templare se. pripăşise la noi unii: grecii - Lătrântiş. cure 
sa băgatii: ehelarii în curte la tatălă: meti.: Acela iessercituse 
“messeria de girahă (așa'se chiamă in Orientii hirurgii empi- 
-vici sai praeliciani, în' Macedonia de unde venise)... Fuiti în- 
“eredinţală  îngrijirilori lai, care, vădându -mă, assigură că nu va 
“fi nimica. Intru” adevăr, după diverse băi și massagiuri, la 
săplămâna, nu numai că reveniiii la vieţă și mă simțilii . bine, 
dar,'0, minune: a minuniloră ! mă ridicaiti singură în piciore! 

-Nu potii uita bucuria ce amii simţilii: când ami. vădutii că 
polii face aceea ce alți copii, cu patru ani mai mică, puteai” 

"face, eii. care mă credeamii ologii şi:fără speranță de a mă 
ridica ! Strigamii cât însă ţinea gura: «Tată! mamă! umblu!... 
vedeţi... amii piciore... sunt omii... ami să fiii bărbat! 

Bucuria în casa nostră a fostii mare: mama, lata, fratele, 
surorile cele mal mică, omenii casei, când me  vedcati în pi-
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ciore își făceaii cruce, mă sărulaă,. mă pipăiaii, videaă, pân- 
geaii, jucaii,.., nu scinii ce s8 mai facă şi ce să-mi mai dică ! 
iar sâra a fostii adusti popa de la biserică, pentru ca să ci- 
tEscă ună pacraclisii, spre a mulțămi lui Dumnedeii: pentru” mi- 
racul6sa' mea vindecare. La acâstă ceremonie, eii "assistamii 
culcalii în așternutulii mei, căcă atâta de multii umblasemii în 
cât mă simţisemii ostenilii. Ascultândii psalmodiile popei, și ale 
Psaltului, ş și uităudu- -mă la: toți ai casei cum: făceaii la cruci, 
(căci, pe lângă 'af: familiei, assistaă. și tote slugile), somnulii 

începu a-mi păinjini ochii: din ce în ce simţiami că se închidii, 

şi din ce în' ce vedeamii mai mică lucr urile și Gmenii: 'din cas să 

la facerea metaniilorii, părea că 'se mai mărescii ceva, dar apoi 
îi văduiti iarăși micşorându-se, și ajungândii în fine așa, de 

“mică, în cât-îi perduii din ochi. Se înțelege că adorniisernii. 

Te 

După acesti: evenimentii, -însemnatii în: copilăria mea, namii 
mai voilii. 56 fiii trasii cu căruţulii : locomoţiunca aceea o con- 

sideramii ca de rii augurii. Cereamii ca să mergii călare ; dar 

fiindiă-că mi se observa, și cu drepta envântă, că la versta de 

cinci ani nași putea să mă ţinii pe calii fără să cadii, încă- 

lecamii pe grumajiă celoriii patru țigăinuși ce-mi eraii daţi spre 

servicii ; şi. în curândii 'ajunsesemii : a-mi ţinea a atâtii: de bine 
'cchilibrulă, în cât nu mat aveamii: nevoie a mă ținea de chica 

„lorii, ci luasmii câte o nuia pe: care o învârliumii 'surugiesce și 

'Joviamii în celii pe care incălecamii cu tote puterile; apoi când 
îl vedeamii că: plânge, rideamii până nu mai puleamii. Tatăl 

:mcii: însă vădendii. înu'o qi: ucestii osserciţiii, i mă chemă în 

casă, şi înri spuse să nu mai batii așa băieţii, căci - ei sunt 

Omeni iar nu vite; spre a' mă convinge, îmi celi intro cavle 

câte va maxime de morală precum : «Nu face ultuia' ceea ce 

ție nu-ți. place. Fă bine, iar nică o-dată rii. lubesce pe apro- 

pele tăi ca pe tine insu-ţi.» Apoi spre a mă: convinge că bă- 

„laia €. lucru răi, și că lovitură face durere și. uslurime, îmi
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trase o vargă bună pe partea: de. 'nderăptii care nu se. prea 
chiamă pe nume, ceea ce mă făcu să țipii și să plângi cu la- 
crimă fer binţi. După acâsta n amii mai rădicatii verga, sait bă 
(ul, asupra. |ig zănușilorii mei, nici n'amii mal voilii să-i înca- 

lecii, ci puindu-le. nisee stori la guri în formă .de hăţuti, îi 
Inamii la gână, și-i făceumii să. mergă în trâpădii și în fuga 
mare. după cât mă. ţineaii.și pe mine piciorele. 

Tatăl rheii, în fine, observândii iresistibila plăcere ce aveam 
pentru călărie, mă dete pe mâna lui Chir Dumiteu greculii, che- 
larulă nostru, -ca să mă, puc. pe;unulă din caii cet mai bă- 
trâni și mai blândă ce eraii în grajdii. La începută, chir Du: 
mitru, de frică să nu cadii, .mă, loga cu nisce șiștori pe. șeca, 
și ast- felii -mă purta prin curte. După. patra cinci 'lecţiuni de 
ecuitaţiune, î însă, deelaraiii că nu. mai simiii nevoia. de:a fi le- 
galii, numai să potrivâscă scările dupe picidrele mele. ca să 
mă sprijini în ele. Făci esperiența Chir Dumitru, și se con- 
vinse că-mi ţinii echilibrulii chiăr fără să mă ţinii de oblâneult 
șelei. Până în două trei dile după acesta, puluiii chiar să con- 
ducii cii însumi calul, mergândă de. la. grajdiii până la seară, 
în aclamaţiunile. luturorii din. casă, 

X. 

„Into dimincţă, pe când dormiamă încă, m'a' luati. Dădaca 
în braţe şi :m'a, trecuti în, camera de alături. Acolo. mamii 
simțită striusii de nasii : forte supăratii, amii începulii a scânci, 
“gata de a plânge Și a: ţipa, dar deschiqendii ochii și vă&dendii 
că aceea .ce mă. stringea de nasii era mama care: mă săruta 
cu dragoste,. m'amiă seulatii” și ami. întrebatii de ce mi-ati 
stricalii somnul 2 

— Mergemiă cu caii, dice mama, Scolă-te de te spalii și le 
îmbracă. E 

Mai. plăcută. surprindere nu putea fi pentru 1 mine, Rindii- -că 
trăsura şi caii îmi făcea o plăcere nespusă, Forte răpede fuiiă 
gala. Eșiiti îndată afară, .și avuncea Văduiii resărirea  sorelui,
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Primele lui rade cari se via de dupe unii dslă, nu seiii de 
ce, mă uimiră: Pentru prima oră ochii mei se 'vedeaii loviți 

de aşa speelacolii. Sami cu. ochii fixaţă și cu gura ciiscată de 

mă uilamii la sore, aşa că nici băgasemii de semă, că tră- 

sura lrăsese la: scară. Atuneca 'veni tatăl „mcii Și, "xvăden- 

du-mă în extasii, îmi dice :' ellei, nătărăule, “unde te. uiţi ? 

haide !: Ocă  ţă- -e 'somnit ? întoree- te, de te culcă daca „nu 

mergi. > 
Ne urcarămi. în “trăsură, tată mii, mama şi că. Se înhămase 

patru căi la rote, pe care: ă mâna  vizitiulei de: pe capră, 'și'pa- 

tru înainte, cu unii surugiii călare. Eramii eu rădvanulii celii 

mare, care li primise! mama de zestre de la: Dâmna lui Vodă 

Suţu: o trăsură spendurată, prin nisce curele. grose de piele, 

de 'nisce arcuri massive de: ferii, îmbrăcată cu mătase și văp-: 

şilă cu uleiii de culore galbenă, aşa că părea a fi aurită. 

Multii timpi îneă dupe plecare, ei mă totii uilamii la sore şi 

eramii așa de aiuritii, în cât tată-meii m'a apucalii iarăși de 

nasii, ca să mă facă să mă uiti la elii. 

*— Unde te uiţi aȘa lungii, mătărăule ? Ni e mai văqulii d6- 

lurile astea ? a | o 
-— ME nitamti la sore. „Nică 0- -dată nu Pamăi văi așa de 

frumosti. Cine a, făcut sorele, tală? - 

— 'Totă acelii ce-a făculii şi pămentulă, şi tote cele de. pe 

faţa” pămentului : Dumnedeii ! | 

"Apoi începuiii a face unii interogatorii neîntreruptii: unde 

șede Dumnedeii ? ce. felii 0? cine Pa văduti ? cum de, mișcă 

el sorele şi luna ? şi câte și mai câte! ! 

Vădendii că în urma “nosuă veniaili mai „multe căruțe, cu 

femei. și copii 'din salii, pe. cară mai multi saii mai piţină îi 

cunosceainii, amii întrebalii.: de ce se ținii de noi? 

— Fiindii- că “mergii totii acolo, unde ne ducemii : şi noi, disco 

lata. Asti: QI este serbătorea Sfinţilor Impărați : se face hramii 

la Monastirea Floresci, acolo unde ne ducemii. Aveinii. să ve- 

demii și să sărulitmii icona făcăoie de minuni a Maieci Dom. 

nului, pentu ca st nc dea stinălate și viGţă. lungă. 

După ce trecurănmit gîrla și lancea lacovei, trebuca să ur-
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cămi unii deal forte înaltii și răpede, învălitii cu o pădure 
de copaci forie groși, pe cari sburaii,. pe lângă - felurite. pă- 
seri,. și nisce alte animale. în forma pisicilorii, mici, cu codile 
tufâse și forte drăgălaşe, cari mi sa spusă că so chiamă ve- 
veriţe. Cereami ca să pue pe vizitiii st- mi prindă “una. Dar 
fiindii- -că vizitiii crai ocupați cu caii, mi sa rospunsii că nu 
se pote. Pofta mea însă era aşa de mare, că m! amii pusă pe 
plâns, și nu nvamii potolitii de cât după ce ma încredinţată 
mama că, veverițele muşcă văii și că, după. ce le prinde omulii, 
se prefacii în vircolaci cari mănâncă sorele şi luna. Atuncea 
insă m "ami, pusi să întrebii : de ce. sunt pe pământii văi și 
deluri ? Cine le-a făculii ?. pentru ce? și alle de acestea, între- 
bări la cari Latălăi mei respundea, cam | alene,  fiindii.. ocu- 

„pată cu mersulii cailorii Și cu impedic atulă rotelori la, Yale, 

XI. 

Ajunserămii la . Florescă tocniat cână trăgea clopotele de i- 
turgie. Era mii de omeni şi sule de trăsuri de totii, felul. 
Abia resbirămii. în biserică, căci eraii o mulțime de boieri cu 
'cocone și țerani cu [Grance, 'Tatălii mei „cu maică-mea fură 
poftiţi în strane, .la locuri de. ohore.. Ei, cam ghennilă lângă 
piciorele mamei, pe pragulii “strane, ascultândii cântările 
pepiloriă și ale cântărețilorii, ami adormită ca ună fericiLii, 
pentru ca S&-imă „tinplineseă somnulii „ce . perdusemii de qi- 
min6ţă. 
„La. ora eșirei din biserică deştsptându-i -D16, mesei cu tata și cu mama la FEgumenulii. Acolo era o sală mare, plină de boieri și de eoedne, care se regalaii cu dulceţa tradițională, 
Tatălii mei, vechii cunoscu-'ii ali Egumenului, sărutându-i 
mâna îi presentă pe maică-mea, de a căreia cunoscință. se pări torte voiosii, fiindi-că . elă fusese. amicii ali tatălui ej. Pe nine, Egumenulă: mă bine-cuv ântă, iar când vădă că Ja în- trebările lui respundenii în limba  nemurilre a deiloriă gre-
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desci, remase încântatii, mă puse pe genuclii și mă sărută cu 

dragoste. | 

Pe' la am€qă:di urmă, prânqalii, servită la o “masă întinsă 

sub unii umbrarii de frunze făcutit în faţa, Bisericei, 'sub care 

încăpeaii 'poste o sulă de persone. Două alte mese întinse de: 9 

parte și de alta .a bisericei pe nisce scândură, albe, josii "pe 

eră “verde, eraii pentru ca să rogaloze poporulii de re ndii, 

care. căpăta câte unii felii de bucale şi o olă de vină. După 

mâncare, ne -retraserămii într'o cameră, unde părintele Egu- 

menulii ne a oferiti o. ospitalitate particulară şi mai cordială 

46 câl la altă lume. In deseră mai.totă lumea i plecalii ; ră nu- 

Inn familia nostră fu reţinulă până. a doua, qi de amabilita- 

tea. bunului Eg gumenii, a căuta ligură. rumosă şi imposantă 

pare că şi acuma îmi stă inlipărită, în memoric. Bietul pă- 

trânii nu încetu de u întecba pe miuica- -mea, despre sorta [ră- 

țilorii. și a surorilorii sale, despre venirea ei in Moldova, despre 

căsătoria și vidța eX. Aceste - subiecte craii forte interesante 

pentru elii, ca unulii care purta încă vie suvenire şi adora- 

țiune peniru tatăl ei, despre a căruia morte lăcrăma şi suspina 

mai tare de cât maică-mea. 

A doua qi după ce. luarămii unii, dejunii copiosii, pre când 

așteptamii să.ne vie trăsura ca s€& plecănmii, . bunulii E gumenii 

dărui tatălui meii o giubea frumosă de, samurii, mamei mele 

unii șali bogatii, de Persia, iar mic, aflândii că-mi placă caii, 

îmi dete “unii căluţii mititelii, de o frumuseţe nedescriptibilă : 

şargii, cu' coma” și coda negre, gâtulii grosi. și încordatii, TO- 

tundii la corpă ca: unii «pepene. Când Tamil. vădutii, m “ami 

„uimită, totii așa de tare ca în ajunii de răsărirea  szeiui ; apoi 

nvamii: apropialii de elă și amii cerulii ca, să-i aplece capulii 

pentru ca să-i. sărutii ochii şi să i. desmierdii urechile ; și nu 
= 

sciii, nici -eredii. eii să [i sărutal i și să fi desmierdatii TDAĂ. cu 

dragoste pe. prima amantă ce mi a. fostii dalii să întâlnescii în 

furia linereţei mele. Acesti, dobilocii în adevăr m ku făcută să 

gustii cele întâi mulțămiri. în, vicţă. Ii încălecamii în, vote Qi 

lele de două oră, însoţilii de câte doui din cei pala adiutanță 

negri ce aveamii, cari alerzuii g ză făinii, după umbletalii calului,
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ținând | fie-care câte o până de la căpăstrulii ce purta de de- 

subtulii frâului, de frică ca să nu scape și să apuce peste 

câmpii. După ce însă mă convinseiii despre blândeţeu și înţe- 

Ispeiunea ' dobitocului, care părea că-mi gicesce gustulii și 

mergea mai tare sati mai. încetii după cum mișcamii dirlogii 

saii îi spuncamii din gură, n'a mai fostii trebuinţă de precau- 

iuni: mergeamii singurii, fără nici unii însoțitorii, la: arie, la 
vie, la livadă, la 'bostănărie; în tote părţile. De aceca și afec- 

jiunca mea pentru: acestii dobilocii era așa de mare, în cât 

nu sc putea să trecă o 'oră, fără să mergit să-lii vodă, du- 

cându-Y tot-Wauna câte ceva bunii de mâncare, sărutiuidu-lă, 

desmerdându li și îngrijiudiă ca totii-d'uii una să aibă [inti de 

celii mai buniă și grăunțe de cele mai curate şi mai suculente: 

Cereamii să-mi mule patul chiar: în grajdiii, “ca să dormii: 

lângă, densulii, dar ori și câL! ramii: “dragul Nendcăi; maică- 

mea n a voilă să consimţă a- mi fuce acestă, poti. 

, 

XII, 

Dar “eată că într'una din dile. tatăl meii, întoreându-se. de 

_la Taşă, vine însoţilii de unii individii, care a cam pusii capătii 

sburdălniciiloriă mele nemă&surale” şi poflelorii mele de jocheiii: 

Acssla era Gospodin Arseni, care trebuia să mă pună la carle, - 
să înv dţii russesce și franţuzesce, limbi ce erati la modă fiind-că 
veniseră “Ruşii în (6ră. Ce uritii era Gospodin Avseni!: Era roşu 
la faţă, rasii peste totii, cu 'ochi galbeni şi mici înfundaţi: în 
capului luă celii cât Dania, gura strânsă de păre a că nare 
buze, far unit nasii așa de mare și borcănosii, cum nu :maţ 
vedusemii. In qiua dântciii mi a datii mie şi la cele două su- 
rori ce veniaii după mine, nohotii şi stafide negre ce purta în 
buzunarii ; și numai cât ne a arătată - cărţile pe care trebuea 

„s6 îuvăţămii. Aceste erai două: unii abeecdariii francesti și 
unulă russescii, dar nu simănaii nici de cum cu alfavitarulăi, 
care mi-lă arăta mama câte o-dată : mi se păreaii literele mat 
prostii făcute și mai urile. Ei, în adevării, aveamii predilecţiune 
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pentru limba grecescă, Când, la etatea det trei ani, mi s'a de- 
slegatiă limba, vorbiamu și grecesce și românesce în erfecțiune : 

de și nu putusemii vorbi până aluncea, urechile mele se de- 

prinsese cu sunetele şi cu vorbele acestorii limbi, pe care le 

audiamă împrejurulii meii mere; căci. pe când totă lumea în 

casă. vorbia limba, romănescă, mama și dadaca, cari mă Xn- 
biaii și: mă. desmierdaii, mai multii îmi “Voibiali grecesce, $ și, 

simultaneiă ami. învățată ambele: limbi. ApoX grecâsca chiar! 

. atuncea îmi fusese de folosii : acesta făcuse pe Egumenuliă” 

de. la Floresci. "de-mi dete caluli celii minunată, deliciul 

„vișurilorii mele de ccpilă. a a 
| Dascălulă . nostru era  museală, dar vorbia puţinii şi româ-. 

nesce, fiindii-că essercitase messeria acesta, vre-o dece any: în; 
Băssarabia, unde. a' avutii a. face cu “Moldovenii. „Câte- -va “ile, 

nu ne-a. pusă la carte, mărginindu- -se numai a ne “învăța câte” 

10— 15 cuvinte russesci pe qi. Intre aceste essereiţii, vădândă, 
că totă- d'a- -una la masă cerea usturoiăă, într'o qi Pamă, între- 

bată cum se, “chiamă franțuzesce, acestă plantă ; ; după” ce. ne: a 

spus'o, lamă! mai. întrebatii : dar russesce ? Cand ne spuse că, 
se chiamă, ciasnocii, nu sciti de ce ni sa părută aşa de cu-, 

riosii, că toţi am începutii ' a ride ; Yar că amii opinatii că lui 

trebue să-i qicemii Gospodin Ciasnocii, ceea ce Ta făcutii și 

pe dânsulă de o-cam-dată a ride, Când a vădutii însă că a 

doua, di și a treia di slugile din casă; îl numiaii Gospodin 

Ciasnocii, forte multii s'a supăratii dascălulii nostru și s'a plânsă 

tatălui meii, care a fostii nevoitii să dea poruncă strașnică ca 

să înceleze de a- -lă mai numi asl- fel. 

  

. 2
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XIII. : 

. Într'o di ne. pomenirămii că "vine la noi Ocolașulă (0). 'de pe 
Racova, însoţitii de vre-o duoi ofițeiă Tuși. “Acestia | eraii ur- 

mați de vee-o- sută de Cazaci călări, cari însă s'aii opritii, la 

portă.. Spre a se pulea. înțelege mai . bine cu ofițerii, "Oeola- 

şulii nostru "venise să roge pe Gospodin Arseni ca să-i serve 

de dragomanii. Era vorba de a se recuisiționa vite”, de: tăiere 
pentru trebuinţa: armatei rusesc. Mare. larmă a “făcută! acestă 

măsură. Peste puţinii veniră Vorniculi (2. şi Vătămaniă (3) sa- 

tului cu o mulțime de IGeuitori. Se. cereaii 200 de boi. Țăra- 
nii țipaii și se văilaii că voriă „zemânea peritori de fome, de 

le vor lua vitele, “Tatălă, mei, interessatii de a nu ajunge, lo- 

cuitorii la sapă. de. leninti, „căcă atiinesa, nar fi. avută nici ună 

folosii de la moșie, a' intervenit prin "Gospodiii Arserii la. 'oil- 

țeri muscali- ca să 'se mulțămescăi cu 100. de capele, pe care 

le-a dati * el din: vitele sâle, proprii, remâindii ea apoi st 

se împace, „cu (Sranii „peniru. acâștă sarcină "de care”! i-a 
ușurat, a | | 

Recuisiţionarea însă, atât de vite cât și de produelte, se vede 
că mai apoi sa organisatii într'o sistemă întregă de spolia- 
țiune şi de mâncătorie, între funcţionarii moldoveni şi muscali. 
Nu trecea săptămâna, și ne visitaă fel de felă de oameni, în-" 

(1) Sub-administratoruli de plasă î în Moldova din vechime | se chema 
Ocolaşii. Sub Regulamentulă organică s'a numită Pririghetoriu ; în timpii. 
moderni aă luată numele de sul prefectă. 

(2) Aşa se numia Primaruli' Comunel. 
(3) Consilieri! comunali.
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sațiţi de câţi:va Cazaci, .cari dânduși : nume: de. essecutori tri- 
miși de: guvernii, cereaii. ba vite, ba. podvâde, ba produete. 'Ta- 

tăli-meii îi împăca. pe.unii cum: putea, numai să scape de ei, 

far! pe “alţii îi: gonia :maă: cu îinbrânceli, mai cu: ameninţări, 

une-oră. chiar -cu pumnueli. In cele din urmă însă, denunțatii 
fiindii: de turburătorii saii rebelă, într'o di s'a vădutii:: încon= 
juratii de. o sotnie: de Cazaci, .legatii ca unii criminali, și ră= 

dicații: într'o -chibitcă negră .russâscă, coperită . cui unii covâr- 

tirii :sub care nu: putea, să. șâdă de cât culcatii. Dusii la. lași, 

acolo fu: închisii: la: Poliţie. și supusii. la unii - lungii interoga- 

torii: de. către ună : Poliţmaistru.. bassarabianii -russificatii; care 

din limba românâscă- nu ţinea? minte de “cât înjurăturile.. Era" 

vorba „de: o .conspiraţiurie politică. Aluncea se lucra ; Regula- 

mentulii Organicii sub: Presedința Generalului Iiselefă la: Bu- 

cureşcă,. de către o. Comissiune. de boieri moldoveni. în care 

era: Vorniculii:. Mihai: Sturza :(care.pe urmă s'a făcutii Domni) 
şi G.: Assaki. In: Moldova aflându-se că schiţa "acelui Regula- 

mentii, care urma. să fie basa Constituţiunii. viitâre a ţărei, fa- 

vorisâză clasa: de: susii.a Boierilorii, cu ::scopii de a întemeia 

oligarchia câtor-va familii privilegiate, s'a suggeratii. ideia de 

a protesta, pe motivul că aristocrație hereditară n'a existată 
în ț6ră nici o-dată şi nici pote intra assemenea sistemă în 

firea și caracterulii Moldovenilorii. Se făcuseră şi proclamaţiuni 
prin care se deșteptaii proprietarii și boierii de classele infe- 

riore, spre a se aduna în fie-care districtii și a alege câte doui 

delegaţi. cu missiunea 'de -a se, întruni: în:-lași, și aci a decide 

forma. şi modulă protestațiunii. La unulii : din unchii mei, Spă- 

taruliă -Antohi' Sion,: se găsiseră . proclamaţiunile acelea, inainte 

de' a: se 'espedia, și, eu mare urgie, îl porniră într'o chibitcă 

- cu escortă :de- Cazaci.: Se: credea, - fiindii-că anume se respin- 

dise vorba -d6- Poliţie, că-l: vorii trimite la: Camceatea. în Si- 

Deria:i: dar după ce-lii scoseră pe bariera; despre Sculeni,:—. ca 

ast-feli .să se acrediteze 'vorba în oraşii —— chibilca, după ce 

eşi din- orașii, fu îndreptată: pe după morile de; vântii 'ale 'ă- 

tăvaşilorii, pe deumulit mare: spre Bucuresci, unde era sediul 

Int Kisselsf. Pentru acesta su fostii găsilii :cu' cale. ca să se
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aresteze toți. fraţii: Sionesci,. ca. capi ai: complotului. Cât pen-: 

tru'tatălii mei, acusaţiunea. era. absurdă, fiindă-că după cea: 

mai. minuţiosă. . percuisițiune. ce i-ai: făcută, atât la: ţeră. câ. 

şi- în: casa: de la lași, nu găsiseră nimicii.. Cu toate acestea: 

Poliţiea: voia. să-lă: trimită și pe:elă după frate-seii,. dacă: nu; 

intervenia. pentru elă o.veche adoraldre a. mustăţiloriă:: lui. 

ajunsă favorită a unui. generalii. Acelii generală. îl luă pe ga-. 

ranţie, dar'îl obligă: ca:să mârgă: să escorteze nisce .transpor=; 
tură: cu suchariii, și. cu polcove:peste Dunăre pentru. .trebuinţele: 

armatei care. ussediase Șumla.. Ast-felii. bietulă tatălii - mei 
abia căpătă voie:să vie pentru trei. qile să-și iea: diua. bună 

“de; la: familie, și. se întorse la: Iași spre a-şi îndeplini. missiu- 

nea cu: care-lii însărcinaă, cu promissiune că până într'o lună 

se: vu. putea întorce:. Dar trecă. jumătate: de anii. și despre. ta- 
tălă, meii: nu'se sciea nimica; Yar. maică-mea, audindă că. peste 

Dunăre ciuma secera. omenii. cu miile,. ducea. qilele cele mai 

nezre, cu: lacrimele totă-d'a-una pe. obrazii, . fără. speranţă; de. 

a-lii. mai vedea. Eii singurii: m. ce reamil s'0 consoleqi, spuin- 

du-i în tote: dimineţele că: amii. visatii pe tata, și că tre- 

bue s6 vie. Ea " - RE 

XV. 

; Spre:toamnă, întru. adevără, pe:când începuse a ninge, amii 
vădutit intrândit pe poartă unii omii călare. viindii. în. galopi 

spre scară. E fuiii celi întciii. care m'amii.răpedilii afaără;spre 

întâmpinarea. lui. Nu sciii cum. se făcu, dar o presimţire: ncîn- 
țel6să. îmi spuse îndată că acela era talălii. meii ;. îndată ami 

"începulii: a striga : tata! tata! Mama eşi afară. după! strigarea 

mea :.se uită lungii la elii, pe când se scutura de noroiii, iar . 

când; după. voce îl. recunoscii, a cădutii josii leșinată. Eli: o 

luă în braţe, o duse în. casă, și o lăsă pe mâna femeilorii din 
“casă, spre a se relrage ca să se spele şi să se primenescă, 
ntru adevării tatălă mei era. necunoscută : purta nisce haine 
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- “rose bulgătescă, fiindii-că toie âle lui: se-rupsese' și ipntredize; 

“își “lăsase! bărba, 'fiindii-că :nu 'avea nici 'timpăi nică: mijlocii ca 

„să 'serradă ; era slabi: ca unii ofticosti;: fiindă-că:multii răbdate 
de fome şi beutură; .eia :negru 'și;pârlitii, 'fiindi-că 'slătuse 
„atâta timpii :cu faţa :deschisă înaintea :intemperiilorii.: O :56ptă- 

'mână iîntregă ne-a poveătitii, fără a'termina, suferinţele. :priva- 

<țiunile îndurate Şi pericolele de totii ..felulii :la' cari ati: fosLii 
+espusii. .Din t6te pericolele însă, celii maft6ribilit a -fostit Ha- 

“helulii» asiaticii, ciuma. Nu trecea qi să :nu vaqă:alături cu elii 
: cădânâii :decimi de omeni: fără a se muai:putea:'scula, 'Din'Lecă | 
“mii de:moldoveni cari cu trei mii de'care âii. fostii trecuti 

-Duniărea, 'nu' s'aiă intorsă: nici cinci sute! Duoă'mii cinci sute 
:de care 'aii 'remasii 'acolo, fără a'se mai 'sci: de 'urma lori sati 

“a viteloră ceile purtase! . Tatăl .meii a fostii reținutii :aedlo 
“pentru *ca: să primâscă :provianturile ce veniaii 'din' țâră și pen- 

“tru ca săile predea : iiitendenței :militare - russesci. Munca 'luii 

vera !6re-cum 'remunerâtă cu bune apuntamenie, “dar “mulţămi 
-lui Dumnedeii .cână se vădu liberatit. 'Când plecă de acolo, (e- 
neraluli comândanti ali :Corpului îi dete unii bună certificată ;. 

- și; vădândii,: că-şi 'perduse caii şi căruţa 'cu. care 'se 'dusese, 

11 dărui "unii -caliă 'eu o.şea din prădile luate de la turcii căduţi 
- în «bătălie. i | - 

XVI. 

Pre când 'tatălii meii își ruina sănătatea în Bulgaria, averea 

“li. mai tare se ruina la. Laza. Maică-mea lipsită şi de espe-. 

'rienţă 'şi de :protecțiune, vedea risipindu-se vitele și produclele 

„fără "a 'sci cum să se 'opue: cu motivii de recuisițiune, veniaii 

felt de felă de individe cu titlu -de agenţi af cârmuirii și:ră- 

dicaii vile, grâne, păpuşoiii, lăsândii chitanţe subscrise cu nvme 

- fictive, pe cari tatăl mei nu le-a mai pututii urmări! Strun- 

cinarea a fostii completă ; tatălii mei, nemai avândă vile cu 

„cari să facă plugărie, nici capitalii cu care să esploateze.ra0=
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șia și s6 plătâscă arenda, a trebuit să părăsâscă Laza şi sg 

se retragă la Ilirsova, la răzăşia sa,: unde din fericire avuse 

buna, inspiraţiune de a-şi construi o casă. deslulii de bună Și 

încăpătore pentru numerbsa -sa familie. o si “ 

Intre acestea, Gospodin Ciăsnocii. își dedese arama pe. faţă. 

Era unii. beţivii: și jumătate ; doră că nu,cra harțăgașii . când 
+ 
= 

se îmbăta. Cu învăţătura nu făceamii nică unii progresii. Elii ne 

-servia mai multi -ca pedagogii, şi întru acâsta esceli. .Câte-va 

frase russesci și câte-va francese, pe care:ne făcea să le recitiimii 

“și să. le :repelămii cu densuli, abia. făceaă pe. părinţii noștri 

să credă că noi profilămii. de. dăscălia: lui;. în realitate; .nu 
sciamii: nimica. Profitamii ;mai multă de :lecţiunile cc'ni le:da 
„mama „pe apucate ;. ajunsesemii a cili grecesce fără: împedicare 
Şi bine, chiar și a scrie puţini.: Tata Yarăși când dispunea: de 
„timpi m& .chiema și. mă învăța romănesce. pe Psaltire e-.și pe 
Ceaslovii; Dupe ce amii învățatu. a ceti, mă puse: și.la scrisă: 
„mai întâiii cu degetulii pe nisipii,. apoi pe:o tablă: ceruită: pe 
„care seriamii cu unii .cuiii' ascuţitii la verfă ; Iar după. ce uni- 
-plea tabla, o. trecea puţini. prin flacăra focului -de se 'neledia 
„și se făcea, proprie farăși pentru scrisii.. Acâstă metodă dască- 
lulii Avseni qicea că:a înventat'o elii, pentru -ca..'să inu: facă 
cheltuslă cu hârlia. Incetulii cu încetul făcusemii așa !pro- 
grese, în cât citiamii nu numai scriptura tatei pe care o avu- 
semi de modelii, dar și scripturi de documente vechi câte cu 
două și trei catură, cu elisiuni şi forme de litere capriciose 
și încărligate. La cetatea de 10—-12 ani eramnii poti dice unii 
paleografii ; căci fatălii meii, spre a- și descurca hotarele mo- 
şiei,. cutropite “în. multe părți de. răzași; a, trebuiliă să recurgă 
la calea judecății și .să sindieze . mere documentele ; vechi și 

„prăfuite ce-i 'remăsese de la părinți. Cu acea :ocăsiune mn5 
„chiema și 'pe mine ca să. mă :iniţieze în misterele. cripto- 
grafiei... 

si - ti 
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PI , LN mea a - , . , 

_Inte'o. diminâţă: ne. pomenirămii că tata plecă la lași, luândii 

şi “pe:.dascălulii Avseni cu sine. Bietulii Ciospodin Ciasnocit ne 

„sărută cu lacrimele în ochi, plângând și plinii de jale că pă- 

răsta casa. nostră: din a: căreia" pimnițţă  băuse. multe sute. de 

:vedre de .vinii și avusese: atâtii de -bunii traii !. Cu l6'e că nu 

„era omii pe care să-lii fi pututii iubi; dar nu, sciii cum, cu duioșia 

lui .m'a; făcutii: și: pe: mine să plângi; „și pare-mi-se că.de 

aluncea. ami. rămas cu păcatulii că, îndată ce vădi pe cine-va 

“plângenaii, mă :punii de plângă și eă.. ..- Ia: 

„Când s'a. întorsii tatal mei de. la Iași, Famă | vădutii aău- 

cândii unii, altă individă, pe « care ni Ta recomandati de; das- 

călii grecii. .. i: aa 

Acesta se numia: Durnitraki Lomaăt; ; venise nu” ae multă de 

“la Constantinopole, : cu recomandațiuni de :omii invălati, spre 

a propaga cultura limbei elene... ;--. - : 

„ Atuncea a. începutii partea seriosă a copilăriei mele. Dască-” 

ul Logadi în curendii m'a făculii să  înțelegii'că a sei: carte 

nu cra ceea ce învăţasemii de la Gospodin - Ciasnocă. Acesta 

adusese cu sine o ladă plină de cărți, cu care amii trebuită 

să facii cunoscință : gramatică, dicţionare, aritmetică, traclate 

de geografie și de istorie. Magasinulii copiilorii, care se nu- 

mia "AzcOijrn râv zaidov, şi multe altele, tote scrise grecesce. 

„Atuncea russâsca şi „franţuzesca: lui Gospodin;: Ciasnocii . amii 

“ trebuitii să'le punemii în: cuiu; fiindă-că, dupe preceptele nou- 

lui: nostru: preceptoriă, limba: elenă este , singura, limbă nobilă - 

care. trebue :s8 o înveţe.cine-va spre a se face omit; câcă era 

„limba, Deilorii: din- Olimpii, limba Bisericei Răsăritului, limba 

lui Omerii, a lui Euripide, a lui Socrate, și.a mulțime de 

„omeni. mari cât. nisce dumnedei, despre cară în “tâle serile 

ne vorbia cu multii entusiasmii dascălulii Dumitraki,. la gura 

sobei, și chiar după ce ne culcamii, până adormiami, 

1
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Venirea dascălului grecii a coincidatii cu o tristă suvenire. 

A doua sati a treia di mi-a muritii Zmeulă, așa numiamii eii 

ctluțulii celii frumosi, care legănase copilăria mea cu atâta 

dragoste șâse ani și mai bine ! 'Mortea lui a fostii prima per- 

- dere pentru care amii purtatii doliii și. regrete neconsolabile. 

iDoliuli 'meti însă nu dură mat multi de cât vre-o 'două'luni. 
"Pentru diua hramului de la: Floresci :cerându-se dascălulii -Lo- 
-gadi ca -să' mergă spre a face și elti cunoscință cu 'Grecii::de 
'acolo, mă duseiii şi ei cu elii.: Bătrânulii  Egumenii, “cum mă 
'văqu, mă recunosci,: - fiindăi- că în intervalulii acesta venise! Și 

elii' 'de vre:0' două oră pe la 'noi, pre când 'ședeamii 'la “Laza. 

'Decă; după ce făci cunoscința dascălului meiă, care -a'făcutiă 
:mâcire mulțămire, -m'a întreBatii “ce face 'căluțulii. Ca:respunsă, 
amă începulii a plânge cu lacrimi de -focii. Bietul bătrân: în- 
“duioșându -se, s'a :silitii'să mă consoleze' spuindu- -mi că vol avea 
altul; și în 'adevării, 'când amii plecatii: mi-a. oferitii uniă:altii 
cal roibă, brăzii, .cu c6ma albă, destulii ds frumosii, însă ceva 
'niai: mare de cât Zmeulii,' tocmai potrivită - cu statura ” mea, 
“care 'atuncea, la 12 ani, 'atingeamă talia: unuf''băvbatii de 
„mijlocii. Acestuia îi dedeiii ni:mele de Puiu, şi după ce-i adu- 
“seiti acasă şi-l cercaili, -rămăsseită - 'denliniă 'mulțămitii ca de 
cel Pali, 'fiindii și acesta totii așa de blândă, cu “minte, iute, 
inteligenti, fără nici unii defect. ! -: : : d 

XVII a 

Intr'o di întoreendu-se de la Vasluiti, unde 'se , dusese pentru 
“afaceri, tatălii meii adussc' seirea' că pe'a treia qi: trebuea să. 
“tr6că PG la posta Oncei (drumulii mare de'la Vasluiiă la Iași) 
"noul Domnitori, Michaiă Sturza. De la noi fi indii 'cale de două 
'ove, tatălii mei se decise a merge întru, întempinarea lui, spre 
“a-i-ura buna-venire. 3 i i mu 
"ME luă şi pe mine. Luă însă totă '0- -dată și "vre-o - -12: năcăi 

ări, îinbrăcaţi : în hate. de serbătore, cu. „panglici ș și i cu flori 
„la pălării, - a Ra 
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“Lia 'Postă, unde: trebuia să schimbe caii la 'trasurile dom- 
'nesci,':era !făcutii :ună. umbrară mare: şi unii. arcii de triumfă. 

:0 -mulţime de.boieri şi boiernași, veniţi ca. și no, aducândii 
“fie-care :câte o câtă .de călăreți, așteptaii sosirea noului:Domnii. 
-După o“ așteptare 'de 'vre-o 'trei:patru ore, ma! întâi sosi.unăă 

“Lipcani într'o 'căruţă mică :de :postă, 'anunțândă că M. :Sa: so- 

- sesce, recomandând ca'caii să fie gata spre a-i înhăma în loculiă 

“celorii osteniţi ce ' veniaii ; totii o-dată :qisse ca să:se-găs6scă - 

:apă' rece și dulceță pentru. setea Măriiloră 'lorii. :Nu treci -multii 

:după “plecarea Lipcanului, :și 6tă că se vădură și trăsurile. dom- 

“mescă: în cea d'ântâii era Ispravniculi ': din Vaslui .cu .unii 

-ofiţerii care-se 'qicca :că: este. adiutantii ; -imediatii după: prima 

“trăsură, era 0 carâtă :mare cu geamuri, "Gum nu: mai ivădu= 

-semii până: atuncă.: Se : deschise :carâta,:și se: cobori Vodă, care 

:avea''barbă roşie: și :purta -uniformă cu epolete mari, fesii:pe 

'eapă şi:sabie. Dâmna de. lângă -elă nu s'a :coboritii. Vodă s'a 

;datii în: vorbă cu :proprietariă .ce 'eșise "înaintea “lui, "primi: de 

la icâţi-va petițiuni :și: luă duleeță. Când unii :Ocolaşii:; ducea 

“tava cu .duleâță la: Dâmna 'ce sta în trăsură, 'tatălă mei : mă 

împinse şi mă. dusseiii de-i oferii -unii :buchetii ! de:: flori ce 

Iuasemii de acasă spuindu-i: <E%4 puâpoc îs Tps ps.» Domna 

era fica lui Stefan - Vogoride,. Principele de Samos. Ca grâcă, 

cânâ m'a auditii vorbindii în “limba ei, a remasi încântată, a 

risii, m'a întrebatii cum mă chiamă, cum de sciii grecesce, şi 

îmi spunea. să :arătii mamei. să vie la ea. 'N'apucă a-și termina 

-frasa, și Vodă :venindii, :s'a urcati lângă ea, iar trăsura a'ple- . 
. [ 

“cati în. gâna cailorii, escortată de flăcăii „călăreţi, induiță. a 

0. însoți până | la jumătata postă. ui , 

„XIX. 

Nre-o trei: ani .următoră 'i-amiă ipetreculă cu:destulă mono- 

'tonie. :Dascălulă l.ogadi se ocupa cu. o. particulară : assiduitate 

“de mine.! De. şi. mai :lua :lecţiuni!la: elă o soră și unii” frate:mai 

“imicyi de'cat:mine, dâr:pu -seiii de ge; numai cu mine: se:Qcupa
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mal. seriosi :. mie îmi da! lecţiunile cele mai muri și Lhemele 

cele mai. grele. Afară de sarcina lecţiunilorii mele, mai.aveamiă 

sarcina de'a face classă cu. trei surori mat nică, pe.care eii 

trebuea. să. le învăţii a citi și a serie -romănesce. Seiea destulă 

„carte dascălulii Logadi, dar: nu avea metodă pentru. ca să-mi 

comunice mal răpede. cunoscinţele: sale. Prin urmare mă chi- 
„nuiamii. multii cu gramatica. și, cu ortografia, pe care după lirei 

„ani -de muncă continuă! âncă..nu :reuşisemit: a.. le..cunosce 

perfeetii.; Ce folosii 'că :ajunsesemii .a, citi şi chiar 'a:.traduee pe 

-Omeriă: și alţi autori classică in, limba 'comună vorbitore, daca, 

încă. nu :putemii să-mi : daii, s6mă,de regulele și. de, secretele 

sintacticei ! Din. fericire se:'închiară, anii ce se tocmise ; dască- 

ul -Logadi: ca săi petrâcă la noi ;..cine scie daca, mai: pre- 

“lungindu-se. șederea lui, nu cădeamii :în::vre:unii felii: de: idio- 

tismiă,: de: multă 'aplicațiune şi muncă; ce-mi damii cu sintactica 

„limbei 'elene ! Intr'o - bună : diminâţă : dascălulii, Logadi, .ca şi 

dascălula . Ciasnocii, ne-a părăsilii; cu! lacrimele în' ochi. pentru 

tot-d'auna. “Atunci resullaiii ; -și'de unde la tei - dile:o dată 

“aveamii voie să facii câte o cavalecadă, ' acuma în tote dilele 

“călăriamiă.pe Puiu câte: 2—3 ore... . i, i 

« aa a . : A 
- 4 e. LANE 

  

i Tatălii. meii, de și .cunoscea prea. puținii, şi mai: multi. din 
„- Practică, limba: greeâsea; totuși; apreciase în destulii” progresele 

„ce: făcusemii. sub;; dascălulă Logadi.. Augindu- mă vorbindă limba 
în modii mai corectii, după preceptele propagate .de faimosulii 
Corai, vEdândii că eramii în stare să traducii, pe ori-ce pa- 

gină, pe Omerii, a căruia limbă lui i se părea ca și chinezescă, 

își făcu socolâla că cu atâle cunoscințe eramii deja capabili 

să-mi croiescii o carieră, de și abia împlinisemă cinci-spre- 

«dece ani. El: mat" întâiii mă întrebă pe:mine ca:ce ași.dori 

să mă faciă ; căci maică-mea, de și esprimase dorința să: mă 

--facii' doctori, dar ideea ar 'fi fostii :nerealisabilă,. fiindii că nu |. 

„aveaii mijloce să mă trimită la scoli . în străinătate. Ei; ca
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unul co nb aveamii idei și dorinţe determinate, respindtam că 

mu Sciamil ce. să qicii, dar..că. sunt gata “a „face ce. me” va 'sfă- 

tul elit: pt ee irita 
Intro qi avendii a merge la lași, mă luă cu elii, be drumia 

se puse a-mi spune și a mă capacita că cea mai bună carieră 

la care ar trebui să ţintesăti în viaţa mea, ar fi aceea de Mi- 
tropolitii. 
ini Miltopolitii'!. esclamăiii! i, cu, ochii holbaţi. -- ii 

i Dazdragă:rMitropolitulit esteca:.unii alii douilea Vodă în 

; țâră.., Eli. face popi şi, călugări; bicoţi; „Archimandriţă: şii Vlădici, 

:Stariţă: si :Egument: Pe: inâna- luă isuattote „nonastirile.cuţ mo- 

şiilo:lorii; cele: :mari:și 'multezi Apoi, elii: are. venituri» noşecale 

de: la :Egumsni, 
"de-lă,îiimormeatără,: îni fine: de. lu morţi și dei laivil. iii i 

pu —— Daca e. ași, prea. bine, lată, fă-mă iMitropolilii. Eiţ.:nu 

„mă: opinii: Atuneea voii . putea ajuta și: pe i.vot,-și, „pe: th Și 

-pe.:suroră. i Nu-i; asa 2] : i 

"ui Negreşitii; sii sil det ca ao Tati sa teaca 

A. doua „di: fiind! Duminică, „merserămii; ;să așcultăm;liturgia 

“a Mitropolie. După ieşirea, din. biserică, împreună ,cu)alţi, no- 

tabili, traversaremi grădinița-.ce :este. chiar: în „Areptulii, ușei 

 bisericei, şi: ne. urcarămii;. toți: ca să: facemii wisita . nostră de 

"veneraţiune capului. bisericei, :a .căruia, posiţiune, ambiţionamă 

s'0, moștenescii, în:;.xiitoră. Eraii în :sala .de, primire. mai- mulţi 

_ călugări, îmbrăcaţă, ma!" totii înte:unii, felia, și. en ;eamelafee pe 

; deasupra. poteapilorii, dar. dintre. taţi. se „distingea acela... care 

se: numia Mitropolitulă Veniaminii.. Cu talia „lui, cea, înaltă, cu 

„ochii, lu cei :albaştri:.mari, cu; căutătura, lui, cea ;; candidă, cu 

barba. lui albă. și lungă,, părea, unii omii. îndumnedeitiă „ce, im- 

- punea ;veneraţiunea.. și -respeetulti. După; ce s'a strecurată, mu- 

_safiviă, el. întrebă. pe. tatălii. meii dacă are; sg mal.stea, în. Iași. 

- "Tatăl meii „răspunde „că va.sta până:va, vedea. resultatulă ce- 

_rerei. ce. voesce. a. face Inalt-Prea- Sanţiei. - sale. :- Apoi ; arătâu- 

„du:i.:că' eti. dorescii a mă, consacra ;călugăriei, a,scosii.. chiar 

- îi! dioa aceea 0.;scrisore prin ; care, se „ordona, ca, să. fiii, ad- 

r 

    

   

  

paie iu, BIT     

pa - E a NICI tu MP : 
Pi . II pi aaa a aa 

“de. la .Stariţi,; de.la, cununii, „de; la.,botezuri,
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mis .şi înscrisă „cai rasoforii în “Monastirea Neamţului: Apoi 

“în două -dile. îmi făcu haine -călugăresci, 'cu care s6 mă 

potii îmbrăca, îndată ce voiii ajunge la Sânta Monastire, 
.. , . . Ri : Di t 

XA. 

După ce ne-amii intorsit la Hirșova :insă, lucrurile ai -luatiă 

o altă întorsătură. Mafcă .mea, estasiată de. bizara tidee a- că- 
-lugăriei: mele, :a începută :a - plânge :şi a se 'lamenta, ' dicondii 

-că la acesta .nu iva consimţi 'nică:0 dată, .și : ameninţândii :că 

-va merge la 'Mitropolituliă -și-chiar'la Vodă să se plângă 'de 
„acâstă :măsură, pe care o-considera ca contrară legiloră umane 

şi divine. In. fine se ceru:ca să: mârgă'la. Bucuresci să-și vadă 
'fraţiă, ca :să se 'și consulte cu ei pentru acesta. 'Tatălii -meii; 

:de .şi convinsi -că' era :pe':cale:a face :trâba :cea .mâi bine-cu- 

getată, totuși văqândi furiile mamei, își :mai opri :avântuli ; 

de aceea nu numai că se învoi la călătoria mamei, dar mă 

“dete și pe mine :ca 's'o 'întovărășescii :la : Bucuresci, :pentru ca 
să nu 'facă singură unii drumii așa de lungă. SE 

Acesta:'era în vara anului :1837. :  -: 

Fraţii mamei mele, Eustaţiii:și' Alecu: Schina, în Bacuresci 

'esercitaă :profesiunea de avocaţi. “Vederea subită a surorii lor” 

'de care -se despărțise de :mai ibine de două-qeci de ani, pen- 

“tru :dânşii a -fost-o surprindere cu atât mai vie 'eu cât nu fu- 
seseră 'avisați despre acâsta. Pe atunci .nefiindă:- ună” “serviţi 

“postalii pentru corespondenţa privată între ambele țeri, “şi a- 

"cestea ținându-se înadinsii isolate una 'de alta pentru.ca:să nu 

se potă 'urzi vre o înțelegere politică între ele, scrisori nu se 
"puteai trimite de cât cu ocasiuni eventuale -de la Iaşi 'la Bu- 
curesci, saii: prin curierii rusesci ce treceaii la Constantinopole. 

Unchiulii mei Eustaţiii la câre -am fostii în gazdă, nu numai 
"că a -desaprobată ideea - ciudată de a mă consacra căligăriei, 
dar stărui de maica mea -ca să mă lase la elă în Bucuresci, 

"pentru -ca nu cumva întorcându-mă 'să mă facă victimă călu- . 
găriloră, Când mi s'a “comunicatii acâstă părere, “de o dată
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n'am prea: gustat'o,, fiindii-că. îmi; era, gândulă; mereii: la Puiul, 

şi la vi6ţa plăcută de la, ţră, în sinulii. părinților: şi a. suro=, 

riloriă” pe; cari le. iubiamii. Dar în: timpi de 0: lină, eat: a „stat, 

maică mea, în, Bucuresci, deprindendu: mă cu attăgătorele, mul. 
țămiri. ce se. puteaii. gușta în, acestă; veselă capitală, unde; fă-, 

cusemii; şi. câte-va, cunoscințe plăcute, m'amii pronunțatii, 

pentru ideea. de, a, rămânea. aice; spre a; frecuenta. secolele pu-, 

blice. Deci maică, mea,. după ce s'a bocitii cu „mine de. gâtii, 

0. di; întregă, a. plecată. spre; a, se întorce. acasă unde .nume- 

rosa, sa, familie. o: aştepla. cu: doră. Ea, plecânăii, mi-a. lășalii; 

ca. zestre ună. Băguit: de. ţigani, din vechii. mei, adiutanți; tor. 

matii, „prin: practică: lore: buni: servitorii... 

  

XXI 

Pe- atuncea încă tenără, unchiul. meiă după perderea. | pri- 

mei sale soții, se însurase pentru a doua ră cu - Smaragda, 

una din multele fete ale Serdarulului Marcu, - unii Macedo- 

nânii însemnată nu numai prin frumâsa avere : ce-și făcuse, 
dar. şi, prin. rolulii ce jucase în. timpul, .evenimentelorii, de. la 

1821, ca. parlisanii ali. Eterici, grecesci. Casa unchiului, mei, 

— care ca, avocatii ducea ună. trai, forte, modestii — era, cu, 

tote, acestea. plină de vi6ţă, și, în ea avemii ocasiune „ca. să, 

vădii, și să învăţi multe... An; dile de sărbători vedeamiă - visite, 

de. la. personele; cele mai, marcante, de la boierii. cei! “mai, mari, 

de, la profesorii și Gmenii: cei. mai. instruiți, cară-și “făceaiă. 0- 

nore cu intimitatea unui bărbatii atâtii de,. instruită; şi respec- 

tabiliă ca unchiulă, meii. - Societatea lui era forte agreabilă: :, 

totă, deauna veselii,. blândii,, afectuosu, glumeţă, spirituală, bun 

amică, bună rudă, era precât | de; stimati, pre. atâta şi. iubită, 

Petrecerile- de sâră, în casa: lui, eraii din: cele mai desfătătore. 

fiindii că el; poseda o adevărată. sciință. spre a: face pe lume.. 

să petrâcă, 
: 

| "Când, se. ducea. unde-va,, de cum intra în casă, uritoță şi 

monotonia fugiaii pe „ferestră. Câte odată în timpulil, verei, pre
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cână! musafiii. și: amicii eșiaii” intriunii: pavilion mare ce avea: 
căsă' de-asupra scării spre:a se delecta de frumuseţea * lunii, 
unchiulă” meii' eșia cu tambura: (1) iși:se' punea. să 'cânte:':ma- 

nele 'turcesci (2); de acele ce din copilărie 'învăţase la :Con- 

stantinopole.: Nu trecea jumătate 'obă și sute'de Gnieni, trecători 

sati: vâcini,! se! adunaă. îli' dr&ptulă * casei; ca să asculte “acea! 
muzică” răpitore 'care 'numai în Orientii se :mai pote '6oiicepe: 
șitaseulia, tui'mate plăcere; fiindi:că: urichiuli: meii :posseda'o 
vâce'hinunătă 'de 'baritânii!! Unii”: singură 'omit: era.:pe 'atuneca 

îi-Bucuresci care/mai cunoscea: musica orientală, :ptofană și 
religiosă! "cu l-unchiulii':: acestă 'eră''Anton: Pan, care 'se distingea 
prin aceea că clii scia''a''şi scri: musica, şi.mai sciea:a com 
pune cântece de lume cari ajungeaii populare. Și Anlon Pan 

venia adesea și lua parle la concertele familiare ale unchiului 

meii, ale cărora accente și! deliciuri nu le voii uita cât 
voiii (răi. 
op atit ucid is EVA Tai ce tri ppt i 

„sibi 1 ui 00, Pr Te îi ee iu 
NE 

dati 

abona SIL ui i i 

Pot Dati ce tate tree Tone pet taina 

  

Nu târdiie! "după" plecarea! iama; "fină timpiilit: daăchideiei 

seolilorii': “uriehitilă mei! Stătul, și ind: “iiserisse' 'în'scola' de Ta 

Sântuliă Sava: "ME: acte! pe: “mână” lui C: Avistia care-i „era. 

micii "irititnii și acestă: în consideraţiiuică ' cetăţii: “mele! și a 

cunoseințelgrit înaintate ice văqu' că! ami” în "limba. elenă, ine 
treci! în classa a: doua umanidră” ca “Externă” "Ai! asiuiii “de”; pro- 

fâzoti'* pe âstronomuli Genilic, pentru Geografie Și "Cosinogră- 

fie, pe "Aristia; Bentru limba f îrahoesă și grâcă, pei Ioniţă Popp, 

| peniră: gramatică și: sintaxă; pe! Valenstein, pentiu des semnii. 

Anal între: 'câmaradii de “class mat multe! initiat cu! care le- 

galii: fratție: și “âmiciţie” 'foite intini6. O; biinil:-uiică ! amici: Ne- 

novici, “Nate” “Manlescu, "AL. Crejeseu,: "oranui, Bolintineanu! 

Zane, VOI: cu! care” mă  jiptaimăt şi me: e rănitizuunt prin 'elassă și 
ir Ea 

  

E) Una” felă de "mandolină cu zâtulă. forte lingă” şi cu că. “de de pietate 

“(2 Cântece ce: 'esprimă tristeţa. amorulă şi melancolia. Rit
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prin pridvorală- Sântului Sava, —. voi: cu cari făceamii atâtiă 
de plăcute nebunii pe delulă: Mitropoliei şi pe: câmpul. Fila- 
retului, — voi! cu cari mai tărdiă, peste :20 și 30. de ani, cât: 
ați "trăită, ami: : fostii totii-d'auna' amicii": “bună, “sinceri și -de- 
sinteresată, :— voi, care aţă: părăsită: mai. înainte .de cât tre-' 

buea lumea acesta: și patria; în care „aţi: lăsată "atâtea! visuri 

patriotice; realisate : “prin "concurs sulii 'vostru': cu! “alți: luptători 

cară aii făcutii Unirea! și :regenerarea : României, —-ne' mai în- 
lelni-vomii ore în regiunile necunoscute în. cari vaţi dusi, 

spre a ne du înbrăţişările și sărutările acele dulci cu cari 

eramii deprinși ? i 

      
: Cu tote, că; dacă nu venia :tătâni-meii estravaganta poftă de 

a nă, face -Mitropolită,. eii 'ar,.fi. iiebuitii 'să.:fii aședatii în Aca- 
 demiăa Mihăitenă.. de „la .Iași,---.unde, ca: fiiii. de; boterii,: aveamii 

chiar dreptulii:să intru internii,— cu tote acestea și în scola Sân- 

tului Sava de la Bucuresci aveamii ocasiunea să învății ceva 
“pentru ca st ajungii să:mă facii ceva saii cine-va: Profesorii mă 

jubiaii cu preferință. In clasă eramii Şedatorii (așa se dicea pe 

atuncea. Monitorul) :fiindiă-că mă numiaii <moldovânulii cel cu 

minte=.: Unii din: professori + mă : chemaii - adessea la 'ei-acasă 

şi-mi .dedeaiă, esplicaţiuni suplimentare asupra lecţiunilorii,. așa 

că-'eramă totă-d'auna 'superioricelorii lalți. camaraqi de classă. 
Ami, petreculi clâssa' a doua și! a treia: cu: mare-.succesii,. cu 

eminență: la 'tte. obiectele, şi ci premii la: essamenele . gene-. 

rale. :Dar: la: vacânța .mare a :anului 1839: mamii: pomenită. cu 

serisore de la parinți că mă dorescii fGrte multă și că să viii 

să, petrecii la - Hirsova'-până la. timpulii deschiderei. cuvsuriloră. 

Motiiii de" opunere nu puteamit: avea; mai alesii” că-mi trimi- 

sese şi bani pentru cheltudla „drumului. Ami tecbuitii, să: 'mă 

" despartii., cu hare jindă 'de Bucuresci, unde, pe langă alte plă- 

ceri, începusemii a gusta și deliciulii primului amorii pl: i 

pentru o fată din vecinătate, ce mi se părea nai: frumosă . de 
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cât; Elent lui Meneldii din Iliada ş şi de cât llena Cosinzena din, 
istoria. lui; Arghir. Dar. ceea. ce-mi făcea plecarea. mai, tristă 

era; despărțirea de unchiul mei, pentuu, care aveamiă. o ade-. 

vărată, idolatrie, recunoscendiă: că, de la elii: primiamii. în. tâle; 

dilele esseimplele. cele. mai: frumâse: și noțiunile. cele mai utile, 
cari aii formâtii: fondulă.sentimentelorii, caracterului, și educa-; 

,țiunii: mele, şi, totii-odată probele. celei mai sincere: afecţiuni, 

care mă. făcea să. uitii de. dorulii familiei mele (1). 

XXV. 

După ce-mi îmbrăţișaiii părinții şi surorile, pe care acum" 
le găsisemii sporite cu încă: două la numării,. alergaiii şi la 

grajdă de-mi sărutaiă bidiviulii, care păru a mă recunosce, 

căci, îndată. ce:mă văqu. începu. a rîncheza șia bate din .pi- 

ciore.! Spre, ari pompretă mulțămirea, pe lângă fălia de: pâine: 
ce-i: adusseiii, : deduiă. şi promissitănea : că-lii ' voii încă- 

leca de câte două ori pe di, « ceea ce-și făcuiă e cu. strictă: punc- 

tualitate. :.: î: =. - ia 
&'Cu puținele idei şi cunoscinţe: ce apucaserii a-mi nutri. spi-. 

rituliă cât stătușemii în Bucuresci, simţiiii o. mare frângere de 
inimă vă&dendii:pe surorile: mele crescândii fără. a frecuenta. 

vre-o scâlă. Pe frate-meii, care. venia al:treilea după. mine, 

Vamii găsitii aședată în Academia Mihăilenă, Yar pentru surori 

nu se luase nici: o măsură spre a le seâte. din: ignoranță. Ne-. 

fiindă mijtoce materiale. spre a le da o. instrucțiune ore-care, mai 

alesii că pe: atuneca chiar în Capitală nu eraiă se6le publice saii 

pensionate pentru fete, i iar maică-mea,,prea multă împovărată de 
   

  

(1) Unchiulă raci, după plecarea. mea s'a mutată la Brăilă ca direetoră 
ali Carantinel. Elă fu apol înaintată în diferite funcțiuni: sub domniă lut 
Stirbeiii a fostii Prefectă şi Preşedinte de tribunală ; sub a lui. Cuza, mem- 

bru la Curtea de Apelă, Preşedinte, şi apol membri la Curtea de Cassa. 

țiune. Elă a „reposalii în anulă 1862, lăsânai o fiică şi patru fi, 'din cart 

celă mal mare, demnă urmaşă'ală tatăl săă. este «ctualmente” Primă- 
Președinte la Cassaţiune, . . E .. a
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grijile a duoi-sprâ-qece copii, ne-avândii răgazii a le da lecţiuni de 
limba grecâscă, surorile 'mele cresceaii ocupându-se numai de 
lucrările manuale cari se învaţă 'în casă. Prima mea grijă a 

fostii ea, împreună cu frate -meii, să ținem 'classe și să diimii lee-: 

țină la cele mai mari din ele; spre a le butea învăța a ceti: 
și seric, măcar” cât de puţinii: . 

NXVI. 

a. Oră câtă ocupațiune însă îmi damii atât cu dăscălia cât și 

cu cavaleada, care era cca mai mare din plăcerile mele, do-: 

vulii de Bucuresci nu pulca să-mi lrecă.: Camaraderiile scolei 

de la Sântuli Sava, petrecocrile multiple ce le gustamii în :ve- 

scla și sgomotosa capilală a Munteniei, se formaii mănunchi, 

mănunchi, și treceaii mereii pe dinaintea: mea, nu numai n0p-. 

(ile; prin visele mele, dar și chiar diua în orele de lucru, Ceea: 

ce însă mă. lurmenta mai tare'și mă făcea să suspin - până 

în adâneulii sufletului; era aducerea aminte a: Dulcineci - mele,: 

care, de şi nici o-dată nu-mi rostise vorba: «le iubescii»>,. de: 

astii- dată 'părea că, îndurându-se de “suspinele: mele care o fă- 

cenii st se convingă că o inbescii, îmi: adresa (bine înțelesii 

in visti) buzele de pe ferâstra din catulii de susii unde ședea, - 

ba une-ori îmi întindea o scară de mătasă 'pentru ca să.mă- 

ducii la ea, la idolulii fericirii şi adoraţiunii mele ! Aceste do=: 

pui ait formatii în mine preludele poesiei. In adevării m 'amii i: 

apucalii să faci. versuri: să spunii cu vorbe -rimată iubitei :- 

mă consuma și “imensitatea dragostei ce-i pă-. 

iși inima mea pentru densa. Scrisesemii. o . 
mele foculii ce. 
siramii în sulletulii 

duzină de acrostiche pe numele «Luxiţa» — căci așa se nu- ” 

mea idolulă meii — după modelulă unei colecţiuni de versuri 

grecesci ce mă făcuse st citescii inaică-mea. Aceste prime in-. 

spiraţiuni ale unei Muse nenorocile le seriamii cu o îngrijită” 

caligrăfie pe hărtie vânălă (căci hirtie mat de luxii pe atuncea 

le puncamii într “unii plicii făculii cu forfeca, $ 

le -trimileamiă la. Con: :. 

27 

nu se găsiu), 

prin prima Ocasiune ce mi se: presenla, 

4
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ussescii din lași spre a se espedia la Bucuresci, la 

adressa ei, pe Podulii Beilicului. N'a trecutii însă multii și, du- 

cendu-mă o-dată eu însumi la lași ca să-i mai trimiti unii 

ostichide, găsescii la cancelaria Consulatului o 

sulatulii r 

mănuchiii de acr 

_scrisore. către mine. O deschidui cu o nerăbdare febrilă, şi.. 

ce să vedi |... lote acrostichurile mele înapoiate! Atuncea n'am 

pulutii (așa de multii mă prostise amorulii) înțelege allii-cova, 

de cât că Luxiţei nu-i placii versurile sub forma accea. Ieci 

întoreendu-mă acasă, mă pusciii să seriii sonete, elegii, ode, 

tote pline de înflăcărare, vepetândii şi respirândii în fie- care 

strofă. vorbele amorii, iubire, dragoste. Dar pe când m& ere- 

deamii assiguralii că de astă-dată producerile musei mele vor 

fi apreciate (mai alesii că le scrisesemii pe hărtie albă și sub- 

țire), m'ami pomenitii cu unii altii pacheti de lu Bucnresci în 

care mi se înapoia iarăși, cu unii post- “seripuumii scrisii de 

mână femeiască (negreșitii a ei) cu urm mătorele cuvinte: «slă- 

besce-mă, prostule !» 

“Vădendu-mi amorulii ofensalii cu atâta crudime, m'amii ju- 

ratii că ami să mă răsbunii, adressându-i, când ME voii -în- 

torce, o ploie de satire şi de epigrame mușcătore. De aceea 

și aşteplamii ca să se încheie vacanţa mai curândii, spre a mă 

putea întorce la Bucuresci, ca să mă răfuescii ca Dumniaci. 

Fatalilatea însă se puse în calca mea, tocmui când îmi gă- 

tiamii bagagele ! 'Tatalii meit cade greii bolnavii, și maica mea 

nu voesce să: mă lasse să plecii. 

du-se, până la Crăciun, ami trebuitii să mă însărcinezii cu 

direcțiunea economică, cu arăturile, cu veiniţa (povarna), cu - 

grija vitelor, cu culesulii viorii, cu administrarea în fine a 

tuturorii intereselorii: multiple ale cască, In cele din urmă, ori 

câlL. de desolatii mă vedea tută-meii că nu mă puteamii înloree 

-la' scolă, a îneheialii prin a mi declara că se simle prea slabii 

spre a mai munci, și că trebuie să remânii acasă spre a con- 

duce economia moșiei, singura sorginte. penlru susținereu nu- 

merosci nostre . familii. rebhuca să uecepiii siluațiunca, căci 

maveamii în cotro face: 'consciința m& făcea selavulii dulo= 

riei; egoismulii nu-și putea face locii în inima nea, 

Bola tătâni-meă preluugiu- 
2
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XXVII. Ei hat 

Obiceiolă fiind pe atuncea î în Moldova ca joterii cari aveai 
fete mai . multe să dea câle-va și la călugărie, și assemine do- 
vință repetându- -se. adesse- ori prin casă de către tatăl, mei, 
a doua soră a mea, Smaragda, arătă, de la vârsta de 12 ani, 
predilecţiunea de a merge la monastire. Ea, fu „reţinută însă 
„încă vre-o duoi ani, . fiindii-că cea mai mare. se. măritase și, 
ca lrebuea să ajule , la „menaginlii cassei, Se întemplă ca a 
lreia soră, Ana, care era şi cca mai: frumosă din Lote, să cadă, 

“bolnavă de tifosii, după care a remasii surdă. Atuncea vă 
qândi preparativele Smaragdei, ea qisse, mamei. că daca, s0-, 
ră-sa se duce, și ca trebue s'o urmeze, căci unii ngerii i s'a, 
arătatii în visii „care i-a spusă că ea nu trebue să se. mărite, | 

Maică- -mea nu voia, dar ca se cerea « cu, Jacrime, “In cele din. 
urmă, fiindii eti însărcinată să le ducii la Monastirea „Agapici, . 

plecaiii cu cle. într'o lrăsură numită „Braşocuncă, și, cu re-. 

comandaţiuni pent: u o nepotă a tatălui meii, Maica. 'Tarefta 5 

Ursaki, călugăriță, la acea monastive. ! 

. Ajungendă la monastire după. o călătorie de două dile, am. 
- ivasii la Arehondaricii : aşa se numesci apartamentele. în care. , 

se primesci, se găsduescii și se ospetâză Ospeţii ce visileză, | 

monastirile. Merseiii cu surorile mele la Maica. Ursaki (1), care. 
conlocuta afară din Monastire cu o altă maică din. familia, 

Canta. Furtimii primiţi cu “multă dragoste. și afabilităte, La buna 

nostră vudă aflându-se în visilă o maică tânără numită Agali a, 

Canta, cum a  auditii că mi-amii adusi surorile cu destinăiune. 

(1): Acesta mel tărdiă a ajunsi Slariţă, şi în acestă demnitale a păsto-:: 

rită ma! lrel-deci de ani monastirea, cu o inteligență şi o înţelepciune.,,, 

care aii (ăcuto neuitată de toţi cer ce aii cunoscut'o. Mitropolitulă Moldovei 

losifu, îi conferise unii. rangă escepționalii de Armandrilă, „precum se și 

cuvenla înaltelorii ei merite.
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ca să se călugărâscă, numai de cât îmi ceri pe soră-mea 

cea mare; iar pe cea mai mică, Ana, mi-o cerii o allă maică 

din Varaticii, numită Fevronia Cuza (1), care asemine se 

întâmplase acolo. | 
Aducerea. surorilorii mele fiindii unii evenimentii însemnatii 

pentru comunitatea sântului locaşii, fiindii-că ele se distinaii a 

mai mări: turma de mirese ale lui Christosti, mai tote maicele 

de distincțiune alorgară ca să le vadă, să le cunoscâ și, la casii 

de a le vedea, triste, să le incurageze. Chilia Maicei Agafiei, 

la a căreia metanie se închinase soră-mea, era alătură, cu 

Arehondarieulii, cu două elagiuri, și mobilată cu unii eontorlii : 

lucsosii ce arăta că stăpâna era “adevărată fată de boierii 

mare. Acâsta în adevării era fiica Marelui Logofălii Neculai 

Canta, boierii “puternicii și influentii pe timpulii acela. 

In curândii cunoscuiii tOtă societatea agapiană. Nu voiii dice 
tote maicele, (căci atuncea Agapia număra mal o mie), dar pe 

acelea care erai fete de boieri, și cari se distingeaii prin cre- 

- seerea şi prin nobleţa lorii. Printre acestea sc putea aduna unii 

mănuchiii care ar fi pulutii face onâre chiar Paradisului lui 

Mahometii, daca „portulii lori cel negru nu le-ar fi destinatii a 

se face „mirese, ale lui "Christosii. [Emraii unele atăt de frumosc, ba 

(Dâmne 6rlă-mă |) chiar “cochete, în cât, daca nu m” ași Îl gân- 

dili la păcatii și daca nu ași fi fostii. inocentii și timidă (cum 

eram atuncea), cine scie cu câte păeate mi- ași fi împovăralii 

sulletulă ! Dar eală jumiitate secol de atuncea și încă nu pot 

uita deliciosele petreceri ce am gustalii în cele trei patru dile 

cât am. statii acolo. bilele le pelreccamii în vizite în care, pe. 

lângă dulecţă, cafele, dejunuri şi prânzuri cu care cramii re- 

galati, mă. simţiamii scăldatii în ochiade fermecălsre și legă- 
nat în visuri de voluptate, 

De la Agapia trecendii la Varatecti cu soră-mea Ana, acolo 
amii făcutii noue cunoseințe și amii guslalii noue plăceri su- 
Metesci, de cari cu mare jindit amii fosti nevoiti să.mă 
desparti. | 

e 

(1) 0 mătuşă a fostului Domni Cuza,
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NAVIIL. 

" Intorecadu m& spre câsi, "m'amii oprită la unii hană, nu- 
miti Rateșulii lui Cuza, ca să. resullu caii și să mănâncă. In 
sala de cârciumă se audia sbirnăitulii unei cobze, „care, acom- 
„pania două voci, una de bărbată! și alta “de femeie, și cari 
cânlaii altornativiă, câte o stofă de cântece de jale. Eșiiă din 

| camera unde stamii de mâncanmii, și mă uitai să văii pe: cei 
ce 'cânta, fiindii-că melodica ce ascultasemii mă, încântase, Vă 
uiti că cobzarulii cra ună țiganii orbii și ciupitit de vărsatii, 

jar vocea de femele care- -Jii însoția cra a unei persone ce nu 

părea a avea mai multă de 17 ani, şi care, cum mă văd 

mă fixă într” unii modă așa de „curiosi, ca cum cum ar fi că- 

dutii în extasă. 

Fără a inlra înlăuntru, unde eraii mai mulţi Omeni de rânâii, 
chemaiii pe hangiii și-lă întrebaiii de unde e lăutarulii acesta. 

Mi se spuse că e unii ţiganii din Cordun (1) care se hrănesce 
cântândă prin sate cu fiica sa. ME trăseiii în camera mea, 

așteptândii să mănânce caii “grăzanele, ca apoi să pleci. Auculii 

meii însă nu putea să rămâie indiferenti la musica ce asculta, 

mai alesii că din ce în ce se făcea raai simpatică, mai duiosă 

şi mai răpitore. Nu treci multi, și musica. încelă ; ar la ușa 

camerei mele văduiii arătându-se cobzarulii cu fiica sa. Scoseiii 

„unii sorcovâţii și dedeiii bătrânului. Atuncea se puse., să, mai 
cânte ceva anume pentru mine... De astă dată cântă fata. sin- 

gură, uităndu-se iar fixă la mins. Atunci amii observ ati că nu 

era urită : părea a fi din nmulii celorii cari se chiamă vătrași ; ; 

“albă la faţă, cu ochii verdi, - genele lungi, sprincenele și p&rulii 

negri, o mustăicioră: pronunțală, gură perfectă, nasulii arcatii, 

(1) Aşa numesce poporul „din Moldova provinciile de! „peste frontieră 

2precum Bucovina, saă 'Tranşilvania. „Vorba probabilă e formată de la 
codonii, sau linia de graniţă.
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figura ovală, mânele şi piciorele minuscule. Dar pe când cit 

mă uitamii la amănuntele figurei și corpului ei, ea cânta din 

ce în ce mai dutosii, din ce în ce mai sentimentală, aşa că, 

când îmi reureaiii privirile la ea, văduii că din ochii ei pi-* 

curaii lacrime șiroie. Nu cutezaiti so întrebi de ce plânge : 

înteiă fiindii-că era tată-săii de faţă, și ali doilea fiindi-că 

mă credeamii. datorii să respectezii sentimentele pole durerâse 

“ale vre-unei passiuni “secrete. Dar fiiindă-că ei, şi la Linereţe 

- și la bătrâneţe, namii pututii să vădii lacrime fără a mă în 
duioșa, mă simţiii, cu mare rușine, cu lacrimele pe obrazii. 

Din fericire vizitiulii mă anunță că caii sunt gata, și amii Lre- 

buitii s& punii 'capătii 'sensiblerici “mele absurde. Intinseiii încă 

unii sorocovă ţii bât rânului cobzarii și mă urcaiăi în trăsură, Ta- 

tălii cât și fata îmi sărutară “mâna. După ce plecaiii, mă ssiliă 

să nu mă mai uiti către cântărâță, cu Lote acestea mi să 

părea că căutăturile ei mă urmăriaii, şi că ele se înfigeaii în 
spinarea mea ca nisce săgeți răpedite. OC 

XĂIĂ. * 

” Intuna din dile, către seră, maică-mea. se duse, ca după 
obicciii, să visiteze grădina de zarzavaturi, ce o aveaunii de la 
vale de livedea de pruni. Acolo. era căsula unii țigană pă 
trânăă, a căruia femee mă dădăcise, și care. acuma; era ca pă- 
qitor al grădinei. Pe când băteânulii culegea castraveți veri, 
cu care să regaleze pe „copiii cei mici “cari se luase după 
mama, ea audi sbirnăitulii “unei cobze. Intrâbă cine este, Bă- 
trânulii îi respunde că a dati ospitalitate unui orbi atac. 
“Maica” mea, 'curiosă de a'vedea și a asculta unii aseminea 
rapsodi, care-i aducea amintea de istoria la Omeriă, 'dise - să 
i-li aducă. Veni orbulii, adusi de fiică- -sa. Când ia spusii că 
și fala cânlă cu tatălii ci, maică- -mea, care și ca însăși: era 
cântăreță şi nu mai audise până atuncea o Jăutăresă, plină 
de curiositate, o puse să cânte. Vocea puternică şi armoniGsă 

“a fetei resunândă până în sati, în curondii se adunară o mul:
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țime de femei şi copii ca să o asculte. Maică mea simți nu 

numai plăcere, dar și simpatie; de acecu, când sa. întorsii 

acasă, a spusii fetei. ca să vie la curte, unde va primi tainii 

-de făină de păpuşoiii cât va sta în salulii nostru. Ea uulțămi, 

Yar a doua di, însoţită de dădaca mea, veni la Curte. Eii:cum 

o văduiii, o recunoscuti. Cum a datii cu: ochii de mine, ea 

şi-a făcati cruce şi a romasii uimită privindu-mă. Era în că- 

mașă albă cusută cu allițe, prin care să străverlea talia, sînulii 

şi tote formele corpului ei voluptosii. De la brâii în josii, avea 

unii felii de fotă de lână colorată. La 'gâtii purta o salbă 

de bani de argintii de dilevite mărimi, monete din“ difo- 

vite țeri. a 

- Cum te chiamă, fată ? 

— Anca, 

— “Tu escă accea care te-amă vădulii acum 0 săptămână, 

mi se pare, la Ratezulii lui Cuza? e 

— Bă. | 
— ME cunosci? 
— S6 pote să te uilii 2 

— AI s6 stai multii.aicea ? 
— Până mă& veţi goni. | 

-— Ca tatăl tăi escă ?. i | 
— Cum Yași putea lăsa singură ? = a 

„— Să dieii să-ți dea tninulii. Vino încoce. 

O chemaiii la cclaltii capătii al galerici. Siriu pe chelzriit, 

şi-i ordonaiii ea în. tote dilele să dea fetei câte două merlice 

de făină. Când fata eși din hambarii cu tăgârța cu făină, două 

din surorile cele mici îi eşiră înainte, o luară cu ele spre a 

0 duce în casă pe din dosii, şi o puseră să le cânte, ceca ce 

ca essceută cu mare plăcere. Cănd eși din casă, se opri pe pragulii 

uşcă spre a mă privi. Fii eramii în baleonii ocupatii cu cerecla- 

rea unorii compturi, aşedatii la o masă de scrisă. Vădend” o 

pivonită în locii, întorseiii capulii spre ca. O văduiti uitându- se 

1, 

iarăşi la mine cu ochii lăcrămaţi. 

"— Ce ai, Aneco? 

— Nimica.
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— Vrei covu ? 

-— Nimicu,. | 

— Parcă plângi : de ce? 

— Sci ei! 

„Plecă: 

NXĂ. 

“Mai totă vara ţiganca cântăreț a peirecutii în satulii nostru. 

Mai la tote lucrările câmpului, la praşilă, la socere, lu tricrii, 

o vedeamii înlocuind pe câte cine-va din muncitori, pentru 

o plată 6re-care. 

Când nu găsia însă de lucru, și mai: ale; sii în dile ploiose, 

venia la curte, unde cu mare plăcere își găsia ocupaţiune la 

lucrările manuale. In casa părintâscă era o cameră destinată 
pentru lucru : acolo surorile mele cele mai mană, assistate de 
4—5 fele de ţigani, pe gherghefuri întinse, brodaii cearșafuri, 
fețe de perine, prosope, și alte pândeturi, după moda de atunci, 
Anca, care, în sedla de la Bistriţa, se perfecţionase în aseme- 
nea lucrări, se părea măiâstră. Maică-mea nu sciea cum să-i 
mulţiimiască v&dândi că ea era în stare să dea chiar lecţiuni - 
la lucrările manuale, pentru care „făcea modeluri admirabile. 
De aceea totii-d'u-una când o vedea lucrândi cu degetele ei 
fine și delicate, cari păreaii a [i lăcule anume pentru lucrări 
de artă, îi dicea tolă-d'a-una: «De gâba, Anco, ne amăgesci 
ta spuindu-ne că esci ţigancă... nu, nu se pote să fil țigancă !» 
lar Anca rigândă, susţinea că e țigancă, că a crescuti sub 
cortii. și că scie țigănesce mai bine ca româneosce. 

Anca venja cu preferință acolo' unde afla că viii și eii. Atun- 
cca, îndală ce mă vedea, cu același focii mă privia și aceleași 
lacrime picura din ochii ci; far când mă depărtami, o au- 
diamii cântând ca o privighetore. Intrigatăi în cele din urmă 
despre acâsta, disseiii dădacei mele, lu care ca găzduia, să o 
ispilescă ca să afle pentru ce.se uită ca cu așa focii la mine
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şi lăcrimâză. Acâsta îmi aduse respunsii că numai mie are 

să-mi spue ea o-dată dovulii care o arde și o chinuesce. 
Intr'o di, spre sâră, întorendu-mă de la câmpii, mă decidii 

a mă opri la unii șipotii ce sciamit că este nu deparie de 

drumii, spre a-mi potoli setea, sciindă că acolo-apa este fârte 

bună. Acestii şipotii, cam depărtatii de sati, se aflu, într'o vă- 

găună, saii surpătură de .malii, și nu se vedea de cât când te 

apropial. Anca, desbrăcată ca Eva, se scălda la șipolii, al că- 

rula, mnemurii o făcea să nu audă pașii calului mii: cum o 
văquiii, fără a descăleca, mă opriiit pe locii. Aveamii înaintea 

ochilorii unii spectacol ce nici prin 'visură nu vădusemii până 

utuneca : unii corpii de o frumuseţă, pentru care ași fi doriti 

să amii încă o.sută de ochi pentru ea să-l.potii mai bine ad- 

mira. Int"unii momentii când voia să facă ca să-i curgă apa 

pe spinare, rădicândii ochii, mă. văi, :slobodi uni -ţipeti și - 

puse. mâncle crucișii ca să-și copere sinulii și ochii. Atuncea 

amii dati pinteni calului și amii fugitii, mustratit de; ;cugelii 

că amii assilat la -scăldătorea unei fete, a căreia pudore.mi 

sa părea că amii insultato cu privirile . mele. A doua: di. ve- 

nindii la ora când își primia tainuli, se întâmplase să mă allu 

în calea ei: ea puse mâna la. gură şi treci pe lângă mine 

fără a mă privi. Pentru prima oră, nu-i vedeamii: căutăturile. 
Apoi intră pe din dosii în casă la maică-mea, care, ca totii- 

Ma-una când o vedea, o punea să-i cânte și-i dărnia câte 

ceva, Peste o oră plecândii ca să mergă la gazda ci, și avendi 

a traversa via, mă găsesce la unii butucii alegândii și cule- 

gândiă. struguri, cari începuseră a se părgui. O chemgiii. şi-i 

oferiiii şi ei. După câte-va, întrebări banale, îi spuseiii ci mi 

„sa părutii prea frumosii corpulii că. Ea îmi sărută mâna, apoi 

apucând'o ci amândouă mânele ci, o lipi de partea inimei ei, 

care o simţiiii bătându-se grozavii ; far în ochii că iarăși amii 

vădutii lacrime. CE 
— Ce ai? esci bolnavă, Anco? 

— Da; și voiii fi câL voii trăi. 
— Pentru-ce? . e
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* > — Of! bine că le-o adusti Dumnedeii, ca să-ți spună 
D-tale. 

— Ce este? 
— Trupulii acesta, care ţi s'a părulii frumosi, a fostii: ur- 

sili să fie fericiti. Ami iubiti, ȘI... numai trei dile aimii trăitii 
cu el! Eată focul: mei! 

— De unde eva elii! 
— Din cetatea Bistriţei, de peste Cordun. 

te ȘI ce s'a făcută ? 
— A muritii 1... Unii altă flăcăii, care de doui ant mă cur- 

tenta, găsindu-mă în braţele lui, lu ucisti pălrundendu-ă inima 
cu cuţilulii ! Sunt unii-spre-dece luni... De aceea mi-amii 
luati lumea în capii, trăindii cu cerșitulii impreună cu lu- 
Lălit meii. - n 
i: — Dar ucigașul ? Ă 

— A fostii prinsti, judecatii şi spânduri ii, ară ei amii ră- 
masii cu -inima sdrobilă ! 

:;— Mare nenorocire, Anco, Dar l6te-sii trecătăre pe lumea 
asta : va. trece și dorulii L&ii. Acuma voii să te vogii de unii 
lucru : când "ie vei mai uita la mine, să nu plângi. Asta îmi 
face răi, căcă lacrimele mă înduioșză ; mă facii lristii. 'Te rogă 
nu mai plânge. 

— Nu polă. . 
— De ce? 
— Pentru că a dalii Dumnedeii de semeni cu “elăi, cu două 

picătuuă de rouă. Când le v&dii, pure că li vădii pe el. Când 
le uiţi la mine, pure că mă privesce elă !. „. sprincenele, mu- 
stăciora, buzele, capulii, părul, teupulii... “OrL.. OF lee toc- 
mai el !., . | “ 

—- EX, bine, tocmai de aceea dicăi că trout” să- fi lrâcă do- 
vulă. Liniştesee- -le, nu mai plânge. Cine scie ? Pole VCĂ găsi 
un altii ursitorii care să-i semene și de a căruia inimă să 
te poţi lipi. Esct tenără îi Irumosă 
-roculii, | 

— Dumnedeii scie. Până atunesa anmti o ferbinte rugăminte, 
— Spune, 

; 0 se i gișesci na-
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— Să nu ne goniţi, SS nc lăsaţi să mai stămii pe aieca, | 

pre cât ne pulemii seote pânea de tote dilele. Duminicele și 

- serbătorile ne ducemii prin satele. vecine, de. câștigămii: câte 

ceva pe la câretume ; în dilele de lucrătore, totii găsescii pe 

aici de lucru pe la 6meni. Apoi câștigulii celii mai mare, pen- 

tru sufletulii meii, numai aică îl potii afla. 

— Cum? | 

_— Ce mă mar: întrebi 7... te. văQii.., . 6Lă . câștigulii,. meii ! 
Și ce-mi vorbesci d-ta de altul ?... unde aşi găsi. unii altulă 

care să-ți semene 2... apoi ce ?.dacu sorlu-m'a făculii țigancă, 

„bre țigancă. sunt 2... Ei sinvură nu sei... ii 

_„— Ce lelă ? „te îndoiesci despre „ nemuliă e Dar..ta- 

li 8 2. RE mi tei a 
— “Tatăl mei 2 “Scii ii cine- Ă 2 Orbulii, nu e tatăl mei. 

în numescii ast-felă, fiindii- -că, după mortea: mamei: mele, clii 

m'a erescutii, și de la elit.amiă învăţatii să. cântii. Dar maică-. 

„mea mere: îmi spunea că nu e tatălii. meii : aci dicea' că m'a 

„eumpăratii de la nisce. trecători pe unit :coreții. de făină, . aci 

că ma făcuţi. cu unii ofiţerii nemţii, aci cu; unii: grafă Un- 
gurii. D-qei singurii scie din ce sânge m6 lragii. - Dar. facă-se 

voia „lui! D-vostră, să, trăiţi! i 

— Nu ai nici o grijă, Anco. Niment | nu te va„goni de 

-aică ;, mai alesii că maică-mea “ține multi la tine.. La oră-ce 

nevoie, să năzuescă la casa nostră. Ei te voiii ajula totii- 

Wa-una cu ce. voiii. putea, Cere-mi ori-ce creqi, că i ași pu- 

tea da: e 

— Să. fie adevărații !? . .. | 

— Prea adevărată. A ie 

— Săi ceri 2 e 

— Cere. 

— Dă-mi voie să mă mângâiti, luându-ţi o stirutare, 

1 — Bine, diseiii, fără a cugeta la consecinţe. 

“La aceste verbe, Anca se răpedi cu: unii gestă de nchună; 

mă “luă de gâtii, îşi înfipse buzele pe gura mea, și, într'unii 

sărutată lungii și neîntrerupții urmatii de convulsiuni spasmo-
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lice, simţiiii că leșină în braţele mele. M& sculuraiii de ele- 
stele braţelorii ci: o văduiii că cade josii. fără simțită... mă 
speriai închipuindu-mă că a murită, și amii rupt'o de fugă. 

XXĂL.: 

Imprudenţa de-a permite înlvistaleY cântărețe să se mângăre 
cu persona. mea a fostii fatală, Indată pare că amii recunoscuti 
greşâla mea. Buzele Ancăt, puse în contactii cu ule mele, res- 
(pândiră în totii corpulii meii nisce sensaţiuni neințelese. Din 
tălpi și până: în creștelii, sângele se urca și se cobora în mine 
cu o iulâlă nespusă. Peste nople n'amii pututii dormi : șirOYe 
de sudori, aci reci ca ghiața, aci: fierbinţi ca focul, curgeaii 
de pe fruntea mea. M& credeamii vrăjitii.: ME simiumit bol- 
navă, Până în diuă ami chemati pe muică-mea, și '"-amiă 
spusă tolulii. Ea trimise și chiemă - pe ţiganca care mă dădă- 
cise, ca să-mi descânte de deochiii - ca alte dăţi. Cum o vă- 
(uiă, o 'întrebaiii: daca Anca e sănălosă. Imi răspunse că de 
când i-amii dati struguri, e mai! veselă și mai sglobie; că 
nu vorhesce de cât despre mine, și cântă mai frumosii de cât 
tot-d'a-una. e Di SI 

—— Se înţelege, disseiti ei. En cântă ; ea e veseli, Bindi-că 
m'a. fermecatii, five-ar â dracului! 
— A... şa! cum se pole să erei unu ca acâsta 2. să- [i facă 

răi, ea, cari sar da și în foci pentru D-ta ? 
— De ce dar ma ducutii capulii ? De ce-mi arde corpulii și sulletulii ? Ce ami? 
— E nn sciii, dar sunt sigură că dacă le-ar descănta ea, 

ți ar ivece, 

— Cum! Scie ea să descânte ? 
— 'Tote țigancele seit. . 
— Dacă te prindi in că nu mi-a face favmece și că seic să descânte de deochiiă, spune-i să vie, să vio mai curendii ! 

„ Peste câte-va. minute intră la mine bălrâna aducându! pe
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Anca, care venise să și Yea tainulii, Ac6sta, cum. mă văqu, mă. 
întrebă ce amii. 

— "Tu trebue să scii; ei: credit că tu mi-ai -făcutii , ceva 
farmece, 

— Nu sciii dacă eii ți-amii fieutii D-tale, saii D-ta mic; 
căci de când te-amii vidutii, pace nu mai. are sufleţe- 
lulii meii, 

— Dacă scii, descântii-mi. : 
— Îți voii deseânta cum seiii cit: nu încetii ca babele de. 

aici, ci tare, în gura mare. — Atunci vocea ci cca argintie 
începu 's6 resune, netedendu-mi ' ușurelă (runlea cu doge-: 
tele ci: - 

«Frunză verde grâiă în spică, 

S& descântii, dar cum să qicii ? 

Scie numai Dumnedeiă 

Că bolnavă sunt totă eă. 

Sărmănica, inimidră | 
Simţii că ?n mine o să moră. 
Sărmăneluiii suflețeliă, 

O s&.sbâre, vat de elă! 

De-ar muri şi de-ar sbura, 

Pote m'aşi mal alina; 

Căci al crede "n dorulii mei 

Că în sfântulii Dumnedeiă ; 
Căci eti nu voii să trăresci ! 

De cât ca să-te iubesci.» 

— Mai cântă, mat cântă, slrigaiii când ea încetă. Dar când, 

mă uitaiti la figura ci şi o văduiii eu ochit lierămaţi: lar 

plângi ? Pentru ce? 

"— Pentru ea să te faci sănătosii; mă rogi lui Dumnedeii 

„cu lacrimi. 

— Cântarea la îmi face bine.. Mai cântă. | 

Nu mai ţină minte ce şi cum mi-a mai cântatii, dar seiii 

că m'a încântatii, și mamii credutii atâtii de bine descântatii, 

în cât după aceea adesse-ori fără să mE& Goră capulii qiceamii. .
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că mă simţiă deochiatii, pentru ca să mă aducă pe Anca să-mi 

mai descânte, 

* Seiii că Anca, vădândii că-i tolerezii stăbicianeă,- sta atun- 

catii cu o passiune fior6să asupra inocențeă mele virginale. 
Seiii că 'Anca, în. tâte dilele cântându-mi şi vărsândii lacrime 
pe genuchii. mei, .m'a făcută a-vedea ce este amorulii adevă- 
ralii. Sciii că Anca, prin poetica sa iubire, a săditii potă dice, 
în suflefulii meti sentimentulii poesier. Sciii că: Anica, țigancă 
și 'vagabondă: cum era, prin delicateța sentimentelorii și ma- 
nierelorii sale, prin : îngrijirea ce da figurei și corpului, ci, se 
părea' că în:tole dilele se făcea mai ' graciosă și mai volnp-"! 
tosă, îmi proba că în vinele ei curgea unii sânge mai nobili 

"Și O origină mai alcsă de cât aceea ce o afișa. Sciit că Anca, 
aprețuindi condiţiunea ei în. faţă cu a mea, doui ani de dile 
cât a statii în satulii nostru, n'a. divalgatii relaţiunile nostre 
furișate către nimeni. Sci în fine că Anca m'a făculii să co- 
mitii cen din urmă nerodie a copilăriei mele, și celui dentâiii 
episodii din romanţulii tinereţei mele, . despre care voiii [i si- 
litii a vorbi mai departe. ! 

| x 

la 1842 maică. mea era pentru a Optii-spre- o-docea_ri grea 
Cu cât se apropia de timpulii ușurinței, cu atâla părea a avea 
presimţiri funeste, Incepă dar a se prepara, ca bună creștină 
și mumă. Incepi a da instrucţiuni surorei mele cei mai mari, 

- care; după -un anii de căsătorie perdendu-și bărbatul prin 
morte, lrăia ca văduvă la casa părintescă, Surorilorii celorii 
mai mici je spuse că, cât vorii trăi, să asculte de mine. Pre- 
scrise cum să se distribne lucrurile și puţinele scule -ce avea. 
Cu mine avi o lungă conferinţă, în care mă povăţui ce să 
facii în viitorii pentru surori, mai alesii cândi ar. rămânea 
fără avere și prolecţiune ; a terminali anunţânda mă “că mat 
are i-mi spune ceva, dar aceca vu [i consiliulii cel din urmă 
ce va avea a- mi da, Inţelegendiă însă că ceea ce voia să-mi
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ceră are s6 mă coste, totă hesită mai multe dile. Când o ru- 
gamii să mi spue, ea îmi dicea că acâsta va fi ultimă ei vorbă 

-cu mine. . 

In fine durerile facerei începenaii, mă chiemă la căpăteiulii 
ci şi, după ce depiirtă pe toţi din cameră, îmi disse: . 

«Pentru binele şi viitorulii tăi, nu face să-ți: legi viața de 
o ligancă. Caută și te desfa de Anca. Pân' acuma, „amii, 
sciulii a face ca se nu ajungi de svonulă. publicii. Dă-i dru- 
mul ; și când vei găsi o partidă bună, „însoră-te.> | 

Promisscit că voii uzma - consiliulii că, considerându- Ji. „ca 

unii. oracolii. | 

După dou€ dile de agonic, moșa din salii care o assista de , 

clară că facerea este grea, talălii meii mă “trimise cu trăsura . 

cu patru cai ca să aducii pe, doetorulii de la Iluși, cunosculii 

ca mamosii. Cale de patru poște o făcuiii în șese ore „Doe 

torulii aflându-se bolnavă, imi declară că nu pote merge, 

dar îmi dete nisce medicamente. A doua di diminâţa amii 

fostii îndărăpti. Era însă prea lergiii! -Biata maica mea su- 

combase ! Casa Lotă urla de bocele, "la cari se adăogiră și 
ale mele ! . 

Mortea maicei mele im'a făcutii să cunoscii ce este adevă- 
rata durere și sc portii jalea pentru perderea unei ființe iu- 

bite. Mulţi ani amii plâns'o; căci nu - puteamii să-mi aduci 
aminte de figura ei cea dulce, de ochii ei cei frumoși alba- 
sli, de surisuli ci întântătorii, de vocea ei “argintie, de no- 

pleţea maniereloră și sentimentelorii că, fără să uită amorulit * 

ce-mi păstra și siguranța cu care predicea .viilorulă mei. - 

“După ce mă desmeliciiii ceva de durerile ce mă copleşiseră, 
rcadunăndu mi minţile, mi amii pusii înainte datoriile și sar- 

cinele ce mt apă&saii după promissiunile ce dădusemi maicei 

mele. Aveamii înaintea mea o familie din cele mai grele : aveam 

10 surori și 3 frați, de cari trebuea să îngrijescii ca unii al - 

douilea părinte, mai alesti că bietul latiiliăi meii părea zăpiăcitii 

de greutatea. nevoiloră. ,



482 DIN COPILĂRIE 

XXIII 

Ami teebuilii să incepii cu sacrificarea plăcerilorii mele. Che- 

maiii pe Anca şi-l declaraiii că, după jurământulii ce făcu- 

semii maicei mele, trchuea să se ducă de pe la noi. Ea de 

o-cam-dată îngălbeni, mE făcu să-i mai repetii cele din urmă 

cuvinte, apoi rise cu hohotii și cădu din piciore leșinată. Ve- 

niră surorile mele lingă ea, o stropiră cu apă și o deșteplară, 

Atuncea ea le spuse că i-a venitii văii din causă că tată-stii 

voesce să se întorcă în (6ra ungurescă. “Toţi din casă N 

seră, fiindă-că pe toţi îi desfătase alâla limpii cu cântecele | 

Apoi! săru' ândii mâna la toți, cşi cântândii : 

«Haide, suflete, cu mine: 

Lasă *n urmă focul t&ă. 

Căci în lacrimi şi suspine 
M'am ursilii să trăesciă căi. - 

Haide, dorule, departe, 
Să câtamii ca să găsimi 
“Mângâtere ?n altă parle, 

„„ Sa de jale să murimi !» 

Sguduitii până în fundulii inimei de crudimea cu care am 

congediatii acâstă poetică ființă, care ma Yubilă atât de 

mullii și care mă parăsia cu o resignaţiune atât. de ange- 

lică, simţindii că-mi curgeaii lacrimele şiroie fără să le polii 

opri, amii dată fuga. de vale la casa Dadacci mele unde ca 

găsduia, decisii ca s'o oprescii. A fostii însă cu neputinţă. 
<Trebui să te lasii, disse ea. Nu voii supăra sufletul eo- 

conei, Dumnedeii s'o ierte !> | | . 
Puseiii în mâna bătrânului, orhii o pungă cu o sută Ici, iar 

pe buzele Ancăi o lungă și focosă sărutare, cu caro a ple- 
cati cântândă farăși ceânteculii ei "de fhsă. 

: 31838 Martie, 
— DD
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Până la cetatea maiorităţii, amii trăită și amii lucratii sub 

direețiunea latăluY meii ; rare ori, sub 'scutulii de” dragoste al 

mamei mele, îmi permiteamii a mă emancipa.: şi a face lucruri 

_neaprobate de dânsulii. Acuma venise timpulii când credeamii 

că mi se cuvenia a mă emancipa. Tatăl meii însă fării a con- 

sidora că nu mai eramii copilii şi că trebuea să asculte și 

avisuli mei, din: contra din: qi în qi se arăta mai nătângii : 

voia a face tote după capriţulă stii, Și “eontraria ori-ce părere 

saii idee manitestamii relalivă la sorla intimă” « a familiei, care 

mă - interesa mai. tare ca '0ri- -ce. - 

Cu vre:0o “duoi. ani inainte, voindii a regula sorla surorilorii 

date la 'călugărie; a găsilii cu 'cale să le tea de la Monastivile 

cale mari unde le aședasem, şi să le mute la schituri mai 

mică și mai apropiate "de moșia nostră. - Deci uneia îi făcă 

chilie la Giurgeni, în districtulii Romanului, Tar alteia la 

Bozdăniţa, în districtul “Tuloveă. Apoi după mortea maicei 

mele, a voitii să: mai "dea patra fete la călugărie, ceea 

ce ci nu volamii a aproba, Din acâstă causă, și altele care 

e de prisosti a le mai memora, ati veniti neînţelegeri între 

noi. Vâdendii acâsla, într'o i T-amii declarată că eii nu mai 

stau acasă, că. mă voiil duce la lași, pentru ca să canlii sati să 

intru în vre-o scâlă, saii să: îmbrăţişeqii - cariera funcţiunilori;
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” 

“Patălii meii atuncea, departe de a se opune, mi-a destinatii 

în plină possessiune via de la Vulea-Adâncă, de lingă Iași 

două camere în casele ce le. aveumii lângă sântulii Nicolae 

celii Săracii, și doui băieţi de ţigani spre'a mă servi. Apoi 
aducându-mă el însuși la laşi, merse cu mine la Spatarulii 

Vasile Pogoră, care era Directoru Departamentului Dreptăţii, . 
presentându-mă și arătându-i dorința mea de a câpăta vre-o 

funcţiune. Ca unulii care cetisemii Henriada lui Voltaire, tra- 

dusă de acestii importanti personagiii, mă dusesemii cu entu- 

siasmii „la elă, siguriă fiind că Omenii cari faciă versuri — salii 

așa, dicânâii poeții — trebui să fie buni, blânqi, veseli şi es- 
pansivi. Nu sciii de ce, dar așa credeamii eii că trebui să fie 
cei ce se die fiii, Muselorii, cari.se. inspiră de Apolon și caută 
rime pe. sub. costele Olimpului. PI 

In. contra așteptări mele. însă, viitorulii 1 meii superiori, de- 
parte, de a: mă încânta, la prima aparență mi sa părut mai. 

indigestii de cât versurile Henriadei.. Posacii, posomoritii, gravii, 
seriosii, atâta mi; se pără. de antipaticii, în cât-.îmi venia st 
lasti la elă pe tatăl mei și .s'0 rupii de fugă. Ma întrebalii 
ce, carte sciii, unde amii învăţatii și daca seriii bine.. Răspun- 
seiii cum mă pricepuiii, apoi. se puse -de scrise pe 0. bucăţică 
de hârtie ceva, şi acea hârtie dând'o tatălui meii, îi dise sg: 
me ducă la Căminarală Dumitraki Cornea, care era capă. de 
divisiune, saii șef. de secție, cum se dicea pe atuncea. | 

„ Acestii personagiii, era. cu totulii de altă natură : veseli, su- 
ridătoră, glumeţii, după.ce a îmbrățișat pe iatăliă meii,. pe 
mine m'a sărutatii părintesco și mi-a <pusti că, numai să fii 
aplicativii, şi. va face tote chipurile ca s& mă înainteze, adăo- 
gendă că suntemii și ceva rude, sait cimotii, cum se dice la 
Moldova.. Deci mă dete sub ordinile. Stolonncealnicilorii (capi 
de biuroi) s&i, Malaki Lupu, și G. Papatilii, cari la rândulii lor.
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mă puseră în comuniicaţiune cu u alți copistă, eu cară Irebuea să 

conlucrezii, E 

-" Rată-mă căpătuilii și intrati înt'o viţă cu totulii nouă, în 

care a, trebuit s& faci alea esperiențe și s6 încercii alâtea 
decepțiuni ! ! 

IL: 

Nu scieamii de amii l€fă saii.nu. La capătulii lunei însă me 
pomeniiii ehiematii în cabinetulii Directorului, care 1n6 puse să 

subseriii pe o listă, și apoi îmi dete în mână 50, adecă cinci 

deci lei (vechi se înțelege), dicendu- -măi că acesta este de la 

Excelenţa sa Domnul Ministru. In adevării acea Excelenţă” eri 

atâta de nobilă, în cât nu se înjosiu să Tea Sf pentru func: 

țiunea ce: ocupa. A servi ca, ministru, după părerile de-atuncea,. 

pentru nobili era o datorie, care nu' se cuvinea să fie remune- 

vatăi.. De aceea I6fa de duoă -mii lei pe. lună, ce avea mi- 

nisteulii, se”* distribuia la candidații ce nu intruii: în' statii 

(eu 'de:al-de mine), și la ali "funeţionari din: Departumentii 

şi chiar de prin Tribunale, cari se „Seini, că sunt mai ne- 

cessitoși, | i 

"Ce bogatii m'amii eredutii când amă primiliă cei întăi bani 

ca I6fă! Ce' mai chefuri amii făcutii cu cei 50 de lei! Până 

şi luxulii de a lua înghiețată mi Lamii permisii, o dată pe săp- 

tămână, (de câte 20 parale), și mi se! „părea că facii unii  actii 

de desfrânare ! | : 

“In curendii mi-amiă făcultii camaraăerii plăcute, căci, nu 

sciii cum se făcea, mai toți cei cu cari fâceamii cunoscinţă 

mă afecţionai. Până și morocănosulii de directorulii 'meă, în- 

to qi nemerindu-se să ne întâlnimii în scară când eșiamii de 

la cancelarie, mă pomeniiu că- mi spune să mă urcii în trăsura 

sa, care trăsese la scară. Apoi 'ducându-mă acasă Ja el, mi-a 

-spusii (ceea ce: forte multii ma mimitii) că amii 'să mănâncii 

Ja: elii. După ce mă presentă la Cocona b- sale, “acesta mi-a 

vorbită cu atâta bunătate și blândeţă în cât mi-a deseleștatii
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gura; şi nu numai că amii mâncalii bine (de trei ori pole 

cât ci amândoui), dar ami și vorbiti, se vede, cova care i-a 
făculii să ridă; Yar, după masă, când le-amii săirutatii mâna 

ca. să-mi, X Jai adio, cocâna n a invitată ca în tote joile să viii 

- "să mănâncii la ef. Când ami. spusit acâsta la Cancelarie a 

doua di, saii minunată „toţi, fiindi-că nimeni, nici o dată, n 

v&duse pe boierulii Pogorii ridendii sai suridendii ; deci cil co- 

misesemii o adevărată minune, puindu-lă în veselie, . 

. 

W, 
Era rândudlă, pe atuncea, la tote ministerele, ca în tote. qi- 

Jele S& slea în permanență câte unulii din scriitori două- deci 

și patru ore în Cancelarie, atât pentru priveghierea cât și pen- 

tru primirea corespondenţelori, pe care în casuri de urgență 

“le ducea la Directorul. Acești jurnalieră, cari pe atuncea se 

numiaii dejurna, evaii inscriși pe o listă, după care toți, fiecare 

la rândulă seii, își făcea datoria. Ca unulii ce fuseiii î înscrisă și eii 

în acea listă, peste vre-o două- deci de ile dupe intrarea meu 

în sevviţii, imi trebuilă să- mă facii renduliă ; sarcină inutilă, 
absurdă și uriciosă, căreia trebuea s6 mă supunii. 

- După ce plecă totă lumea de la Cancelarie, trimisciii pe unii 

azi (odătașii) să-mi aducă ceva de mâncare : imbue ai ceva, 

„nu mai ţinii minte ce, dar forte prostii, şi apoi mă pusciii să 

„cilescăi Regula mentulii Organicii și Codica Civilă ce se alla 
pe masa Directorului. După ce odagiii aii măturatii și ati gri- 

„Jilii tote camerele, m'amii instalatii în salonulă celii mare, 
„unde mi-amii alesti o masă lungă care să-mi serve de patit, 
„şi câte-va dossare pe care să-mi faci căpătâiulii în lipsă. de 
„perină ; apoi, ca. să- mi trâcă timpul, mă puselii „să cilescii 
„cărţile puţini distractive co le spuseii mată susă, . a 

Sâra, după ce ascultaiii, din baleconii, concertele privighie- 
torilorii din grădinele învecinate, cari parea că adoraii stră- 
lucirea lunei și frumuseţea scânteieiore a stelelorii,: mă 
euleaiii ui pe „masa ce- mă. „alesseșsemii, avendă „în fată. mir șEs0'
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ferestre mari pe cari venia lumina lunei: până în ochii mei. 

Evamit singurii : nu aveami alti tovarășii, de cât doră câte-va 

duzini de greieri, ale cărora concerte cadenţate îini loviaii au- 

ulii, : făcându-mă. surdii la răcăilulii -: sâreciloriă . numeroși « co 

nopţile rodeaii dossarele de pe mese. OC CC CC mem. 

Aştoptândii ca'să vie Moifeii cu visele sale, sai cum dice 

poporul Moșă Jene pe la gene, mi s'a părulii a vedea o stra- 

nie ceremonie : în. mijlocul salonului era o masă cu lumânără 

de câră aprinse și cu o cruce, jar alături cu masa 0 eristel- 

niţă, saii căldare de botezii, apoi. vre-o duoi. popi. cu. dascălii 

lorii ce cântaii, apoi unii boierii bătrânii, 'îmbrăcatii cu haine 

forte bogale, cu ceacșiri: roșii, “cu meși în! piciore, cu fesii în 

capii, cu o fermenea scurtă de mătasă, purtândii unii copilii 

în braţe şi stândii în faţa mesei, lângă care popii psalmodiaii. 

Atunci mă apropiaiti și cit ca:să vădii ce copil este ; ar ta- 

tălit mei (care părea. că venise și elă împreună. cu 0. femeie . 

ce: negreșitii era mancă,! saii doică), vădendu-mă. cuprinsii dă 

curiositate, mă „trase şi-mi spuse că boierul colii bătrânii este 

Logofătulii "oder Balșii, care mă botâză pe 'mine. Uimitii de 

vorbele tatei, mi se aţiță: curiositatea şi. mai tare, mă 'apro- 

piaiti când scotea copilulii din cristelniţă și în adevării mă re: 

cunoscuiii pe :mine, când cramit în etate de ş6se. luni, mititelii, 

slabit şi pipernicilii ! î Da E aa 

Acestă fantasmagorie n'a antârdjati însă a dispărea ca unii.“ 

nori de fumii luată de vânturi. Curândii apoi se făcea:că:se - 

strecuraii, ca într'o: panoramă - plutitore pe .o gârlă: cu! cursii 

"răpede, pe dinaintea 'mea, tote fasele 'copilărică : mele, :de .la 

căruciorulii trasii de câni până la furia amorului"meii pehtru 

Anca, a cărefa aducere aminte îmi rescolia sângele de lavere- 

ştetulit' capului până la tălpile piciorelorii. “O. vedeamii aci! Tri- 

dândăă, aci plângândii, aci . făcându-mi semhii să 'viii: la. ea, aci 

să fugii de densa. O augiamii cântândii, când. de jale, -câad de 

veselie. M& răpediamii s'o apuci în braţe, ea: fugia ; alergamit 

după dânsa cât ce puteamii gonind'o pe dsluri și pe .văi,: și 

tocmai când se apropiati mânele mele de ea, dispărea ca. nă- 

juca, și mă pomeniamii înconjuratii de toți camaradi mei din
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Ministerii riqendă cu hohote de prostiile mele, Simţindii alun: 

cea: că inima mi se bătea ca o pirpăriţă de m6ră, gata a 

sbura de la loculă ei, o apucaiii cu dinţii ca s'o ţinii pe loci, 

și readunându-ini puterile cădute în langedire, “mă silit) să 
adormi, 

Dar pe când somnulă se juca de-â baba 6rba cu mine, ro: 

tindu-se mere împrejurulă ochilorii met fără a-mi atinge ge- 

nele; de: o-dată audiiii unii felii de fișiitură, ce părea că imita 
tiritura picidrelorii unei babe bătrâne pe nisce scânduri: uscate, 

ME uitaiu în lungulă salonului şi atuncea, cu mare spaimă, 

văduiii că. din .colțulii opusii venYa, abia mișcându-se, o fiinţă 

îi Chipii:de omii, înaltă de tre! orl cât mine și îmbrăcată în 

albii de susii până josii ; și pe. lângă sgomotulii ciudati al pa- 

şilorii ei, audiamii încă unii sgomotii ce sămăna cu: clăpăitura 
făleiloră și dințilorii unui animală, puternicii. De astă-dată. nu 
mai era de glumitii: fără dor și pote, acâsta trebuea să fie 
stafia casei, despre care odagiii Ministerului spuneaii cu certi- 

tudine. ca se “arată adesse-ori în carne și în 6se..:Eii însă, 
care nu credeamii în aseminea absurdilăţi, atuncea aducân- 
du-mi aminte de vitejia eroiloriă. din- Mitologia grecâscă şi din 
Povestile populare, mă decidii s8 sdrobescii capulii matahalei 
ce venia, asupra mea. Deci de pe masa pe care: mă& aflamii 
culcată, întinseiii. încetișorii mâna și apucaiă . de speteză unii 
fotoliii solidă, și. greii, pe care “lucra. șeful de - secțiune, Yar 
când.mi se pări că dihania era: numai la. distanță de cinci: 
pași;. m& sculaiii ca fulgerul. și,. rădicândiă - fotoliul  de- -asu= 
pra capului. mei, îl răpediiii asupra ei cu tote puterile.. Și ră- 
peditura mea a fosti așa. de. puternică! și „violentă, în cât 
malabala - mea a intrati în pământii,. far eii, storsii. de pu- 
teri şi de palpitaţiuni, căquiii pe parchet fără de simțire. .; 

M'amii deșteptatii, apoi, înconjurată de. odagii,. cari, cu lu- 
minările aprinse,: mă stropiaii cu apă și mă spălaii de sângele 
ce-mi curgea pe: nări, în urma. Joviturei violente ce primisemă 
prin propriile „mele porniti,
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“Diua începuse a se îngâna. Cu! capul încă turburatii de 
coşmarulii: ce avusesemii, amii: i deschisii “ușa despre baleonii, și 

amă eșită afară. Mi se risipiră imediatii impressiunile de orore 

ce' "căpătasemă” peste' n6pte, înaintea spectacolului : măreţii al 

nature, în momentele când lumina iler desbrăca luceferii de 

scânteile “lori” şi părea că gonesce cu flacără de focii întune- 

reculii nopţii: CântărY plăcute, ce-mi păreaii divine, se revărsat 

din gușele micelorii ! “ciocâriii cară, cu fălfăiră continue, se: = 

neaii în aerii şi se urcaii mere în susti pentru ca ele, "cele, 

întâiă, să întâmpine primele rade ale sorelui, și să le aducii: 

în triumfă pe faţa globului pământescii, spre a vespândi lu= 

mina și vi6ța. După ce s6rele mi-a arătatii tote radele 'sale, 

mai, ascultaiti ca jumatate, oră “concertele răpitore ale' privighi- 

toriloră din crângurile grădineloră vecine ; "apoi inteaiti 'în sa: 

lonulii în care petrecusemii nâptea atât” 'de urită, și punându-mă 

   

la o masă, făcuiii conceptulii unei petițiuni cam în cuprinsulii 

următori : 

«Excelenţă ! (Pe atuncea ministrilor li se da acestii titlu), 

Fiindii-că casa în care este aședată Departamentulii D-v.: este 

visitată” de stafii,” cari pe “mine se'vede că mă urmărescii ca să 

mă necăjască, și fiindă- -că mie nu-mi place societatea de ase: 

menea dobitoce, vă rogi porunciţi să mă scutâscă 'de sar: 

cina dejurncă ; sau de nu, să primiți demissiunea mea. „ 

"După ce amii decopiată acestă petiţiune cu cea mai! mare 

îngrijire şi cu cele mai frumose caractere chirilice în două şi | 

trei etagiuri, după cum: se scriea pe atuncea, o puseiiă pe masă 

Directorului, care primia “petiţiunile în loculii ministrului” şi 

care, poti dice, că mai în permanență îl înlocuia ; căci “mi- 

nistrulii titularii mai că nu da pe la Departamentul stu ; har 

viile curente se e espediail subserise de Directorulii, și numai pe
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cele mai importaule le trimilea prin cine-vu ca să le sub-serie 

ministrulii, 

Până a nu veni ora cancelariei, mă pomeniiii cu tatăl meii, 

Elii venise de la ţâră în ajuniț şi, negăsindu-mă acasă, plecase 

s6-mă dea de urmă la Deparlamenlii. li spuseiti, cu lacrimele 

în, ochi, visiunile mele de, peste nopte. și-l declaraiii că, de nu 

va mijloci. elii ca să fi scutiti de dnjurniă, apoi, faciă. causă 

ministerială. NE . . 

T atălii mei, care nu era. tocmai increduli' la superstițiuni, 

îmi esplică că visurile mele. aveati. raţiunea lorii.. Mai întâiii 

scena, botezului era adevărată ; căci acolo, în salonulii acela, 

reposatulii Toder Balști mă bolezuse în anul 1822; far apa- 

'rițiunea stafiei o. credea ia răși adevărată, ca pedeapsă a su- 

Netului lui, pentru că nu și-a ținulii promissiuneu de a-mi face 

„parte "de moştenire din imensa lui avere şi mie, [nului săi, ci 

a lăsat'o totă cui nu lrebuea, 

“Cu oc: wsiuneu aceea, tcutăliă meii îmi spuse că bătrânulti Balşăi, 

când a venită cu domnia Mihai Sturza Vodă, care i era ne- 

polii de soră, în aventulii sectă patriotică vădendii cu fericire 

aședtă în [6ră, domnia. pămenteuă, când a mersii să- -lă felicite 

peniru prima oră, fa -spusii : «Prea înălțate Domne, şi „nevote, 
fiindă-că D- dei nu mi-a datii copii, şi fiindii-că el a voilii 
ca. să le înalțe. la o ircptă așa de slăvită, eală că prin acesti 
testamentii le facii moștenitorii pe avereu mea, care scii că 
covârşesce și pe a lui Rosnovanu, pentru ca să ai mijloce să 
trăesci ca unii Domnii falnică. şi să poţi. face bine patriei fără 
a-ţi pângări numele cu catachrisuri (abusara) ca Domniă ve- 
nctici de mai nainte.» După. trei patru ani însă, dragostea 
bătrânului slăbi, „Bindăi- că chronica scandalosă, în tote dilele în 

dica că “Măria, sa făcea ca să-I vie peșcheşuri grase, ba de 
Văii, ba de la. Ocne, ba de la Chrisove, ba chiar și de lu 
funcțiunile. cele. mal însemnate. Atuncea se dicea că băuri anulii 
în câte-va “rânduri sar fi dusii să- li mustre și să-i spue că, 
de nu va înceta cu asemine fapte vușinose, elii își va retrage 
„donaţiunea. Intr'o bună diminâță însă bătrânulii Balşii dete or-
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tulii popei până a nu apuca să-și schimbe testamentulii,; lă- 

sândii nepotului seii nu numai multele lui moșii şi casa (care 
aluneca se închiria pentru ministeră),. dar, chiar. barba lui cea 

lungă, care, împreună cu mustăţile și cu gencle, ,căduse până 

în diua înmormântării. Lumea, ciudată cum e tolii-d'a-unu, 

șâptia şi dicea că bolerulii ar fi luatii, pentru ca să petrâcă, 

arsenicii sati şoricâsă ; dar pe atunci nici procurori nu erai, 

nici medicii nu se ocupaii cu constatări de decesuri nenatu- 

rale ca în dilele nostre. Astii-felii după înmormântare, o mul- 

țiime de: rude “cari se uitaii cu jindii la averea bătrânului 

Balșii, și o mulţime de fină (între cari şi eii) căror le pto- 

misese. câte ceva, ati remasii cu buzele umflate, 

VI. 

Evenimentulii meii a dati motivii .de cercetări sgomotâse. 

Bătrânulii. Pogorii, după ce.a. cetitii -petițiunea mea, mai înteiii 

se dice că ar fi risii așa de tare în cât Y-aii cădulii ochelurii ; 

apoi chemândii pe șefii de secţiuni le-a spusii ca. st facă o 

anchetă în totă regula. Deci arătareu mea eorespungendii cu. 

semnele de loviri ce aveamii pe nasii şi pe frunte, precum, și 

eu deposiţiunile odagiilorii atât ale . celorii de susii cât. și ale 

cclorii din. elugiulii de josii, cari afirmat că şi ei adessea se 

intâlneseii cu stafia spălimântătore a casei, sa decisii. ca func- 

ționarii s6 facă dejurna numai: până la ora când se aprindii 

luminările, Jar, după, aceea să se ducă acasă, ceea ce mie mi-a 

făcutii o popularitate.. nespusă între . colegii mei. Mai, târqiii 

chiar sa decisii a se părăsi „casa “din causa stafiei, | în. cât 

proprietarulii că, Vodă Sturza, vădândii, că n'o mai pole în- 

chiria, a wansformat'o în teatru, în. care patru- -decă de ani.și 

mai bine nisce altă- felii de, stafii, sub nume de artisti, aii jucatii 

farse și comedii, până ce în, anulii. 1888 de o-dată s'a consu-. 

mată de unii incendii, ce se crede, a se fi pusii totii de, slafia 

„cea veche a lui Balșii.. | 

De. prisosii a :spune că naraţiunilo mele “despre stafia acesta
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pii înveselitii multă lume, fiindii-că mai toţi şelii mei mă in- 

vițaii anume Ja moscle lorii -peniră ca să mă asculte: și 0o- 

geonelor. Cu acâsță ocasiune amii făcutii multe cunoseinţe plăcute, 

fari gi contribuilii la șuceesele ce le -amii avutii mai Mării în 

soietate, i - Da 

NI, 

Mai răpede de cât m'ași fi așteptatii, m'amii vădutii într'o 

bună diminâţă numită în stati, adecă scriitorii regularii. Din- 

tre vre-o dece practicanți multi mai vechi, aim fostă preferitii 
în consideraţiune că scriamii mai curati și mai iute de cât 

toți ; amii simțită însă că la acâsta a contribuiti (fără a mi se 

spune, negreșitii) şi protecțiuneu delicată a nobilei consârie a 
Divectocului mei, la care măncamii de datorie în toti. săp- 

tămâna și care părea că mă afecţiona.. | e 

„Acestă căpătuire însă de și îmi arăta până li ore-care gradii 

perspedliva înnaintărilorii, nu-mi mulţumia încă sulleluiii. Sim- 

(iamii că mă râde necontenitit unii Shimpe la inimă, care mă: 

neliniștia, ME simţiamii inferiori în lumea acesta din punetulii 

de vedere intelectualii ; ; şi mă frământamii cu "minteu cum să 

facii ca să iesti din starea de ignoranță in care mă vedeamii. 

Imi blestemamii sorta că nu avearnii mijloce de traiii îndestule, 

pentru ca să intru iarăşi în “scole, să polii să mă luminezii mai 

bine și să mă facii mai folositori în lumea acâsta. Ușoruliă 

meii bagajii de cunoseinţe, ce căpătasemii în cele două clase: 

din Sântulă “Sava, se evaporase în timpul celoră. doui trei 
ani cât stătusemii la eră : nu-mi rămăsese de cât. versurile svă- 
păiute ce făcusemii pentru Luxiţa. De multii timpii încetasemii 
chiar de a face versuri. Sorbisemi cu atâta poftă armonid- 
sele cântece ale Ancăi, în cât, cupa pliăcerilorii 'avend'o tot- 
d'a-una plină inaintea mea, nu mai simţiamii nevoie a-mi în- 
corda lira spre a căuta și a găsi armonii mai dulci, flindiă-că 
ea însăși era o armonie suavă și fermecătore pentru ori-ce 
sufletii poeticii. Vechile mele încercări poetice le găsiaii ad-
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[| a 
mirabile nătărăii de colegii mei, când le cetiamii din ele; dar 

laudele. lorii nu mă îmbătaii,: căci e aveamii. convincţiunea că . 

nu eraii de cât copilării risibile şi fără de .nici.o valâre., Astă 
dată doriamii, să facii ceva mai bunii, mai cu vlagă, mai so- 

lidii, și la acâsta' eramii. convinsii că n'ași. putea ajunge .de 

cât daca mi-ași mai freca cinci-șâse ani'cotele de binele 
scolelorii de atuncea. 

Preocupatii ' mereă de dorulii acesta, mat întâiă de tte 

aveamii recursii la lectură: citeamii cu nesaţiii ori-ce, carte 

îmi cădea sub mână, ori-ce jurnalii, oră-ce. publicaţiune. Afară 

de. acâsta, -amii începutii a mă roti pe lângă Omenii ce au- 

Qiamii că sunt învăţaţi. In casa unui unchiii ală mei, £ Spăta. 

rulii Antohi Sion, cunoscuiii câți-va professori: fără a fi ele- 
vulă loră, mă duceamiă de 'ascultamii cursurile ce le făceau la 

Academia Michail6nă.. Ast-felii, cu încetulă, legândii cunoscințe 

şi chiar intimități atât cu professorii, cât și cu. studenţii cei 

mai mari, m pusseiii în curentulii, mișcării: culturale și inte- 

lectuale. 

Simţindi . necessitatea de a cunâsce măcar 0 o limbă “steăini 

modernă, fiindii-că limba grecâscă acum începuse. a eși din 

usii și nu o vorbinii de cât grecii puţini câţi mui erai în țeră, 

mă puseiii să învății limba francesă. Sciindă a ceti puţinii, din 

cât apucasemii de la dascălulă Ciasnocii, căduiii pe o carte cu 

Dialoguri, lucrată de "IL. Codrescu, apoi pe o gramalică și unii 

Dicţionarii (imprumutate de la ună amicii) şi încetii, încelii, 

mereii făcendii esserciţii cu lectura şi cu memorisarea, ajun- 

seiii a pătrunde în secretele acestei limbi, care din qi. în di 

se făcea: mai de modă în societate. Apoi vădându-mă în stare 

de a putea și traduce fără greşeli ori-ce. ciliamit (după cum 

mă încredințaii, unit amici cu cunoscințe căpătate în secole), 

mi se pără că amii găsitii mijloculii de a ajunge la ţinta ce o 

dotiamă : de a mă lumina singurii, şi dea căpăta, între cei pa- 

tru pereli ai camerei mele, cunoscințele ce le-ași fi pututii că- 

păta în scole. 

„ Urmărindă eu predilecțiune ideea si dotulă de a mă pune în 

comnnicațiune cu Omenii învățați și cu acei ce. se dislingeaţi
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“pria spirilii sai talente, legaiii intimităţi cu mai: mulţi din ele- 
vii de la Academie. Nicolae Ionescu, feciorulii lui Popa Ion 
din Roman, care până a nu avea barbă, mă făcea a vedea în 

el, ceea ce în adevăr amii „apucatii cu patru-deci ani mai 

târdiii, unii parlamentarii din “cei mai limbuţi ce a pututii st 
producă pământulii fertili al Romanului. | 

Acesta întru adevării avea unii talentii extraordinari de im- 

provisaţiune : : era în stare ca pentru 'ori-ce subiectii, cu fondii 

“sati: fără fondă, comandalii chiar, să& -vorbâscă câte o oră saii 

două. şi, cu discursuri ciceroniane bine disse și elegaulii es- 

presse, „să uimâscă pe ori-care ascultătorii saii gură-cască, fără 

a 'spune însă în re ealitate 1 nimicii care să convingă sati să in- 

strucscă, - e 

Cu tâlă inutilitatea și inopurtunitatea unui asemine talentii, 

pe atuncea, când nici tribună' nici baroii nu' essista, mulţi ti- 

"neră-se essercitaii în frumosa artă de a vorbi, fiindă-că toți 
nutriamii speranța unci ere de visță parlamentară și. constitu- 

țională, fiindii-că toți ne credeamiă chemaţi a lucra la. rege- . 

nerarea : patriei. Esperienţa -însă mai târdiii ne-a dată trista, 

decepțiune de a ne convinge că elecuența parlamentară nu pa- 

trieă, “ci ambiţioșilorii a servilii ca pârghie spre înălțare. Eă, 

unulii, ori cât admiramii pe amicul meii Ionescu, aveamii încă 

de aluncea assemine. convincțiuni pessimiste, și de accea nici 

unii preţ nu puneam pe acâslă frumosă arlă, şi nici nu-mi 

băteamii. capul să facii esserciţii „de declamaţiune sai de 
ralorică, . Le i a 

“Era pole și ceva! inhărenti naturei mele. Arta, care chiar 

înainte de a' o cunâsce bine o simțiami în sufletulii: mei, :era 
poesia : 'acâsta -volamă a:culliva; în acesta căutamii a mă în- | 

slrui, și pentru acesta căulamii a găsi. modele pe urma cărora 

st polii merge. Printre studenţii de la Academie ascultamii din 
când în când câte'o' palidă produeţiune de versuri, dar nu era 

ceva care st mă misee, Unii vări al amicului meii: Ionescu, 
numilii ln Poni, mă mulțiimia ecva mai bine ; părea că alinge 

mai bine cordele: simţilore ; dar elii avea o predileețiune par- 

ticulară pentru “teatru, și de aceea făcea mai adessea tirade 

+
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lungi dramatice, pe care le declama: forte: frumosii: Acesta, îri 
adevării, după ce a.eșitii din scâlă, sa devoiatii 'artei drama- 

lice și a jucată cu destulii succesii în drame și tiagedii până 

Ja ;capătulii: vieţei sale (1)... Mai era unii tenării, care'se da-de 

poetii :dar care fiindă mai în: verslă: decât mine și professorii, 
pe lângă aceste-și cam prea încântatii de persâna sa, evilamii 

de a-lii :apropia. Acesta era Dimitrie Gusti,. celii întâiii care"și 

făcuse nume de poetii liricii. Lirismulii: lui consista în aceea 

că făcea strofe multe, versuri lungi,::bine': cadenţate, bine ri- 
mate, dar forte. palide, :fără sentimentii i, '. fără : idei, fără. gustii 

și înu”o limbă forte încălcitii; -Acesla fusese celii: întâi și uni-" 

culii elevii:al leferendarului seolelori, .mullii. Lrâmbiţatulii pă 
rinte al literaturei. (George: Assaki, eri: i 

: - ui 

E VIII, : te rea, 

Singurali organ -cuasi-lilerarii pe :atuncea în: Moldova. era 

«Albina Românâscă», fundată de G. Assaki.: Eramii în .curen- 

Lulii „acestei :publicaţiuni, :.pe care o 'citiamii la: unchiulă':meii 

Antohi Sion. Acestii unehiii vădendii aplitudinele mele -pentriu 
literatură, după unele .strofe: de versuri:::ce: din 'când: în 

când îi recitamii, într'o Duminecă: mă: luă în. trăsură 'și mă 
dusse. de mă present la.acestii veterană al literaturei. : 

Ne deprinsă încă bine cu lumea, mi se părea: cam ciudată 

visita acesta, sciindii mai alesii că; mă. ducii la uni omă co. 

mi se; dicea. că. e forte. învățatii şi: care juca unii rolii așa de 
mare, fiindii Referendariii, 'litlu ce mi: se părea că ecuivala cu. 

acela de Vodă al seclelorii. Când citiiii pe frontispiciul cassei 

sale. cu litere mari -< Pacea şi al mcă. repaosă» mi se. păru 

lucrulii așa de sublimii, în cât; nu mâ: mai îndoiamii că amii 

să mă înfățișeză înaintea  unuf, omiă: îndumnedeilii ;- unii. sin- 
gură lucru însă mă intriga la. inseripţiunea a acâsta, şi. mă totii 

(1) A murită, de nu mă 'oşelii, | pe la anulă 1832, 

pr
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întrebamii : de ce nu, va fi făcutii frasa. mai naturală ?.de.ce 

nu va, fi scrisă «Pacea şi repaosulii mcă ?» 

„ Fuseiii primiti cu multă bună-voinţă și supusi la uni ade: 

văratii interogatoriii. După ce-i spuseiii pe scurtii fasele copi- 

lăriei. mele, disse: «Păcatii că ai. părăsitii așa de: curândii 

sc6la.!: Nu-ţi rămâne de cât să te instruesci singuriă,'prin lec- 

tură, şi. prin contacti cu învățații. Vino mai desii pe la mine... 

de sâră, la 7—8 ore !» i 
Visita acesta o făcusemnu cam de dicainsţă, Assalki, care. era 

îmbrăcatii. într'unii halatii și cu o scufie de catifea pe capii; 

ne .primise în camera sa de lueru.: Acestă cameră era: destulii 

de mare : pe de lături eraii mai multe dulapuri cu cărți, iar 

în mijlocii o masă mare pe care eraii 'recuisite de scrisă, mai 

multe cărți mari deschise, instrumente inginerescă, tablouri li- 

tografiate, pietre litografice, forme tipografice și altele, care tote 

păreaii a-mi spune că Assaki, e și mai _învățatii de cât au- 

Cissemă. 

După o scurtă convorbire cu unchiul meii, la care nu 

prea .. făceamiă. atenţiune fiindă-că mă uitamii cu gura că- 

scată la tablourile.de pe pereți, ne luarămii qiua bună de la 

marele . omii,. care, la votragere, îmi. repetă invitaţiunea 5 
deseră. pi DI . 

„Mai tolă diua ami statii la cumpene : să mă ducii, saii nu ? 

Hesitaţiunea mea era motivată: pe. cuvântulii că nu stiamiă ce 

voii face eii.acolo ; apoi mă temeamii că voiit.da peste lunie 

prea numerosă și. necunoscută, lucru ce "nu-mi prea . plă- 

cea, fiindii-că aveamii o predilecţiune pentru vi6ţa - isolată, 
Dar pe după prândă venindă pe la mine vre-o duoi acade- 

miști și spuindu- mi că Și ei sunt invitaţi acolo, mă luaiă cu 

denșii, | a 

Furămiă primiţi. în grădină. Găsirămil câți-va professori Lti- 

netă, între cari era şi Gusti, și mai mulți elevi. de cei mar 

mari. Assaki recomandă pe cei noui veniţi la respectabila sa. 

consortă, care apoi la rânduli. ei îi recomandă - fiicei sale, o 
frumosă fată de vre-o donă-deci de ani, care mi sa părulii 

așa de frumosă, în cât ura loviţii unii „felii de ameţejă ; și pote
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ași fi căqutiă din piciore, daca nu ailami arbori -de care să 
mă rezămit, ' E ÎN 

A fosti 'o adevă&rală serată literară. atata -pavilionă. ce. 

era în grădină, se' ciliră .şi' se declamară versuri, se făcu şi: 
musică. Gusti becită vre-o două poesii. inedite, care "i atraseră 

multe aplause, dar care -mie nu mi-aii plăcutii ; pâte că: eraii 

prea sublime pentru inteligenţa şi priceperea mea.. Poni: de- 

clamă câte-va passagiuri din Saul, care apăruse de curândă în 

Curierulii de Ambe Sexe, tradusii de C. Aristia. Domna de casă, 
Cocâna Helena Assaki, câută în! piano, așa de frumosi, în cât 

daca nu ar fi făcut'o Dumnedeii așa de utită, negreșită că 

-m'ași fi înamorată și de 6a. Domnișora -Hermiona, fiica -luă 
Assaki, cântă în' harpă, atât singură :cât și acompaniată, de: 

clavirulii 'mateei sale. Ca unulii ce pentru prima 'Gră auqiamii: 

acestii instrumentii, care până atuncea îl vădusemii: numai în! 

Mitologie pusti în' mânele lui Orfeii,. și în “Psaltire pusii în 

mâna Impăratului Davidii, amii remasiă extasiatii și atât dei 

pătrunsă, în cât! pole 'ași: fi împrovisalii o odă în .on6-' 

rea încântătorei cântărețe. Mami opriti însă de la: poelica.: 

mea pornire, vădândă că împrejurulii  Divei se învârtia cu ore-: 

care aerii' de autoritate unii tânării blondă, frumosiă, înaltii şi! 

bine făcutii, care cânta din gură cu voce de haritonii bucăți 

din Norma și alte opere, de care nici auqisemii până atuncea, 

„Cercetândă, amii aflată că acela - era Beizadea Alecu Moruzi: 

de la Pechea, care în curândii apoi o luă în “căsătorie (1). 

-Cu acea ocasiune făcuiă cunoscință cu fiulii celi mici al! 

lui Assaki, Alecu, căci cel mâre care. se numia. Dimitrie, se. 

afla în Russia, unde îi plăcuse- să intre în armată pentru ca: 

st omâre Circasieni. Alecu, cu care apoi m'amii pusă în strinsă; 

0) După o scurtă conjugalitate şi după o lungă văduvie, acâstă distinsă” 

pers6nă,. s'a căsătoritii de a doua: -dră cu marele publicistă şi filosof: 

francesă Edgard Quinet. La 1366 ami petrecută o sâră de ârnă la gura, 

sobei, în Elveţia, la. Chateau Chillon, cu acestă ilustru bărbată care trăia 

prosetrisii din patria sa; lar venerabila sa consoetă, care împletia la clorapl” şi 

făcea la cealuri, fară a lua, “parte la convorbirile nostra, părea: forte ne-' 

căjită pe verlejulă aniloră, care-T'albise părulă ca şi miel - 

29
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intimitate, se ocupa, puţinii cu ingineria, dar mai multi cu de. 

„semnul și cu pictura, pentru care arăta predileecţiune, de și 

cu t6tă buna-voinţă, n'a parvenilii să ajungă nică pe Apeles, 

nici pe Rubens. Pe ura lui însă a remasii doetorulii Assaki,: 

celebritate medicală care și-a făcutii nume mai întâiă în Paris 

și apoi în Bucuresci, unde actualmente se bucură de o bună 

reputațiune, 

IX. 

:Fiindii-că. amii venilii cu suvenirile la o pers6nă, căreia: 

acuma -i se rădică unii monument, credii că este bine să 
spunii şi. eu câte-va cuvinte, cu atât mai alesii că după mor- 

tea lui s'aii spusă de mulţi multe lucruri essagerate. ; 
Sa disii, de essemplu, că Assaki ar fi fostii de orgină Ar-. 

meânii, pentru că avea. unii accentii care semăna cu al Arme- 

nilorii. Ac6stă asserţiune însă se combate prin .aceea că tatălii 

seii' a fostii preotii ortodoxii și chiar protopopii : amii. vădutiă 

cu ochii mei (într' ună dossarii din Archivele de la Kișinău) 

unii raportă al Consistoriului Mitropoliei din lași în care fi- 
gureză Protoiereuli, Lazar Assalevici ; și apoi se scie că 
acela era tatăl veteranului nostru literatii. Se mai scie că Lazar, 
mai pe urmă remâindii vEduvi și călugărindu-se, a luat nu-. 
mele de Leon. Se mai scie că numele de Assuki s'a formatii 
prin. prescurtare din Assakevici, probabilă după gustulii de ita- 
lianisare ce .avea fiulii lui Lazar, ca unulă: care își completase: 
studiele la Roma. Daca cum-va Assakevici va fi: avândii vre 
ună .omonimii între Armeni, acâsta nu e unii indice spre a 
putea confirma armenia lui Assaki. Mi s'a întemplatii a întâlni 
Israeliţi, Armeni, Italieni. și Francesi, purtândi numele de 
Sion, fără. a se rudi nică de cum cu familia mea, n€oşă ro-: 
mânâscă. 

" Asserţiunea că Assaki să se fi născutii la Herţa, este iarăși 
o fabulă. Daca în adevării popa Lazar va fi fostii din Herţa, 
nici mijloce ar fi'avulă ca să-și trimită copilulă pentru învă-
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țătură în străinătate, și atât de departe, nici ar fi alesii Cra-: 
covia pentru acâsta; mai curândii Var fi trimisi la laşi ca să- 

înveţe la seminariii, de cât în sedle papistășesci. E mai pro-. - 

babilii dar că Assakevici, ca Ruteanii, avea relaţiuni saă pote 

chiar vude. la Cracovia, între Rutenii suii Românii sporadici 

de pe acolo. ” | | 

Dar urmărirea cercetărilorii asupra casului de față ar avea 
importanţa reală numai atuncea când ar fi vorba despre unii. 

geniii saii talentii extraordinari. Assaki, în realitate, “nu” avea. 

(Dumnedeii să-l erte !) assemine calităţi ; și acele puţine lucrări 

cari i se atribue sunt exagerate. Ca inginerii, architectii sai : 

professorii, a fost mediocru: scrierile lui despre cosmografie 

sati matematică nu i-aii făculiă nici unii renume. Ca publicistiă, : 

a avulii singurulii meritii că eli, celă întâiă, a scosi la 1829. 

prima gazetă intitulată Albina Românescă. Ca omă de litere, 

de şi s'a încumătatii a scrie în tote genurile, n'a excelatii însă 

în nici unul: poesiile sale, precum. Odele ce făcea , Împăra- 

tului russescii și armatelorii. sale învingătore, Fabulele, Sone-.: 

tele, Baladele istorice, Liricele, nu presinta nică o strolă ca 

modelii de limbă saii de gustii literari; piesele de teatru, Nu- 

velele saii ori-ce alte produceri în prosă, mai tote sârbiăde și 

indigeste, nici ne-ati desfătatii, nici ne-ai luminat. Posteritatea 

nu va putea cita din voluminâsele sale publicaţiuni nică două 

rânduri scrise cu stilii românescii, cu frasă măcar corectă, cu 

limbă bună, cu spiritii saii cu vre-o înaltă cugetare. 

Dar precum în ţâra orbiloriă cel cu unii ochiă ajunge îm- 

păralii, așa și Assaki,  profitândă de starea de înapoiere în care 

se afla societatea Moldovei și a românimei pe atuncea, a. 

sciuții să speculeze cunoscințele sale -enciclopedice, ori cât 

de superficiale. eraii. Prin Odele sale slugarnice, s'a însinuatii - 

pe lângă Kisselet și a fostă întrebuințatii la redacţiunea Re-. 

gulamentului. Organicii, sai mai bine qisii la traducerea con- 

ceptului  scrisii în franțuzesce de representantulii 'Tzarului: 

Apoi totă prin protecţiunea russescă, sub domnia. lui Vodă 

Sturza, s'a perpetuatii ca Referendariă al seolelorii, nu cu mis-. - 

siunea de a accelera desvoltarea instrucțiunei şi a progresului
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culturei, ci cu aceea de a o ţinea, în stagnaţiune. Sub aceeași 

protecţiune,  Assaki a cumulată adesse-ori și funcțiunea de 

capii. al. censurei, pentru ca nu cum-va spiritele libere să mani- 

feste. idei și: tendințe de naţionalitate saii libertate, considerate 

ca subversive și .periculâse pentru siguranţa pubilcă, după po: 

litica de la Petersburg. n 

“Dar și absurditatea face minunile sale. Ast-felii ea a: creatii 

o s6mă:de adoratori ai mediocrităţii, cari nu saii mulțămitii 

de 'a.funda: o. Revistă și o societate. cu: numele de <Assaki», 
dara întreprinsă de a-i rădica chiar unii monumentii ! O deșer- 
tăciune a deșertăciunilori ! Dar 6re cum. vomii mai onora: me- 

- moria, lui Beldiman, a lui Conaki, a luiNegruţi, a lui Cogăl-. 
nic6nu, :a lui ' Alexandri (vorbindiă numai despre leșeni), - cari 

ai - lăssatii : atâtea: mărgăritare cari de-apururea vor -stră- 

luci în literatura românâscă ?. Cum “vom' mai onora pe uni 

_Grigore- Vodă Ghica, care a ruptiă lanţurile sclaviei și ale cen- 
surej,: și cu facla libertăţii de: tipară a. deschisi -calea.Unirei, 
a egalităţii, și a vieţii naţionale - de care ne bucurămiă ? 

X. 

Moștenisemiă de la maică-mea vre-o dece cărți grecesci, pe 
care le păstramii « cu veligiositate ca dulci savenire despre me- 

moria €Î. i : 

“Ele în  adevării adesse- -ori îmi aduceaii aminte cum, -pe când 
eramii: micii, îmi făcea, câte o lectură. plăcută, şi cum, după 

ce mă făcusemii mai: mare, mă punea să-i citescii cu voce 
tare. Intre "aceste era o broşurică ce coprindea o. tragedie în 
versură, întitulată “Ayitos> și: compusă de Atanasie Christo-: 
pulo în limba: dorico-eolică, limbă care.o:preconisaii unii din. 
scriitorii greci moderni după perceptele celebrului Corai. Când mă 
simţiiii în. stare a face versuri, îmi veni ideea .să traducii. acesti 
opusculii,: în memoria - maieci mele care afecţiona pe: acesti. 
aulorii, -pe care-l cunoscuse la Constantinopole ș și despre care - 
vorbia cu entusiasmă.
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Câţi-va: amici: cărora. lo-amii. arălatii lucrarea actsla mă în- 

demnară s'o lipărescii. Ideea de a mă producesîn lume ca au- 

torii, şi mai alesii: ca poetii, se înțelege cii-mi suvise ; de accea 

m&- şi încereniii :s'o punii în lucrare. ME duseiit: mai. întâiii la 

tipografia <oici Sătesci» cu să mă informezii de .costulii tra- 

ducerei. Direetorulii 'Tipografici, Berman, îini dete o notă'eare 

mă. cam puse pe:gânduri ::se'cerca o sumă de.bani, de care 

-m'aşi. fi pututii dispune. Imi: venia .să renunţii.. la.pofta de a 
mă vedea tipăritii și m6 gătiamii să plecii:. Atunci - bătrânulă 

Berman mă îndemnă s6 mi ducii la D. Cogălnie6nu, propric- 

tarulii tipografică, încredințându-mă că el pole mă va ajuta la 

acesta, chiar daca nu dispunii de bani. 

"Pe Cogălniceanu îl cunosceamii din nume. După ce-şi ter- 

minase studiele în :Germania, venise în eră, cu mintea: încăr- 

cată' de cunoscințe și cu suiletulii'. înflăcăratii.i de. a împinge 
patria sa pe calea 'renascerei și pe făgașulii: progreselori, în; care 

pășiati popârele oceidentale.: Eli își: făcuse o tipografie, cu 

planii ca prin acâsta să tipărescă „cărţi, .: care. să lumineze i- 

nerimea. care. începuse a se. rădica, și mai alesii cărți de ace- 

lea. cară să essalteze sentimentele: și mândria ” naţională... Eli 

înființase .f6ia publicaţiunilorii oficiale care se:: întitula : «Foia 

-sătâscă», — întreprinsese publicarea Revistei < Dacia Literară», 
care după o scurtă - vicță : (de -ună anii) censura: a supri- 

mat'0; —.şi atuncea începuse a publica Letopsiţele,. saii Cro- 

nicele vechi .ale Moldovei, cari se păstraii. în manuscripte.. 

Profitaiii de consiliul: bătrânului : Berman și bătuiii. cu sficlă 

la ușa acestui .voinicii taurii: al inteligenţei, care se. arăta .pe 

orizonulii Moldovei, gata'a 'lua în cârne şi a răsturna stavilele 

cari se opuneaii luminei și -progresului.: Mă - primi .:cu' multă 

afabilitate, îmi luă manuscriptulii, citi pe sărite “mai multe-pa- 

gine 'făcândă gesturi de mulțămire; 'apoi oprindu-se, mai în- 

(âiii îmi spuse că, după construcțiunea -versurilorii ' constată 

cu. plăcere! că limba în care seriii este - curatii. românâscă, și 

nu pare a fi de scola Referendarului . sedlelorii. ; După acâsta 

mă întrebă: daca ami și composiţiuni : originale. li respunseiii 

„că, de și amii comisii și păcate originale, nu 'cutezami înst a
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le publica, nefiindii siguri de valorea lorii literară. Apoi luândii 

două cărticele“de pe un stelagiă ce avea în camera sa, mi le dete 

dicendu-mi : .«Eată, dragulii meii, doui autori, pe care ţii re- 

comandii să-i ai de modelă, atât „pentru limbă cât şi pentru 

concepţiune.» 

Cărţile ce-mi oferia Cogălnicenu eraii de curândii eșite de 

sub tâscurile tipografiei sale, şi ediţionate de elii. Eraii: poe-. 

siile lui Grigori Alexandrescu din Bucuresci și ale lui Alexan- 

dru Chrisoverghi din lași. 

XI. . 

„-- Voii întrerupe, pentru câte-va momente, narațiunea primei 

mele întrevederi cu Cogălnicenu, spre a spune ceva relativii 

la unul din cei doui autori, la Chrisoverghi, fiindii-că despre 

celă întâi voiii vorbi mai târqiii. 

De și contimpurani, nu cunoscusemii personali pe acesti 

tânăr : îl vădusemii însă de câte-va ori pe stradă, ca unuli 

care trăgea atențiunea prin frumuseţea și eleganța sa, prin 

uniforma sa de adiutantii domnescii care-l arăta și mai fru- 

mosii ; și apoi prin numele ce-și făcuse cu nisce versuri.ce 

adressase ruinelorii Cetăţii Nemţului, — versuri .care,. neper- 

mise de censură a se tipări, cireulaii în societate copiate de 
mănă și se recitaii de rostii .până și.de copii. Eli murise - 

cu -câte-va luni mai înainte, în împrejurarea unei. aventuri 
amor6se,. care a'avulii un desnodământii 'tragicii. 

Acestă june, pe care mulţi îl numiaii Adonis, căduse în 

cursele unei din cele.mai frumâse femei ce strălucea pe atun- 

cea în lași. Acuma credii că potii să o și numescii, fiindă-că 
şi ea, și nobilul săi soții de atuncea, 1 nu mai trăescă, Dum- 
negeit să-i erte! 

Fată a unui boieri mare și bogatii, persona despre care 

voiii s& vorbescii era o ființă forte poetică, nu numai pentru 
că natura o născuse plină de poesie, dar și pentru cuvântul 

că chiar în pruncie fusese legănată de Muse. Tatăl săi, con-
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timpuranii cu Beldiman şi Conaki, era unulii din pleiada pu- 

ținilorii Gmeni de gustii, cari în ' momente de distracțiune sc. 

ocupa cu cultura litevelorii și cu frumâsa artă a poesiei.. In 

adevării Vorniculă Dimaki (ciici așa se numia tatălii Coconei 
Catincăi), scrisese multii, și posteritatea ar fi pututii avea după 

urma talentului seii unii grosii volumii de poesii, daca elii nu . 

le-ar fi distrusii, către capătulii vieței sale, provocată, de cine 

scie ce necazuri sufletescă (1). 

(1) Vorniculii Nicolae Dimache a 1ăsată lumea celoră, vi! în anulă 1837, 

când ajunsese la etatea de 5) ant. Pe la 1870 Cocâna „Catinca, după stă- 

ruințele mele de a-mi! da ceva note despre tatăl er, pe lângă acestă de. 

taliii, ml-a dictată următorele două poesil pe care le-a păstrat în memoria 

sa, care în adevării era prodigi6să.. Creaii a face plăcere lectoriloră repro- 

ducându-le aicea, fiind până astă-dl inedite: . « ci 

O D A 

Către Dumnedei.. 
7 

  

O, prea înțelepte şi nemărginite ! at 

Cela ce 'nvil firea, lumea împodobesci ! 
Faţă nevădută în trel feţe sfinte, 

Ce din neființă vâcuri isvodesci ! 
Duhului şi mişcarea de la tine vine 
Tu începutii nu al; te 'ncepi de îa sine. 

Nici că te pricepe mintea omenescă. 

TPe-afli în tot locul, plinesci lucrulă tăă ; . -.: 

Și a priveghere, nimicii să lipsâscă ; 

Totulu te slăvesce ; tu esci Dumnedei!: 

Măcar să se pstă vr'ună omă prin ispite : 

Să măs6re marea, să-l găsescă fundulă, 

Se numere colbulii, stele şi planite ; 

Dar a ta măsură n'o ajunge gânduli. 

Căci deşertă este mintea omenâscă, 

Ceva luminată din rada cerâscă,. 

In a ta mărire părerile sale 

" Şe perdă ca unii abură ; nimică nu le” 'nchiagă ; ; 

Nici să afle pote hotarele tale, . 

Ori cât se silesce omul se 'mţel6gă.
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-:: Poelica fală, cu mintea înflăcărată pentru poesie, neavendii 

-“ocasiune' să întâlnescă în calea ci vre-unii poelii căruia să se 

'dea în' sacrificii, a întâlnitii pe unii fiu al poetului: Beldiman 

(lordaki) și, în ilusiune că-li va putea poelisa, la luati de 

bărbatii. Speranţele ei însă fură vane :. cuconulă Iordaki, ori 

'cât de: nobilii. sufletii avea, ori cât de bunii . patriotii și .cetă- 

ț6nii era, numai gustii de poesie nu avea; din conira,-era 

forte seriosii și prosaicii, ceea ce nu se potrivia cu tempera- 

mentulă focâsei sale consârte. De aceea întălnindu-se cu Chri- 

A Cuună cuvântă numaj, at făcută tăria: 

“In a taleifaceri slava ta se vede: - 
A totului lumină tu esci în vecie; 
Rada *nţelepţiunei din tine purcede !. 

Pe sine cu sine te 'nfiinţași, sfinte! * 
Insuţi de la tine esci, prea fericite | 

Tu a! făcută crugulii, a timpului vârste; 

S8 învie firea fl6rea primăveri! ; 

S& prefacă dile a erneloriă triste ; 
Vara să vestescă tomna "'mbelşugării. 
Mâna ta cu lanţuri pe fiinţi le legă; 

I-al chibzuiti cursulă ; le inisci cu' măsură ; 

Intre ele toțe de la sine *nch6gă ' 

Cu înţelepciune a loră legătură. 

Precum scântei multe năbușesce foculă, 
Se revarsă stele pe certi în-totă loculă. 

Şi cum la geră 6rna în diua senină 

Fulgi de promorâcă scăpărândiă Ia sore, 

Lucesciăi, scânte&ză, în a lul lumină, 

Așa “1 sclipescă ţie stele sub picidre ! 
Luceferii veseli resară ca s'alerge. 

In sine s6 verse clipiri luminâse. 

Implinindu-ți voia 'şi sânta ta lege 

Și slobodindă lumil rade priinci6se ; 
Dar de-ar fi de focuri aceste candile, 

De-ar fi de brilianturi ceriurile pline, ! * 

De sar ivi încă mal strelucitâre: ” 

Alte fiinţi noue peste aceste tâte; 

Saă lumi şi corheturi: de focii ardătâre, 
Tâte-sti către tine ca di către nâpte. 
Deci dar către tine din orl-ce tărie
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soverghi, tenării, frumosi, spirituali, poeticii, pe lângă altele 

dolatii cu epolete şi: eguilete de ofițerii, ceea. ce-lii făcea și 

mat ivesistibili, de aceea, dicii, n'a așteptatii de cât.să-l audă 

pe acesta dicându-i că are păru: frumosiă, și îndată s'a dusii 

“în camera sa de toaletă și tăindii o șuviță i-o oferi cu.o gra- 

ciositate sentimentală. Chrisoverghi a doua - i găsi ocasiune de 

a-T trimile o poosie: asupra . şuviţei '.sale de 'pării, far coconu 

Catinca, atinsă la cârda simţibilă, profitândii de priraa ocasiune 

de întâlnire între patru. ochi, îi permise a săruta întregii părulii 

Ca uni stropă în mare ce din nuori vine 

Ce remâne lume! cunoscute mie, ' 

May alesi ei, omulă, Dâmne, către tine? | 

Și daca 'n:totă crugulă ceriuriloră "nalte, 

Ar fi. lumi mulţime, mii nenumărate, 
Şi însutită încă să se ma! sporâscă 

Ar fi ele tâte o puntură mică 

Cutezândi cu tine să se potrivâscă, 
Apoi eii nu-să alta de cât o nimică! 
Sunt nimica, însă în mine lucesce- 

A ta bunătate fără de măsură: 

Faţa ta în mine se închipuesce, 
Ca rada din sâre într'o picătură. 

Şi de sunt nimică, dar te simtii în mine; 

. Te cunoscă, mă judeci, cugeteză la tine: 

Mă înalţă cu mintea mal presusă de lume; 

Sufletulă mei scie cal tăă duh el este, * 

Şi că-mi escă tu mie "ziditoră anume 
“Şi ei slavei tale martorii într'aceste. 

“ Ca prin: mârte iarăşi să "mă cheml la tine. 

"Să gustă în vecie de ceresculii bine. - 

Saba mea ființă mai lăsată să peră 

De vielenulii ş&rpe de multă otrăvită 

Prin gustare dulce cu otrav' amară. 

Luândă pe-al tăi umără Gia rătăcită, 
Nu ajunge gândul, nu rostesce gura, 

Câtă ţi se cade laudă şi slavă. 
A ta bunătate a trecută măsura : 

Nici ma! pote omulă, o zidire siabă, 

După vrednicie să te proslăvâscă, 

De cât umilite lacrimi să-ţi jertvâscă,



458 | DIN TINEREŢE 
  

ci celii 'frumosii, pe care elii îl cântase cu atâta focii, precum 

şi întregii corpulii ei celii voluptosii. Relaţiunile adulterine însă, 

ori cât .de misteriosti fusese organisate, n'aii pututii dura multă. 

Soţulii înşelatii, prevenilii de bună s6mă de cine-va dintre ser- 

vitori, într'o di plecă la ţâră, spuindii că se duce pe mai 

-multe dile, iar în sera aceleiași dile se întorse şi, după ce se 

assigură despre tote eșirile, pătu la ușa camerei de culcare. 

'Tânărulii Chrisoverghi se îmbrăcă cât maf.răpede pută, deschise 

ferâstra despre" grădină și spunândii cocânei că pâte să de- 

Şi c'ună glasii să strige: Eu, Dâmne, "să zidire 

„Nemulţumitâre, scumpi rescumpărată : 
Rătăcirea &rtă-m! şi-mi dă fericire, 
Raiulii desfătăril cea dintâiaşI dată. 

CORABIA PE VALURI 

Pe-ale mărei lucii valuri cu cârma minţii înotă 

Cătândiă să zărescii limanuri din primejdii să mă scotuă: 
Alergă cu pânzele întinse pe luciulă cel de focă 
Pe marea acea aprinsă a viclenului norocă, 

Inainte întunerecii, înapol vântulă vârtej. 

Cu totulii în spre perdare furtuna 'mi cată prilejă. 

O cerule ! în ce bine! cum ochil mi stai deschisi! 

Sati cine trăia ca mine, 6re nu mă aflu 'n visă ? 

"Aşi face o hotărire să mă întorci înapoi, . 

Dar ventulă cu *'mpotrivire mă dă Jar peste nevol; 

Ş'aşa cu pânzele 'ntinse stihiilor: mă jertfescă 

In stânca acea înaltă ajungii şi mă prăpădescii, 

— Nici imeşteşugulă m'ajută, şi busola a slăbită, 
Acea politică multă viâţa mi-a otrăvită,



DIN "TINERETE 359 

'schidă ușa ; după aceea se aruncă în spațiti. Coconulii Iordaki 

intră, şi după ce nu văi pe amantulii care sciea, bine că fu- 

sese acolo (fiindiă-că chiar întârdierea deschiderii ușei îl în- 

credințase despre acesta), după ce-l căută prin tote colțurile 

și  dulapurile, deschise ferâstra și atuncea -vădu jos, sub pă- 

retele casei unii cadavru. care abia se mișca. Se intorse către 

infidela sa consârtă și-i dise: «Lai mâncatii friptii pe bietulii 

“băgtii ! Eși, păcătos'o, din ochii mei.» Apoi împingând'o, aprope 

desbrăcată cum era, o scâse afară, o puse în trăsură și-o 

trămise la părinții. sei. Si 

După acâsta, rădicândii pe bietulă Chrisoverghi, mai mortii, 

pe prostiri (cearșafuri), îl duse în camera de: culcare de unde 

sărise și-l îngriji cu cea mai creștinâscă solicitudine. Nu fu 

însă posibilii să-lii scape, cu tote ajutârele ce i s'a dată, căci i 

se dislocase tote sele 'din' închieturi și i se frânsese şira spi- 

nării. După vre-o qece dile de cumplite dureri, nefericitul se 

duse din lumea celorii vii! , 

Acesta s6 petrecuse în casa care actualmente aparţine lui 

Sculi. Coe6na Catinca mai tărdiii se consolă, mărintându-se cu 

Th. Balsii, cu care făcii mai mulți copii. Apoi remâindiă iarăși 

văduvă, îşi petrecu bătrâneţele după Unire în Bucureșci, unde 

muri în anuli 1887. Pa 

XII. 

Chemândii pe Beriman, Cogălnicenu îi dete ordină să-mi ti- 

părescă opuscululii pe creditii, spuindu-mi că voii respunde 

banii când mă voii înlesni. Ceea ce şi făcuiii. 

Publicaţiunea acelui opusculii îmi făcă unii micii renume. 

Literaţii nu abunda atuncea ca acumă : puţini se ocupa de a 

scrie, și mai alesii de a face versuri, care eraii gustate cu mare 

plăcere, daca eraii bine făcute. Mam vEdutii culminatii de 

complimente şi atrasi în multe case unde cunoscința mea.per- 

sonală era dorită și așteptată. Câţi-va din boierii aristocrați, 

cară-și făceaii glorie de a încuraja literatura, trimiseră să-m



460 DIN TINEREȚE 
  

-ecră câte 50 şi chiar câle 100 de cessemplare : mă grăbiumii 

a.merge însumi spre a le mulţimi, şi ei, după ce-mi plătiati 

-prețulit pe o sută, îmi luaii numi” două trei. essemplure.: Ast- 
felii „făcuiii cunoscință cu câţi-va din fruntașii Iaşilorii, precum 
Nicolaki Rosnovanu, Al. Sturza. Miclăuşcuu și fraţii să, (raţiă 
Roseti de lu: Boholinii, Cultargiesci, Balșesci, la mesele cărora 

eramii udessea invitatii și traclată cu atenţiunile cele mai no- 
bile și mai genierose, atât din partea bărbaţilorii cât şi a co- 

conelorii, cari câte o-dată' mă arătaii ca model către „tinerii 

lorii copii. Relaţiunile acestea îmi ficură multi bine. :Maă. în- 
tâii mă. mai degroșiră : mă desfăcuiii de gesturile și apucătu- 
zile mitocănesci saii provineiale, și mă conformaiii maniereloriă 
bunci societăţi. Pe lângă aceste, aflaiii ocasiune a mă familia- 
visa mai multi: sai mai puţinii cu limba francesă, pe care 
până acuma abia o înțelegeatnii din cilire. In familiile 'atristo- 
cralice acestă limbă fiindii. obligatorie pe. atuneca,.. erati. case 
unde ea se vorbia mai multi și mai: bine de cât cea romă: 
n6scă ; de aceea, chiar:de nu cutezamii ao vorbi (de frică ca 
să nu facii greșeli de: pronuncie), dar profitamă de ocasiune 
spre .a mă iniţia în literatura. €i, în care piteamii găsi instrue- 
țiunea și înv&țămintele care 'mi lipsiaă. - 

Vădendii suecesulii ce pote dobăndi. omul cu. ocupaţiu- 
nile spiritului, mi-amii consacratii orele de distracțiune la 
poesie, 

Făceamii și refăceami la versuri de tte genurile, pe care 
citindu-le pe la diferite locuri și persone, observamii ce im- 
pressiune faci, imitândii pe Moliere cu bucătărâsa sa. Căpă- 
tândii: mai multe încredințări că nu sunt toemai: rele unele 
din producțiunile mele, mă :decisseiii a. tipări-. din' ele. Deci 

- adunaii unii. bunii mănunchiă din cele 'ce mi s'au părutii mai 
reușite, şi, cu ajutorulă tipografiei lui Cogălnic€nu, la care 'mi 
făcusemii. eredită, le tipăriii sub titlulii de «Cesurile de mulţă- 
mire>,.titlu sub .care nu de mult apăruse 'poesiile lui C.A, 
Roseti din Bucuresci,. şi care mi se: pării destulă -de modestii 
Și destulii de bine cugetati. - 
„Acesta publicațiune a mai măritii, succesele mele. Nu nu- 

.
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mai 'diarele. române 'dar și câte-va străine se ocupară:-cu mica: 
mea pers6nă, prodigându-mi laude, care pâte:m'ar îi și înfu- 

murati. daca eramii mal slabă de ângerii, și daca eii însumi 

nu-mi valitamii justă. slabele mele. încercări. Societatea însă 

mi'se arăta din ce în ce mai bine-voitore spre a mă încuragia. 

Cunoscinţele mele se: întindeaii din :ce în ce -mai multi; : mă: 

vedeamii invitatii . mat în tote dilele pe la prânduri Și la nartidă. 

do veselie ; m& abandonamii câte o dată prea. mult plăceriloră,” 

cari. fiindii inherente la cetatea în care mă găsfamii, abia de-mi 
remâneaii ore de reculegere, pentru ca să recunoscii că acestea 

îmi făcenii mai multă vă i de cât bine, a 

XI 

„Alecu Sturza : Miclăușânu, într'o di întălnindu-mă pe. stradă, 
îmi spune că s'a numilii Directorii la Ministerulii de interne: 

şi-mi propune ca, daca:îmi convine, să treci: acolo.!: Primiiti: 

cu mare plăcere, -dorindă casă facii practică şi în ale admi- 

nistraţiunii. Fuiii trecută în statii, cu I6fă de o sută lei vechi 
cum craii toți copiștii, şi totii o-dată însemnată :pe lista pri- 

vată a Ministrului” ca să capeti încă ună suplimentii de:50 lei. 

din I€fa- Excelenței Sale, care 'tâtă se' distribuia la împiegaţii - 

inferiori. Fuiii alipită. la secţiunea criminală, unde aveamii 'de: 

superiorii (numiti șefi de secţie) pe Spatarulii Dim. Ganea,! 

unii omii plini de bunătate sufletescă. “ Acesta cum mă :vEdu. 

îmi:arătă o dragoste particulară, " invitându-mă - forte desii: la. 

masa. sa: Cu ocasiunea acestci familiarităţi, făcuiii cunoseinţă; - 

cu Costaki Negrutzi, care-i era ginere. Ce fericire 'simţiiii. în-. 

tâlnindii: pe acesti: omii, pe care în curândii Pamii consideratii: 

ca maistru, văqândii că possede atâta spiritii, atâta gustii lite-: 

rară,. atâta idei frumâse și solide în ceea ce privesce : litera- 

tura în geneie, şi cultura, în specie a limbei și literaturei ro-. 

mâne. In Iași, elii era uniculii cu. care se putea vorbi despre 

asemine lucruiă, căci era unii adevărații enciclopedistii, vărsatii! 

în cunoscințe nu numai literare, dar și istorice și” fosofice,
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ajutati de o memorie prodigiosă și de cunoscinţa mai multoriă“ 

limbi străine. Elă' în adeverit vorbia și scriea .grecesce,. 

franțuzesce, . nemţesce și russesce, fără a menţiona latina.-și 

italiana, ale cărora literaturi nu-i eraii străine. Elii era judecătorii 

de Curte, și ar fi pututii trece chiar de iuriseonsultii. (jude- 

cândi după frumosele sentințe ce redacta), daca pe. atuncea. 

Sar fi cerutii cunoscința dreptului la judeciitorii ce compuneaii 

Tribunalele saii Curțile. 

Pe atunci în adevării nu se cerea sciințiă multă, capacitate, 

saii învățătură, pentru ca să ajungă cinc-va la posturi mari. 

Trehuea să aibă sati protecţiunea lui Vodă, saii numele sonorii. 

al unei familii aristocratice, pentru ca să capete posturi saii 

ranguri. Funcţiunile publice, ca și titlurile de boierie, eraii îm- 
părțite cam în trei classe distincte. Familiile de boieri vechi 
şi mari, precum Sturzesci,. Ghiculesci, Roseţi, Catargii, Can- 

tacuzini, aveai privilegiuri asupra, funcţiuniloriă și rangurilorii 

mari : de la acestia nu se cerea nici învățătură, 'nică capaci-. 

“tate, pentru ca să ajungă membri de Curte saii ministri, sati 

ca st capete ranguri de Logofeţi, Vornici, Postelnică şi Agi. 

Familiile de mâna a doua, precum  Draghicesci, Pogori, Gre- 

ceni, Coroi, Ciănesci, Sionesci, Negruţesci, Cazimiresci, Cuzesi, 

aveaii dreptii să aspire la posturi de. mâna doua, precum Ca-: 

sieri, membri de: Tribunale, Directori sai. capi de secțiuni 

prin Departamente ; numai daca  aveaii legături cu familiile 

cele mari, saii se impuneaii prin capacități marcante, ajun-. 

geaii la funcțiuni alături cu cele mari; Yar în archontologie 

se urcaii de la Pifară până la Spătară. Familiile cele . mici, 

plevușca rădicată dintre neguţitorime, saii dintre Mazilime, era 

primită la funcțiunile inferidre și onorată abia cu ranguri de Şe-. 

trară, Vtori-Lohofăti sai Vtori-Vistii, ranguri care abia îi. 

distingea din plebe și-i. scăpa de contribuţiunile fiscale, 

- Asemine prejudeţe absurde, moștenite de la. educaţrunea ve- . 

nită din Fanari, oră. cât aii ţinutii unele familii. şi persone la. 

ele, cu timpul însă aii începulii a se toci. Spiritulă de cgali-: 

„tate își. făcea locii, în măsură cu respândirea ideilorii moderne - 

ale Occidentului. Boierii eci mari ai începutii a polii pe coi -
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mici la petrecerile și: la mesele lori ; n'aii întărdiati apoi a 

se face, mai întâiii în moâii sporadicii Yar mai târdiiă în modii: 

“generali, și încuscriră, întoemile prin influența averilorii; în: 

cele din urmă, ideile din anuli 1848 aii adusă contopirea. 

mai totulă a classelorii, precum aii adusii și ciiderea privile-. 

giurilorii. 

“Costaki Negruţi a fosti, pe timpurii acela, anolă din cei 
întâăii care făcuse minunea de a se introduce. în societatea 

boierilorii de classa întâia, de a căpăta funcțiunea de membru 

de Divanii și rangulii de Postelnicii, funcţiune și rangii ce eraiă 

ca apanagiii pentru familiile aristocratice. Eli. în: adevării cu 

inteligența sa superidră, cu cultura sa rară pe atuncea,.-cu 

manierele sale originale dar distinse, era :nu : numai bine: pri-. 

miti, dar chiar invitatii și trasă cu slăruință în casele cele; 

mari. Eli apoi, coalisatii cu Cogălnieânu'şi Alexandri, aii dată, 

avântii renascerei naţionale, prin propagarea gustului literari, 

prin combaterea prejudeţelorii absurde și prin poleirea spiritu- 

lui publicii. : 

XIV. 

Fiindii-că ami vorbitii de primele mele relaţiuni'cu Negruţi,. 

să spunii și.o curi6să aventură ce a avulii el :pe timpul. 

acela, mai alesii că acâsta pote da o idee mai bună despre e: 

epocă. 
Se întorseseră din străinătate, unde fuseseră pentru 'studii,. 

fiii lui Michai Vodă Sturza. Amânduoi: avândii ranguri mili-, 

tare, căpătate fără să fi fostii. vre-o ' dată sub: vre-unii stin-. 

Gardă saii în vre-o .sasarmă, celii. mai mare Dimitrie, fu pusii 

în capulă armatei, cu nume de Hatmanii, saii .mivistru de 

resbelii. Armata Moldovei avea atuncea ună tunii, două sute 

de lănceri, vre-o şese sute de soldaţi de infanterie, şi o barcă. 

canonieră (fără tunuri) la Galaţi. Avea ce comanda Ilat- 

manuliă ! -
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: Fiiulăi al douilea, Beizădea Grigori, fvumosii, voinici, spiri- 
tmali; cu: aerii şi educaţiune în adevără princiară, nu găsi 

funcţiune care să convie îndestul temperamentului sii înfocatii și 

spiritului: săi sburdalnicii. Neput6ndu-se pune în perfectă ar- 

monie ideile lui moderne. cu ideile vechi și ruginite ale tatălui 

săii, negăsindii unii orizontii destulii de largi pentru desvolta- 

rea. activităţii. și inteligenţei sale, care aspira să domineze peste 

o lume mai întinsă, neaflândiă în fine în societatea Yașenă ele- 

mente care: să corespundă idealurilorii sale, manifestă dorința 

de a se retrage la țeră, pentru ca să-și:mai compleeteze. stu-: 

diile într'o vi6ţă mai multă contemplativă.: Vodă îi aprobă do- 

rința. și îi și dete în possessiune una din cele mai frumose 

moșii de pe valea Jijiei, numită Perienii, pe care -eraii case 

mari domnesci, ocolite cu ziduri masive ca de cetate, grădini, 
parcuri 'și altele. Acolo fiiulă de Domni, în apartamente splen: 

_didii: mobilate și întruni confortii ce nu lăsa nimicii de doriti, 
ducea -viâţa de anahoretii 'excentricii şi de filosofi somptuosii.. 
Acolea şedea. dile întregi cu capulii între cărți, după ce dimi-: 
nețele făcea câte o oră gimnastică ; iar când se simția cu- 

prinsii de urilii, se scula și, ca unii leii ce scapă din colivie, 

eșia afară, încăleca pe câte unii calii sirâpii și pleca peste câmpi 

în fuga mare, trecândii dâluri și văi, sărindii peste gârle și po- 
nore, și ucidenâii, cu unii buni pistoli ce avea, aci o rându- 

nică, aci o turturică, aci o cîntiță, aci o gâscă, aci unii porci 
al vre-unui țărani, pe care “apoi le plătea de cinci ori: mai 

multii de cât făceai. 

Intr'una din nebunele sale cavalcade, într'o qi s'a pomenitii: 

întrunii: sati pe care nu-lii mai văduse. Inlrebă al cui e sa- 

tulii : i se spuse că este al lui C. Negruţi. Merse la curte, se 
presintă proprietarului. și astii-felii legă cu  elii -cunoscinţă,: 

care 'apoi ajunse o: intimă amiciţie. Negruţi, care din causa: 

unei nuvele ce' publicase into Revistă atuncea, perduse po- . 
stulii și trăia ca şi essilatii la ț6ră, nu' întârdie. de a-i în-: 
toree visita.: Este primiti în salonii. Acolo dă peste o damă 

frumosă și eloganlă, care se piirea absorbită în lectura - unci!
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cărți ce ţinea în mână. Până a nu apuca însă a se apropia 

de ea și a-i vorbi, întră pe o ușă din drâpta Beizade Grigori, 

care numai de. cât îl presentă acei dame declinându-i numele 

şi pronumele, iar lui îi dice : <J'ai Phosineur de vous presenter 

Madame la Comtesse Dasch, mu fiancee.» La audirea acestui 

nume, Nezruţi a' remasiă uimitii şi nu. scia ce să crâdă: era: 

ore romanţieva ale căreia. opere le citise ? lată întrebarea 

ce mai întâiii făcu. (în: românesce) . princiarului. că Iogodnicii. 
Acesta îi respunse: afirmativii, : 

Comtessa ;Dasch remase încântală de . cunoscinţa acesta, 

fiidii-că pentru. prima Oră da peste . unii  omii cu care putea 

vorbi literatură, în loculii unde se-vedea ca. exilată. Negruţi 

remase nu mai puţinii încântatii de cunoseinţa acestei persone, 

care 'n societăţile cele mai înalte putea să slrălucâscu cu spi- 

ritulii şi distincţiunea sa. Dar când „voi să plece'de la Perieni, 
se ulmi audindii ruga ce-i făcea Beizad6 Grigori ca să nu spue. 

nimârul e'a : întâlnitii la: elii pe. Comtessa; fiindii-că Vodă nu 

scie. nimica, şi că trebuea mai. întâi să- li. prepare! pentru ca 

să-i capete consimţimentulii. -.:: i ,. ui, 

Nu trecură multe dile și, înlwo duminică dimineţa, Negruţi 
se pomeni invitatii împreună cu domna la prânqiă la Perieni: 

Nu se putea refusa..Fură primiţi cu braţele deschise, dar ceea 
ce li se pără curiosii eva.că vădură pe Comtessa, în toaletă 

de mirâsă, Beizaae Grigori, care şi €lii era îmbrăcată de gala, 
descurcă lucrulii. spuindii lui. Negruţi că Vai poltilii anume 

pentru ca să-lii cunune ; că inainte dea cerea. să capete con- 

simţimentulă tătâni-săii,. s'a gândită. că ar fi mai r&ă daca ur 

întempina unii 'refusii, și deci s'a, decisii a pune pe. Vodă în. 

faţa unui faptii împlinitii. S'a cercatii să refuse bietul Negruţi, 

pe :molivii că se lemea de urgia lui Vodă. dar în line .n'a 

pulutiă scăpa ; şi fiindăi-că eraii tote lucrurile pregătite și mai 

totii satulii adunutii la biserică (din ordinulii Beizadelei), Ne-: 

gruţi dândă braţulii Comlessei şi beizadea domnei Negruţi, 

se coboriră şi merseră la biserică, care eva în pareulii din 

dosulii casei. Acolo preolulii, care sta gata învestmântatii, nu 
„BU
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v6i a. procede 'la cununie: până nu i se va da Peciulă (1); 

dreptii. Peciu însă, i se arătă o gură de pistolii care lii ame- 

nința de va stătui în refusii. Așa vEqândi, Preotulii își luă 

inima. "n, dinți, și cu jumătate voce cântă «Issaiea dănțuesce,» 

după care perechia princiară mai întâiii assistă la o horă mare 

de ţărani ce se făcuse în bătătura din fața Castelului, apoi se 

urcă susii spre a se pune la masă.: 

"Nu! dură multii însă fericirea de la Perieni. Popa a doua qi 

se repedi la Mitropolie și raportă despre posna, ce a făcutii. 

- Mitropolitulii era cât pe ce să pue ca să-lii raqă și să-l r&s- 

popâscă, fiindă- -că a. cununa fără Pecău era o.greştlă care cu 

nici unii cuvântă nu se pote erta unui popă. Cu tâte aceste 

a găsită: cu cale ca mai întâiii să aducă la cunoscinţa lui Vodă 

faptul. | - Sa 

* Acâstă noutate pentru Vodă a fostii ca o lovitură de trăsnetii. 

Nu .se aștepta să vadă pe fiiuli seii rebelii până la așa gradii. 

A se însura fără a-i cere: consimţimântuliă, fără. a-i spune.ni- 

“nica, era unii ce enormă, fără precedente în familia sa..A se 

însoți, elii pravoslavnicii cu o străină, de altă lege, era ceva 

care se împăca şi mal puţinii cu credinţele sale religiose. A se 

lega apoi cu o femee care, prin faptulii chiar de a se mărita 

în modă clandestină, părea a proba mai multi că era o com- 

tesă imaginară, i se părea ceva monstruosii și nedemnii pen- 

tru posiţiunea sa socială. De aceea declarându-liă de fiii nesu- 
pusii și călcătorii de cele sfinte, prin aceea că a violentatii.pe 

preotii pentru ca, în contra legei, să celebreze o cununie ne- 

tolerabilă, ca părinte şi ca 'Domnii, -decretâză 'anularea că- 

sătoriei, și supunerea sa la 0 pedâpsă disciplinară, care va 
remânea să se determine după ce va fi adusii la casa pă- 

rintscă, . | 
După acestă decisiune, şi paternă și domnscă, înu”o bună 

dimineţă, în qori de diuă, palatulii de la Perieni se pomenesce 

assediatii de, cei două sule de Lănceri ec: compuneaii cavale- 

(1) Aşa se numita ţidula, stii Cartea Dicasterială care ordona a celebra 
cununia culva.



  

DIx TISEREŢE 467 

ria nostră. Servitoriă abia avuseseră, timpi să deștepte pe ] Dor 

zad6, și acesta abia avuse Limpii să dea, ordinii: ca să. încuie, 
pârta,, spre: a definde intrarea, assediatoriloriă. Beizadeaoa după 

ce se îmbracă. merge la portă. Acolo Profeetulii districtului,. 

care venise. cu: forța armată, îi spune că are ordinii să-l ră- 

dice și să-lii. ducă sub pază la AM: 5... Vodă. Da 

“ «Mergi de spune, se respunde Prefectului, că nu sa născută. 

âncă. omulii care să pue mâna pe, Beizadea Grigori, și că el nu 

se predă pre cât va fi în vi6ţă.» Fotii o-dală i se făcii cunoscut 

că cel d'ântâiii oimii. ce at cuteza să trâcă peste. ziduri, saii să 

intre pe portă cu sila, va fi mortii. aa 

Castelulii stete assedialii câte-va dile. Nimeni. nu. avea voie 

din afară să intre, dar nici vre-o pornire ofensivă nu se făcea 

asupra lui. Porţile, închise și încuiate, mai erai păgite de 

câţi-va Arnăuţi şi Omeni credincioși; Celorii din năuntru însă 

li se permitea să 6ssă ; şi în adevării ajungendii u se împuţina 

provisiunile de .mâncare, cei mai mulţi omeni de-ai casei, câle 

unulii, câte unulii, se. strecurară afară. Când: se , văqu în. fine 

că servitorii cel mai. indispensabili, precum, bucătari „vizitii, 

feciori, desertâză, cetatea ivebuea să se predea ; “forța; -lucru-, 

vilorii o silia la acesta. Deci întw'o dimincţă s'a vădutii deschi- 

dându-se porta și Beizadea Grigori, cu o carabină. atârnată în 

bandulieră.. cu. 4 pistole la coburii: și cu sabia golă în mână, 

călare pe celii. mai sălbatecii. armăsari ce avea, esse în galopii, 

apucândii. calea spre. pădure. Gâţi-va.: Liănceri se făcură, că, se 

eaii după densulii, dar, după ce-l “perdură: din ochi,. se întor- 

seră. Arnăuţii din. lăuntru se predară, . Prefectulii intră . neim- 

pedicatii, iar. Comtessa Dasch făcându- -și bagagele mai: răpede 

de cât ar [i concepulii subieclulii unui romanţii, fu urcată cam 

fără voie înu”o Brașovâncă,.. care aştepta acâstă .missiune, și, 

e:cortată de 12 Liinceri, .apucă calea: Bucovinei :. pe la: Ma- 

mornița, trecu la Cernăuţi, unde a cădulii bolnavă „din causa 

emoțiunilorii și a scuturăturilorii, Brașovencei.. Acolo. neferi- 

cita romanțicră a zăcutii vre-o trei luni ; și numai vândându- ȘI 

„|
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parte din sculele preţisse și-a închipuitii mijloce spre a se în- 

toree la Paris (1). 
- E de prissosii, pote, de a spune că Beizadea Grigori s'a 

dusii întinsii la laşi ca să cerce a căpăta ertarea tatălui săi. - 

Vodă i-a acordat'o, însă cu condiţiune de a nu se mai gândi 

la Corâtessa și de a merge numai de cât la Bucuresci, unde 

se întocmise lucrurile pentru- ca să se însore cu fata lui Mi- 

halaki Ghica, -ceea ce a și făcutii. 
"Rogii pe Beizadea. Grigori să mă ierte de ori-ce omissiune . 

saii erori voii fi comisii în naraţiunea acestei nebunii a ti- 

nereţelorii sale. Dar eii așa amii apucat'o de la reposatulii mei 

amicii: Negruţi. - 

XV. 

Într'una din dile, ca copistii în Departamentulii din lăuntru, 

mi-a veniti rendulii 'să facii 'dejurna la D. Ministru, adecă să 

“stati totă diua acasă la elă pentru afacerile eventuale ale ser- 

viţiului. Grozâvii îmi bătea inima când mă ureamii pe scara 

casei marelui Logofăt Costaki Sturza (unde astă-qi este scola 

militară) ; nu sciamă ce figură voiii face eii în faţa unui per- 

sonagii aşa de mare, mai alesi că audisemă că este forte se- 

verii şi cu tone de omu excentrică. Amii intrati cu tote aceste 

în salonulii celii mare, şi ami spusii unui servitorii că eii sunt 

dejurna de la Minister. N'a trecuti multi și m'amiă pomeniti 

chiematii în lăuntru. După ce amii traversatii uni salonași și 

unii micii cabinetii, amii intratii într'o cameră mare, unde am 

înțelesii că era camera sa de culcare. Ex. Sa era în halatii. 

Unii bărbierii, care îl răsese, îl-da celu din urmă perdafii, 

Cum mă vădu, îmi arătă unit scaunii și mă invită să ședăi. 
După ce termină cu bărbierulii, mă întrebă cum mă chiamă 

'și apoi, spuindu-mi că cunâsce pe tatălii meii, se aproprie de 

(1) Reposatulă Negruţi păstra cu religiositate manuscriptulă unul ro- 
manţiă, scrisă la Perieni, ce. i Va dată ca suvenire nobila sa fină, -
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mine, mă apucă de barbă şi cu un aer. desmierdatorii îmi 

dice : «frumosi băstii ! sameni cu tată-tăi, când era tenăriă ; 

dar păcatii că te laşi netunsă şi nerasii, ca Lăieşii... Ședi co- 

lea... Bărbierii, pune-te și tuie-i pletele şi barba... fă-mi-lii fru- 

mosii ! După aceste . vorbe, treci. în altă cameră, ca să se 

imbrace. i o o i 

M& aflamii cu unii vrafii de hârtii în mână, pe care trebuea 

să le subscrie Ex. Sa. De nu aveamiă sarcina acâsia, prin ur- 

mare şi responsabilitatea, ași fi pupto de fugă ca să seapii de 

asemine batjocură : ţineamiă la pletele mele. nu nuraaă fiindii-că 

îmi sta bine cu ele, dar apoi. era moda de a-le purla așa ; 

făivă de plete lungi, nași fi avulă aerii de liberalii şi patriotii 

naţionali ; barba Jarăși îmi era prea scumpă, fiindiă- că era 

vergină și nu făcuse cunoscință cu briciulii. Ce nași fi datii 

atuncea să fi găsitii o gaură de şerpe pe care să potii intra, 

sii o gură de puţii pe care să m'aruncii ! Bărbieruli, de și 

părea a compătimi cu mine, mă sfătui să nu facii cum-va posna 

ca st mă opunii, căci Coconu Costaki este forte ciudată, când 

il supără cine-va. Decă cu durere de inimă mă puseiii pe scaunii: 

pletele mele într'o clipă sburară pe josi ; ar barba mea cea 

frumâsă, perdută prin clăbuci de săpuni, se rostogoli în li- 

ghânulii bărbierescii. Când mă uitaiii în oglindă, nu mă cunoscuii 

şi, cu stringere de inimă, blestemaiti ora care mă aduse în ser- 

vițulii Departamentului din. năunteu, Da 

Abia terminasemii de a-mi curăţi surtuculii de peri, şi Ma- 

rele Logofătii veni. M& essamină şi, cu aerii de satisfac- 

ţiune, disse : . Ea 

«Ei, vedi ? acuma esci bine. Nu te bucuri ?» pi 

— Nu prea, cocâne Costaki, căcă imi plăcea multă. pletele 

şi barba. a „] 

_— Dar pentru ce, mă rogi? a 

__ Pentru că aceste le considerii ca semnele bărbăţiei mele ; şi 

precum leului și calului, credii că nu le-ar. şedea bine daca 

li sar tăia comele, totii așa mi se pare. că nică omulii nar * 

trebui să-și tundă aceste ornamente „de _virilitate. De omulii 

spânii sati chelă, nu ride totă lumea ?. Apoi în tote tablourile
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"care ne vepresintă pe strămoșii noștri romani, nu i vedeinii 
“cu plele și cu bube? PI Si 

— A, dar. multe idei ai D-ta! Acum vrei să arăţi că- mă 

esci roman ? ha, ha, ha !' romanii ! audi; romanii !- 

Și hohotele. marelui Lohofătii nu mal încetaii; așa: că mă 

temeamii că nu cum-va st-i abată a-mi lrage câte- va, sati a 

mo trimite la Poliţie. Pentru câ: să-i i îmblandescii ceva porni- 

“vea, dissciti cu unii aezii de jale : - | 
— Acum, pe lângă altele, twebue să am și: cheltulla băr- 

“bierieă. Da 

— De eheltuglă e vorba ? N'ai să -cheltuescă nimica. Dăr - 

bierulăi mei nu- [i va lui nică o dată plată. Vino... - 

"ME teusse în cabinetulii de mer îi citi hârtiile ce: adluse- 

“semi ; le subscrise ; m&' puse sc-I.cilescii nisce jalube ce pri- 

- misc; mă eomplinientă că cilescii “ine: apoi îmi spuse ce felii 

'd6 resoluţiuniă să punii pe “ele, După acesta eși, Jăsându- mă ct 

"să punii! “vesoluțiunile şi spuindu- mi ca st viii cu ele în salonulii 

„cel mare. 

Pusă pentru prima ore la asemine încercare, aimii întăuedizul tii 

„mai o oră până să termini, căci mă 1emeamii să nu facii 

„Vro-0 greșeli de stil sati vre-o! altă Dbazaconie. Apoi luândii 

hârtiile, trecuiii în salonii unde găsiiă pe boteru stândiă de vorbă 

“eu unii altii boierii ce şedea peste drumi de porta sa. Acesta 

era Hatmanulii 'T oderașcu Balș, pe care-l cunosceamii şi ei din 

„vedere. Cum mă vădu, îmi Gisse să mă apropii şi să citescit ce 

“ami scristi. 

«Bravo, — îmi disse — bine ai înţelesii ce ți-amii spus, si 

frumosti ai scrisă, Cum Nădă, ai semne de procopselă, Adă 

'condeiulă să iscălescii.> - 

Ducându-mă& să-i aduci condeiulii, îl audiamii povestindii în 

limba: franceșă Jisitatorului seii cum a pusii de ma: lunsii și 

m'a rasi. După: ce m'aumii întorsit! cu condeiulii, boierulă Hat- 

„manii a începutii să ridă si elii de mine. 

| “Ei apoi ? Ce-a să dică tasta cecu tată-tei ? Are să te cu- 

“noscă ? AY remasii fără tasta ccea — barbă și plete.» 

“Nu sciii ce amii disii, dar eii audindu-lă repetândă la fie-
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“care cuvântii justa ceea, amii începutii a. ride înfundată, iar 

după. visulii meii a începutii şi ministrul meii să ridă cu o 

voioşie s omot să, | | 

Când voii a mă retrage, bătrânul îmi spuse ca să ducii 

hâvtiile la Departamentiă, dar să mă întorci Sarăși, făcându-mi 

cunoscutii că, fiindii mulţimii de mine, m& opresce ca dejurmă 

în permanenţă, cu serviciulii pe lângă elă. | | 

Acâstă. notilicare, de și avea aerulii: de 'favore, nu- -mi prea. 

plăcii. Mi-amii închipuitii că Marele Logofătii. voesce să mă în- 

regisireze între  Omenii. “casei . sale, ceea ce .nu corespun- 

dea cu ideile mele liberale: și independente. Cu tole acestea a 

trebuilii să mă. resignezii ca și la. sacrilicarca pletelorii şi a 

barbei. 

Când mă întorseiii de la “Minister, unde. amii i anunțată ȘO- 

fului mcii ordinulii lix. Sale D-lui Ministru "și. Cavalerii a mai 

multe ordine, în unticameră mă văduiii întempinatii de doui 

tineră bine îmbrăcaţi și -dichissiți, cari mi. se recomandară ca 

omeni ai casei : unul Pim. Codreanu, comptabilii, jar allulii 

Scarlat Clemente -ajutorulii seii, Ei îmi spuseră că Boierulii. i i-a 

avisalti cum că eii sunt dejurna permanentă, şi că mi a pre- 

paratii şi o cameră destinată anume pentru locuinţa mea. Aceşti 

domni mă felicitară. de noroculii ce amii avutit ca să intru în 

favorea ; Boierului, assigurându-măcă elii, de. și firea îl arăla 

cam .severii şi fudulii, dar era cel mai bună sulletit ce pole 

avea unii'omii pe pământă. N Ra 

Acuma aşteptaţi-vă, iubiţi lectori, la o lungă naraţiune despre 

acâstă” mare casă borerescă, cu care amii veniti din întemplare 

în contactii, şi .în'care amii făcutii "atâtea cunoscinţe şi amii 

văgutii atătea: lucruri așa de curiose, în cât s'ar părea necre- 

«dute în qilele nostre.
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XVI, 

. . ! i 

Trei boleră, mai mari” între cet: mari, avea Moldova: pe la 
incepululii . acestui -secolii. Unulii - era Canta Deleanu, altulii 
Șănduluki Sturza, și al treilea Iordaki Rosnovanu. E bine să se 
scie însă că “aceștia n'a ajunsii mană prin niscai fapte mari 
cari. să fi ilustratii numele lorii ;: nică lucrări de genii - n'aii 
eșit din creerii lorii, nică descoperiri de lumi noue aii făcutii, 

nici vre-unii .prafă- de puşcă aii inventată, nică resboinici vi- 

leji s'aii arătatii, nici monumente neperitore pe urmele lorii aii 
lăsată, nici pămentulii patriei cu sângele lorii nu Vaii stropilii, | 
nică cu vre-o glorie sai distinsă. Nimica alta n'ait făcutiii de 
cât că aii- apucatii: averi mari de la părinţii -lorii, averi în 
mare purte: dobhăndile prin moștenire, prin hrăpire, sati -prin 
injustiție. Şi erai mari, . fiindii-că -aveaii moşii multe şi mauri, 
turme: mari de vite și de ţigani, case mari și somptuose, în 
fine. trecere mare în teră, înaintea “Domnilorii Î și înaintea stvăi- 
nilorii năvălitori. a | 

Logotătulii Costaki Sturza, filă logofătului Sandulaki Sturza, 
avea peste ș6so-deci de ani pe când lamiă' cunoscută. Din 
prima căsătorie avea, pe lângă o fată măritată cu Alecu Sturza 
Miclăușenu, și trei băeţi cari fuseseră trimiși la: Paris ca să iîn- 
Xeţe şi acum se. întorseseră în (6ră!: spre a intra 'în “cariere. 
Celii mai mare din aceștia, Sanduluki, studiase legile și era 
atuncea cel întâiii doctorii în drepti în Moldova. Al douilea, 
Alexandru, se ocupase cu sciinţele diplomatice ; ; Yar al treilea, 
Iorgu, cu arta militară. Acuma însă, marele Logofălii se afla 

„în a doua căsălorie cu o persOnă a căreia vicță, bogată în 

peripeții, dacă ar fi fostii urmărită de niscai eroniciui price-" 
puți, ar fi lăssalii posterității memorii voluminose și pline de 
interesii. 

Cocona Marghioliţa, despre cure voiu să vorbescii, era liica 
marelui Logoftii Dumitraki Ghica, proprietarulii faimosei moșii
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Comănesci din distrietulii Băcăului, cu întindere colossală- de 

duoă sute de mii fălci. Ea de bună semă s'a născultii pe la în- 

ceputulii secolului, : fiindii-că pe când amii avutii fericirea de 

a o cunosce (1842), lumea dicea că era trecută de patru-qeci 
de ani. i Se . NI 

“Cu tote acestea frumuseţea ei era încă atât de sirălucilă, în 

cât nu i sar fi pulutii determina numărulii. anilorii fără: aci. 
de hotezi. Tâte Graţiile din Mitologie îi făcuseră parte din da- 

vurile lor fermecătâre : figură, corpi, talie, spirit, lote:eraii 

în perfecţiune la dânsa; se putea dice. că vepresenta idealulii 

frumuseţei perfecte. Cu' aceste daruri dotată de natură, cu 

cdueaţiunea înyrijită ce căpătase în sinulii nobilei sale familii, 

cu frumosa zestre ce avea în perspectivă, ea pulea aspira la 

tvepta cca mai înaltă a Uvsitei : principii și Regii s'ar [i ono- 

ali să facă din ea o soţie. Cel inai' distinsti tenără ce era în 

Moldova pe aluneca, poetulii Alexandru Beldiman, găsise în ea. 

idolulii adoraţiunii sale :. elii îi consacrase primele şi pote cele 

mai frumose inspiraţiuni ale Musei sale, pe care, vai ! a tre- 

buitii să le distrugă când a vădută că preferinţele ei S'aii în- 

torsti către altulii. Nu ::doră că frumosa: fată: era, nesimţitore 

„pentru acestii tânării, care avea șanse de a se face chiar 

Domnnă în Moldova (1); dar. când a vâqută că Domnia (la 1822) 

sa dat lui Ioniţă Sturza, a preferitii mai bine să se facă noră 

acestuia, în speranță că fiiulă seii pote să moştenâscă: tronulii. 

Deci n'a avutii de cât să soplescă unii cuvântii, „pentru ca : 

simplicissimuliă Beizadea Costaki, să-i ecră. mâna cu succesii. 

Acesta apoi fiindii cerulii a se duce ca ostatecii (zălogii) pen: 

(1) latre cei şese boteri carl în urma evenimenteloră Eteriel de la 1821 

sai trimisă la Constantinopole pentru ca să ceră a se numi ună Domnă 

“pământenă, a. figurati şi poetulă Beldiman. Se dice că Vizirulă, surprinsiă 

de frumuseţea staturel şi chipului săă, ar fi spusii că el ar fi bună de. 

Domnă. Beldiman însă ar fi refusată dicendiă că se simte născutii pentru 

vi&ța contemplativă iar nu pentru guvernarea țărel. La 1659 a mal fostii 

ună asemine essemplu. Poetului Alexandrii se oferla domnia din partei 

câtor-va represintanți al Moldovel. Elu însă a refusatii, ca să facă parte 

de sorți lul Cuza. 
Ne



474 DIN TINERETE 
  

tru assigurazea fidelității părintelui seii către Portă, Cocona 

Marghioliţa sa dusi la Stambulă, pentru .ca;. totii o-dută să 

sperie Orientul cu frumuseţele ei. In adevă&rii: succesele ei aii 

fostii'-imense. Cuvalerii cei mai străluciți. din Legaţiunile Pu- 
terilorii europene, înseși unii din ambasadori, sc rotiaii im- 

prejurulii frumesej moldovence. ca albinele împrejurulii rosete- 

„lori ; şi se făceati certe mană, chiar sângerâse, între cei ce 

aspiratii la amiciţia sati favorile sale. Sa vorbili că însuşi se- 

riosulii Sultan Mahmud, care domnia. pe atuncea, : vădend'o 

într'o di de paradă la Sânta Sofia, ar fi fostii. fulgeratii de 

vederea ei și că, aflândii. cine este, a limisii de a o aduce 

(împreună cu soțulii ei) pentru ca sto adinire “de aprope; sa 

vorbită chiar că Padișahulii, într'unii momentii de essaltațiune, 

ur. fi invilav'o să visiteze liaremulii imperiali ; su vorbiLi, căci 

gura lumel esto rea, dar nu su: creduli nici o dată ca mu- 

rele. Suzeranii să cuteze a atenta asupra. vasulci sale din. Mol- 

dova, de şi a constatatii că așa, giuvaerii nu avea înlre como-, 
rile sale. a E Ma 

„ Ceea ce a fostii certii însă, a:fosti că Cocona Marghioliţa 

ne mai putândii suferi nică vorbele lumei, nică posiţiunea sa 

de zăleyă, atlândă apoi că în curând cra să se declare resboiulii. 

între Huși și Turci, după care ar îi trebuilii să fie. încaree- 

rată în cele șâpte "Turnuri, într'o bună diminâţă a desertatii 

de la casa Boizadelei și, suindu-se pe o corabie ce pleca spre 

Galaţi, s'a întorsi la Moldova, dorilâre de a vedea armatele 

vussesci despre care audisse multe lucruri -frumose. Dorinţa 

acâsta n'a întârdiatit d'a se realisa. . Ruşii viindii într'o sâră 

fără veste, aii căleatii palatulii Domnescii și ui rădicatii pe 

Vodă, spre al trimite. cu ondre căzăcâscă ca prisonierii în. 

Hussia. Cocânu Marghioliţa cu modulit acesta scăpândii și de 
socru, precum scăpase de bărbatii, sa pusti. să cucerâscă pe 

„ Museali: pe culea diplomalică a ochilorii ci. Se dice că în ude- 
vării. ea a şi făcutii multe cuceriri printre generalii cei mai de 
frunte ;. și ast-felă, ca supusă fidelă a Sultanului, a răsbunată 
victimele făcule de huși asupra 'Turcilorii în. atâtea resbele 
sângerâse, a |
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După încheferea păcii de la Andrianopole, .a făcuti'-pace și 

Cocona Marshioliţa cu Ruşii; s'a decisii chiur a trece în Russia 
cu: unii colonelii saii- generalii ce se numia Principele Muhanov, 

care voia. s'o fa de soție ;: dar cerlându-se și cu acesta la Scu- 

lenă, tocmai când era:să trecă fiontiera, s'a întorsii la. lași, 
“unde mulţi adoratori o așteptaii spre a. se indulei de bunele - ci 

AI 

Dintre toți adoralorii; cel mai: fericitii a fostii marele L.o- 

'gotătăi C. Stirza, carele a și luato întru însoţire. „Fericireu 

“acestuia însă în curendă se vădir sguduită de marele Vistiernicii 

-Nicoluki Rosnovanu, carele, mai multi din încăpăţinare și ciudă, 

su pusti: să ea cu assall pe Coeona Marghioliţa. Căcă trebue să 

spunemii : între aceste două familii, a luă Sturza șia lui Rosno- 

-vanu, essista o ură seculară, care se lăssa; moştenire:de lu 

“părinţi la fit: lorii, întoemai ca ura dintre Montechi şi. Capu- 

leti, descrisă de nemuritorulii Schakspeare. Rosnovanu, : domi- 

“natii pole de acesti senlimentii mai. multi de cât de grațiile 

Coesnei Marghioliţei, sa încăpăţinatii ca “so: possedeze cu 

-ori-ce preţii, și mai alesii să facă lucrulii cu sgomoltii căt se 

pote mai rezunătorii, | 

Marele Logofătii vădândiă intenţiunile lui Rosnovanul, a cre- 

dutii prudenti să plece din (ră, calculândii că prin depărta- 

vea persocei.ce era molivii de tentaţiune va r&ci ostentaţiunile 

“ui. Bosnovanu. "Deci : făcendu-și bagagele. şi luându-și pasporlii 

pentru Russia, a trecutii, împreună cu Cocona, peste Prut şi 

-apoY a apucalii calea spre Odessa.: Acolo luând :un apartamenlit 

mare, la cel mal însemnatii otelii, sa pusi pe traii ca unii 

boier. mare, făcendii: cunoscinţe cu personagiurile „cele mai no- 

“ tubile, punându-se în' relaţiuni :cu personele înalte, dândii prân- 

zuri, organisândii” partide „de cărţi şi de petreceri, atât qiua 

cât şi noptea, fără a cruța nici O “cheltuglă, - nici o" ostenelă. 

“Acestea 16te le făcea şi' cu intenţiunea ca să 'distragă pe. Co- 

cona Munghioliţa,: și s'o facă a nu se “gândi la impertinentele 

“stăvuințe ale lui Rosnovunu. ' Dar tocmai când își. organisase 

“xieța mai bine, unii personagiii nu mai puţini aristocraticii 

din Moldova, care însă trecea sub nume de francezii, se aședa,
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în catulii de josă al otelului, într'unii apartamentii ce da spre 

Bulevardii, și acolo elii Ph primia.. serile pe o-damă pe care 

“o punea chiar pe genunchii sei, fără a lăsa perdelele și fără a 

se jena de trecători. Chronica scandal6să dicea că acea damă 

era chiar 'Cocona - Marghioliţa, care se cobora în momenlele 

când marele Logofătii eva încureatii în partide de vistii saii de 

alte jocuri de cărţi ; și escentriculii Coconulii Nicolaki o făcea 

acâsla într'adinsă ca dâră va vedea lumea cu ochii cum punea 

elă' corne mârelui Logofătii. lar când ehronica repercula asse- 

menea' lucvuri și le aducea până la audulii nefericituiui încor- 

noratii, acesta se grăbia a-și lua consoria şi a pleca cu ca 

spre: Moscova ; apoi când se vedea iarăși urmăritii de Hosno- 

vanu, cure totii cam assemenea farse îi juca, apuca, pe rendii, 

spre liev, Varşavia şi Petersburgii. Aceste peregrinaţiuni crai 

de natură a strurcina ecuilibrulă în finanţele marelui boerit: 

fle-care strămutare îl costa prețulii unei moșii, pănă când sa 

pomenilii că din qece moşii ce-i remăsese de la părinţi, îi re- 

măsese numai Ruginosa și 'Lodirenii, și acelea incă hypotecate: 

XVII. 

* Aicea e locul să memorezii că, în mijloculii peregrinaţiuni- 

lorii' acestora, boierii ' noştri făceau și politică de stati. AtâL 

'unulă 'cât şi altulă, întroducându-se în sferele inalte ale socie- 

tăţii din Petersburg, cercaii a surpa credilulă lui Vodă Sturza, 

denunțându-lii că prin abusurile sale a nemulțămitii ţera ; așa 

-că ei înseși ajunseseră a crede că Vodă e disgraţiatii de Pu- 

terea Protectâre, că în curendii are să fie resturnatii, și fie- 

are în parte spera că candidatura sa pole să fic agreată de 

Cabinetulii Russiei. Bătrânulit Sturza însă, mai bine luminatii 

prin confidențele amicilorii ce-şi făcuse, se assigură că de o 

cam-dată domnia era o păssărică pe care nu putea pune mâna 

fiindă-că Vodă avea proplele tari pe acolo. De aceea vădendii 

totii o-dată că situaţiunea sa privată mergea către unii de- 

baclu, se decise a se impăca cu Vodă, ca doră va pulea să
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se ecuilibreze. Deci găsindă. prudentii.a lua, de la Gre-cari 

persone mari, recomandaţiuni: bune către Consululii 'russescii 

și către Vodă, se întorse în; țâră: rechiemânâii : Și pe cel trei 

fii ce-i trimisese în străinătale pentru studii. NE 

- Michai Vodă, care trimisese anume copoii sti spre a urmări 

demersurile celorii doui pretendenți, aflase. că acesti doui 

boieri mari, ocupându-se mai multii de fustele unei femei, se 

făcuseră mai. multii ridicoli de cât ameninţători peniru elit. De 

aceea, când a vădutii pe marele Logofătii reîntorsii în eră, 

deparle de. a-i face vre-o mustrare, îi spuse că: de multii îl 

ştepta, fiindii-că patria avea nevoie de capacitatea și esperienţa 

sa : îl chiemă numai de cât la Președinţa Consiliului. de mis 

niștri, oferindii şi fiilorii sei postură și favori. 

Cam pe-limpulii acela avusesemit scena , cu pletele şi cu 

barba. Ce fericitii era bătrânul Logofătii ! Ce casă mare, bo- 

gată și îmbelșugată ! Ce strălucite mobile și trăsuri ! Ce splen- 

dâre și ce luxă la elii și la totă familia sa numerosă !. Toţi 

cer din casă, boierulii, cocona, fiii, aveai. fie-care. ecuipagiu- 

rile lorii de gală, de preumblare sai de. dirvală. In grajdulă 

seii nu erati mai puţinii de două-qeci cui, plus vacă şi:bivo- 

liţe de lapte. In şopronele sale: nu eraii mai. puţinii de: cinci- 

spre-dece trăsuri. O slugărime incaleulabilă : lachei, feciori, 

rendași, vizitii, bucătari, cameristi, cameriste, români, nemți, 

țigani, țigance, pentru tâte : serviciile, mișunaii pe susul, pe 

josii, prin curte, în grădină, în tote părţile. In adevăr nici 

casa domnâscă nu desvolta; luxulii, largeţa şi magnificenţa care 

se vedea în casa Logotătului C. Sturza.  Singură casa lui Rosno- 

vanu putea rivalisa cu acesta ! 

Când pentru prima. Oră amii fostii chiemali la masa. mare- 

lui Logofătii şi amii datii ochii.cu Cocona Marghioliţa, amii 

vemasii trăsnităi la vederea frumuseţei și a graţiiloră ef. In 

adevării era ceva care.nu mai vădusemii,: ceva ce nici putu- 

semii visa, ceva ce-mi: închipuia în minte pe llena Cosinzena, 

pe Elena lui. Menelau sait. pe Afrodita din: Mitologie. De 

miar [i adressatii în minutulii acela vre-o întrebare , ea 

saii chiar altulii cine-va, nu. sciii daca buzele mele ar. fi pututii
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respunde ceva. Norocii pe mine că a fostii lume multă, şi nu 

Sa băgatii de. semă mina de uimire ce voiii .fi făcutii aluncea : 

atâta sciii. că. dupe ce saii pusi! toți la maăsă, eu! încă stamii 

înlemnitii nesciindă .ce se: petrece în jurulii :meii ; și numai 

când unii sofragiii: mi-a impinsti 'scaunulii sub genunchi, m'am 

aședalii. la masă. Atuncea : se: vede că amii. făcut o mișcare 

neobicinuită, care a făculii . pe Cocâna .să se :uite la mine: 

După ce mă vădi, se plecă! către: hoierulii. şi-lii întrebă, în 

limba francesă, cine sunt. Eli îi:r&spunse că sunt unii scrii- 

torii pe 'care voesce să-lii. facă unii felii de secrelarii, fiin dii-că 

anii stili: şi priccpere.-l/a mai: întrebatii dacă: cii sciii fran- 

țuzesce. .-a. respunsii « că nu sciii, dar. totii o- -dată mă întrebi 

pe mine : : . , . 

i Seii limba francesă, lorgule ? pu 

- — Nu: sciii, fiindii-că  n'amu învețatii la. Acădemie ; apoi 

Boierii din classa ă doua, din cari. amă 'onore â face parle, 

nu se:servescii' cu acâstă limbă. "Abia sciii covă grecesce, cât 

m'a învățat: mama. : . 

îi A fostii grâcă mama d-tale ?. întrebă Cocona uitânâu- se 

la mine, : 

-— Conslaatinopoltană, din: k amanti: venita cu haremul lui 

Vodă Suţu..:- ai A E ID 

Atuncea întoreându-se către :boierulii, Yarăși. disse : «C'est 

role | comme on reconnait.. tout de: „suile le sang grec chez 

cuelţu'un, quand on len a.» | 

— ME eulaţi, Cuconiţă, disseiii ; nu sunt arecii, sunt moldo- 

venii. Eă nu sunt vinovatii dacă Lată.- meii a avutii pofta să iea 

o grâcă, 

' La aceste vorbe a ist :ceva Coeona. Marghtoliţa, iar Boie- 

vulii a datii nisce hohote care ati resunatii pole până la scara 

de jos, - i 

Ast-felii, de unde credeamii că acestă divină fiinţa trebuea 

să fie mândră și fuduli ca o dină, văquiii că era bună și apro- 

piată. Mai în tote! dilele îmi adressa. câle o întrebare bine- 

voitore și câte o aruncătură de ochi. care, nu sciii de ce, mă 

făcea să mă roșescii până la cestremilăţile urechilorii. Intro qi 

!
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chiar îmi spuse că-a allatii cum că facii versuri, că ci încă 
îi place poesia română, -că a cetitii multe, și că -i-ași face 

plăcere să-i citescii ceva; : ..:. | iai 

Ori cât mă feriiii, dicândii că ceea ce-a audilii era.0 ca-! 

lomnie, cu tote acestea m'amii vădutii silitii să comitii păcatulii, 
De aceea a doua di îi cetiiii o 'carițonetă satirică, întitulată 

Filon, după numele unui mare zăvodii ce avea Boferulă. 

Ac6stă lectură-îi făcti așa mare. plăcere, în 'cât, din fendulii 

salonului, unde mă aflamii numai eii, alergă fuga până la celaltii 

capătii (unde sc afla bărbatu- săii cu unii grupii numerosii. de 

ospeţi) pentru ca să spue ce a ascultati. lupă aceea am fost 

nevoitii st. mai citescii canţoneta mea, oprindu-mă la fie-care 

strofă hohotele veselulai Logofătii, 'eare :atuncea -m'a și săru- 

tatii pe frunte, dicendu-mi că are să-mi dea. o recompensă. In * 

adevării peste .câte-va dile mă chiemă și-mi dete decretulii de 

Pitarii. Acesta mă indemna să faci o nouă satiră asupra ran- 

gului - mei, care a produsi: iarăși o nouă hilaritate: până a | 

lacrimi marelui Logofătii. N a a 

XVI. 

„Into: di de 1 Mai, câţi-va tineri se decidii a se întruni la 

vita unuia din ei spre-a face o veselie, cu masă mare, cu 

băutură bună, și cu lăutari. Invitat fiindii, mă duseili și ei la 

acea! vile, situată pe o forte frumosă' costă lângă șos6ua ce 

ducea la Răpedea. La umbra uni . nuci centenarii se întin- 

sese o masă: de două-deci persone. " Vesela societate se adu- 

nase, dispusă a gusta tote pliicerile la care era invitată. Intre 

conțivi eraii cinci-ș6se inși cu femeile lorii, tote tinerele și frumu- | 

şele, numai st te joci cu ele. Mâncarea însă se cam întârdia 

în așteptarea liutarilorii. Se vădură în “fine două trăsuri venindii 

în fuga mare : din ele se coboră tavafulă - vestitii al lui An- 

gheluță'; dar întve. cei dece inşi cari cormwpuneaii tarafulii, ve- 

demii: și o femec în costumii ungurescii,. cu o ghitară în bandu- 

lioră, cu pălărie de. pate și cu văl peste obrazii,: Până să-și
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înstrune lăutarii instrumentele, femeea se duce spre bor- 

deiulti unde se făcea bucatele, spre a-și spăla obrazulii plinii 

de praful de pe drumii, apoi înaintâză și se. pune între 

lăutari. NR 

„— Acâsla este o surprisă ce vă faci, dice amifitriomulii 

nostru. E o cântirţă. unguroică ce amii descoperit'o în Tătă-, 

rași și pe care amii plătit'o scumpi, fiindă forte capriţisă. 

Cântă rari, dar bine. Nu cântă fără două-deci de galbeni, dar 

face. O să vedeţi... 

Ne. puserămii ia masă. Atuncea (iganii înaintară și începură 

cu o doină. Cântăreţa, care nu-și rădicase vălulii, revărsa nisce 

rulade fermecălore. Vocea ei părea a-mi deștepla o suvenire 

plăcută : îmi treceaii prin inimă. şi prin: minte aceleaşi 'sensa- 

țiuni care mi le provoca o-dată Anca. M& simțiamii înduioșati 

şi coprinsii :de dorulii Ancăi, pe care de doui ani n'o.vă- 

dusemii și nici mai scieam de ea. : 

Dar cu cât mă înduioșamii, cu atâta mi se aţiţa curiosita- 

tea de a vedea pe cântărâță, care părea că înadinsii. se feria 

de a-mi arăta, figura ei. Nu-mi venia însă să mă ridicii de la 

loculii meii spre a.mă duce la ea; și ea sta în dosulii unui 

cobzarii înaltii și spătosii ca după unii paravan. Unii comesânii 

din cea-laltă estremitate a mesei, care o vedea, dice în limba 

francesă : «Cu tote că nu-și ridică voalulii, cântărâța mi se pare 

că e pr frumosă.» In totă limpulii mesei șia toasturilorii, 

mamii putut'o vedea. Dar când ne gătiamii să 'ne sculămă, 

Angheluţă ne rogă să mai ședemii, comandândii camaradilorii 

sei și dicendu-le : «Incă unit cântecă !> Atuncea sa cântat 

unii cântecii de inimă, iar vocea, cântăreței ne-a făcutii să au- 

qimii o melodie care ne-a păteunsii inimele și ne-a făculii pe 

toţi, tineră și bătrâni, bărbaţi şi femei, să vărsămii. câte două 

şiruri de lacrime, n po : 

Când cânteculi a încetatii, mamii: ridicată ca fulgerulăi, am 

alergalii la ea ca s'o vădi; Ea a cereatii să-și; mai ascundă 

fala cu unii evantaliii; dar după talie, după braţe, după cu- 

lore, recunoscând'o,: îi. dicii: «De ce'le ascunqi, Anco? Ea 

Își împreună mâncle, şi fără a-mi vorbi, printr “unii gestii, mă
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rugă casă taci. i respectaiii dorința. Petrecurămii apoi. mai 
(Otă diua în veselie:  danțarămii pe Grbă verde, ne chefuirămă, 
mai făcurămii unii. prândii : pe la: 4 ore; apoi în desâră, pe. 
răcore, ne urcarămii în trăsuri spre a reintra în orași, ..,,. 

* Când mă:  gătiaumii. să mă urcii în trăsură, unul din ; lăutari, 
mă trage la o parte și mă într6bă, de adressă, „li spuseiii că, 

mă pote găsi în. totă-d! a-una în desri, de. la 7 la 8 ore'în; 
grădina. lui C. Sturza. Pt a titi 

Nu mai, târdiii, de cât a. doua qi Anca, veni și-mă& găsi. într'o 

alee cu “umbră. dâsă, „ce. era în dosulii casei. Ea era îmbrăcată, 
ca o damă elegantă. Cum, mă văqă, se aruncă pe gâtulă meii,. 
plânse, leşină, apoi, după ce-şi veni în simțită, îmi spuse .:pa-; 

mele ei. După plecarea ei, din Hirsova, apucase drumulii:spre 

Transilvania.- Când se apropia., de, frontieră, tatăl săi s'a sim-. 

țită bolnavii. A trasă în: „gasdă la o. babă. văduvă, care, ori; 
câtă îngrijire a datu bietului orbii, „Vi6ța însă, nu i-a: putut'o 

salva: neindurata ; Morte. l'a, dusu în altă lume... Anca, după ce. 
Va îngropatii, n'a. avut, curagiulii să se, ducă. singură în ţ6ra'! 

ei. S'a decisă a. se: trage Spre. ași. Aci se lipi -pe lângă o cctă; 

de lăutari. Văqânăii că cu cânteculă „câștigă,, și-a făculii din: 

- acâsta o. meserie. Sa îmbrăcatii unguresce, ca să-și dea im-! 
portanță mai. mare. Vădendi apoi că succesele €i devinii din.. 
ce. în ce. „mai „căutate, se, ducea „numai, acolo unde i se. pli=" 
tia mai bine : :, cânta rară, pentru. ca să, :NU-ȘĂ.,useze, vocea; 

iar timpul ce-i . remânea a întrebuința | cu lucrulii și, cu lec-. 
tura, căci învățase a scrie și a citi românesce forte bine. 

Ast-feli a ajunsii a-și aduna ună capitalii de 250 galbeni. 
Şedea într'o căsuţi în Tătărași,. pentru ca nu cum-va să o 

ica dreptii femee publică saii să o prade niscai făcăloiă de 

rele. Imi Oferia punga ei, ca să-i administrezii banii. Refusaiii. 
ME rugă să nu mă ducii pe la ea, ca nu cum-va să vorbescă;; 

vecinii că nu trăesce ca femee onestă ;- îmi ceru insă voie ca, 

să vie ea din când. în când la. mine.. În grădina Sturzescă, care; 

Joile și Duminicele era desehisă ea. și 0 grădină: publică, în.: 

adevării am întălnito de câte va ori. Heluţiunile nostre uite-,, 
5
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riore însă aii fostii cu totulii platonice, e căci ei contraelasemnii 

alte: legături, la care nu voiamiă 'să renunții. 

“Intr'una din ile, 6a 'fu întălnită de fiiulă cel mai micii alit 

marejui nostru Boierii, unii tânării frumosi si cu epolete, fiind 

adiutanti Domnescii. Acesta fu fermecatii de ea.. Anca resistă 

cât-v va timpi. Ia cele din urmă deveni amanta lui adorată. 

Avă căsă bine montată şi birjă cu luna. Nu mai. cânta de cât 

amicului săi, și mie câte 'o-dată, căci adiutantulă, care- -mi' 

purta o sinceră amiciţie, nu putea să fie gelosii "de mine. De” 

aceea 'desse- -ori făceamit partide de plăcere câte-și trei la câte. 

o "vile, 'unde, daca se! "rătăcia câte! o cobză și-o vicră, 

vocea Ancăi desfăta crângurile cu păstirele ca și: “sufietele 

nostre: La : 

* Colonelulii Iorgu Sturza ducea cu Anca viţa: într'o: fericire 

neîntreruplă. După câți-va ani însă, ' tocmai când: tatălii săi 

îi: declarase că averea i s'a compromisii şi că nu “mai putea. 

să compteze în mari venituri, fa lovită de unii anevrismii şi 

muri: Anca, care: în intervalulii concubinagiului acestuia. rea- 

lisase o sumușoră de vre-o: trei mii “de galbeni, purtă doliă 

o săptămână, câte-va ore şi'nu' sciii câte minute. După aceea, 

mereă curtenită de unii altii tânării, ' care era protocolistă la 

Divan, termină, după consiliulii meii, prin ase mărita cu elă 

șia ajunge în societatea burgheză şi în rândulii femeilori 

oneste. Ea fu soţie și mumă bună; după vre-o 'două-deci de 

ani de:la: căsătorie, muri lăsândă, pe urmă-i' doui fii cu avere 

și posiţiune respectabilă. ci aa i 

Casa: marelui Logofăt: iera frecuentată așa de multă, în cât 

avea “mai multii aerulii: unui 'otelii de prima ordine. Se vedea 

_o"'mişcare de trăsuri 'și unii dute-vino neîntreruptii. Până la 
amâqă-qi veniaii omenii cari aveai trebuinţă la primul mi- 

niztru- al ţărci. Inpă amegă- qi începeaii visitele de amici ale 

tutulor celor din casă.
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“Boierul, Cocna,. Coconașii, fie-care în parte, primiaii în 
. apartamentele lori, fără a: sci, unulii visitele care le primiat 
| cei-l'alţi. : 

“Cum se vor [i petrecutii lucrarile” nu sciii, dar între. visita-, 
torii assidui îi Cueonei, vedeamii mai în tote qilele pe Vister- 

. niculii Rosnovanu : elii venia regulatii între 3—5 ore, elegantă, 
parfumaltii, tot d'a-una prospătii rasii ca unii popă nemţescii, 

în trăsură deschisă trasă de patru cai înhămați .rusesce, fu-, 
dulii şi mândru ca beneșii împăratulli. Cei din casă și: chiar 
fiii marelui L.ogof&tii, cari “scieaii că aceste visite nu sunt, de-. 
sinteresate, nu-și puteaii esplica lucrulii acesta. -Se. vorbia însă . 

| că se slipulase o convenţiune diplomatică între aceste înalte. 
! „persone, neralificate încă de opiniunea publică. , 
| Intr una din dile Cucona Marghioliţa, în timpulii prândului,, 

declară. venerabilului ei soţii că. se simte” prea obosită de. 
sgomotulăi capitalei și că ar vrea să se retragă pe vre-o două. 
luni la Ruginosa. Sa 

— Nimieii nu te opresce, dragă. Poţi să mergi când vreă. 
i — AȘI dori totii o-dală să se facă rostii, ca să nu-mi 

vie nimeni în visite. Aşi vrea să nu vădii pe nimeni altul de 
cât doră pe vre-unulii. din fiii 18, care să-mi ție companie. 

| "=- Va putea merge Săndulaki. Iţi- convine ? 
'— Prea bine, daca pe elii nu-l contraricză acâsta. . | 
"-— Nică de cum, qise gentilulii tenării, Eii încă ași avea, 

nevoie de a-mi termina nisce studii în linişte și relrasit. 

— Aşi voi forte multi, dise cueâna, mai alesii să scapii i de , 

nisce visite cari. mă importuneză şi cărora aici nu le potii în- 

chide ușa... | 
Acestă eonversaţiune se urmă în limba francesă, pe care : 

toți credeaii că cii nu 0. cunoscii. După prândă, ami întrebată |, 

pe Iorgu; ce a întelesti din decisinnea cuconei Marghioliţei, i ; 
Ja ce visile supărătore fiicea alusiune ? - 

— Fleacuri ! disse bunulii Iorgu. Cueona Marghioliţa crede ; 

că ne pâle amăgi pe toţi” cum amăgesce pe bietulii papa. Se. 

face că vizitele hui Posnovanu nu le pote suferi, pe când în ; 

vealitate ea le provocă, 

  
? 
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In -două-trti qile se făcură preparalivele plecării. Se espe- 

diară 'patuu-cinci căruțe mari harabagiesci, încărcate: cu arti- 

cole de provisiuni, cu bagagiuri, baterii de cuhne și slugărimea 

necesarie. In urma acestora plecă și Cucâna, cu fiiulii bărba- 

tului s&ii. într'o calâscă închisă, cu doui-spre-dece cai de postă, 

pe uni timpi admirabilă, care le promiea o vilegiatură de 
cele mai plăcute. 

“Casa boierescă de la Ruginosa, de curendii trânsformată în 
castelii de stil goticii, de curendă mobilată dar până atunci 
nelocuită încă de nimeni, de o-dată se însulleţi ca prin far- 

mecii, în stare de a da ospitalitate chiar unui Rege. Ilustra 

castelană făci intrarea sa în- curte n6ptea, la lumina a vre-o 
dece: masalale aprinse și în assistența a vre-o . trei sute de 
Omeni, țărani și țărance, aduși anume de arendașulii moșiei 
(unii : Ungurii) pentru ca să-i ureze buna-venite, Afară „de. 
acesta, o gardă compusă. din dece arnăuți și cincă- -qeci de 
Plăieși, aduși de la moşiile de munte ale boierului, aii fostii 

surprisa cea mal plăcută ce făcuse marele Logofătii adorabilei 

sale soții. 
*Nimica nu lipsia la confortabilulit frumosei Jocuinţi de la 

Rugin6sa. Nobila castelani putea să se bucure de vieța con-. 

templativă care o doria, fără să-și obosâscă mintea cu ceva 

avea tolii ce i-ar fi: trebuit ; nu avea nevoile să comandeze 
nimica. Serviţiulii în tote aminuntele se făcea cu promplitu- 
dine. Dejunurile, prânqurile, îi oferiati totii ce, „putea pofti.. De 
pe ferestrele castelului, spre câte-și patru punturile cardinale, 
avea: vederi [rumose și variate spre a-și desfăta privirile și a 
se. putea lăsa: în 'reveriile cele mai plăcute : : aci deluri cu 'col- 
nice, aci coste cu crânguri, aci câmpii cu o vegelaţiune luxu- 
riantă ; ; Tar împrejurulit caset o grâdină imensă cu alei artifi- : 
ciale, cu 'arboră roditori, cu pariere de flori artistică întocinite; 
apoi. mai depărtișorii, satul cu locuinţele țărănesc, biserica, 
casa arendă ișescă, magaziele, 'porumbarele, și. tote acareturile . 
necesariă - unei mari gospodării aaricole. Oră în care parte ar 
fi doritiă, găsia umbră suii sore, vederi pitoresci şa loci de 
repaosii,
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Nu petrecuse însă o săptămână în acâstă Stare de bealitu- 

dinc, şi eală că primesce o scrisore prini”unti: omii călare ce 

a venitii de la Stâncă ; ast-felii se numesce o moșie: a casei 

Rosnovănesci siluată în apropiere de o „postă de lași, unde 

pe unii locii înaltii ce dominâză' văile! Jijiei și a Prutului se 

înalță o casă boierâscă care sar putea numi și regescă, Marele 
Vistierii Rosnovanu întreba pe Coeona Marghioliţa de sănă- 

tale, și o anunţa că peste trei dile'va veni spre ai su- 

pune : omagiurile. Cocâna atuncea chiemă, pe Sandulaki' şi-i 

arătă serisârea, cerându-i părerea : ce răspunsii să-i dea. 

— Respundeţi cum poluți ; sunteţi stăpână. - 

— Dar nu voii, dragă, să primescii pe nimeni ; şi maă pu- 

țină pe acestii omii care mă plictisesce cu curtenirile. Sci 

bine că lumea vorbesce, mi se 'pare, pe comptulii meii. Se 

soptesce că ași fi amanta lui. Ei însă ami consciinţa împă- 

cată că n'ami insvltatii on6rea casei. tatălui teii. Poti lua 

de martorii pe D-deii, că acestii omii nu m'a atinsii, 

—  Atuncea n'ași înţelege pentru ce Vaţi primi. | 

„— Dar nu vegi că elii nu-mi cere "voie, obrazniculii ! « ci 

mă anunţă. Ar avea aerulii că-mi poruncesce "să-l asteptii. $ i 

daca va veni şi va stărui să se urce la mine, irehui-va să mă 

încuiii într'o cameră saii să fugii de a-casă? 

— Daca îmi dai voie mie, ii voiti opri i intrarea de la porta : 

cea mare. | 
— Daca poţi face acâstă, spune, “vrimisului că eii nu'pri- 

mescii pe. nimeni și să nu se ostenâscă. a veni. a, 

4 

XX, 

Da . : . e : : a Ia ati 

După, coneiliambulul ce: „avi cu arendașulii, unii vechiii omii! 

al: casei, de origine ungurii. (care mai târdiii îmi spuse, aceste 

amănunte), Bulubașa ţiganilorii boieresci fu chiematii şi ordo-. 

natii ca să aducă la Curte .o sută de Omeni, din c cei mai -.voi- 

nici și mai bătăoși.
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Ordinul fu esseculatii cu punctualitate, A doua di o, sută 

de Faraoneni voinici, pletoșă și speloși, gratificaţi fie-care cu 

câte doui sorocoveţi, și tămâiaţi cu câte-va vedre de vinii și 

rachiii, primiră ordinii ca să se înarmeze cu ciomege și mă- 

ciucă şi să mârgă sub ordinele Vătalului de Curte la hotarulii 

moșiei, unde cu ori-ce preții să respingă venireu unui boierii 

străinii, care sa allatii că vine cu dușmănie asupra cască 

boeresci. | 
figaniă. audindii apoi că daca sor purta bine, vor uvea și 

cinci buţi. de vinii, strigară şi se jurară întw'o unire că vor 

şi mânca fripliă pe boierul acela, daca nu se va intorce de 

unde ar veni. | 

Cu acâstă ste improvisală, . rătafulă de Cuvle, un vechii 

omii al casei plini de. devotamentii, se duse la holarulii mo- 

şiei, unde se postă într uniă crânguleţii, aprope de drumulii 

cel mare, ce ducea de.lu lași spre Botoșani. 

Rosnovanu, care prin omulii. ce lrimisese cu serisorea allase 

despre" mijlocele de apărare de la Rugin6sa, care prin urmare 

se aștepla la eventualitatea. unek ostilităţi, luă cu sine cinci- 

deci de feciori boierescă (0). călăă, înarmaţi cu câte o flintă, 

și dece Arnăuţi pe cari îi luase în serviţi când a aflată că 

rivalul seii trimisese dece asemine omeni la moşie. Până a 

nu se apropia de hotarulii „Ruginâsei, află de la unii drumeţii 

despre tabăra ţigănâscă care avea să-i aţi alea. Atuncea el 

ordonă tuturorii omenilorii sei ca să-şi schimbe încărcăturile 

de la puse, înlocuindii glânţele cu ploie, sati halice mici de 

turturele, spuindu-le ca, în casii de a vedea ceva țigani că se 

obrăsnicescii, să lrugă în cf cu ploie de la brâii în josii. 

Acesta se și esseculă, Când ciomăgașii se iviră, călăreţii îi 

(1) Sub regimuli” Regulamentului Organic, proprietarii aveaă privile- 

giulă de a scuti câte unulă din dece “locuitori țăran! (după alegere) de 

orl-ce imposite sati prestaţiuni către Statii, sub titlulă de feciori boieresci, 

Aceştia nu eraă supuşi nici la munca obligatorie a boierescului, fiind-că 

dreptii or-ce sarcină aveati obligaţiunea de a secunda pe proprietarii la 

essecularea lucrărilor câmpului, Dincgce de Milcov asemine servitori se 
pumlai isprăenieci,
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primiră cu o salvă, descăreată forte de aprope. 'Piganiă, care 

nu avuseseră vorba ca să se bată in contra puscelorii, când 

s'aii vădutii pârliţi de alice, aii: începutii a țipa și a da dosti în 

tufe, de unde nu sati mai arătatii; iar Vătafulii cei condu- 

cea fu. prinsii și legati de unii copaciii, pentru ca să nu, se 

potă lua după stea .sa. o Pa a 

Intrând triuinfătorii în sati, | Rosnovanu avi a întâmpina 

resistența de la castelii. Ciăpelenia Arnăuţilorii sei îl assigurase 

că cu o sută de galbeni va face pe conaţionalii săi din năun- 

„tru s€ fie inofensivi.. Plăieşii, cară aveaii „ordinii să se pue la 

metereze și de acolo să tragă asupra assediatorilorii, Sati ser- 

vită în adevării cu armele lorii, dar, de. frica păcatului .ca să 

nu facă morte de onii, trăgeaii în sustii, pe d'asupra capete- 

lorii omenilor lui Rosnovanu. Aceștia insă, pregătiți şi de .to- 

pâre, in curândii sfărămară porta . cea | mare . și năvăliră,, în 

Jăuntru precedaţi de Arnăuţi. Atuncea Plaieşii, fugi vă - prin 

crângurile grădinei, iar între. Arnăuţi începi o. luptă înverşu- 

nată. Pistolele şi şușanelele lorii poceniaii cu neintrerupere ; Yar 

“după o luptă de. jumătate. de oră, cei din Jăuntru se predară, 

jar cei din afară deteră assaltii „castelului. Acolo, în eapulii 

scării, se. aţinea “tenăruliă Sandulaki cu unii curagiii cavale- 

rescii ca să apere onorea casei părintelui seii. Se dice că elii 

“ar fi datii mai multe, focuri din armele ce le avea, şi că ar fi 

şi rănitii vre-o 'doui din Arnăuţii lui Rosnovanu. Resistența. 

sa eroică însă n'a pututii de cât să-l . causeze peirea : unulii 

din assediatori îi înfipse unii . hangiarii în: pieptii !. Cadavrulii 

fu datii la o parte. lar Coconulii, Nicolaki intrândii nesupăratii 

în casă şi gasindii (după cum s'a disii și după cum aste și pro- 

““babili) pe Coeâna Marghioliţa leşinată, a, găsitii cu cale să 

o rădice și so ducă la Stâncă, spre.a 0 „deştepta și a O 

consola. . a 

După acâsta, Plăieșii vădendii grozăvia „petrecută, în- curtea 

boierâscă, se speriară și apucară calea spre căminele, lor de 

1. -, 

la munte, II Ir
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NAI. 

In icamerâ. ce ocupamii alături cu aceea a adiutantului "abia 
incepuse radele sorelui ce răsărăa u' se respândi ; abia. mă 
sculasemiă spre a deschide fereste a ca st asculti ciripirile” pă- 
sărilorii, și 'de o-dată “vădaiti că intră la mine comptabilulii 
Codre eanu urmati de camardinerulii boierului (pe jumătate îm- 
brăcatii) şi arendașulii de la Ruginosa (încă plini de prafulii 
de pe deumii), cu figurile consternate. Imi spuseră fatala''nu- 
velă, rugându mă să mergii eii ca s'o comunicii susii' boierului. 
Creduiii că e mai bine să o comunici: maă “întâiii fiilorii lui, 
pentru ea că s'o ducă! tatălui lori. Era numai lorgu acasă ; 
petreciise Lolă noplea la Anca, de la care se întorsese: aprope 
de diuă. Dorinia dusă ; abia “li putuiii deștepta. ÎI spuselii 
totulii: repetându mă de două-trei ori, aflându-se ameţilii de 
somn. După ce ma. ascultatii, îmi declară că-n "are cur agiulă 

| să mârgă la tată- -seii. Deci - zădi păcatulii pe. mine. 
ME ureaiii susii, urmati de cei ce veniseră la mine. Intraită 

călcândii încelişorii, pe ușa camerei de culeare, care nu era 
încuiată. „Bu anul dormia. “Nu na simțită până amă miş- 
catii' de 'piciore. Desehigendi Ochii și vedându- -mă, întrebă : 
ce este? - ! 

» —- "0 tristă veste, Excelenţă. 
— Cum ? Ce? disse sculându-se în susii. 
n Cuconu Sandulaki la: moșie a avulii o: intemplare.: 
— Ce intemplare 2 spune. 
— Nisee Arnăuţi Tati. ucisi, | 
— Ce ? Cum ? Care Arnăuţi ? 
— Xisce Arnăuţi ai lui Rosnovanu. 

„_— Şi Marghioliţa...? 
"—. Răpită și dusă la Stâncă... 
— Ce ? cum ? răpită ?... Cine a adusi vestea ? 
— lancik arendașulii..,
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— Unde-i ? 

Alergaiii şi introduseiii pe lancik. Acesta-Y spuse totulii. Nu 

voiii face tabloulii sfăşietor al durerii şi disperării bietului b&- 

trânii. Oră-cine își pole imagina lamentaţiunile unui omii care 

sufere de o-dală două lovi atât de teribile. In adevăr aștep- 

lamii să-lii vedemii nebunindii pe ormulii acesta. A avutii însă 

o. prea: mare forță ercierii și inima. lui. ;După dou ore de 

plânsete şi gemele, păriu a 'se linişti şi a se. reculege. Ordonă 

complabilului seii ca să se ducă, împreună cu arendașulii pen- 

tru.ca să îngrope pe nenorocitulii Săndulaki. ME rugă şi pe 

mine, ca. să mergii cu. dânşii. - , PR ae 
Pe. la oplii ore, bătrânulii se duse la palatit.. Intră la Vodă, 

pe când se imbrăca.; singurii -elă, aveau voie a intra ne-anu- 

țalii şi la.0oră ce, oră. Cădu la piciorele - Domnitorului, strigând : 

«ireplate ! dreptate, Măria ta!», : 

— Ce dreptale ? pentru ce ?.ce [i s a intemplată, vere ? Cea ai? 

spune-ne... linislesco-ne.., fii bhărbaL.., 

Bietulii bătrânii” de. astă-dată “se : simţi răi. Plânsetele luă; 

urmate de unit 'zughiţii  neîntreruptii,: nu-l: lăsat st vorbâscă 

ca -să spue ceea ce voia. Cădu într'uniă felii de 'sincopă. [)oc- 

torulii Basseraux, care şedea peste. drumii de palatii, fu adusi. 

Acesta îi. dete nu seiii cec, şi în fine îl.deșteptă. Domnitorulăi în- 

dată ce ascultă causa care “ii adusese, chiemă pe Colonelulii: 

Seheleli și pe: “Preşedintele Curţii. criminale. Celui întâiii îi 

spuse să mârgă cu o sulă de soldaţi de 'cavalerie !a; Stânca, : 

să vădiee pe Rosnovanu şi să-l ducă la faţa locului unde sa 

comisii. crima, fur pe Cocona cu pricina so ducă la: casa. că. 

Preşedintele Curţii :primi: ordinii să micigă imediată la: Rugi- 

n6su, împreună cu Ispravniculii ținutului, pentru ca, să facă.in- 

strucțiunca. conform cu legea, fără a eruța pe nimeni. (1): 

După aceste 'disposiţiuni:se aștepla: ca să se. făcă dreptate 

și o. crimă care fiicuse alăla: sensaţiune în capitala Moldovei,: 

t0lă lumea aștepta să o vadă. răshunalăt, 
. . : . - Dai , 

: pa CI 

(1) In Moldova pe atuncea :nu erai procurori. Aceştia sai instituită 

mal ării, dupe unificarea legislaţiuni! judiciare sub Cuza Vodă,
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RAII. 

Nu era insă tocmai ușorii a pune mâna pe păsărelele de la 
Stâncă. Ori cât de voinicii era Polcovniculii Scheleti, ori cât 

de viteji eraii Lăncerii puși sub ordinele lui, nu puteaiă : sări 

peste zidurile înalte care înconjoră castelul lui Rosnovanu, 

nică puleaii sparge porta cea cumplitii (erecată, pe unde putea 

să intre cine-va. A luu cu assaltii “acâstă fortăreţă iu -minia- 

“tură, era cu atâta mai grei, cu cât înăuntru se ufluii-vre-o 

patru-deci de Gmeni armaţi bine, cară ur fi putut infrunta și 

puterile a o mie de năvălitori. De aceea Polcovniculii rapor- 

tândii despre dificultăţile ce înlimpina, cerea ca numai de cât 

să i se trimită pareulii de urtilerie pentru ca s& facă o spăr- 
tură în zidii. Vodă insă nu voia ridiculisa artileria, fiind-că era 
compusă numai dinir'unii tunii (Și acela mititelii), ci trimise 
ordinii ca să ţină assediatii castelul, până când cei din lăun- 

tru, nevoiți de [ome; se vor preda. Ie 
- Dar oră cât își făcea curagiii și Rosnovanu, după ș6pte-optii 

dile de assediii vădendii: pe de o parte că unii dic servitori 
începuseră a deserta sărindii -noptea peste ziduri, iar pe de 
alta că provisiunile i se impuţinaii, — vădendii mai alesii că-i 
fugise chiar bărbierulii, fără de care se vedea espusii a'se 
face mustăciosii, ceea ce credea că Tar. face _risibilii în ochii 
Cocânei care-i mărturisise că-i placii bărbaţii rași, — vădendii, 
dicii, tote acestea, începi a vedea că se ingroșă gluma şi 
că în cele din urmă aro'să fie prinsii. A comunicatii: deci 
Coc6nei îngrijirile sale şi i-a cerutii avisulii. Cocona atuncea 
îi spuse că ea unii singurii modii crede că lar scăpa, 

— Care modii, ângerulii mei ? 
— Unii mare sacrificii : să mă lași să mă întorcii la el, 
— Şi ce. voiii face eii fără de tine?
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— Vei răbda puţinii, şi apoi furăși voii [i a ta pentru tol- 

dauna, 

— Fă ce vrei, sufleluli mei! 

Cocona Marghioliţa, care sciea să şi scrie după cum sciea 

să farmece lumea, scrise o epistolă forte patetică iubitului ei 

soții. Ea califică de infamă purtarea văpitorului ef. Ea deplânsc 

nenorocita perdere a lui Săndulaki, cădutii victimă devotamen- 

tului scii pentru dânsa. Ea în fine îi spune că.Rosnovanu, ce- 

dândii lacrimelorii ei, s'a înduplecatii a-i da drumulii spre a 

se întrece la căminulit conjugalii, cu condiţiune ca s6 înceleze 

ori-ce urmărire. sati anchetă asupra lui și să tvâcă cu bure- 

tele peste evenimentele de la Ruginosa. 

Ac6stă epistolă, (stilisată în franţuzesce,: bine. înţelesti) fu 

recomandati Poleovnicului Seheleti: spre a o trimite .imediatii 

D-lui Ministru din lăuntru. Acesta o primi la'ora dejunului. 

Eram faţă. Nu mi-aş [i pulutii închipui în viţa. mea o trausfi- 

gurare ca aceea. ce. amii vădutii la: omulii acela, care, de când 

“cu gprozăviile acestea, era neincelatii risti + şi cu. lacrimele 

în ochi. i Mae a 

De o-dală ligura. sa sa nseninatii, gura sa. incepulii a su- 

ride, și, sculându-se . răpede de pe scaunii, disse să-i pue 

caii, In: mai puţinii de unii pătrarii de oră, îşi făcu toa- 

leta, cobori scara şi, urcându-se în . trăsură, . strigă : "La 

Palatii 1» m 

Michai Vodă cum îl vădi, îl întrebă : Ce mai veste 2 Pus'aii 

mâna pe Rosnovanu ? Dusu- Taii la Ruginâsu.? . . 

"— Incă nu, Măria Ta. Dar pare că luerulii tchue să iea:0 

altă turnură. Marghioliţa nu e vinovată. Ea a fostii răpită, şi e 

captivă acolo. Tocmai - vofamii a vă spune că amii primilii -0 

serisore de la ca, adusă de unii lăncerii.: Imi spune că a reu- 

șilii a îndupleca pe Rosnovanu 's'0 ibereze, dar cu 0 condi- 

țiunc.... 

— Ce condiţiune ?. 

— Ca ancheta să înceleze. 

— Cum ? să remâe nepedepsită mârtea lui Săndulaki ? 

—_- Vi: a fi greii de dovedită pe vinovatulii în oră-ce casu, 

.
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După informările ce amii luati, Rosnovanu n'a luatii parte la 
omorii, nici a dalii ordinii cui-va. Lovitura ce i sa dalii a 
fostii din partea unui Arnăulii, gravii rănitii 'de unu glonţii 
al lui Săndulaki, şi acel criminalii și-a luati pedeapsa, fiindii 
că a murită a doua di. A fosti, 1 precum vedeți, unii jocii al 
fatalităţii, .” - 

o Și ce voesci să se facă ? , 

-—' Să se întorcă Comissiunea de anchelă; să nu se mai 
facă nică o urmărire. ME rogii Măriei tale, fă ca să se trâcă 
cu buretele peste acestă nenorocită afacere. 

— Dar ce va dice lumea... opiniunea publică ? 
— Care lume ? Bonjuriştii: şi pantalonarii ? Dawar fi să-ţi 

'nemii compiii de ce dicii nebunii, ur trebui ca și Măria [a să 
te cobori de pe 'Tronii. A, nu ! pentru Dumnedeii, nu mai diceti 
că essistă în seriosi o opiniune publică: acâsta ar fi unii r&ă 
essemplu. 

"— Bine, fie! Fă ce vrei, şi lasă-mă "n pace! termină Vodă 
„ întorcându-i spetele și trecândii în altă cameră. 

De îndată fu trimisă unii curieri lu Ruginâsa, eu ordini ca 
s& se întorcă Comissiunea de anchetă, şi ună altă curierii la 
Stâncă ca să se întorcă armata de assediii. Acestii din urmă 
curierii în acecași sâră întoreendu-se, ui adusii respunsii că Co- 
c6na Marghiolița va face intrarea sa în lași a doua di la 
șepte ore. . 

„La ora indicată, marele Logofătii și ministru din lăuntru ur- 
cându-se în trăsura sa de gală; trasă de. patru cai, însoțitii şi 
„de doui-spre-dece Slujitori călări, — de cari avea facultatea 
ministrulă de interne a se servi la! ocasiuni de parade, — 
apucă spre dâlulă qisii Copouliă. Il urmaiă și eii într'o biriă, 
însoţitii: de comptabilulii Codrânu.: Acolo, la o respântie de 
unde se face drumulii spre Sculeni, după o așteptare de câle-va 
minute, se vede venind în galp o trăsură cu patru cai mari 
negri și apropiându- -se de trăsura ministerială. Din acea trăsură 
se cobâră Coconulii Niculaki Rosnovanu și, dândii mâna Co- 
conei Marghioliţei, o ajută a se cobori şi „apoi a o urca în
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trăsura Excelenței sale marelui Logofătii. După acesta, trăsura 

lui Rosnovanu se întârse spre Stânca: în galopii, far a Mini- 

strului aduse la domiciliulii conjugalii pe prea. fvumosa Coeâna 

Marghioliţa, spre a respândi fericirea și veselia în casa care 

de atâtea dile se afla în doliii de lipsa ei.. 

XXIII. 

"Precuseră aprope două luni de la aceste evenimente. Tâmna 

începuse a schimba faţa arboriloriă : foile lorii multicolore în- 

cepeaii a cădea. Căldura însă să mănţinea : abia dimineţa se 
simţia ceva mai recore, când cădea câte u uşoră brumă. Acestă . 

stagiune, ca și cea de primă-vară, îmi „plăcea forte mullii, 

fiindii-că admirarea nalurei mă arunca. desse ori în reverii de- - 

lici6sc. ME sculamii, ca tot-d'a-una,. forte dimință ca să pri-. 

vescii răsărirea sârelui. ME îmbrăcamii răpede şi mă urcamii * 

în balconulii celii mare despre sudii. de unde privindii ca în-.: 

to panoramă orașulii cu turnurile bisericelorii și d6lurile, fru- 

mose despre: Răpedea și Galata, ascultamii fișiitura frundelorii 

ce cădeaii de pe arbori întruni wmodii aprope cadenţatii, după 

suflarea venturilorii. 

Int'una din acele dimineţe, pe la orele când încă totă lumea . 

dormia în casă, văqii intrândă pe portă o trăsură mare în-: 

chisă. cu doui-spre-dece cai, mânaţi de trei .surugii cari,. în 

contra obiceiului lori! tradiţionali, de astă-dată nică ţipaii, nici 

pocniaii cu bicele. - 

Curiosii de a vedea cine sosesce, întru în salonii ca se alergii 

spre! scară. Trebueu 'să traversezii sulonulii, care era imensii 

de lungii. Dar până să ajungii la estremitatea unde era: ușa 

de eșire, vădii o femee învoalată, cu unii micii sacii de voiagiii . 

în mână, mergândii răpede spre eșire, atât de preocupată de 

plecarea ei, în cât nică şi-a întors faţa spre ! mine care mer-
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geamii :totii în" direcțiunea aceea. Îndesiiii pașii, dar ea'era 

mai agilă de cât mine; și pe când eti mă coboramii pe-scară; 

tvăsura pleca, de astă-dată cu plesnete și. cu pocnete de bice - 

din partea. surugiilorii. Eramii mistificatii. Din fericire" găsescii 

unii rândașii care mătura scara de josii. Il întrebii: cine s'a: 

urcatii în trăsură ? Eli îmi dice :-0 cocână ? — Cine mai era 

în trăsură ?.— Unii boierii.— Mare minune ! —— MB reureuiii şi 

apucaiii pe unii coridorii, care scieamii că da spre buduaruli - 

iocânei, în faţa căruia era o cămăruţă. Acolo găsescii pe came- 

ristă că-și făcea o boccea ea de: plecare. O întrebii ce însem- 
n6ză asta ? Ea îmi respunde, suridânaii, că Cocona T-a datii 

drumuliă, fiind-că D-ei s'a dusti.-— Unde ?— Nu scie.— Cu eine? 

Nu scie.—Atuncă sentimentulii datoriei ami “simțită că-mi i diela 
să daii alarma. ie Si 

Alergii la camera: de culcare a Boierului, intru, îl deșteptii 
şi lit întrebi de scie despre plecarea Coconei. — «Ia ? Ce ?» 
şi merse Yute spre ușa ce da în camera ei de culcare. — In- 
chisă. Bate cu amendoui pumnii. — Nimeni nu respunde. — 
Atunci o scenă sfâșiilore, în cât mă petreceaii şi pe mine la- 
crimele. Bietul bătrânii plângea, sbiera, se bocia, tăvălin- 
du-se pe josii. ca copiii. i 
-Dupii ce i se mai potoli durerea. și :se linişti ceva a, îmi dise: 

ca st trimitii să cheme pe Aga de 'orașii şi pe Pzivileghe, an- - 
treprenorulii -Postelorii. Acestia veninidii,: pe cel. întâiit: îl înstăr: 
cină să cerceleze pe ce' barieră a eşilii Rosnovanu.: In mai 
puținii de jumiitate oră, aduse răspunsii că a eșitii pe bariera 
P&curariloră, însoţitii de o coconă voalată. Atuncea înțelegendii - 
că a apucatii drumulii mare al Botoșanilorii, qise lui Privi= 
leghe că. să răpedă unii curierii cu ordinii către Căpitanir de 

* postă ca nu cum va să-i slobodă car; iar de se va arăta: 
cum-va, să-lii ție pe locii și să raporteze. 

Ordinulii se esseculă, curierulii plecă pe urmele răpitorului, 
La Posta de la Târgu-frumosii aflând că a luatii cai de postă, 
sa luatii după el ; dar ori cât mergea elii de iute, Rosno- 
vanu mergea și mai jule, fiindii-că da câte: unii galbenii de
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fie-care surugiii. A doua di curierulii se. întorse -cu respunsii 

că Coconulii Nicolaki a trecutii graniţa pe la „Mibăileni, cu 
pasportii în totă regula. 

Peste - câte-va. dile, o scrisore anonimă venită de la Cer- 

năuți 'cu recepisă, anunţa pe ministrulii de interne al Mol: 
dovei că soția sa s'a cununatii cu Vistierulii N. Rosnovanu. 

în divu de..... la moșia Cernauca, proprie tate a familiei “Hur- 

muzaki. : | 

N'a. trecutii o lună după acesta, și s'aii . „cetităi, în tote bisse- 

ricele din laşi, o carte.de blăslemii fulgertitore asupra lui Ros- 

novanu și a familiei sale, declarândii căsătoria lui de anticanonică, 

şi pe densulii de. călcătorii, al' religiei. Se înţelege că acâstă.. 

carte de blăstemii sa scosii după. intervenţiunea guvernului, 

Moldovei ciătre Patriarhie. 

ENI PR 

XXIV. 

După acestii evenimentii, bătrânuli Sturza își cam perduse 

ecnilibrulii facultăţilorii intelectuale ; cam câduse în copilărie. 

Nu târdiă eli fu înlocuitii cu Stefan Catargiu, dar compensatii . 
prin aceea că fiului seii, s'a datiă portofoliulii de esterne. Ei 

încă nu mai. eramiă funcţionari al ministerului de interne: din 

causa unei poesii satirice, ce publicasemii în F6ia de Dlinte și 

Inimă din. “Transilvania, fuii destituită, după insistențele  Con-: 

sulatului russescii, Urmarea evenimentelorii ce mă privescă, le. 

pote afla cititorulii în seria Suvenirilor din anulii 1848: Per- 

mită- mi- se însă să facă o săritură „peste. unit hopii de vre-o 

dece ani și mai bine. 

In anul 1857 însurându-mă, amii plecati! cu mir6sa mea 

să facii o călătorie în străinătate. Imbarcându-me pe ună va- 

porii al Companiei de navigaţiune . Danubiană, aflaiii că, într'o 

cabină reservală, călătoresce și N..Rosnovanu spre Viena, casă . 

se. caute cu medicii afiându-se bolnavi de dropică. La tim-
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pulii prândului, . ami vădatii în: câte= -va "rânduri pe Coc6na 

Marghioliţa, -pe care.abia ami recunoscut! 0, de tristă, abătută 

și svenlată ce: era. Nică ea nu m'a recunoscutii pentra moti- 

vuli: naturală că trecuse” atâția ani de când: nu mă văduse, ș 
în - intervalulii acesta ! ;mă schimbasemi : şi ei. A doua di 
dându-se în vorbă cu vegretatulă Mitică Kreţulescu, care mer- 
gea și elă: spre Viena, de la acesta ea a 'aflatii cine eramii eii.. 
După „revelaţiunea acesta, ea îndată a veniti să mi întindă 
mâna - şi să mă întrebe daca sunt“ vechia : ci „cunoscinţă. Avoi, 
ca cum ar fi avulii nevoie: de” o, intimitate, apucă a mă în- 
treba: maj: “întâi despre vieța mea, Și apoi a-mi “povesti despre 

a ci. Imi spuse cum; după ce s'a: cununatii' în: Bucovina și a 
auqitii de plăstenaulii Patriarchiei, aă îmbrăţișată mai întâi 
religiunea catolică; cum, după ce sa certatii* cu popii: cato- 

ici, s'aii făcută luterani ; cum apoi, după intervenţiunea lui 
Vodă Ghica (care-i era vără) deslegându-se de cartea de blă- 
stemii, a revenitii la religiunea strămoșescă şi după o emigra- 
țiune de ș6se ani s'a reintorsu în patrie. Acuma bărbatulii ot. 
cădendii gravii bolnavii de dropică, îl ducea la Viena penlru 
ca să-l opereze. | 

totii drumul cât amit călătorită până la Pesta, ea nu în- 
cela de a mă aborda și a-mi vorbi cu multi afecţiune : părea 
a-și rememora cu plăcere viâța din casa bătrânului Sturza, și 
astă dată deplângea sorta lui, aflândă că a cădutii în miserie 
și că a avulii unii atacii de aploplexie. lar când și ei îi spu- 
neamii despre” sensaţiunile ce resimțiamii ce când pentru prima 
oră ami. vădutii marea ci frumuseţe, nu se putea opri de a 

a mi întinde mâna spre a-mi mulțimi. 
la Pesta avândii a mă cobori, mă despărțiiii de ea, care 

trebuia să mârgă pe apă până la Viena. De aluneca nu sa 
mai îintâmplatii s'o mat înlilnescii, | | 

Dar eulă-mă neroitii'să facii o siiritură și mai mare. 
In anul 1897 mumii dusi 'să assistii la solemnitatea sfinţi-! 

rei „Mitropoliei diu lași, urmată cu mare pompă. A doua (i de 
Sântul Gheorghe mă allamit la nepola mea Amelia (ianea (soţia 
Prefectului) unde era Regele în gusdă. be la 4 ore ami vădutii
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intrând în curte o trăsură-călescă, în care o ființă mică 
gârbovită și aprâpe uscată, ședea ghemuită întruni colții. Tre- 
buea să-mi spue cine-va că este acea falnică persână, care se 
numia Cocona Marghiolița, singura, unica şi necomparabila 
frumuseţe a Moldovei. Ea venise să întorcă visita ce-i făcuse 
Majestatea Sa Regele ; dar neputându-se cobori, fiindă bolnavă, 
depuse buchetulii săi în mânele unui ofițeră de ordonanță. 
In luna Decembre a anului 1887 — nu ținii minte diua — ga- 
zetele din Iași anunțară că acâstă nobilă și mărâță damă, 
care a jucatii ună așa mare rolii în țeră, care da tonă socie- 
tăţii elegante din Iași, care representa noblețea și fastul ari- 
stocraţiei moldovene, care a sciutii în cele din urmă a se face 
venerată chiar cu uitarea păcatelorii ei din trecută, a pără- 
sită lumea celoriă vii! ” 

1888 lunie,



    

EPILOGU



      

pi 

Ami ajunsă a “da “suvenirilort mele o întindere atat de mare; . 

în cât.vădă că, volumuliă, se . face „prea, greii :spre, a se.purta 

în, mână. Apoi. “cheltudla., tiparului: mi s'a făcută atât. de. simţi 
.. 

tăre, în cât, mă. văd . nevoitii.a.mă opri... e i e 

„Materie de a mai'scâte unii .volumii.. aşi găsi, dar. nu-sciiăi . 

de. voii mai urma cu acâstă întreprindere. După 'esperienţa:ce 

amii, -vădii că publicul nu,.se prea, grăbesce: a. citi la cărţi, 

mulțămindu-se cu. literatura: jurnaleloră.: îi Pt 

'In adevăr amii ajunsă. la ună stadii . de ; regeierare !. „care 

nu sciii. cum Sar putea, califica. Cu 30—40 de-ani în :urmă, 

cărţile . găstaii . mai, mulți cititoră de cât acuma: Citezi ună casii, , 

Pe 'la :1854%, Bolintinenu aflându-se în essilii (la. Brussa; mi se. 

pare), mi-a trimisi - prima : coleeţiune - a poesiilorii lui, - netipă- . 

rite încă, cu rugăminte ca să faci ceva cu ele :spre a-i tri-. 

mite. unii ajutorii pecuniarii. Mami . pusi de le-amnii tipărită . 

într'o mile essemplare cu propriele . mele mijlâce, şi, după.trei: 

luni de la apariţiunea loră, n'amii mai . avută unii essemplari, . 

Astă-di, însă, când număruliă lectoriloră, a. ajunsă de celă.pu-. . 

țină o sută de ori mai! mare, — astă-qi când ami ajunsii a 

număra cu miile doctori, licenţiaţi şi professori, — astă-qi, când . 

Facultăţile nâstre numără cu miile studenții ce le frecuenteză,
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—astă-Qi, dicii, avemii lectori mai puţini de cât pe atuncea! 
Pe timpul acela, cel din urmă scriitoraşă, şefii de masă saii 
grefier, avea o bibliotecă cu celii puţinii 100 cărți românesci. 
Dar ore astă-di...? m'aşi prinde că la o sută unulii nu areo 
„carte .românsscă (de literatură) în biblioteca sa ! Ce face ? cu 
ce își lustruesce tinerimea spiritulii ? Citesce, celă puţini, jur- 
nale saii reviste prin cafenelele sati cluburile în care își perde 
timpuliă ? - 

Nu facă alusiune la tinerii aceia stricaţi și corupți cari nu 
înțelegiă visța. de cât pentru, ca să se bucure de plăceri ; dar 
ași întreba pe cei mai! serioşi, cati aspiră a ne da pe noi 
„bătrânii în lături de la' ori-ce locii de onbre, — şi ă- ași ruga 
să-mi mai arate o ț6ră, cât de puţinii cultă, în care să se vadă 
fenomenulii acesta. E insă îi poti încredința că nică în Russia, 
pe care o calificăm de înapoiată, nu vomă „Vedea acestii es- 
semplu 'tristii:-de: decadență socială: iii : îsi 
“Intru adevării : în: classa! răai 'cultă 'a' societăţi nostre: lec- 

tura: 'distractivă mai ocupă : ceva spiritele. : Dar numai .roman-! 
țuriloriă străine li se face: assemene onsre:: tinerii sai damele - 
ce pretindă :a fii del: bună”: societate, afectâză a nui :putea! citi, 
ba'nici'.a' se rosti 'bine în limba strămoșescă. ! Acesta-este ună” 
bon: ton: care: la :niol.- 'predomriesce,: şi 'care'. mr se pare.că sa: 
împrumutatiă de la vecinii 'noştri ! "Muscă și ei; 'cu:-invasiunile 
lor armate, ne-aiă lăsatii de moștenire sirăinomania, și mai alesii 
galomania. Romanţurile:! scrise sau! traduse: 'abiă: dese: citescii 
în classa mai de'-josă 'a: “societăţii, Să unde:: ; galomania - nu. și-a" 
făcută încă: loci, 'unde se: cugetă': 'și! se: 'simle“ ceva mai multi 
românesce. Aicea însă este 'o' altă'nenorocire. Se. face o spe-. 
culă infectă: din părtea pretinșiloră literați, cari fără:a cunosce. 
nici limba. din care tradicii “nică limbă:în care: seriăi,: stimu- 
Jaţi numai de spiritulă 'mercantilă, alegă cărțile” cele mai rele, 
preferindii : 'ades sea 'pe „cele. pornografice; casă le dea. publicu- 
lui; și:acestii publici, îndopată -mereii 'cu!- insavităţilei: lite- 
vaturilorii- străine,: departe: de a-şi: polei mintea: cu ceva, își 
coruinpe' „custulă literară işi: „chiar: moravurile,  : a ai 
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„Care va fi. sorta... probabilă a acestei cărți, care,! cu "chel"! 

tuele atât de: simţitâre (pentru mine): o 'scotii: de sub tâscură ? 

: Unii .domniă . (professorii de gramatică mi se: “pare), venind 

la! mine ca să-i: daii colecţiunea veche a: poesiiloră „înele și - 

spuindu-i că. n'o :mai amii, mă întreba de ce nu scotii 'o nouă : 

ediţiune. l-amiă 'respunsii că pste voiii: mai face și: “nebunia ' 

acâsta, de şi mai amii unii cară mocănescii de cărți tipărite : 

cari nu.se.potii vinde ; :dar de o. cam-ăată ! voiiă: să-mi vădiă 

tipărite Suvenirile. ea aa 

_— Ce? vă tipăriţi suvenirile ?... scrise în versuri ? | 

__— Ce fel de suveniri în versuri 1... în prosă, domnule, în 

prosă, şi încă forte prosaică prosă. 

_— Ciudat! nu credeami că d- ta să scii a scrie şi în 

prosă, 

„.—, Când va._eşi: cartea meă, vei vedea că mă 'pricepii puţinii 

a scrie şi prosă ; dar „să seii că, prosa mea, e: cât se. pâte dei 

simplă :-nu mă, scremii a face: spiritii, : nici a! spinteca aerulii 

ca să găsescii. idei, nici a mă arăta 'escentricii, originală, sati» 

classicii.. Din contra, : prin. prosa-mea.: m'ami „silită. să-mi. re-: 

flectezii modestia şi. simplicitatea .cu „care ma dotată. patura, : 

fără nică o afectaţiune. : Apoi în scrierea. suveniriloră am- n-adop-: 

? 

- tatii genuliă: anecdoticiă... - Rai 

2 — Cum al disă ?..anecdolicii ? 2 Ce genă este: acesta pai 

„:— Vei. vedea. că în naraţiunile mele vorbescii și despre mica 

mea personalitate. aşa, .scii,,.ca fuiorul' Pope... ii ti 

:2—:Fuiorul popei ?..... Vai de mine! Ce maj.e şi asta i ", E 

- — Nei vedea, domnule, vei „vedea : de. prisos să-ţi spunii: 

mai. multe. ..:.. .: i BE m 

„Apoi când cultura: jiterară: este. aşa de superficială tractată: 

în' secole, în cât.un profesoriă: de. gramatică să: : credă. „că ună. 

    

„poetii n 'ar putea. scrie prosă, pasii de mai ă serie, straine omule! 

- , - i pi
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și pune- e-ţi pielea zălogii ca să te imprumuţi ș şi s& mai tipăresci 
la cărți! - 

Deci, aflânău- -mă aprope de ultimele două- trei csle « cu care 
„Voiam să-mi inchei cartea, îmi luaiii decisiunea ca, după 
3 ce-i „va, aduce legătorulii cele o mile de exemplare ce le- -amii 

"ka, tipărită, să. le. aruncă. în podii lângă. cele-alalte vechituri, să în- 
cui bine podulii și să facă ca numai după mârlea mea. să.se 
scâtă „cărţile a lumină. Ar fi pâte, pentru liniștea sufletului mei, 
mai bine să. faci ac6sta,. de cât să văgii că marfă nu-mi. se 
caută, faptii care mi-arii da a pricepe că âmă făcut o carte 
fără Valdre,. ca. atâtea altele.. 
„Dar eată că vine o imprejurare ce. mă ace a-mi. schimba 

decisiunea. - 

. Amieulă mieii. V. Alexandri venise gilele acestea la Bucuresci. 
Eli trebuea să trecă. la Sinaea, unde Curtea regală îlă invitase 
ca. să lea parle la festivitățile. ce se organisase în onorea Prin- 
cipelui de: Wales, moștenitorul tronului "Angliei, care pentru 
prima .6ră onora .cu visita sa pământul. românescă... În scurta 
sa petrecere în Bucuresci, îl văduiii. ME întrebă, între altele, 
despre cursul mișcării literare ; căci ocupaţiuni oficiale şi afaceri 
de familie ilii făcuseră a. rămânea în urma curentului acestuia, 
și a ignora .mai cu totul * ce s'aă scrisă 'de unii anii. încocee 
Nu-mi trebui multi 'ca să. gândesciă: ce relațiuni - să-i dau, 

Gazete și iar gazete,: : jurnale Și - iar jurnale, unele cari apari 
și altele 'cari. disparii, ca meteori. sâii ca efemere ce răsarii din 
senină și -nu sciii încotro apucă şi încotro se ducii, mai fără 
a lăsa vre-o urmă după urma loră! Ba nu, totii este ceva: 
Revista. “nouă, sub 'direcţiunea aprope 'obosilă: a nefericitului 
nostru . colegă. de la: Academie, Hasdeii, pe lângă care se vădiă: 
Gre-care tinere; talente. * a 

— Dar ce s'a întâmplat lui Hăsdeii?
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"— Cum? Nu scii? Și-a: pierdutii fata, singurulii copil ce 

avea, o stea ce apărea radi6să şi plină de speranţe pentru ilu-" 

strarea junei plefade literare, şi care s'a stinsă ca unii lucâfării 
gonită de radele sorelui! -: i i 

— Te rogii, daca se pote, să- mă împrumuţi colecțiunea âce- 

stei Reviste, din care numai ună numării amiă NEdutii... ase Dar 
Convorbirile? cum 'mai “mergi ? ! i 

— “Traducerea lui Don Chijot.;.' Lascar! Viorescu.:. 
— Cum? numai atâta? i tă Ie 

-— Până după alegeri... Negruţi âcuma' face discursuri poli-. 
lice la laşi ; voiesce să împace lumea, care nu' prea merge în. 

armonie: cu politica junimiştilor de la putere. -De vrei 'să: mai 

scii ceva, îți: voiti adăoga că şi eii îmi tipărescă Suvenirile. 

De ai curiositate să scil ce sunt: ele, voiii 'regula prin testa- 

mentulii mei ca să-ţi vie uni exemplarii după mârtea mea. 

— Dar îmi yarantezi că. „ voii trăi mai i multă de cât tine ? 

— Esci nemuritorii. i 
— Lasă glumele şi trimite-mi ce ai tipărită penă acuma. La 

Sinaea cât voiii sta, în “orele de vepaosă. voiii- să „petreci cu 

literatura română. : a 

*— Fie voia la, precum în cerii'aşa şi pre pămentă | 

După: câte-va dile, la 1 Octombre, primescii “o ' epistolă. cu! 

scriptura acea: fină şi. frumâsă ce caracterisă sufletulii i poetu-. 

lui Alexandri, avendii finalulii” următorii : pi m 

« icea, precum sciă, aă fosti festivități în onoruliă Prinţul 

< de VValles, care a plecată încântatii, după o şedere de patru: 

« ile. Acele serbări erai pre cât de strălucite, pre atât de obo- 

«sitore, căci în unele dile ne-amii culcuti de abia la două dre: 

< după nuedulă nopti”. "Sin; gura odihnă ce cn găsită în orele: 

< de linisce, este în citirea Suvenirilorii contimpurane ce pu- 

« blici, și: care mvuă inteyesatii prea multi. Le îndemni dar.cu 

« toti dinadinsulă- să urmezi înainte, să le completezi, căci mai 

<uă multe de scrisă, ca să laşi asti-felă ună soiă de chronică 

+ istorico-literară de mare prețiă pentru generația actuală și
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«cea viitore; Bine ar face toți betrâniă să urmeze. pilda - luă - 
«Jon: Ghica şi a D-tale.s i 

Da, are dreptate iubitulii nostru bardă : în adevârii,. multe 

aşi mai avea de scrisii. De acolo unde nv'amu opritii cu Su- 
venirile, uși avea de spicuitii şi. de înmănunchistii uniă câmpii 
imensii de peripeții prin care ami trecutii ca spectatoră.. sai 
ca membru -activii, In ultima jumătate a vieţii mele; strămu- 
tându-mă din lași în Bucurescă, într'o societate cu totulii alta 
de acea în mijloculii căreia, mi-amiă petrecutii copilăria și ti- 
nereţea, amii fostii în contaciii cu o nouă lume şi amii trecuti 
prin. atâtea evenimente, cari mi-ar da 'subiecte: cu isvâre bo-. 
gate. și pline .de.interesii. pentru posteritate, dar care s'aii stre- , 
curatii fără. a fi băgate în. semă de contimporani, ca nişce fe- 
nomene naturale. . DE = | ae 
„+: Dar, înainte de a. merge: cu . inchipuirea până. la. uilțarairea 
ce ar gusta generaţiunea viitâre din asemine Suvenire, măr- 
turisescii. că: nu. potii fi. indiferenti de impresiunile generaţiunii 
actuale. Acâstă generaţiune însă nu-mi pune în perspectivă Şi - 
nu-mi dă altă speranţă de cât doră ondrea de a-mi face îmmor=: 
„mentarea: pe socotâla Statului. Cu acesta în adevării ar proba 

:ă se trage 'din strămoșii de pe. malurile Tibrului, cari. astii- 
felă -contribuieaii la : ilustrarea numelui romanii. Dar s'a făcută 
atâta abusii de aseminea .liberalităţi, pentru atâţi r&posaţi cari : 
nu sai ilustratii cu nimica, în cât ași ruga-o să mă slăbâscă 
cu aseminea parade ;.onorile la imrnormântare să nu mi le arate 
mai mari de cât mi le-a arătatiă în vi6ță; sufletulii meă nu-i 
va fi recunoscătorii pentru ironiea cu care mă va petrece: la, 
mormentă, precum nu s'a turburatii nică pentru “Puţina consi- 
deraţiune ce mi-a. arătatii cât am trăită, -
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-- Aice: credeamii să termină cu epiloguli! mei. A trebuitiă însă; 

să-mi mai .revăda 'conceptulii ; și, având: a“pleca în: provincie: 

pentru alegeri, ami lăsatii manuseriptulii acasă. Peste cinci dile' 

întoreendu-mă.: până 'a .nu-lă dala tipără, credii' că :nu von 

greşi către posteritate dacă âși însemna încă ceva:-și despre 

evenimentulii recenti ce.m'a:  făcutii ca să  plecii în escursiunea ; 

arătată... i i Tata - 

"Sub Ministerul transitoriti, “mimită. dit Junimișiloră, find « a: 
„se prremeni Corpurile 'Legiuitâre şi promiţendu-se pe tote tonu-. 

rile că, alegerile vor fi.libere. și nică de cum influințate de ad-. 

ministraţiune, ami avutii slăbiciunea 'a:crede.că ar fi momen- .. 

tul ca'să mă alegi și eii deputatii. De acestă ondre nu mă. 

bucurasemii: în ţ6ra mea nici o dată până. acuma, fiind-că: 

nu mă putusemiă: conforma cu sistema . politicianiloriă, „cari, 

pentru -aimbiţiunea. de a ajunge la. deputăţie ; şi::apoi la. por-: 

tofolii, recurgii la mijlocele cele mai umilitâre.:, se înregimen-: 

(ză la unii partită. .saii, la. altulii,. se gudură: spre a, căpăta. 

protecțiuni, alergă cu iugăminţi în drepta şi în stânga, se jură 

- pe 'toți. dumnedeii. ustă qi că: este albii iar mâine că este roşu, 

sacrifică bani-spre a cumpără voturi, şi .cele-lalte.: Cu asemine 

sistemă incompatibilă cu firea și caracterulii 'meii,-nu. n'amii, 

pututii conformă, -şi de aceea, precum voiii arăta.mai pre Jargii. 

în altă serie de :Suvenire, ami stății maY multi; ca spectatorii, 

"la luptele 'electorale cări aii trămentatii țera de când se bucură. 

de -regimulii electorali. Cu aseniineă natură și cu aseminea ca-: 

racterii, apoi, nici putemii atrage simpatia colegiurilorii în cari 

votainăi /:alegătorii fiind în genere conduși mai multă de -in-“ 

terese: de cât 'de principii, corupți. sait coruptibili, naivi. saii 

vicleni, tivitori. sai tiriţi, 'venali saă stupidi, „fricoși saă. lingu-! 

şitori, cu convieţiuni elastice, cu educaţiune devergondată, fără. 

principii, fără. credință, fără demnitate, fără patriotismii, nu ve- 

deaii “necesitatea 'de a alege unii omii care trăesce cu capulii 

între cărți şi-şi sacrifică. vița :şi interesele Imcrândii: penttu 

inavuţirea literaturei, unii omiă devotată ideiloriă generose Și 

binelui publicii, unii omii cu esperienţe şi cunoscințe, — ci mai 

adesea. aii. preferiţi șarlatani de: meserie, avacaţi esploatatori
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de situațiuni; mediocrităţi fără vre o mare val6re morală, saii.no- 

tabilități improvisale- după oroscopulti 'schimhătoră ali impre- 

jurărilori, ID RE CINE N CR a Der a II IO II 
"De astă-dată însă amii credutăi « că 'era timpul « să mă 2ăre-. 

sezii la elementulii numilii cu emfasă talpa casei, la: poporulii 

rurală ală Ialomiţei, care după : Constituţiune are dreptii a tri- 

mite unii representantii. Amii credutii că la acâstă clasă, care 

nu mai târdiă de cât: astă' primăvară a făcultii o rescolă fără 

să scie pentru ce, care a suferită : schingiuiri și glânțe spre a 

se potoli, şi- care are' atâtea și seri6se interese de apăratii, va 

avea resunetii vocea unui sutletii sinceri și devolatii.. De a-. 

-ceea ami făcutii următoriulii . apeli cătră „belegaţii Colegiu 

lui III 'de Ialomiţă:: . - aaa ENE 

“ «In puterea relaţiunilorii ce de 30. de ani amii avută și ami 

cu locuitorii. din Plasa - Câmpului, cari aă .avutii Ocasiunea să- 

mi cun6scă persâna şi caracterulii,—în vederea alegerii ce sun- 
teţi chemaţi în curândii a face, viii a vă adresa acestă scrisore. 

- De când :Constituţiunea a datii ţăraniloră dreptulii de a tri- 

mite un deputatii la Cameră, colegiulii- vostru rar şi-a nemerit. 

Gmenii: mai. .tot-d'auna s'aii alesii deputaţi recomandaţi de 

zapeiii guvernului, saii Omeni cari, pentru rușinea numelui de 

român, „aiă: găsitii să. cumpere .voturile delegaţilorii. De aceea 

colegiulii țărănescii s'a numilii 0. 7ninciună, saii zestre guver- 

namentală. De aceea. Camerele . ajungând a fi compuse din de- 

putaţă cari -speculaii voturile lor, în loc de a se ocupa de 

interesele clasei rurale,: se: ocupati de interesele lor particulare. 

De 'aceea administraţiunea ajungând a fi după. chipuliă şi a- 

sem&narea  Camerelor, venală și coruptibilă, vă lăsa în prada 

lăcomiei tutulorii răiloru, cari trăescii exploatândii. munca. ţă-. 

ranului. De aceea justiția a fost vitregă pentru dreptatea vâstră. 

De aceea bisericele și școlele vâstre ai fostii abandonate de. 

ori-ce solicitudine; De aceea preoții și învățătorii voştri piro- 
„tescu în miserie. l)e aceea linerimea vâstră. cresce fără în- 

vă&ţătură, cădendă- în .viţii: degradate și trăindă în ticăloșie. 

De aceea astă primăvară ț&rânii s'aii r&sculati și cu violență 

au 'voitii-s& pedepsescă. mai ântiiii pe Delegații lori cari "și
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'aii fostii 'vândutii voturile, şi apoi să c6ră drepturi. cari .ere- 

dâii că se potă::căpăta cu .puterea. De aceea s'aii tăcutii o 

mulțime de victime întresăteni: pe unii. glonţele i-ai prăpă- 

ditii, pe alţii casnele. i-aii schilodită, .pe “alţii gârhaciul i-ati 

umilit, ajungendi o: mulțime de familii, la. sapă de lemni; 

iar representanţii lor 'alergaii a se ascunde în gaure de șerpi. 

„Tâte aceste nenorociri s'ar fi pututii înlătura dacă țera avea 

o. Cameră. liber alesă, dacă și voi, ț&raniă,. ați. fi trimisii depu- 

taţi cu' dorii de inimă.pentru vo... si, 

Ciid6-veţi 6re, fraţiloră, și acuma în greșelele de mai nainte. ? 

„ Stărui-veţi:a trimite deputaţi totii: omeni străini de NOI. şi 

necunoscători de nevoile vostre?. iii ce ti 

„. Alege-veţi iarăși avocaţi limbuţi; .cară.:v&.ameţescii cu .vor- 

-bele şi cari nu se gândescii: de .cat. la :câștigulă.. loriă.; Sai 

". Da-veţi. voturile vâstre iarăși. celorii: ce. vă: vorii „ospăta'saii 
, 

vă voră plăti:mai bine?: ii... ara 

 Ajunge-veţi ore a .vă: înşela . de “vorbele .frumâse ale -unori 

Gmeni cari 'ati: mai fostii. în' Cameră, dar..cară n'aii deschisi 
9 , 

   

Băgaţi bine de s6mă! Causa. ţăranului e mare, și Camera 

viitore are :să :se 'ocupe de ea. La 1864 ea sa. resolvilii cu 

dreptate, dar cu neajunsulii acela că. n'a pregetat la. sorta ță- 

ranului întrunit. viitoră mai depărtatii. După unii pătrarii, de 

vecii însă, lumea s'a îmmulţitii,. și plugarilorii -noui nu le ajun- 

ge pământulii dati părinţilorii lorii. Deci dreptate este să li se 

dea. (cu despăgubire bine înţelesii), căci plugarulii fără pă- 

mântii e ca pasărea, fără aerii și fără aripi,. ca vita fără păşune, 

ca pescele fără apă. Deci trebue revisuită în înţelesulii acesta, 

legea rurală. o | 

- Diferitele partite; însă cart vorii să fie, în „capulii țării, acele 

mai alesii cari. compunii colegiurile claselorii superidre, nu cu- 

getă în strana acâsta. Liberalii; (până mai eri Ja putere) strigă 

pe tâte tonurile că nu e cestiune rurală sait agrară în ţeră ; 

că, prin urmare, nu păment ci libertate de muncă trebue ță- 

ranului ! Conservatorii nică verii saudă de legea rurală ; ci și 

pe cea de la 1864 ar revoca-0, daca'ar putea ; că,. nu păment
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ci cerbice.de ascultare și supunere .vorii. să',;dea. țăranului.! 

“Singurii ministerulă ințerimar,; “la: putere astă-qi, prin o serie: 

-de legi (publicate prin Monitor ii) pare că proiite a :da ceva 

ițăranilorii.. Dar. modulii . cu care: voesce a da, după ce căe 

'urdită ca abia după 20 de ani să 'se: pâtă esecuta; apoi nu 

-eredii că “să. convie din mai. multe punte de vedere țăranilorii. 

“Trebuie dar e ca, la desbaterea acestorii “legi, deputatulii vos- 

-tru 's& aibă: nu. numai drăgoste pentru voi: și pricepere; dar: 

și greutate la cuvântii, adecă omii cu; trecutii: onorabil: și: cu 

fapte cunoscute. ! Alt-felii legile 'ministerului, așa cum 'sunt 
“propuse, dacă .nu se vorii' amenda cum se cuvine, nu vorii 

aduce nici o îmbunătăţire în sorta ţăranului. ei 
":De' aceea; domnilorii delegaţi, ea: proprietarii interesându-mă 
să vădii. resolvilă cestiunea 'acâsta: așa, în câtii țEranulii să în- 

“tindă. cu 'plăcere. mâna: la: Gmenii eu haine albastre, — ca unul: 

care de 40 de ani amii nutritii sentimente .umane: și: fraterne 

pentru țărani, — ca județen: cate -n'aşi -dori::să mai vădă 'răs- 
cole .ca -cele de 'astă primăvară, —:vă die: când veți merge 

la „urnă, gandiji-vă” e cu' inimă curată-și senină la votulii ce voiți 

- Dacă veţi” oreds că 'eii însușescii calităţile ce trebue să aibă 

unii representantii aliă ţăranului, voiii primi cu -plăcere 'man-.: 

datulii vostru. De veţi dori unii altulii cu: mai: mari, merite, 
vă uredii : „Noroc Ja nemerlă ! > a 

. 

“Alegerile sait ficulii cu pace bună. Administraţiunea locală 

ca tot-deauna'a exercitat : influenţa sa, pe 'sub mână, cu 'di- 
băcie, sub! aparența celei mai stricte legalităţi. Cu tote aceste, 
judeţului lalouriița,- sare Se” întrecea” a da tot-deauna: deputaţi 
„de culore liber: tă, de astă “dată a datii junimişti și conserv: 

- Lori, sait îndi bine guvernamentali. Rumorea publică alina 
că teci patru persone bogate. ii ficulii o 'colectă de fonduri,
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cu..cari S'aii cumpăratii, voturile Gmenilori coraptibili, întroduşi 

în listele electorali, graţie legei oportuniste făcută de ministeru] 

din 1884, cu intențiune :de a se.perpetua la putere.: Oposiţiu- 

nea. nedispunendii de fonduri, .nu.. , „putea, combate cabalele gu-- 

vernamentaliloră.. .; CEI ate 

La colegiul III n'aii urmatii corupțiuni în “mod brutală, adecă 
cu plată tarifată, :precum s'aii făcutii în alte rânduri; apoi era 

și cam greii. de a corumpe .şâpte sute de votanţi. lar colegiulii 

acesta fiindi din natura lui conceputii —--.spre batjocora. popo- 

rului românescii — a fi zestre guvernamentală, era forte greii de 

laatii din .mânele administraţiunii. Candidatura . fiindii promisă 

unui fostii, directori alii ministerului de Culte (1), demisionatii 

numai pentru acâsta,. și acesta, ca Directorii ală.omâniei li- 
bere, organ al partitului de la putere, avândii interesii:a. fi:în 

Parlamentii, totii. ăparatuli administrativii s'a îritrebuințatii .pen- 

tru susținerea lul. Mai întâiii s'au pregătită învățătorii și preoţii 

cari aii voturi. directe : Revisorulii scolariii şi Protopopulii: distric- 

tualii n'aii avutii de câtii șoptindii să.le spue că, de nu vorii alege 

pe candidatulii oficialii, acesta se. va întorce la postuli.ce.ocupa 

şi va găsi acii pentru cojoculii lori. Cu delegaţii sătenilorii, apoi, 

a fostii şi mai uşorii de manevratii: Primarii (după ordine.verbale 
dela. subprefecturi) aii făcutii tote chipurile să alâgă 6meni câtii 

se pote mai: docili și fără. sciință de.carte; apoi aii venitii cu 

dânșii în'ajunulii alegerii .scra până .lu reședința: districtului, 
unde, i-ai consemnatii în hanuri saii câreiume (ce se pulii 

închide şi păzi) şi-i ţin6ii pe mâncare și pe băutură (in soco- 
tela domnului profesorii: de. morală filosofică) fără a: putea co- 
munica' cu nimeni. Acești delegaţi, aduși: cu 'cheltula comu- 

nei, escortaţi chiar de primari, a doua di la V:ore.eraii libe- 

rați şi aduși, hrăniți şi junimesce .cinstiţi, la „urnă, ' unde; anii 

învățătorii sait unii preotii (din cei mai bine catechisaţ ) le pu- 

nea, în mână buletinele. ce trebue se depue.. . pp 

„Câţi va inselători şi. delegaţi, pulendu-se . strecura, dintre 

strejile- care-i. păzcii, veniră s&:mi spue că apolulii meii a [a- 

) Dim. Aug. Lanrianu profesorii de rliosofe
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'natisată pe mai mulți: cari ar fi::deciși a- vota: pentru : mine. 
- dar mult se temi: de persecuţiuni ; toti odată însă îmi spu- 
seră că resultatulii pentru candidatulă stăpânirii este asiguratii. 

Acesta -.vădândii, amii mulțămitii aderenţilorii mei: și le-amă 

declaratii că, dacă lucrurile sunt așa, mai bine preferii a face 

ca s6.nu aibă supărare din causa mea. De aceea amii trimisă 

de miă-aii înapoiatii buletinele, retrăgându-mi . canditatura.. 

Intorcându-mă la Bucuresci,: m'amiă cufundatii în lectura 

foilorii și Revistelorii ce mă așteptaii. Aruncându-mi 'ochii pe 

:sedrța (coperta) Convorbiriloră Literare, amiă remasă uimită 
„văgânăă și numele mei. Amii luată îndată condeiulii şi ami 

scrisă următârele rânduri : Directorului acestei publicaţiuni : 
< Când v'amii oferită, înainte de a eși de sub tipariii, Suve- 

„nizile mele, ami .credutii a:vă& servi, uându-vă materie pentru 

o recensiune bibliografică, precum adesea obișnuiți a face pen- 

tru alte publicaţiuni în Revista ce dirigeţi. 

Cu mirare însă amii văEdutii: că, în numărulă de la 1 Oct. 

al Convorbirilorii Literare, a începutii a se reproduce în eztenso 

unulii din episodele mele fără autorisațiunea .mea specială. A 

cestă urmare îmi causeză două neajunsuri, pe cari cu părere 

de. r&ii mă vădii nevoitii a vi le semnala. 

Primul, este materialii: căci: dacă tote revistele periodice 

„ar reproduce ast-felii fragmente: din. cartea mea, apoi ea, când 

-se va. pune în comerţii, n'ar mai avea căutare, căci cuprinsul 

ei.ar ajunge a fi cunoscutii publicului; și nu pentru acesta 

amiă ţinutii eii dece ani:și mai bine lucrările mele în cartone, 

refusândii : chiar remuneraţiuni considerabile ce mi se oferiaii 

de. la alte: reviste, numai pentru planula de a. le tipări pe tâle 

-într'unii singurii volumii. 

Ali douilea, este unii neajunsii morali, nu mai puţinii gravă. 

După urmarea acâsta, publiculii (în -mare parte) pote să crâdă 

că voiii să mă strecorii către .onorea de a mă număra; între 

colaboratorii organului ilustrei societăți Junimea, pre când în 

realitate, mai alesii de -când s'a constiluitii în societatea. poli- 

tică, cu ca mă aflu în cea mai perfectă răcâlă și indife- 

rență. Pe lângă. acestea, publicul, care adesea trage conclu-
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'siuni ciudate și din nimicuri, vădândii scrierile mele reproduse 

-cu ortografia Convorbirilori, ar putea crede că ași fi capitu- 

latii înaintea şeslei fonetice inaugurată de ea, pentru care (pre- 

cum vă este cunoscuti din discuţiunile nostre de la Acade- 

mie) nu ami de-câtu prea puţină stimă şi consideraţiune ; și, 

ca unulii care aţi sciutii acestea, mă mirii că nu îni aţi făcutii 

onorea măcar de a mă întreba dacă suferi să mă văqii tipă- 

ritii cu o altă ortografie, fără a-mi face sânge. răi. 

Pentru aceste neajunsuri, cari potii să vă dea subiectii Și | 

pentru vre-o nouă comedie de / etelemele, — și cară- îmi place, 

a crede că le-aţi comisii din distracţiune sai ci iinteaţiune, si sin”, 

ceră de a mă obliga, —nu voii alerga la. „triburile spre ae 
£ „i = 

cere daune interese, ci mă voii mărgini; a VE, ruga ca Să Ani „ 
   
   
O a. e m er 

cetaţi cu publicarea urmării articolului meli:> ze RA a 

. 

18 Octombre 1885." 
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