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Boambele protopresviterului Nicolae

Până la urmă, din curgerea nesfârşită şi neştiută a timpului ies
ca dintr-o apă învolburată, la suprafaţă, doar întâmplări şi
oameni pe care iscusinţa vreunui scrib le-a însemnat pe
papirusuri, pe tăbliţe de ceramică, pe hârtie sau pe ceea ce a avut
la îndemână. Cum este de înţeles, istoria poartă pecetea celui
care a comandat-o, a celui ce s-a îngrijit de hrana şi de
îmbrăcămintea scribului , adesea putând să-i dăruiască sau să-i
ia viaţa. Nu trebuie să vă mire dacă scribul, riscând blestemul
veacurilor, a înfăţişat domnitori, regi, împăraţi doar cu cele bune
ale lor, lăsând uitării păcatele omeneşti, multe şi grele, crimele
sângeroase, nedreptăţile şi umilirile pe care aceştia le-au
săvârşit în numele credinţei, adevărului şi dreptăţii. Sau
întâmplatu-s-a ca orbit de mânie, cumpărat de potrivnicul celui
aflat în scaunul domniei, scribul să-şi înmoaie peana doar în
cerneluri otrăvite lăsând posterităţii chip de fiară. Suntem noi
îndreptăţiţi să-l judecăm pe cronicar şi să-i cerem aspră
pedeapsă pentru toate ale sale ? Şi dacă suntem, căci judecata
este la îndemâna oricui, înţelept sau nerod, avem ştiinţă de toate
câte l-au împins să bată cu peana doar marginile şi nu şi
mijlocul, să adune fârâmituri de la masa copioasă a celor tari şi
mari pentru a ni le oferi nouă, biete duhuri nevăzute şi neştiute,
după o sută sau o mie de ani ? Istoria scrisă este aşadar
părtinitoare, fiindcă stă sub mâna omului. Un asemenea
însemnător de istorie, treabă făcută după pofta sa şi nu la
porunca cuiva, a fost protoprezviterul Nicolae Stoica înobilat
manu propria cu particula de Haţeg care „la 18 lotri în pădure
pardon am căpătat, steagurile reghimentului noi le-am sfinţit, în
oaste la Praizi, Holand şi la turci ca feldcaplan fui, cinci
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persoane la ieşirea sufletului am sănătoşit, în slujbe ziua,
noaptea am alergat, tuturor am fost plecat ( supus, adică). În
adunări vesele şi eu, însă cu strajă gurii şi cheie buzelor am fost
(ce ziceţi, câtă înţelepciune ne transmite părinţelul Nicolae ?
Mai întâi mărturiseşte că tuturor a fost plecat, apoi că şi-a pus
strajă gurii şi a avut cheie la buze . Nu-i de mirare deci că şi lau dorit servitor şi prieten baronul Papilla, arhimandriţii
Ghedeon şi Dionisie al Bezdinului, epicopul Şacabent al
Vârşeţului, ba chiar şi A Lor Mărire prea bunul împărat Iosef a
cochetat cu gândul de a-l face militar al său). În oaste, la lipsă de
pâine, nu numai soldaţilor noştri rumâni, nemţi, unguri, (ci ) şi
cociaşilor jidovi disagii am scuturat, nafură le-am dat. 7 soldaţi
nemţi degeraţi din bălţi, cu neauă acoperiţi, i-am sculat şi i-am
înviat, 4 soldaţi, pentru hoţii şi fugă, de la ştreang şi plumbi,
pardon le-am căpătat. 5 turci la noi prinşi, vrând soldaţii a-i
puşca, i-am rugat şi i-am adus. Preste o sută de turci prinşi,
flămânzi, i-am săturat. Pre alţi turci, 200 robi, 50 de lumini
(lumănări) de a-şi împărţi le-am dat şi că-mi arseseră casa n-am
imputat, ci cântând, soldaţilor noştri vin de băut le-am dat.”
Adevărat, fără laudă deşartă grăieşte protopresviterul Nicolae, şi
cine are răbdare şi bunăvoinţă să cugete la faptele sale, nu poate
să le asemuiască decât cu ale unor sfinţi trecuţi în călindar. Şi
mare folos va avea acela care paşii protei Nicolae îi va urma.
Dară şi mai osebită izbândă va câştiga cel ce va ceti „boambele”
pe care Nicolae Stoica de Haţeg le-a cules pentru cititori. „Eu vă
poftesc apetit de fragi timpurii a căpăta, zice cronicarul, a ceti,
bine a învăţa şi a şti cum să cade lui Dumnezeu, cum
împăratului, monarhului nostru şi subdregătoriilor noastre a
sluji, cum părinţilor, învăţătorilor a şti şi cum către tot omul din
lume a ne arăta. Că cel ce miluieşte nu se căieşte”. Şi ca să nu
credem cumva că popa Nicolae este doar un biet preot de ţară,
ce-şi creşte orătăniile din ogradă şi-şi iubeşte vârtos preoteasa
binecuvântând-o cu un ciur de flăcăi şi fete, slujind fonfăit la
nunţi, boteze şi înmormântări, ci să ne convingem că
povestelnicul nostru este scriitor ce are conştiinţa propriei valori,
a rostului său de a lăsa de ştire urmaşilor, să-i dăm deci iarăşi
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rând la moară cinstitei feţe : „eu vouă următoarele boambe
rudiţi, strămături, flori de beteală ce-am cules vi le arătai.
Cercaţi, gustaţi, dar nu vă strâmbaţi…” Cum ar veni, asta-i
marfa, aceştia-s banii, dacă nu vă place să-mi scrieţi. Să
încercăm, deci, să-i scriem, după ce am gustat boambele
protopresviterului Nicolae…
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Laitnant Ignatie o şterse cu palma pe dindărăt pe
împărăteasa Maria Theresia
Când Ioniţă Pătraşcu şi-a cumpărat prima pereche de ochelari
a făcut ceea ce spune un banc de demult că ar fi făcut ţiganul
care şi-a cumpărat cizme noi şi ceas. Şi-a căutat un grup de
bărbaţi în faţa cărora să se poată lăuda cu ochelarii. Se zice că
Ioniţă Pătraşcu ar fi scos tacticos ochelarii din buzunarul hainei,
i-a privit în zare pentru a le controla curăţenia şi apoi i-ar fi
aşezat pe cocoaşa nasului, unul din cele mai impozante din câte
se văzuseră în ultima sută de ani prin părţile locului. Atenţionaţi,
bărbaţii aceia l-au privit în tăcere pe Ioniţă Pătraşcu iar acesta, la
rându-i a tăcut câteva secunde după care a zis : „Au, să mă ia
boala rea, că văd cu ei şi cunele din ştucătura caselor din
Moceriş”.
Mocerişul se află la aproximativ trei kilometri depărtare…
Dar povestaşi de felul lui Ioniţă Pătraşcu nu sunt puţini prin
părţile mele. Cine nu l-a cunoscut pe tata Toza a pierdut prilejul
unor clipe homerice. Se cuvine să spun că tata Toza era un ţigan,
un rom cum se spune acum, cu oarece şcoală, patru clase
spuneau unii cu răutate, şapte după declaraţia lui insistentă dar şi
după argumentul de netăgăduit că în timpul serviciului militar pe
care-l făcuse în timpul imperiului austro-ungar fusese ţucfirer.
Acelaşi tata Toza care nu folosea graiul locului, ci se străduia să
vorbească „pe mare”, adică asemenea domnilor de la oraş, ne
povestea nouă copiilor întâmplări din vremea cătăniei. „Măi
tată, zicea Toza, arătându-şi dintele de aur, când am fost eu în
armată falăce de catană nu cuteza să dea în mine”, ca după un
sfert de ceas, uitând ceea ce ne spusese mai înainte, să revină şi
să declare că atunci când a fost el militar „toată catana m-a
bătut”, înţelegându-se prin aceasta că fusese umilit de fiecare, că
luase bătaie de la oricine. Povestaşi sau povestelnici, cum le
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zicea bunica mea celor care aveau năravul să înflorească
lucrurile am întâlnit destui, dar parcă nici unul n-a cutezat să-şi
trimită fantezia atât de sus, până la tronul kaizărului de la Viena.
Scrie protopresviterul Nicolae Stoica că un laitnant bătrân şi
chilav, Ignatie Popovici sau Igniat Popadici din Şanţ Siga ce
avea o fată preoteasă, după popa Sava în Cetate (poate fi că în
cetatea Timişorii) şi un fecior Iova care fusese trei ani coleg cu
autorul nostru, că ruptura de moş povestea cum a fost el trimis
deputirt, adică deputat la Beci la crăiasa Măria, cei care l-au
trimis apreciindu-i ştiinţa de a se şicui, de a se comporta cum ar
veni. Se întâmpla acest lucru după ce magnaţii unguri ceruseră
împărătesei desfinţarea graniţei tiso-mureşene şi încorporarea ei
în Ungaria. Cu toată opoziţia protocăpitanilor Tokoli-Popovici şi
Horvath, a miilor de grăniceri sârbi, A lor mult-milostivă şi
mărită împărăteasă le făcu pe placul grofilor Bathiany şi Karoly
strămutând miliţiile naţionale în Banat.
Să vedem cum se petrece vizita pe care Ignatie povesteşte că
o face Mariei Theresia : „Intrând eu la crăiasa înlăuntru, o aflai
fră-mântând pâine. Eu încet o şterşi cu palma pe dindărăt (adică
peste fundul majestăţii sale chesaro-crăieşti, fund ce a intrat,
cine ştie dacă pe drept sau pe nedrept, în folclorul neamurilor ce
alcătuiau imperiul). Ea trâcni (tresări) şi zise : – O brat Igniate,
bine ai venit !
Eu : – Bine te-am găsit soro Mario ! Şi iară vrui s-o lovesc
cum frământa, ci zise : – Nu da frate Ignate ! Şi întrebându-mă
de sănătate, îi spuşi. – Soro Marie ! Ea frământa, eu nu-i dam
pace. – Ia şezi, aşează-te, frate Ignate. Zişi : – Noi militarii de la
Seghedin, pingă Tisa şi pingă Mureş, până la Arad să stăm
moşteni, iar Bathiani cu Karoli să rabde. Într-aceasta iată
aduseră şi pre Bathiani şi Karoli în hintee, pre mâini. Spuindumi crăiasa că-s ei şi coborându-se din leagăne afară la noi
veniră. Eu gureş, să le iau maul, a striga începui, cu degetul la
nas a le da : – Bos Tais, bos Moriş, bos obercapetan Novacovici
und deputirt Popovici vais !
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Ei : – În Banat, Banat ! Eu, iară : – Bos Tais, bos Moriş, bos
obercapetan Tiuchiulia, Novacovici i deputirt Popadici ! Ei : –
În Banat !
Eu umflând pre unu şi pre altu, îi trântii, să-i ucig. Crăiasa
sări, în braţe mă luă, sărutându-mă. – Frate Ignatie stăi, nu ucide
pre Bathiani.
Ei îmi sparseră nasu, dar şi eu umplui mâna de păr pus pe cap
(perucă). Ea ne descâlci şi ne împăcă. „Cine vrea să creadă,
creadă”, zice Nicolae Stoica. Ca cititori creduli nu avem nici o
îndoială că Ignatie a intrat la împărăteasă ca la vecina sa, Saveta,
şi a găsit-o pe mărita crăiasă tocmai când frământa pâine, cu
mânecile suflecate. Ca becher ce se afla, laitnant Ignatie îi şterge
o palmă peste augustul fund. Trâcneşte împărăteasa, dar când
vede despre cine-i vorba îl ia în braţe ca pe un frate. Apoi apar
cei doi aristocraţi unguri purtaţi în lectică şi Ignatie sare cu gura
la ei, ca să le ia maul, le dă cu degetul pe la nas, îi umflă,
trântindu-i să-i ucidă. E drept că ei i-au spart nasul, dar şi el şi-a
umplut mâna cu părul din perucile lor. Până la urmă crăiasa îi
descâlci şi-i împăcă.
Dăruit de la Dumnezeu cu simţul glumei, dar al glumei cu
măsură, Nicolae Stoica nu lasă lucrurile să scape din albia lor
firească şi îşi avertizează cititorii : „Cine vrea, creadă !”.
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Popa Nicolae îndeamnă lotrii din
Prilipeţi la chezar-pardon
Trecând părinţelul prin Prilipeţi, la casa popii se opri ca să se
scuture de praf şi să-şi ostoiască setea. Dar în locul făpturii
rotofeie, a obrazului vesel, cam pârguit de trai bun şi de olcuţa
cu răchie al popii Drăgilă, îl întâmpină preoteasa care se cânta
cu mare jale şi suspinare. Cerând desclinare, părinţelul nostru
află că pe popa Drăgilă l-au dus noaptea trecută lotrii în pădure
şi că va să-l omoare pentru nu se ştie ce pricini. Cuprins de milă
creştinească şi încrezător în steaua lui, povestelnicul nostru se
repezi până la chinez acasă şi-l întrebă dacă să se ducă să scoată
viaţa preotului din mâinile lotrilor. Răspunsul chinezului nu fu
peste măsură de încurajator. „Nu cerca, îi spuse acesta, dar de
cauţi bătaie, ori altceva mai mare, fă ce ştii”. Lăsându-şi desagii
la preoteasă, în dolamă frumoasă, cu bât la brâu, popa Nicolae
sui pe cal şi plecă. Pe cine întâlnea întreba de lotri da toţii se
fereau ori nu ştiau spune. Mai sus, pe o coastă de deal află un
copil care-şi păştea oile. Îl întrebă şi pe acesta încotro-s feciorii
de codru. Copilandrul dete un răspuns din care se vede că nu
sicilienii au inventat omerta „Nu ştiu, n-am văzut, n-am auzit”.
Fu părinţelul mai diplomat decât s-ar crede : „Dar pute-voi ieşi
pe aicea sus la ei ?” întrebă cu nevinovăţie. Copilul neştiutor îi
adeveri că putea. Suind călare pe coasta dealului şi apropiinduse de codrii întunecoşi, cu neştiute cărări, voinicul nostru popă
fu cuprins de mari gânduri. Chinezul îi spusese că sunt 16 lotri
cu doi harambaşi, Trăilă şi Miclău, răi fără pereche. Fi-vor lotri
cu înţelepciune şi vor asculta de poveţele părinţelului sau l-or
sălta de vreo creangă de fag, să-l ciugulească ciorile şi ulii ? Nui fusese bine, tânăr însurăţel, să se bucure de dulceaţa muierii şi
de bucatele bune încuvinţate de Cel de sus, ci-l îndemnase
ucigă-l crucea să se bage în gura lupului ! În timp ce se lăsa
cutreierat de asemenea gânduri, fără de veste îl boldiră în piept
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două ţevi de puşcă. Îi strigară să se predea. Văzându-i
schimonosiţi, adică mascaţi, viteazul nostru căzu din şea, le zise
bună ziua de acolo, de unde se prăvălise. Pieptul şi genunchii îi
tremurau, ba chiar şi dinţii îi clănţăneau. – Unde-i jupân
Trăilă ? apucă să întrebe. – Pe culme, sus, îl lămuriră lotrii.
Părinţelul veni la vorba chinezului, se spurcă singur că în gheare
le-a picat şi era supărat de moarte că făcuse o asemenea prostie.
Suia şi se căina. Şi iată că se trezi dinainte cu un armaş mare.
Încremeni de spaimă, ţinu capul în jos că auzise că aşa ar fi
obiceiul, lotrilor nu le plăcea să le vadă cineva străin faţa. După
ce-şi trase sufletul, izbuti să îngaime bună ziua. Când ridică
ochii apucă să mai vadă patru pistoale, iatagan turcesc, sabie
ungurească, puşcă arnăuţească şi nişte mustăţi fiorose. Se
înspăimântă de tot. Se mai ogoi când auzi glasul nămeteniei :
„Blagosloveşte, părinte !” Îl întrebară de unde-i. Le răspunse
că-i de la Corni, dar preotul Drăgilă care stătea jos, între doi
lotri, spuse : „E de la Mehadia”. Povestelnicul nostru îl întrebă
de sănătate pe popa Drăgilă. Într-ăst timp, căpitanul Trăilă se
trase în lături cu alţi doi şi vobeau în taină. Pe popa Nicolae îl
trecură fiori, se socoti că vorbeau ce să facă cu el. Un lotru veni
şi-i aduse câteva piersici. Cu pălăria şi bâtul în mână, cu
potcapul pe cap, cu fruntea plecată, popa Nicolae tremura de
frică. Veni căpitanul Trăilă. Luându-şi curaj, părinţelul îl privi în
faţă şi-i zise : „Am auzit că nima în faţă să nu vă caute. Iartă că
încalc porunca. Eu de atâţia ani aud de Trăilă, am socotit c-ai fi
moş dar dumneata eşti tânăr şi frumos”. Trebuie să recunoaşteţi
că din nou se dovedeşte nu numai diplomaţia popii Nicolae, ci şi
o bună cunoaştere a psihologiei umane. Şi-a justificat
îndrăzneala de a-l privi în faţă pe temutul harambaşă, prin
dorinţa de a-l vedea pe cel de care auzise de mulţi ani. Deci lăsa
să se subînţeleagă popa, Trăilă nu era un hoţ oarecare, ci un
căpitan vestit, apoi mai era tânăr şi frumos, nu cum crezuse
popa, un moş. Că am dreptate dovedeşte răspunsul neaşteptat al
lui Trăilă : „De-aş fi fost cuminte, au m-aş fi dus într-astă pită ?
Căci când îşi blesteamă muma copilul, să-i zică hoţ să ajungă,
apoi l-a bătut Dumnezeu, că-i amară pită şi grea”. Tâlhăreasca
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spovedanie îi pune inima la loc părinţelului, aş paria că a şi
zâmbit în sinea sa mulţumit de iscusinţa lui în a învârti oamenii
pe degete, ba chiar i s-a făcut poftă de glumă. Întrebat dacă
mânca-va ceva, Nicolae răspunde afirmativ, şi la cealaltă
întrebare dacă are curajul să mănânce cu hoţii, părinţelul o
întoarce pe glumă şi le răspunde că va mânca cu ei numai dacă
au fost în lazaret şi dacă nu sunt râioşi. Sau poate popa Nicolae
ştia proverbul „Obraznicul mănâncă praznicul”. Ca să întărească
impresia bună a hoţilor, popa Nicolae dă răspunsuri în
continuare pe care le ştie că sunt pe placul lotrilor. Adică, el bea
răchie, bea şi vin, nu posteşte lunea precum nesuferitul de popa
Drăgilă. Din acest moment, popa Nicolae se ştie pe cal. I se
pune dinainte o traistă cu azimă şi mălai şi cu brânză
păcurărească, tare şi sărată. Blagosloveşte mâncarea, spune cele
zece porunci, ca să-i atingă la fix pe hoţi, apoi cere de băut. I se
dă un pahar cu vin, apoi mănâncă cumpănit vorbind cu hoţii
despre felul cum Dumnezeu a făcut pe om din pământ şi iarăşi
în pământ se întoarce. Iţi vine din nou să strigi touché.
Nimicnicia omului readusă la urechile unor lotri are darul să-i
înmoaie, să-i determine la pocăinţă. Din când în când, Nicolae
cere şi încuvinţarea popii Drăgilă.Ca să-l ţină treaz în conştiinţa
hoţilor, să le readucă aminte că şi el este slujitorul Domnului. Le
mai face popa Nicolae o scurtă trimitere ascul-tătorilor săi la
câţiva sfinţi sihaştri care ca şi ei în munţi, în peşteri au trăit şi sau sfinţit, apoi trece direct la fostul harambaşă Petru Vancea
care s-a predat graţiei împărăteşti, a slujit 45 de ani căpitan la
împărat şi acum este bine merçi, în Sebeş, hodineşte cu simbrie,
adică e pensionar, face praznice, merge la veselii, la ospeţe,
totdeauna între domni, ba chiar se duce cu vlădica la băi, se
scaldă în pielea goală, trăiesc ca fraţii. Între timp popa Nicolae
a răsturnat pe gât multe pahare de vin. Văzând el că soarele se
apropie de scăpătat, începu a-i prăfira cu ochii pe lotri, adică a-i
măsura, şi le zise : Doamne ajunge-voi eu a vă vedea gazdă în
casele voastre, veseli, să ţineţi praznicile, să daţi pomeni
morţilor, să vă însuraţi feciorii, să vă măritaţi fetele, cu cuscrii
să vă veseliţi ? Întrebarea nu este directă, ca să nu stârnească
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orgoliul, mânia hoţilor. Ba, mai mult, întrebarea are în ea şi un
sâmbure de jale, de compătimire. Drept urmare, Trăilă
răspunde : „Să dea Dumnezeu”. Popa Nicolae prinde şi mai mult
curaj. „Acuma nu-s alţi hoţi în Banat, numai voi, şi-s munţii,
pădurile pline de poteri, Mehadia, Sebeşul, Lugojul. Voi
mâncaţi şi beţi şi nu ştiţi că oamenii din poteri flămânzi vă
blesteamă. Au n-ar fi bine la graţie să veniţi şi acasă la lucru să
vă aşezaţi ? Că înălţatul împărat Iosif e bun şi milostiv. Eu ştiu
că el de veţi cere graţie, vă va da pardon, ca să trăiţi bine. Iară
voi ştiţi că de vă vor prinde ce veţi păţi.” Tare discursul şi
strategia popii Nicolae ! Trăilă zise după o vreme : „Noi vrem să
ne predăm la graţie”. Nicolae îl sărută şi harambaşa îi sărută, la
rându-i , mâna. Pe rând, hoţii veniră să-i ţuce mâna sfinţiei sale,
apoi mai curseră oarece pahare de vin. Gătindu-se de plecare,
popa îi întrebă dacă să-i spună căpitanului de la compania de
grăniceri din Bozovici să scrie la regiment că vor cere graţia
împăratului. Au zis să-i spună. Apoi, convins de biruinţa sa
deplină, Nicolae s-a întors spre popa Drăgilă şi i-a zis : „Părinte,
haida la biserică, la vecernie !” şi văzând că hoţii tac a mai
adăugat : „haida că rămân la sfinţia ta peste noapte”. Abia acum
lotri şi-au spus cuvântul îndemnându-l să se ducă fără grijă şi
teamă de hoţi , cât despre popa Drăgilă el mai râmâne întrucât
cu el mai aveau de vorbit.
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Cum se mânie mătuşa noastră, milostiva împărăteasă
Maria Theresia

Întorcându-se de la Carloviţ unde fu chemat de grabă de
mitropolit, povestelnicul nostru află că lotrii îl puşcaseră pe
popa Drăgilă. După plecarea sa cam grăbită din codri, Drăgilă,
care prinsese oarecare curaj le spusese hoţilor cu năduf : „Popa
Nicolae, nepostind, mâncă, bău, dară eu de ieri nemâncat, mi-e
foame”.
Trăilă l-a întrebat cam ce ar pofti să mănânce şi el a zis că ar
dori nişte castraveţi acri, cum pune preoteasa. Harambaşa a
trimis un lotru şi i-a adus o olcuţă cu castraveţi pe care i-au
mâncat în faţa lui. Apoi, Trăilă l-a întrebat : „Mişco, când ia
cineva o măsură de grăunţe sau făină împrumut, oare cade-se
acel împrumut să-l întoarcă ?”. „Se cade, a răspuns Drăgilă.”
„Dar cum ?” Popa a zis : „Cu vârf şi îndesat”. „Bine ai zis” a
încuvinţat Trăilă. Tot mai încrezător în soarta sa, Drăgilă a dat
să plece acasă. Hoţii l-au legat şi l-au întrebat unde ţine banii.
Popa a tăgăduit că are bani, jăluindu-se că i-a împrumutat
sătenilor ca să-şi plătească porţia, adică darea, şi până fac rost
de ei aşteaptă. Lotrii l-au coborât pe Drăgilă în Prilipeţ,
ducându-l în biserică. Popa a scos o olcuţă cu florini şi le-a dato. Apoi, Trăilă l-a întrebat în ce loc a fost împuşcat cu un an în
urmă unul din tovarăşii lor. „Nu ştiu, a răspuns popa că mulţi
săteni au dat în el cu puşca.” „Noi ştim din a cărui puşcă a
căzut” a strigat Trăilă şi cu trei puşti şi pistoale l-au culcat la
pământ. Întorcându-se în pădure, Trăilă dădu poruncă să dezlege
pe cei doi săteni veniţi să aducă prânzul popii şi le spuse :
„Popa vă do popi”. După trei zile de la întoarcerea părinţelului
Nicolae la Bozovici, căpitanul îşi trimise oamenii în codri să-i
întrebe pe lotri unde vor să aştepte, că vine comisie la ei să-i
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vadă . „La curmătură” au zis. Acolo mergând căpitanul Simeon
Jivanovici le-a scris numele şi la regiment le-a trimis, de unde
prin general-comanda până sus au ajuns. De la Viena milostiv
pardon a venit. În faţa bisericii era adunată mulţime de oameni.
Către ameazi lotrii coborâră şi episcopul porunci să lase armele
afară şi să intre în biserică. Nu vrură. A doua oară oberşteru
trimise pe căpitan să le spună să lase armele afară. Ei, tot pe a
lor, că nu le lasă. „Spune-le să se ducă la dracu, că pe toţi îi
prind ”, se mânie colonelul. Popa Nicolae se ruga de ei să le
reazime de biserică şi abia îi înduplecă. În biserică îi primi
episcopul cu epitrahilul, omoforul şi crucea în mână. Lotrii
sărutară icoanele, apoi crucea şi mâna episcopului şi stătură.
Oberşterul îi dete popii Nicolae crigsarticolele, adică ordinele de
mobilizare la război, iar adjutantul pardonul împărătesc. Popa
Nicolae le citi pre limba nemţească iar căpitanul Jivanovici pre
rumâneşte. Li se porunci ca în opt zile la Bozovici, la companie,
să fie, de unde maiorul Gavril de Seciuiaţ îi va duce la oaste cu
alţi o mie de cătane. La ziua stabilită numai zece lotri au venit.
Ajungând la Beci, adică la Viana, mult milostiva împărăteasă
Maria Theresia a poruncit ca maiorul Seciuiaţ la dânsa pre lotrii
din Almăj să-i aducă. Când au ajuns în faţa slăvitei şi de nume
bun împărătese, cu maiorul şi cu un tâlmaci strajameşter, mărita
împărăteasă i-a ocărât şi i-a scuipat. „Lotri blăstămaţi, ucigaşi,
tălhari, hunţ-foţi (iertare să-mi fie pentru vorba împărătească),
şpiţ-pui, marş la dracu, la oaste să pieriţi”. În vreme ce-i porcăia,
privirea augustei stăpâne se prinsese de mustaţa lui Trăilă şi-l tot
prefira din creştet până… Apoi le dete zece galbeni împărăteşti,
din care unul ajunse până în zilele noastre la nu spun cine, şi
frumoasa crăiasă le porunci cu părere de rău „halb rechts
marsch !”.
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Petru Vancea scapă de la necaz
pe marele herzog Franz
Bătaia turcului cu austriacul în anul Domnului l737 începu
primăvara devreme, când câmpurile mustesc de apă, pâraiele şi
şanţurile curg voioase împreunându-se toate în apele Cernei ce
taie cleanţurile prăpăstioase croindu-şi cale spre Dunăre. Întâia
păşire a împăratului Carl al VI-lea fu norocoasă, mai apoi
norocul oştirii împărăteşti slăbi. Bătând paşa Omir Mehadia, aici
domn se aşeză. Rumânii, câţi fuseseră fugiţi prin păduri, cu
berbeci, miei, unt, brânză veniră să se închine, primind în
schimb burundii cu care să se apere de orice stricăciune din
partea turcilor. La Timişoara se adună oaste mare împărătească
cu general-feldmareşalul Chenigsseg şi cu marele herzog Franţ
şi cu prinţul Carl de Lotringen. Marele herzog se chibzui ca întâi
Mehadia s-o cucerească, apoi să meargă la Orşova de unde să-i
scoată afară pe turci şi să-i arunce dincolo de Dunăre. Armia
împărătească nu se putu desfăşura după dorinţa marelui herzog.
Drumul rău, de o parte râul Timiş, de alta pădurea deasă puseră
piedică planului de şturm. Supărarea care îl cuprinse pe marele
herzog Franţ îl făcu să hotărască un urc (vânătoare). Împreună
cu frate-su, prinţul Carl şi cu suita intrară adânc în pădure
fascinaţi de urmele multe ale vânatului. Când îşi luară seama
înţeleseră că se pierduseră în hăţişurile codrului. Înaintară cu
inimile strânse de spaimă şi se treziră în faţa unei cete de oameni
înarmaţi, „rumâni de turci trimişi, turceşte îmbrăcaţi, care
tâlhărea(u) şi ucidea(u) al căror povăţuitoriu acu înaintea
marelui herzog în genunchi, la picioare, îi căzu”. Să întrerupem
pentru o clipă povestirea protopresbiterului Nicolae, care de data
aceasta s-a prea grăbit să dezlege momentul de suspance, şi să
ne imaginăm, măcar aşa de dragul poveştii, scena. A Lor mărite
feţe lungite de spaimă în pădurea întunecoasă din care se ivesc
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ca nişte duhuri joavini, hale cu două picioare glăsuind turceşte.
De sub dolamele cusute cu fir de aur şi argint s-o fi prelins în
cizme oarecare udătură cu miros pişcăcios. Gott im Himmel ! au
şoptit în bărbi ilustrele persoane, marele duce Franz,
moştenitorul tronului şi frate-su prinţul Carl de Lotringen
luându-şi rămas bun de la Viena cea atât de veselă şi
petrecăreaţă, de la dulci verişoare, găbjite prin boscheţii de la
Schönbrunn sau prin tufişurile de la Wienerwald. Marele duce
parcă simte în palmă ţâţa pietroasă a dulcei copile Franziscka, ba
degetele sale tremurătoare au pătruns în gând în galbenul
molatic al stufărişului virginal. Sapristi, ce soartă ingrată să
sfârşească aici, la marginea imperiului de mâna unui barbar !
Norocul fu însă, după cum văzurăm, surprinzător. Aflând şi
ceilalţi lotri că marele herzog căzuse în mâinile lui Petru Vancea
şi ale ortacilor lui veniră fuga la picioarele vipului imperial ca
să-i ceară pardon, zice protopresbiterul : „Aicea Franţ mare
slobozenie cu îndrăzneală avu, într-un harambaşă de lotri a se
încrede, care pre el norocos la armee l-au dus, şi-i dărui (lui
Petru Vancea) simbrie căpitănească pe un an, numindu-l a fi
căpitan de plăieşi, ce-s un fel de călăreţi (şi acum ţineţi-vă bine
doamnelor şi domnilor !) de a umbla după lotri, de a-i goni de pe
graniţă”. Întâmplarea se petrecu la început de iunie. După două
luni şi mai bine, marele herzog Franz fie uită ce a păţit când cu
urcul de prin pădurile Mehadiei, fie se încrezu prea mult în
steaua lui ori în intervenţia providenţială a lui Petru Vancea,
destul că hotărî să treacă prin păduri către Slatina. Văzând că a
sa mărire este din nou în dificultate, Petru Vancea au „spus că el
cu vreo doisprezece feciori în leagăn, păn la Slatina îl vor duce
şi nici frică şi nici vreo grijă să nu aibă. Şi aşa pre ei în lagherul
marelui herzog ce au fost sub cort în pădure, cu două
reghimente, aicea Petru Vancea chemat, cu alţii înainte, la
picioare i-au îngenunchiat rugându-se nici o grijă să nu aibă.”
Trimiţând înainte militari pedestri, Petru Vancea şi cu alţi
doisprezece foşti lotri l-au ridicat pe marele duce pe braţe, ba
chiar şi pe prinţul Carl acolo unde era pripor în spate l-au dus.
Ajungând jos sănătoşi marele herzog, prinţul Carl au făcut un
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gest greu de imaginat din partea unor feţe atât de înalte, cu o
educaţie aleasă. Respectuos, protopresbiterul Nicolae nu face
nici un comentariu : „Şi aşa, aici, luând din capul harambaşii
pălăria, jos i-au trântit-o şi cu picerile pre ea au jucat,
întrebându-l cum e numele. El a răspuns Petru Vancea. L-au
bătut cu palma pe cap şi scriindu-i numele laitnant
l-au numit.”. Ajunşi aici musai să zicem holt şi să cădem pe
gânduri. Şi aceasta nu fiindcă suntem din cei ce veşnic caută nod
în papură. Numai că după cât ne duce capul pe noi,
povestelnicul a cam încurcat iţele. Mai la început el scrie că
scăpându-l pe marele herzog când se rătăcise în timpul urcului
prin pădurea Mehadiei, Franz îi plăteşte lui Petru Vancea
sâmbrie de căpitan de plăieşi, pe un an. Numindu-l căpitan nu se
putea să nu-l întrebe cum se numeşte. Apoi protopresbiterul ne
povesteşte o altă întâm-plare în care Petru Vancea îi sare din nou
în ajutor marelui duce şi acesta îi cere să-şi spună numele, ca să
primească gradul de laitnant. Dacă, după o asemenea ispravă,
Petru Vancea ar fi fost făcut oberst sau general n-am fi avut
nimic de obiectat. Am fi zis că marele duce este un om
recunoscător şi că i-a mărit gradul fostului căpitan de lotri, dar
aşa de la căpitan la laitnant este o degradare şi acest lucru nu se
face. Cât priveşte numele lui Vancea poate că marele duce nu
avea ţinere de minte. Care ţinere de minte multora din
dregătorii noştri de astăzi le lipseşte…
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Petru Vancea în audienţă la împărat
Numai ce ne-au scăpat de sub condei oarece vorbe nesocotite
despre ţinerea de minte a maimarilor acestei lumi şi iată că
povestaşul nostru se grăbeşte să ne plesnească peste netrebnica
mână cu care am îndrăznit a scrie asemenea oroare. Din pricini
numai de el ştiute, după moartea slăbănogului kaizăr Carl al Vllea şi venirea la tron a mătuşii noastre Maria Theresia împreună
cu o mai veche cunoştinţă a noastră, marele herzog Franz, Petru
Vancea se porni călare spre Beci. Ajuns în Viana cea atât de
împărătească şi la boi şi la purtare, după cum sună un vers
popular rumânesc, fostul harambaşă făcut ba căpitan de plăieşi,
ba laitnant scrise memoriu către împărat dar răspuns nu primi.
Trecură zece zile şi Petru Vancea începu să caute cu îngrijorare
la pungă, ce se subţia cu fiecare noapte petrecută în cvartir, cu
fiecare flaşă de bier sau cu porţionul de mâncare ce i se punea pe
masă. Petru Vancea bătu la toate uşile spunând că el şi cu
măritul kaizăr sunt cunoscuţi buni, hoavări ce mai, măritul
împărat îi este dator vândut întrucât el l-a scăpat de două ori de
la moarte sigură. Fu tratat cu indiferenţă, ba unii beamtări îl
ameninţară cu stukhauzul, cum ar veni pe rumâneşte, cu
închisoarea. Până într-o dimineaţă binecuvântată când, în timp
ce acera (pândea) pe la porţile Hofburgului îl văzu pe gheneralul
Sent-Andrei, cel ce fusese adjutantul marelui herzog la vremea
întâmplărilor de cumpănă.
– Herr gheneral Sent-Andrei, strigă Petru Vancea din toate
puterile de parcă ar fi strigat de pe dealul Domaşnei. Surprins de
o asemenea neobişnuită modalitate, gheneralul se întoarse, căută
să vadă de unde vine vocea aceea ce i se părea cumva cunoscută,
apoi văzându-l pe Petru Vancea, strigă la rându-i :
– Petru Vancea !
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– Ich keine audienţie, 10 tak nicht, intră de-a dreptul în
problemă Vancea, apoi luându-şi seama mai spuse şi în
rumâneşte : Eu dară de zece zile nu capăt audienţie la împăratul.
Se miră mult aghiotantul împărătesc şi zise :
– Aşteaptă-mă aici, până merg eu şi intrând îi spuse
împăratului :
– Petru Vancea cel ştiut este aici, este jos.
Răspunsul kaizărului îl uimi pe Sent-Andrei :
– Eu ştiu, însă-i altul, căci acela, aşa cum au scris
administraţia Timişorii, este mort.
Aghiotantul îndrăzni :
– El este ! A voastră mărire chemaţi-l !
– Ba nu, se încăpăţână kaizărul, ci fiindcă merg la biserică, el
în rând cu ceilalţi petiţionari cu petiţia sa în mâini să stea şi de-l
voi cunoaşte, acela va fi.
Aghiotantul coborî şi-i spuse lui Petru Vancea care mult se
canoni şi se jelui de nerecunoştinţa împăratului. Apoi se duse la
biserică. Aici, lume multă, prostime venită să caşte gura la feţele
împărăteşti, dar şi cincisprezece nevoiaşi cu jalbe în mână
aşteptând mila şi dreptatea kaizărului. În rândul lor se aşeză şi
Petru Vancea. După ce îngenunche la icoană şi-şi făcu o cruce
scurtă, împăratul îşi aruncă privirea asupra celor cinsprezece. Îl
recunoscu pe fostul harambaşă şi păşind către el îl strigă pe
nume. Bănăţeanul îi întinse memoriul. Franz kaizărul îl luă şi-l
dădu lui Sent-Andrei. După slujbă îi făcu semn lui Vancea să-l
urmeze la palat. Ceea ce urmează a povestit Vancea însuşi şi
mai adăugăm şi noi gândindu-ne că musai prota Nicolae a mai
scăpat unele lucruri din vedere sau că cei care i le-au povestit au
uitat ei înşişi amănuntele. Acum că s-a văzut ferit de ochii lumii,
împăratul l-a poftit pe Vancea să se aşeze într-un scaun cum nu
mai văzuse, acoperit cu piele din cea mai fină, bătut cu ţinte de
aur şi cu speteaza atât de înaltă încât cine i-ar fi privit din spate
ar fi zis că scaunele vorbesc singure. Franz îl întrebă pe Vancea
de Slatina unde preaiubita lui soţie poruncise să se facă biserică
credincioşilor catolici în amintirea ceasului când el Petru
Vancea îl scăpase de la mare necaz, de dealul Domaşnei şi de
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cheile Mehadiei. În timp ce Petru Vancea povestea, ochii
împăratului se aburiră, amintindu-şi ce prostii se mai puteau
face pe timpul în care era neînsurat şi fără grija tronului.
– Dacă nu erai tu Petre, ar fi zis împăratul, rămânea împărăţia
fără mine şi Maria fără bărbat.
Ca nepoţi buni ai mătuşii noastre n-am băga mâna în foc, ca
să adeverim spusele kaizărului. Divina noastră mătuşă a avut
atâţia peţitori cât să alcătuiască cu ei regimente falice şi pe toţi
i-a cercat să le vadă bărbăţia. Nimeni nu ar putea spune de ce s-a
oprit tocmai la Franz, bunînţeles dacă nu socotim dorinţa ei de a
se vedea împărăteasă la Beci. În timp ce stăteau la givan,
împăratul porunci să se aducă nişte răchie d-a bătrână, galbenă
ca untdelemnul.
– Pentru tine, brato Petre, salvatorul meu şi al coroanei. Hai
noroc şi la mai mare.
Vancea nu scăpă ocazia şi-i zise :
– Dapăi tocma despre asta-i vorba. Mi-ai promis căpitănia de
plai în pădurea de la Slatina, n-am primit-o, mi-ai promis că mă
faci laitnant la Mehadia şi nu m-ai făcut. Ca cum te-ar fi durut
mâna.
Mai băură ei ce mai băură până când se făcu seara.
– Să-i spui gheneral-comandirului Enghelshofen de la
Timişoara că am zis eu să-ţi semneze befelul de căpitan de
plăieşi, i-a mai cricit kaizărul, cu limba cam poticnită în timp cel conducea până la uşă.
Ajungând Petru Vancea la Timişoara, comandir ghene-ralul
îi zise căpitănia să-i fie de bine şi semnă befelul. C-o fi fost aşa
sau altfel nu avem de unde şti. La mulţi ani după această
întâmplare prota Nicolae le spune lotrilor din Prilipeţi că un fost
harambaşă s-a predat graţiei împărăteşti, a slujit 45 de ani
căpitan la împărat şi hodineşte cu simbrie, merge la ospeţe
numai cu domnii, ba chiar se duce cu vlădica la băi. Tot el scrie
că la anul 1768 venind împăratul Iosef al II-lea la Mehadia,
căpitanul Vancea venise cu femeia lui la împărat şi acesta
dăruise muierii un galben mare. De unde se vede că Petru
Vancea avea mare trecere la Casa de Habsburg.
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(Ca să ne clatine şi mai tare încrederea noastră în adevărul
celor scrise de popa Nicolae, caransebeşanul Patriciu Drăgălina
notează în a sa Istoria Banatului de Severin că Petru Vancea a
fost „sergent la o companie bănăţeană de panduri iar nu căpitan
de haiduci, cum afirmă unii scriitori…” Patriciu Drăgălina
recunoaşte însă că Petru Vancea şi cei 12 ortaci ai săi făceau
servicii de spionaj şi raportau despre mişcarea turcilor din iarna
anului 1738. Printr-o patentă dată la Cornia 1738 a ridicat
marele herzog Francisc (Franz) pe sergentul Petru Vancea la
rangul de sublocotenent al pandurilor. Prin rescriptul
deputaţiunii aulice banato-ilirice din Viena dat la 25 mai 1754,
împărăteasa Maria Theresia îl numeşte pe Petru Vancea căpitan
al plăieşilor.)
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Steagul cu cruce şi steagul
fără de cruce
Suntem aşadar în plin război austro-turc. Câmpul de bătaie îl
constituia Banatul şi o parte din Serbia. Moşul Ion Nămăilă din
Corni „ce a fost săiman, de acea groaznică bătae povestea. Alţi
moşi povesteau că Ianăş Bumbăcilă din Teregova, ce fusăse
paşă în pădure (adică căpitan de lotri, dar asupra acestui paşă de
pădure vom reveni), când au astupat Cheia cu drumul Slatinii
(este vorba de Slatina de Timiş, cu care este atât de ocoş
prietenul Florin Bănescu din Arad), văzîndu-l paşa turcilor că-i
cuminte (adică e isteţ foc) căpitan îl numi, să meargă cu
săimanii, să bată raitării din Câmpul Fomii. Şi unul îi pusă
pielea de râs, cu bumbi de argint încopciată în umeri, alt paşă îi
deate gujmanul în cap, cu fund roşu, lung pre spate. Însă spuind
el că-s raitării cu coifuri în cap, de fier, cu panţăre, platoşe de
fier îmbrăcaţi, cu tunuri, şi-s mulţi neamţi, pre paşi îi
înspăimântă, unu îi desbumbă râsul, altul îi luă gujmanul, altul
vru să-i şteargă capul. El cu fuga, Bumbăcilă, scăpă.” Deci,
Ianoş Bumbăcilă era un român cuminte. Paşă de lotri, se gândi el
să tragă niscaiva foloase de pe urma turcului, după ce astupă
Cheia cu drumul Slatinii. Făcuse deci oarecare ispravă
potrivnică imperialilor, cât să le ia maul turcaleţilor. Bun înţeles
că aceştia şi-au zis : Aferim, bre, ăsta-i omul nostru. Cu unul ca
el îi batem măr pe nemţălăii împăratului. L-au făcut mintenaş
căpitan pe Bumbăcilă al nostru. I-au pus pe umeri scurteică din
piele de râs iar pe cap cuşmă domnească, cu fund roşu lung pe
spate. Înţolit cu aşa pompă, Ianoş Bumbăcilă s-a gândit ca tot
românul că doar nu-i prost să-şi lase pielea în bătălia cu
cavaleria împărătească. Le-a spus turcilor că ăia au coifuri nu
cuşme, au tunuri şi-s mulţi ca dracu, el ce să facă în acest caz ? !
Poţi să te pui cu neamţul care roade în ghinţi lanţul ? ! Aşa, au
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zis turcii, te-am căftănit şi tu dai înapoi ? Ia să-ţi luăm rapid
paşalâcul. Şi l-au dezbumbat pe Bumbăcilă, ba chiar au vrut să-i
şteargă capul. Ce zâmbeşti aşa subţire părinţele ? ! De parcă a-i
şterge capul era ca şi cum i-ar fi şters două palme peste augustul
fund al Mariei Teresia. Principalul despre Banatul acelui veac
abia acum vine : „Doi ani pre aicea fără de bucate, foamete, apoi
şi moartea ciumei se ivi”. O singură frază îi scapă condeiului
părinţesc, deşi un autor modern ar fi scris pornind de aici un
roman de proporţii, cum a făcut-o cunoscutul autor al „Ciumei”.
Feriţi de o asemenea tragică experienţă, noi nu ne putem
imagina decât câmpuri şi case pustiite, animale răsturnate în
bătătură, cu viscerele scobite de păsările cerului, duhoarea
purtată de vânturi, câte o căruţă în care sunt aruncate stârvurile
celor răpuşi de ciumă hurducăind către cimitir sau către groapa
cu var. Mai putem închipui feţele famelice ale celor ce
supravieţuiseră bolii, trupurile descărnate abia acoperite de
zdrenţe şi desnădejdea din ochii românilor. Cum se poartă turcii
în acest teritoriu bătut de Dumnezeu ? Răspunsul nu întârzie să
vină prin meşteşugoasa pană a protopresbiterului Nicolae :
„Paşa ştiind şi văzând foametea oamenilor, fiindu-le ţarinile,
câmpu doi ani de oaste mâncate, mult proviant (adică provizii,
mâncare) din Valahia, multă pâine cocea prin sate de pomană
împărţea”. Faptul e şocant. Tocmai turcii, păgânii, răpitorii de
femei şi copii să-şi arate mila în acest fel ? ! Oare nu minţeşte
protopresviterul, nu are vreun interes, nu-i cumpărat sau momit
de vreun paşă ca să scrie în acest fel ? ! Unde şi ce făceau în
acest timp raitării imperiali, husarii, graf Naiperg, baron
Engelshofen ? Protopresviterul Nicolae Stoica care, aşa cum
văzurăm, ne îndeamnă a cinsti pe împărat şi să ne supunem lui
cu credinţă, este dincolo de orice bănuială de rea credinţă sau de
ticăloşire. El stă cu credinţă de partea milostivului împărat
mustrând cu peana pe cei netrebnici. „Urâtă faptă a rumânilor,
seimeni turceşti de la Logoj păn la Slatina, cărăşoveni bârzoveni
(adică de pe Bârzava), pogoniceni (de pe râul Pogonici), bistreni
(cei de pe Bistra) cu teregoveani ce au ajutat turcilor în anul
l738 de a astupa drumul Cheaii Teregovei (vă reamintiţi de
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Bumbăcilă !) ca oastea împărătească să se închidă ! Şi alţi lotri,
curuţi de ai lui Racoţi, pivodăni prefăcuţi, ce erau pe apa Bistrei,
în Chizătău şi într-alte sate jucau, cântau : „Ţine, Doamne, tot
aşa, nici cu turcu, nici cu neamţu ! Ţine Doamne tot aşa !” care
aşa s-au răsplătit în noiembrie l738, joi, în Caransebeş, zi de
târg. Pre poruncă, reghimentele de răitari, husari din Lugoj, de
noapte plecând, doă (două) staţii călcând, pre ameazi
Caransebeşu cu târgul său de toate părţile făr de veste lovind,
oameni, femei, copii, feate, preoţi, negustori, în biserica
rumânească şi nemţească, ce la franţişcani scăpaseră, cu ei
împreună, a cuţitului, sabiei şi puştilor jertfă s-au dat. În biserici
şi-n case focul i-au mistuit”. Curat milă creştinească ! La câtva
timp, se ordonă adunarea satelor, la care participă domni mari de
la Timişoara „câte case, oameni a-i scri” zice cronicarul nostru,
adică un fel de recensământ. Între altele domnii i-au întrebat pe
tâlharii de rumâni : „Căci voi sfântului steag cu cruce n-aţi fost
credincioşi, iară steagului făr de cruce v-aţi închinat şi aţi
slujit ?” Rumânii le-au răspuns : „Steagurile cu cruce trei ani
toate bucatele şi verdeţurile câmpului nostru ni le-au mâncat şi
grea foamete am răbdat, în păduri coajă de ceri (copac) am
mâncat. Iară viind steag fără de cruce, adunând sate, împărţind
bucate şi săimani cu simbrie care au vrut s-au pus, iară mai tare
pentru foamete”. Poţi să-i condamni pe creştinii de rumâni că au
ţinut cu păgânul împotriva creştinilor împărăteşti, când steagul
fără de cruce a fost mai cu milă decât steagul cu cruce ? Ţi-e
frate cel născut din aceeaşi mumă sau cel ce îţi stă alături la
necaz şi nevoi ? După sfânta dreptate răspunsul ar fi răspicat :
nu, nu-i poţi condamna pe rumânii lui popa Stoica. Avut-au
dreptate să le fie credincioşi steagului fără de cruce. Câtă
credinţă s-a putut cere şi aştepta de la cei care jucau şi cântau :
„Ţine, Doamne, tot aşa, nici cu turcu, nici cu neamţu ! Ţine,
Doamne tot aşa !”. Cum ar veni, să profităm şi de pe urma unuia
şi de pe a celuilalt iar când ne vine la îndemână să le sucim
gâturile. Mult şi amarnic am plătit acest joc, cum se spune, la
două capete.
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Grea-i porunca domnească,
dar mai grea-i bătaia popească
Se rândui o mare comisie împărătească care să scrie toate
mânăstirile. Comisia era condusă de generalul baron Mathesen
din Esek, de colonelul Valis, de maiorul baron Felner, secretari,
conţopişti, ingineri, de mitropolit, de arhimandritul Gedeon. La
plecarea de acasă, ceas rău, părinţelului nostru îi furară
chepeneagul. Umblând pe vreme bună dar şi pe ploaie, Nicolae
reuşi să înşele ochiul ager al arhipăstorului său. Până într-o
vreme merse ulciorul la apă. Dădu iar ploaie şi mitropolitul îi
zise : „Nicolo, ia-ţi chepeneagul”. Nu mai avu încotro şi
recunoscu că-i fusese furat. „Bine, îl vei plăti”, fu răspunsul.
Când ajunseră la Osijek, la feldmareşal Condi Liubobratici se
dădu prânz mare, întrucât feldmareşalul, împreună cu fiul său
oberlaitnant şi cu călugărul Ghenadie la Mantua, în Italia plecau.
Liubobratici plângea, se săruta cu fraţii săi, oameni simpli,
spunând că nu s-or mai vedea şi că jalea-i cu atât mai mare cu
cât doamna lui, necredincioasă, nu a vrut cu el a merge.
Mitropolitul rupse larma şi zise : „Asta-i nimica. Alta mai mare
vă spun. Două luni de când am plecat de acasă astăzi văzui că
Nicola al meu chepeneagul nou şi frumos şi-a pierdut şi nu mi-a
spus. Şi sunt datoriu, nu ştiu cât să-i dau, 2 sau 25 ?”. Jalea se
prefăcu în veselie şi plânsul în râs. Petrecerea se sfârşi de către
ziuă. Plecă feldmareşalul, plecară şi comisia care-şi gătă lucrul.
În fiecare seară mitropolitul îl mustra şi-i promitea că a doua zi
va plăti. Într-o zi, la prânz, Înaltul părinte zise către colonelul
Beligradi, ardelean : „Frate, eu mis dator faţă de Nicola şi
gândeam ca înaintea prânzului să-i plătesc.”. Beligradi
răspunse : „Şi după amiază se poate plăti”. Începură a râde. Se
culcară. Părinţelul îi trezi la ora cinci. Mitropolitul zise : – Faceţi
vecernia ! După aceea du preoţii în soba mea ”. Popa Nicolae
înţelese că a venit vremea răsplăţii. Îi rugă pe diaconi să-i pună
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la fundul nădragilor două marame goase de mătasă. Mitropolitul
dădu poruncă la doi diaconi să caute două bâte de alun, apoi
puse scaunul în mijlocul sobii şi-i zise : „Nicola, culcă-te !
Spusu-ţi-am că-ţi plătesc ?”. „Spus”, îngaimă popa Nicolae, mă
rog de iertăciune”. „Nu e, dădu răspuns Înaltul şi-i porunci
exarhului : „dă oce Chiril !” Acela se împotrivi zicând că-i
călugăr de Sfetagora şi că nu-i căprar ca să bată. „Eu sunt
mitropolit şi dacă nu asculţi ţine minte” mai spuse sfântul obraz
bisericesc şi începu a-l măsura pe milosul călugăr, scuturându-i
dulama când pe umeri, când pe spate ,de se despica mătasea
fină, scrie osânditul nostru cronicar care culcat pe scaun urmărea
cu spaimă bătaia straşnică pe care o primea călugărul. Când
mitropolitul osteni şi fu lac de sudoare, îl pofti pe călugăr : „Na,
acu dă tu”. Oce Chiril nu mai stătu pe gânduri şi începu să-l
croiască pe osândit cu vlagă. Urmară alţii la mângâierea
părintească a mitropo-litului. Atât de părintească fu suszisa
mângâiere că trebui şase zile, cu răchie şi cu unsoare să fie
oblojit.
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Şi cu banii-n pungă şi fără nevastă
Ajunse părinţelul nostru la vârsta când nopţile sunt grele în
aşternutul pustiu şi nălucile vin prin somnul tulbure sub chip de
ispită femeiască. Mădularul se învârtoşează din te miri ce
căutând grabnică izbăvire. Generalul
Papilla, ştabul
reghimentului valah venind la Mehadia îl ceru ofiţir a se face de
la popa Stoica cel bătrân. Răspunseră tată şi mumă că fugindu-le
mai an slugile în Valahia, ei şi gazdă şi slugi au ajuns. Papilla,
mâniat, zise : „Cine şade bine, să şadă, însă la vânat, după peşte
nu să ducă, nici ceas a purta nu cerce. Însă şi moara necăutată e
pagubă”. Văzând povestaşul nostru că în loc de ofiţer slugă a
ajuns şi ştiind că episcopul Vidac al Vârşeţului e la Timişoara se
aciuie la casa acestuia. Într-o sară veni la episcop obercneazu
Fârliugului, Ignea, şi-l ceru să-i fie ginere în casă şi paroh. Cum
nu primi răspuns, dimineaţa aduse iar vorba şi-l ceru
episcopului. Prea-sfinţitul Vidac îl consultă pe viitorul ginerică
dacă-i este cu voia. Fu ispitit de târgul ce i se propuse. O mie de
florinţi pe loc, case noi şi altele. După trei zile, împreună cu
namesăstnicul Luchici urcară într-o cocie şi plecară să vadă
mireasa. O dărui cu trei galbeni, pe ceilalţi îi puse deoparte. „Îţi
place ?”, fu întrebat şi răspunzând afirmativ îi chemară părinţii
la veselie să vină. Cum auziră, începură a se văita şi a se cânta.
Sosi călare popa ăl bătrân. Fecioraşul îl găzdui dându-i o sobă
unde să se odihnească şi ceva merinde să guste, dară popa
bătrânul nici nu bea, nici dormea, numai acatiste cetea. La scurtă
vreme trimise jupân obercneaz Ignea cocie cu cnezi, cătane şi pe
popa Matei din Fârliug să-i aducă la nuntă. Ginerelul le spuse că
tatăl său e prezent şi preotul intră vesel în soba unde bătrânul
Stoica jelea. „Să mergem, spuse popa Matei, că-i vremea bună.”
„Unde ?”. „La Fârliug, că-i totul gata.”. Popa Stoica îi mulţumi
şi popii Matei şi obercneazului Ignea dară le spuse că a dat
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copilul să înveţe carte, nu să se însoare şi că de însurat îl va
însura când o fi vremea, el şi cu muma băiatului. Când veni
episcopul de la Carloviţ şi dădu cu ochii de flăcăiaşul nostru, se
miră şi-i zise : „Acuma ce-i ?”. Îi lămuri toată întâmplarea. Ca
să scape de pricinaş şi de popa Stoica ăl bătrân, episcopul îi
porunci să meargă la Carloviţ spre a sluji arhiepiscopului.
Povestaşul nostru îşi luă pofta cu jale de la însurătoare. Se mai
mângâie cu gândul că din mia de florini lipseau doar trei, pe care
îi dăduse urgisitei lui mirese.
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Minunile de arţt* ale
protopopului Nicolae
Fu iarnă cu neauă mare, după care veni căldură, ploaie,
începu să se topească. Prota Nicolae primi poruncă de la
reghiment la ştab în Bozovici, la hospital să meargă. Încărcă
slăninile în nişte sănii şi mână preoteasa înainte, trecu cu greu
prin Iablaniţa peste Ţerova, dar mai departe nu putu merse din
pricina ploilor, a apelor mari care curgeau vâjoni peste gheaţă.
Luă copilul Alexie de cinci ani în spate şi ocoli preste dealuri
până la Borloveni la fähnrichul Ioan Voinovici ajunsă. Ea aici
rămasă. Îi trimisă vorbă popii Nicolae că podul de la Borloveni
fu luat de ape ca şi podul de la Mehadia peste Bela Reca. La
întâi ianuar popa Nicolae împreună cu căpitanul Purec şi cu
caporalul Răduţ Sărăcin plecară. Ape mari, gheaţă la Pârvova.
Era noapte şi nu mai putură trece preste deal. Au rămas în sat.
Mâine-zi ajunseră cu greu la Borloveni şi de aici coborâră la
Bozovici. În hospital avu mult de lucru : cinci sobe (foişoare)
mari pline de bolnavi, unul lângă altul, îmbrăcaţi, pe jos culcaţi,
fără de aşternuturi, negăsindu-se nici paie nici fân să li se
aştearnă. Sufereau de cursură grea, adică mai pre limba noastră
de dizenterie. Păduchii albi le negriseră feţele, umblau gavăt pe
piept încât nu mai cunoşteai de-i om sau altă arătare. În toate
zilele erau 2–3 morţi, apoi cu grosul câte 10 şi 12 cu carul îi
ducea şi-i odihnea sus în deal. Ceru de la ştab opt muieri
bozoviciene cu piaptăne să-i piaptăne şi-i deteră. Vreo zece zile
pieptănară dar pe de-a fecea că ieşeau iarăşi din ţoale. Ce să
facă ? Ceru trei cazane, îi deteră, în trei cuhne sparse vetre mari,
le aşeză, le umplu cu apă şi apoi dădu foc tărime. Trimise în
pădure să-i aducă nişte prăjini lungi, scoase cazanele în curtea
cazărmii, îi dezbrăcă de ţoale şi le opări. Spălă bolnavii, mătură
sobele, ceru să-i aducă cronovet de la Bogâltini, când îl primi
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afumă sobele care se umplură de aşa mare putoare încât nici
felcerii nu putură sta, fugeau mai rău decât păduchii.
Îngenunchiind îi spovedi şi-i cuminică. Măcar că se păzi cât
putu, mulţi păduchi acasă dusă. După şasă săptămâni se
îmbolnăvi şi el, răbdă zece zile, nu să culcă ziua până când
reghiment-arţt Rot îi zisă că moare din picioare. Căzu lat la pat,
cinşpe zile nu puse nimic în gură. Medicamentele pe care le
primea rămăseseră neatinse până într-o zi când putuse să se
ridice din pat, ieşise în cuhne unde fierbea oala cu păsui. Sorbi
apa limpede, nesărată în care jucau boambele, trei nopţi visă
numai praznice şi pomeni. Apoi îi veni poftă de o căpăţână de
varză murată, să rupă frunza tare şi s-o crănţăne în dinţi.
Căpitanul Rodiţchi de la Lăpuşnic află de pofta popii Nicolae şii trimisă nişte varză. Nu-i plăcu fiindcă era fleşcăită şi mirosea a
muced întrucât fusese ascunsă în pământ de frica turcilor. Ceru
să i se aducă zeamă acră de varză, spunându-le că doar aşa simte
că se va însănătoşi. Auzind de aceasta, oberşteru îi trimise o
căldare cu lapte străpezit. Gustându-l simţi că nu-i destul de
acru. „Pune-l în bădâni, lângă cuptor, să se acrească”, ceru
slugii. A doua zi zise să-i aducă zupă de vin cu zămişcă
(franzelă) de la Timişoara. Când i se făcu pe poftă şi vru să
mănânce, intră doctorul Rot. „Nu-i slobod, zise şi luând lingura
îi mâncă toată zupa. Se mai luptă încă două nopţi cu visele. În
miezul nopţii îi veni miros de zară. Se ridică din pat şi trezi
sluga cu piciorul. „Adă-mi bădâniul lângă pat, porunci. Acuma
bate-l.” Mirosul mă însănătoşea, scrisese părinţelul. Porunci
iară : „Adu-mi blidul mare şi o lingură de pleu, sfarmă în blid tot
miezul unui profont (pâine neagră de regiment), acu toarnă zară,
umple blidul”. Şi şterse blidul cât ai bate din palme. Foalele i se
umflă încât nu mai putu dormi. Rămase treaz până la ziuă. Veni
doctorul şi-i spusă să scoată limba. O pipăi şi se arătă încântat :
„Bine, zise, mustul trupului îţi poate ajuta, cu ce îţi dau eu”.
Trimise copilul la apotecă, lăpădă miluţinurile pe fereastră şi-i
dădu mai departe cu zara. Se însănătoşi. Aflând că şi căpitanul
de şarfişti (tiraliori) Franţ Şmidt trage să moară popa Nicolae
alergă să-l cuminece. Intră şi-l găsi cu gura căscată, ochii mari
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deschişi, în sus stâlpiţi, mâinile lungite pe lângă el, fără suflare,
oberşteru făcu rugăciunea, îi făcu cruce, el şi alţii lăcrimară, toţi
zicând „Dumnezeu să-l ierte”. Plecară lăsându-l singur, cu
mortul. Văzând el pe fereastră nişte jumătăţi de limonă, uscate,
luă una mai cu saft, o stoarse în ochii, în nasul, în gura mortului.
Degeaba. Mortul mort rămâne. Îl luă de urechi, trase de nas,
zgâţână cât poate, nu-i simţire. Încercă să-i închidă pleoapele,
dar se deschideau iară, falca cercă s-o închidă, păţi la fel. Îl
apucă de cap, îi frecă ochii, urechile, nasul, fălcile, mâinile, îi
îndoi picioarele şi iară îi stoarse must de limonă. Văzu că
înghiţea. Îi dădu palme, îi mai stoarse must de limonă, îi frecă
nasul, ochii şi-l văzu deschizând pe cel stâng. Căuta la popă.
„Oo, hoho” spuse, vrând a zice popo. Şi vesel se făcu la faţă,
scrie mai departe povestaşul nostru, vrând a râde fălcile fiindu-i
încleştate şi neputând a împreuna buzele, atâta făcea. „Oi, popo,
hoho, moi popo”. Eu îi zisă-i : „Căpitanul de şiţari, voinicu
Şmidt, tot căcat !” El râse : „O, o”. Alergai acasă, zişi câteva
prune uscate să fiarbă. Şi aducându-le preoteasa, zeamă în gură
dându-i, gura i se mai muie. Începu a mai zice ceva. Eu trimişi
preo-teasa la oberşteru după zupă. Oberşteru cu alţii la prânz
fiind zice : „Au murit ?” „Ba vorbeşte cu popa meu.” „Spune
drept.” „Vorbeşte.” Toţi : „Nu-i adevărat”. Şi de atâtea ori
spuindu-le, zupă dându-i şi ei alergară să-l vadă. După zece ani,
ne informează popa Nicolae, căpitanul de tiraliori ajungând
maior muri în răzbelul cu franţuzul. Dar înainte de acel ceas era
cât pe aci ca să-i scurteze zilele, după ce-l înviase din morţi
chiar povestaşul nostru. Căpitanul Şmidt îi făcu o vizită, ceru să
vadă nişte pistoale. După ce le cercetă, le înapoie gazdei şi dădu
să iasă pe uşă. Popa Nicolae vru să sloboadă arcul unuia dintre
pistoale şi acesta se descărcă. Plumbul trecu pe lângă piciorul
căpitanului. „Dar acu ce fu ?”, se miră acesta. „Mâna slabă”,
răspunse hâtrul nostru de povestaş. Împăratul află de minunile
arţtului Nicolae. Îl chemă să-l vadă şi să-i dea o colaină. Aflând
de aceasta, feldmareşalul Laudon îi scrise împăratului că el nu
poate bate răzbel cu turcu fără popa Stoica şi până după gătarea
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acestuia să-l păsuiască. Aşa rămase popa fără colaină
împărătească.
Cât alergă ba la Mehadia, ba la Borloveni, Cornereva sau
Globurău sculând morţii din groapă, la Bozovici, fiul său Alexe
trăgea să moară, vegheat de mama sa, Nataliţa. „Mamă, eu mor,
îi zisese Alexe, dar să nu-i spuni lui taica, ci zi-i că m-am ascuns
sub fânul cailor”. Şi aşa din jalea şi inocenţa unui copil se născu
primul gând al Mioriţei !

32

Nicola Turciia
Iată, cum spuneam, ceţurile istoriei sunt desluşite prin voie şi
după placul oamenilor. De aproape un veac se susţine, fireşte de
partea interesată, că unirea cu Roma s-a făcut prin bunăvoinţa şi
libera alegere, ca singura cale a românilor din Transilvania de a
scăpa de chingile stăpânirii ungureşti. Despărţită în două, după
Marea schismă, biserica a creat în timp două lumi : cea
occidentală, în care Vaticanul prin slujitorii săi aducea la
ascultare pe eretici, cu spada şi rugul, în numele Sfintei cruci şi
cea răsăriteană, trăind în buna voie a poporenilor, după pravili
îngăduitoare şi cu milostenie. Care milostenie şi îngăduinţă, mai
mult îngăduinţă păgubitoare în rosturile civilizaţiei ni se
transmise până în zilele de acu.
Să vedem însă cum un netrebnic de călugăr, un urs din Serbia
învinse cu nestrămutată credinţă pe strălucitorul episcop al
uniţilor, Inochentie Clain. Întâmplarea ne este transmisă de
cronicar prin gura altor povestitori. „În Carloveţ (localitate în
Serbia, pe atunci sediul mitropoliei de care ţineau şi ortodocşii
din Banat) şezând eu înaintea sălii, afară, veni un călugăr urât, în
cap şi în picioare, bătrân, cu curea încins, viind de la Ierusalim,
vrea să vază pe arhiepiscop. Eu intrând, spuind, zisă să vină. Se
aşezară, vorbind între ei. Apoi, ne strigă pre toţi înlăontru, să
aducem bosoioc, apă, tămâie, lumină, să sfinţim apa în sobă (în
cameră, pentru cei cărora le scapă înţelesul acestui cuvânt).
Arhimandritu cu epitrahilu, noi ceteam, cântam. Iară acea
ruptură de pusilinic (pustnic) luând crucea în mână, încrucind
apa, au cântat de trei ori „Mântuieşte doamne”. Şi stropind sala
şi mitropolitu, sărutând crucea şi, stropindu-l, dreapta
pustnicului au sărutat-o. Noi ne mirarăm şi sărutând (crucea) şi
noi mâna i-am sărutat-o. El, cu slobozenia mitropolitului, cu
peceţi nu numai prin Carloveţ şi Novi Sad, ce şi la Timişoara, în
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Banat, au venit şi de la Lugoj, cu petrecători (cu călăuze) pe la
Dobra, în Ardeal, au trecut.”
Dând glas altui povestitor, cronicarul îşi aminteşte cu dibăcie
urâtania de călugăr, eroul povestirii sale, cum s-ar zice : „Tatăl
meu (al lui Stoica de Haţeg) dascăl în Haţeg fiind, spunea : cu o
rasă cârpită, în opinci, făr de obiele, căciulă călugărească
pleoştită, cărunt, slăbit, fără dinţi în gură, vorbind ceva
rumâneşte, c-au fost vrun an în Ţara Rumânească. Acu de la
Hinedoara, în Ţara Haţegului intrând, oameni la el să adune.
Mai vârtos văzând că nu mănâncă, nu bea, decât după amiazi, la
chindie, scoţând din sân săculeţu cu linte şi (o) olcuţă mică, în
care nouă grăunţă de linte cu apă fierbea, zeama o sorbea,
boabele câte unu rumegând le înghiţea, îi ziseră sfântu Nichita
sau Nicodim”. Poate că Nicolae Stoica de Haţeg o fi scris cu
evlavie despre rumegatul călugărului, dară mie, iertat să fiu, îmi
gâlgâie în spatele cuvintelor un hohot de râs. Păi cum altfel aş
face înaintea acestei scene pe care ar fi invidiat-o şi Rabelais !
Cele nouă boabe de linte pe care călugărul le fierbea, bea zeama
şi le rumega, alcătuiesc o scenă zguduitoare. Greu de înţeles de
ce cronicarul scrie cuvântul a rumega, verb afurisit folosit doar
în cazul marvelor, şi nu foloseşte a mesteca, mai adecvat
deprinderilor omului ? Căci, aşa cum se poate lesne constata,
prota Nicolae mânuieşte o frumoasă şi bogată limbă
rumânească. Ba chiar şi nemţeşte şi sârbeşte se învrednicise a
învăţa. Să-i dăm glas în continuare : „Sunând în tot Ardealu că-i
sfântu în Ardeal, mii de oameni şi copii îl petrecea (însoţea)
flămânzi cu el umbla şi ce zicea asculta, să ţină minte, legea
pravoslavnică, dar nu a papii, să-şi ţină. La el şi domni a-l
vedea, venea. Care auzind episcopu uniţilor, cine-i şi ce
vorbeşte, îl află în mijlocu mulţimii, învăţând. Şi episcopu i-au
zis : „Tu, ursule din munţi, ce ai căutat aicea, vei afla, eu te voi
învăţa. Ce turburi creştinii, turma mea ?” Călugăru au zis :
„Macar zici mie ursu, eu nu sunt, dar tu eşti rău lup, supt piele
de oaie şi mânci oile”. Şi zicându-i vlădica că-i câine spurcat,
începură oamenii a sudui pe vlădica de suflet, de lege. „Îndărăt
de aici, că aci cu pietre te ucidem şi te mănâncă câinii ! Să şti că
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nu ne scapi !” Episcopu, suindu-să în hinteu cu şase cai, acas în
Fogoraşi au fugit, cu expres la guberneum (guvernator) au
înştiinţat ce s-a întâmplat, în ce chip pre călugăr din Ardeal să-l
scoată”.
Lăsându-l de izbelişte pe călugăr, în plină povestire,
cronicarul aduce vorba despre păţaniile tatălui său care,
împreună cu 18 feciori cărturari au trecut la episcopul Ţării
Româneşti, Grigore din Râmnic, spre a-i face popi neuniţi. După
hirotonisire, proaspeţii părinţei se întorc peste muntele Valca, la
Haţeg. Vameşii imperiului habsburgic le confiscă synghiliile şi-i
bagă la zdup. Tatăl cronicarului scapă întrucât îşi cususe
synghilia la umărul cămăşii. „Însă aducându-i prunci, noaptea la
cocoşi (la cântatul cocoşilor) de patru luni nebotezaţi, îi boteza,
noaptea spovedea, cumineca. Uniţii, măcar neam (adică de
acelaşi neam) îl pândea şi arăta, îl închidea. Alţii sărea, îl scotea,
patru ani rău au păţit.”
După digresiunea făcută, povestitorul se reîntoarce la călugăr.
„Ce s-au făcut cu sfântu din Ardeal dus, nici tat-meu de la
Lipova încolo, n-au mai ştiut, nici episcopu meu, Vichentie
Popovici nu mi-au spus, decât zisă : „l-au dus la vale…” Am
întrebat pe bătrâna căpităniţă a răposatului Piştevici şi-mi zisă
cum e „Dintr-un sat cu mine au fost Nicola Turciia, ce au fost ca
sfânt de viu”. În Verona întorcându-să militarii horvaţi din Italia,
ce fuseseră pentru Baeri (adică participaseră la război) îndărăt
cătră case, aici întâlnind hinteu mare, cu husari petrecători, pre
militari au strigat :
– Voinicilor de unde sunteţi ?
– Horvaţi, venim din Italia, mergem acasă.
– Din ce sat vis ?
Între aceastea cunoscu el pre fenricu (stegar, grad militar) şi
strigă :
– Vuce, fiule, vino !
Acesta caută, vede aşa ruptură bărboasă, bătrână, uscată, îi
zisă :
– Cunoşti-mă ?
– Ba nu.
35

Într-aceasta, ajunsă aci şi căpitanu. El zisă : Micasinovici,
cunoşti-mă ?
– Ba, nu ştiu.
Bietu monah, în glas tare, plângând au strigat :
– Eu mis Nicola Turciia.
La aceasta ofiţerii strigară :
– Staţi voinici. Încoaci. Armele jos !
Ei lepădând săbiile, pălăriile, feciorii chivările, el coborândusă jos, ce sărutări, ce lacrimi cu tânguiri, pre ei sărutându-i, ei
pre el şi ţoalele şi picioarele lui.
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A Lor Mărire, mult-milostivul şi bunul
Împărat îşi iese din fire
Împăratul iluminist Iosif al II-lea se hotărăşte să-şi cunoască
supuşii. Aşa se face că însoţit de baronul general Iosif Jivcovici,
inspector al graniţei militare şi de Friedrich Moritz Nostiţ,
aghiotantul său, cu o numeroasă gardă, peste munţii Stăncilovei,
în Almăj, la Bozovici, adăsta, găsindu-şi odihna peste noapte în
cazarma Maria Theresia. Toţi rumânii almăjeni, din cele 13 sate
fuseseră aduşi să-l întâmpine pe mult-milostivul şi bunul
Împărat. Cnezii satelor, în frunte cu obercneazul Almăjului
Dobromir Hârcilă, ba încă şi tată-su Iancu Hârcilă, ober-cneazul
Mehadiei, aflaseră că vizita împărătească avea un scop precis :
să-i facă militari, adică să-i încadreze în regimentul de graniţă şi
erau hotărâţi să nu cedeze.
Mâine-zi dimineaţa, mult-milostivul şi bunul Împărat a ieşit
cu suita, lui închinându-se verwalterul, obercnezii şi norodul.
Împăratul întrebă mulţimea adunată dacă vrea să fie militarii
împărăţiei. Răspunsul : „Nu vom”, adică nu voim. Bunul şi
milostivul împărat insistă : „De veţi fi militarii mei, nici unde la
oaste nu vă vom trimite, ce numai aicea, la graniţă, să-mi păziţi,
alta nu. În scris, vă dau”. (Se vede că şi pe cea vreme, chiar şi
împăraţii minciuneau. Căci, deşi le-a promis că nu-i va trimite la
oaste, i-a trimis în toate războaiele care au bântuit continentul,
obligându-i să-şi verse sângele şi să-şi lase oasele în pământ
străin, pentru o cauză care nu era a lor !)
„Nicidecum nu voim, nu”, au răspuns almăjenii. Şi Iosif al IIlea a plusat : „De veţi fi numiţi ai mei militari credincioşi, eu
vouă contribuţia v-o iert a nu plăti şi cu carte întăresc”.
Nici două porţii (contribuţii) să le ceară, ei tot nu primesc, au
răspuns încăpăţânaţii almăjeni. Şi atunci, calmul împărătesc a
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cedat, Iosif al II-lea a izbit cu cizma în pământ, blestemând :
„mort-saperment”.
Cu pioasă supuşenie, cum îi stă bine oricărui rumân, faţă de
unsul lui Dumnezeu şi stăpân al tuturor sufletelor din imperiul
chezaro-crăiesc, Nicolae Stoica îi mustră cu peana pe almăjeni :
„Vedeţi, monarhul ce milă, ce răbdare avu, văzând că-s
obercnejii şi norodul cu prostimea negriţi”.
*
*

*

Iosif al II-lea, fiul prea iubit al Mariei Theresia, îşi continuă
voiajul prin Petnic, spre Mehadia. L-o fi hurducat caleaşca
imperială, dacă nu l-a străbătut călare, căci drumul acesta,
începând de la Lăpuşnicel, Globu Rău, taie cleanţuri aspre, gata
să se prăvălească asupra drumeţului, în dreapta deschizându-se
gura neagră a prăpastiei. La intrarea în Mehadia, împăratul este
vesel că a scăpat de sălbăticia drumului şi bucuros că-l
întâmpină militarii în formaţie de onor. Primeşte salutul
Oberstleutnantului baron Papilla, secondat de patru ofiţeri
superiori şi subofiţeri. Însoţit de Papilla, de generalii Jivcovici şi
Nostiz trece printre rândurile de cătane amuzându-se, râzând,
chicotind la vederea înfricoşării ce le cuprinsese pe bietele
cătane care nu îndrăzneau să-l privească în faţă pe măritul
împărat, ci căutau în lături. Prea bine dispus, Iosif al II-lea îi
întrebă pe soldaţi dacă au vreo rugăminte, să ceară şi vor căpăta.
Învăţaţi de ofiţerii lor că nu-i frumos să-l lase pe împărat să
plece fără a-şi arăta marea sa bunătate, cătanele cerură să le
cinstească cupla sabiei (adică cureaua). Sună cam a bătaie de joc
cererea aceasta văzută acum după atâta amar de vreme. După
mintea mea, ar veni ca şi cum un răcrut ar cere astăzi părinţilor
săi să trimită bani că şi-a pierdut cătarea armei. Dar, poate că pe
vremea de atunci ăsta era obiceiul. Împăratul le cinsti cupla cu 1
florinţ şi 20 de creiţari. Văzând cât de darnic se arată măritul
Crai, oamenii aflaţi pe margini, în dosul militarilor, cnezii Curea
Pepa al Domaşnii, Velcu Cocorăscu al Văii Bolvaşniţei săriră şi
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ei cu ruga, că au pământ puţin şi prost, că porţia (impozitele)
este prea mare. Se înnegură puţin la chip împăratul, dar n-avu
încotro, nu se cuvenea să strice impresia pe care o făcuse şi nici
buna sa dispoziţie. Le promise că va trimite ingineri cadastrali să
le măsoare pământurile şi de-acum înainte vor plăti dări pe cât
pământ au. „Spune-le, se ocoşi Măria Sa, că nici un finic mai
mult nu vor plăti. Mai au şi altceva să ceară ?” întrebă cu
jumătate de gură.
„Să trăiască împăratul” strigară.
Mulţumit, Iosif al II-lea scoase din buzunar o pungă dolofană
şi o întinse baronului Papilla, dând poruncă generalului Nostiz
să numere o sută de galbeni. Îi luă şi-i întinse norodului.
„Spuneţi feciorilor că o sută de galbeni trincgheld (adică bacşiş)
le cinstesc. Să bea, să joace”.
Înainte de a păşi în caleaşcă, Iosif al II-lea se întoarse spre
însoţitorii săi : „Întrebaţi-i au nu să roagă pentru neamurile şi
fraţii lor, cei fugiţi şi din graniţă în sus, bauri duşi, să-i iert,
îndărăt să vină ?”
Întrebarea era cam de genul celei puse de Marius Chicoş
Rostogan : „nu-i aşa că pământu-i rotund ?” I-au răspuns,
bineînţeles că se roagă. Împăratul zise : „Oberst Papilla,
vorbeşte cu inspectorii de graniţă să-i primească acasă şi scrieţi
administraţiei să-i sloboadă.”.
Împăratul îşi continuă drumul spre hotarul cu Orşova. La
poarta graniţei cu imperiul turcesc Iosif al II-lea văzu o liotă de
turci comercianţi şi-i agrăi dacă-s toate în pace. Omir aga
răspunse preamăritului stăpân că mulţumeşte lui Alah fiindcă
ajunse să vadă pe marele crai. Se întoarsă împăratul la Mehadia,
cinară. Se ţinu un fel de petrec, cu vin bun, cu mâncăruri alese şi
cu o ţâră de cimpoieri. Fu atât de veselos împăratul încât se
prinse în joc cu ceilalţi, până năduşi.
Dimineaţa, după ce Iosif al II-lea îşi servi micul dejun se
pregăti de drum. Carozzele erau deja trase înaintea porţii.
Apărură patru ţărani din Almăj, cu capetele frumos rase, după
moda turcească şi i se închinară.
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– De unde sunt ? întrebă împăratul care acum ştia sat cu sat
întreg Banatul.
– De la Şopot, i se răspunse.
Tot hoţii ăia, gândi împăratul.
– Ia întreabă-i, s-au hotărât să-mi fie militari ?
– Ba nu, ci avem a ne ruga.
– Ce ?
– Un om la băutură, la căzanul de făcut răchie, fiind cu sapă
în mână, lovind pre un altul îl omorî. Omul e aicea închis. Ne
rugăm să fie iertat.
– Întreabă-i din nou, vor să fie militari ?
– Ba nu !
Împăratul se apropie de noua sa gardă, le mângâie obrajii,
mustăţile, perciunii şi pletele, apoi întorcându-se spre almăjeni,
îndreptă degetul spre capetele lor rase şi se stropşi :
– Urât, urât !
Cei patru se milogiră :
– Ne rugăm, ne rugăm.
– Fi-veţi militari ? se încăpăţână Iosif al II-lea.
– Nu, răspunseră cu aceeaşi măsură almăjenii.
Luându-şi cravaşa, exasperat, Iosif al II-lea arătă cu ea în sus
şi se urcă în caleaşcă. Porni. Ajungând la Rusca, alaiul imperial
fu întâmpinat de către un ofiţer de raitări. Le spuse că toate
satele sunt goale, că oamenii auzind de venirea Măririi Lor, în
păduri au fugit. „Mort saperment”, sudui Iosif al II-lea.
Feldmareşalul Moritz Lacy, văzându-l supărat i se adresă cu tot
respectul cuvenit : „Majestate împărate, acest neam necredincios
trebuie preste hotar afară scos sau tot a-l tăia şi în locul lui pe
aicia creştini credincioşi, staeri tiroli(ezi), craineri, bine
lucrători, cu munţii dedaţi, a aduce”. Împăratul cătrănit fu de
acord.
Pentru câteva momente, soarta muntenilor din Banat atârnă
de un fir de păr. Norocul se arătă prin glasul oberlaitnantului
Slegel bau-directorul lui Papilla, deci un director economic sau
mai exact constructor, care îndrăzni să-l contrazică pe
feldmareşalul Lacy : „Excelenţa voastră, cuvânt îngeresc
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arătarăţi şi-i sfânt adevăr că staerii, tirolii, craineni în munţi
lucră, unde-s dedaţi, iară aducându-i aicea, case a le face, vase,
vite, cară şi altele a le da. Şi fiind ei dedaţi bine a mânca, în pene
moi a dormi, pentru ei trebuie în vârful munţilor case bune a
zidi, paturi, saci cu paie, tot falu (felul) de vase de bucătărie a le
da; fiindcă ei de-acasă pre opt sau 9 zile pâine, unt, ouă, fărină şi
carne la cordon îşi vor duce, forşpan (cai de cărat – trebuie) a le
da. A căror pâine, carne vara să păşcăveşte (alterează) şi să
mucezăşte. Iară aceşti bieţi rumâni proşti, în doi ani am văzut ce
iau la comandă, vara sau iarna într-un chip, făină de cucuruz
sărată, într-un foale (burduf) de oaie legată, la patru feciori o
căldăruşă, o săcure, în loc de unt, ouă, carne, brânză (duc) iar pe
post păsulă şi sare. Ce le rămâne, tot bune, iar acasă duc. Iară de
dormit, în loc de căpeneag au cusmă de lână şi iarna la foc,
afară, dorm. Pe post au lingură, măcar la patru inşi una le
ajunge. În ploaie, în neauă mănâncă, dorm. Din care, pre încet,
ca şi tirolii se pot face”.
Ce dovadă de bună cunoaştere a românilor, ce lecţie de
economie şi de pedagogie i-a administrat Slegel contelui Lacy !
Care auzind-o, cu ochii neclintiţi la el a stâlpit (a încremenit),
zice Nicolae Stoica.
Iosif al II-lea, care era o minte luminată a înţeles dreptatea
baudirectorului. „Cum te cheamă ?” l-a întrebat. „Oberlaitnant
Schlegel, inginer, bauofizir”. „Bravo, Schlegel”.
La Caransebeş, reîntâlnindu-l pe Schlegel pre uliţă, împăratul
i-a dăruit o tabacheră de aur şi 12 galbeni.
În schimb, contele Lacy l-a ţinut pe Schlegel cinci ani
căpitan, fără să-l ridice în grad.
Care nărav ajuns-a până în zilele noastre…
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Reşpectul faţă de părinte e sfânt
La Globurău, în postul Crăciunului, căpitanul Vuc Pişcevici
avu poftă de un ospăţ. Fură poftiţi ofiţeri din graniţă, cunoscuţi
şi prieteni ai căpitanului, bărbaţi şi femei, în total vreo
cincisprezece persoane. Era miezul zilei, lumea vobea, glumea,
mai închina pentru sănătatea căpitanului. Îi întrecea pe toţi, cu
buna lui dispoziţie şi cu glumele, oberlaitnantul Alexe, feciorul
cel mare al căpitanului, compani-comandant la Petnic. Afară
nămeţi cât casa, albi ca ţucărul şi ger să îngheţe şi pietrele.
Înlăuntru cald ca la bănile de la Herculane. După pofta şi
porunca căpitanului, lumea se strânsese la ceasurile doisprezece.
De atunci trecuse ceva vreme, se făcuse de unu şi mustăţile
căpitanului erau tot mai zburlite iar privirea înfricoşătoare căuta
stâlpit către uşă. Iacă de la o vreme se auziră paşi şi Alexe
spuse : „Sosi şi brat Iosa”. Atâta-i trebui căpitanului Vuc, care se
ridică şi păşi în soba de alături. Laitnantul Iosa, frumos
îmbrăcat, se îmbrăţişă cu maica, cu fraţii Alexe şi Toma.
Bătând în uşă întră la căpitanul Vuc. Cei adunaţi în soba mare
auziră o bubuitură, apoi strigăte şi vaiete. Maica cu cei doi
feciori alergară să vadă ce se întâmplă şi abia îl scoaseră pe
frumosul laitnant din mâinile bătrânului căpitan. Acesta avea
părul de pe cap tot smuls, mundirul rupt, obrajii roşii iar dintr-o
ureche picura sânge. În faţa lui, Vuc Pişcevici învârtea o funie
groasă cât mâna. „Aici şăzi, în sobă, că te puşc !, strigă aprigul
căpitan, piaptănă-te, apoi vino de sărută mâinile !” Apoi, scrie
povestelnicul nostru, sentinţa ne-o citi că el postul Naşterii lui
Hristos a călcat şi pre toţi cu prânzul aci i-au întârziat din pricina
unui mucos lipsit de respect faţă de părintele său. Minune i se
pare părinţelului Nicolae că feciorul de 29 de ani s-a dat de bună
voie în mâinile căpitanului de 74 de ani ca acesta să-l trântească
şi să-l scuture cu ştreangul. Şi plângea laitnantul campani42

comandant de se scutura cămaşa pe el, în timp ce se pieptăna la
porunca neînduplecatului său părinte. Abia l-am mângâiat de au
mâncat, zice popa Stoica, apoi am cântat şi după cină am jucat.
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„La guerre comme à la guerre”
Bătaia începu în dechembrie 1787. Vara puţine bucate se
făcură, zice povestelnicul nostru. La Mehadia era magazină
mare, fuseseră aduse făină, arme, caschete noi, corturi, flaşe de
pleh, adică de tablă, mondure. La oberşteru Hiebel veni un turc
de la Orşova trimis de paşa şi-i zise că nişte turci răi pe Dunăre
au văzut şi-l sfătui să trimită mai multe străji. Apoi, când ieşiră
pe uliţă preumblându-se în sus, turcu se uită după husari iar
după pedestrime, nu. Era bagseama venit anume ca să vadă şi să
ţină minte. La Orşova, un anume Balog, laitnant, având
poruncă în fiecare zi cu rumânii dar mai cu seamă cu turcii la
cafea şedea, bea, minţea, una, alta îi întreba şi scria tot ce auzea.
Cum s-ar zice, fiecare adversar căuta să strângă informaţii
despre celălalt. La întâi fevruarie ieşi procla-maţia de răzbel,
toată oastea pe picior de armăşie se puse, cu simbrii şi pâine.
Însuşi generarul Papilla îl chemă pe popa Nicolae Stoica. Veni şi
generalul Sforţa Palaviţiu, om înalt, frumos, îmbrăcat ungureşte.
Papilla îşi organiză dispozitivul de luptă, cum ar zice
comandanţii de astăzi. Trimise companiile la Topleţ, Tufari,
Jupanec, celor de la Ogradena le porunci să se apropie de
Orşova Veche. Dete oberlaitnantului Adam Cheler krigspatenta, aceasta ar veni cam ca o declaraţie de război, pe care s-o
citească înaintea cetăţii Orşova Nouă, pre numele ei mai
cunoscută drept Adah-Kaleh. Apoi Palaviţiu încălecă, porni şi
artileria. Ajunse la Orşova, companiile se răsfirară pe toate
uliţele, generalii merseră puşcă la cafenele unde după năravul lor
turcii înarmaţi erau adunaţi. La comanda „ruf” tamburii începură
a bate tobele, turcii năvăliră afară din cafenele, însă şarfşiţii
(tiraliorii) îi opriră pe loc obligându-i să asculte krigs-patenta.
Papilla porunci să se citească dară turcii nu prea înţeleseră limba
nemţească şi cerură să li se spună în limba rumânilor din Ţara
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Rumânească care-i pricina. „Cu aceasta vi se înştiinţează că
rumânii, turcii, sârbii, care voiţi pace a avea, să vă predaţi şi
acasă să staţi. Iară de nu, îndată toate armele jos să lăsaţi şi luaţivă familiile, averile, afară plecaţi”. Dintre turci, Chiosa Mustafa
aga răspunse că nu-i frumos ca curvele, fără de veste să-i
lovească, iar frate-su Ibrahim strigă că el nu dă armele,
pistoalele şi iataganul, că sunt ale lui. Până la urmă se învoiră şi
predară armele prietenului lor laitnantului Balog, cel care stătuse
cu ei la cafană şi ştiricise. Urmă aşezarea trupelor împărăteşti în
Râşava, cum i se mai spunea Orşovei vechi. Ceea ce s-a
întâmplat mai apoi nu fu pe placul sfinţiei sale popa Nicolae,
căci zice el tot postul Păresimilor fără de legume, păsui, mazăre,
ceapă ai (usturoi) îl trecură, numai napi răi mâncară, dară
greumântul acesta avu şi o urmare bună, toate cătanele erau
sănătoase. Când veniră boii mari, graşi, soldaţii doriţi de carne
se repeziră ca lupii, mâncară fără măsură, unii până şi seu topit
mâncară. Ceea ce a urmat, popa Nicolae spune cu multă fereală.
El zice că se umplură spitalele din Bozovici şi din Globurău. Un
povestitor mai spurcat la gură ar fi amintit ceva de oarecare
pântecăraie sau cu un termen mai gros cufureală, să iertaţi.
Înainte ca oştile să dea piept, aşa cum vă spusei, şi unii şi alţii
cercară să afle puterea armată a potrivnicului, planurile de atac.
Papilla trimise, la sfatul atoateştiuitorului nostru popă pe un
oarecare Trăncănel, negustoraş rumân, sârb , turc şi grec, după
cum îi dictau interesele, să afle câtă turcime vine să atace oastea
împărătească. Trăncănel, în ciuda numelui său, se întoarse şi le
spuse scurt că Avdi Paşa cu vreo şaizeci de mii vine asupra lor.
La aflarea acestei veşti, graf Wartesleben zise că Papilla fabule
scorneşte şi că iepurele pre leu nu înspăimântă. Dară leul se
dovedi mai prost decât iepurele. Măcelul fu crunt. Armia
otomană căsăpi în toată regula husari, tiraliori, canonieri.
Gheneralul, văzând prăpădul, striga companiilor : „Retirirt !
Oamenilor, muierilor, fugiţi !”. Turcii văzându-i că se mişcă tare
din loc ca vulturii se sloboziră. Căzură capetele căpitanilor
Belovici şi Novacovici, al laitnantului Momirovici, oberlaitnantului Sabo, ale unor strajameşteri. Şi pe preoteasa popii
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Ioan Popovici din Jupalnic au prins-o turcii de vie iar în gura
Ogaşului Ijnic, unde-i casa lui Iordache, aci şi pe vale în sus
multe trupuri făr-de capete mâncare viermilor sau fiarelor au
rămas. Atâta de turbaţi erau osmanlâii, că povestelnicul nostru
nu-şi explică vitejia turcească decât că s-ar fi îmbătat mâncând
bobiţe de afilon, de opium, acestea i-au sumuţat (adică i-au
îndârjit pe otomani) şi bună dobândă au avut, zice atoateştiutorul
cronicar Stoica. Care, împreună cu însoţitorii săi cobora, mergea
întins către Brătina şi Saracova. Din Vârful Cheii scăpă jos, în
câmpul larg. Ca un om cu scaun la cap, părinţelul nostru se
aşeză să îmbuce ceva. Uitai să amintesc că în vreme ce fugea
împreună cu oastea împărătească, un canon se răsturnase într-o
surpătură. Artileriştii lăsară totul şi o rupseră la fugă, rămânând
bieţii cociaşi jidovi îngroziţi. Noroc cu popa Stoica. Acesta le
strigă să taie hamurile, să încalece şi să-l urmeze. Acuma, aşezat
la fruştiuc, ori va fi fost vremea prânzului, popa îi pofti şi pe
jidovii cociaşi flămânzi la nişte pită, brânză şi şonc. Baş cum îi
place bănăţeanului !
Se ivi şi o primă înfruntare între
feldmareşalul Wartesleben şi generalul Papilla. Cel dintâi
întrebă pe Papilla cam câţi turci crede că vor fi fost ? Acesta
răspunse : „Vreo zece mii de călăreţi, şi peste douăzeci de mii
de pedestraşi. „Ha, ha, râdea Wartesleben, de toţi nici patru mii
au fost, că eu îi ştiu”. Apoi îl învinui pe Papilla că pierduse
magazină, proviant, 13 canoane şi muniţionul, că ce va zice
împăratul când va auzi ? Fu rândul lui Papilla să se mânie :
„Împăratul ştie că eu în bătaia cu Praizu, la Şvainiţi, 25 de
canoane, cu multe muniţii, carâte, am luat şi le-am adus. Din
care astăzi, cu sânge, ca şi atuncea, 13 am pierdut şi 12 încă mai
am bune”. Bun contabil Papilla ! Bagseama aşa mergea în
armata chezărească. Prada câştigată anul acesta o poţi pierde sau
înjumătăţi anul viitor.
Generalii se duseră la Mehadia. La o vreme dete fuga şi popa
Nicolae cu ordonanţa sa. Îl găsi pe Papilla la cină. „Bine că ai
venit, zice acesta, să mergi în căruţă cu mine la Bozovici”.El
spuse că nu poate merge fără îngăduinţa oberşterului. „Tot vii la
mine, îi crici Papilla, că eşti al meu şi aşa”. Cu spiritu-i
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întreprinzător cunoscut, popa Nicolae căută şi cumpără şase
butelii rozolii, vin, răchie, brânză, slănină, zămişti şi pite. Se
culcă un ceas, apoi se sculă în raza soarelui şi-l îmboldi pe
oberşteru Hiebel cu o zămişcă. „Ce-i, de unde-i ?” căscă ochii
colonelul Hiebel, nevenindu-i să creadă. Părintele îi mai puse în
mână o butelcă, apoi lui graf Nujan şi altor ofiţeri şi
strajameşteri le dădu pâine, brânză, slănină. Toţi întrebau de
unde-i răchia, vinul, cine le-a adus. Popa Stoica le răspunse că
fusese şi cinase cu generalul Papilla. Dară cum, s-au mirat, că
seara se culcase lângă ei. Da, e adevărat a recunoscut popa
Stoica, dar n-a putut dormi de foame. După mâncare şi băutură,
altfel se arată viaţa omului, fie el şi cătană în război. Aşa că
popa Stoica simţi că e momentul să-şi înveselească superiorii, le
arătă pistoalele cu treizeci de patroane şi le spuse că atâţia turci
va omorâ câte patroane are, apoi o va rupe la fugă. Mai mult , se
ocoşi părinţelul, el va lovi fruntea oastei turceşti, iar ei să bată
coada. Ce urmă nu prea fu după lauda popii. Cătanele slăvitului
împărat, din pădurile Slatinei, Caransebeşului, Bistrei, coborau
socotind că fuga-i ruşinoasă, dar sănătoasă. Se întâmplă însă să
bulucească tocmai peste haupt-cvartirul feldmareşalului
Wartesleben care căprari cu bâte a rânduit şi pe toţi din lagărul
mare îi alunga, trimiţându-i cale de două zile, nemâncaţi, la
Bozovici. Când să dea piept cu hoarda otomană şi să-şi arate
vitejia, veni poruncă ca feld-caplanul Stoica, oberşterul Hiebel
la generalul Papilla, la Bozovici, să se prezinte. Aflând porunca,
feld-caplanul scoase un oftat de uşurare. „Zişi : scăparăm”, scrie
cu încântare. În drum spre Bozovici, popa Stoica se opreşte la
Mehadia, de unde oberşterul Hiebel îşi orândui ştabul, canţelaria
şi bagajul la Sebeş. Povestaşul nostru îşi întâmpină ordonanţa
Vela din Corni care avea obrazul, urechea stângă şi grumazul
puşcate. Îi dădu de mâncare şi-l duse la spital, la Globurău, iar
de aici popa porni spre Corni. Cum preoteasa şi popa Stoica ăl
bătrân erau pe cale să fugă sus în păduri, Nicolae porunci ca
atâta vreme cât oastea împărătească stă înaintea Mehadiei să stea
şi ei pe loc, în Corni. De Sfânta Maria cornenii însă, ca şi cum
ar fi dat strechea în ei, alergară să se ascundă tocmai în vârful
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muntelui Cerni Vâr. Preoteasa îi urmă. Aici fură vreunii care îi
ziseră că ce a căutat ea, vânătă, adică cu sucnă şi bluză vânătă,
între ei albi, purtând cămăşi şi izmene albe, ca să-i vadă turcii şi
să-i taie. Preoteasa se simţi şi porni pe ploaie, cu băiatul Alexe,
numai de cinci ani, pe picioare să coboare. Ajungând acasă o
găsi plină de cătane nemţeşti, canonieri, care în soba mare nimic
nu au stricat, aşa cum a lăsat a găsit : paturi, icoane, cărţi. Ei,
văzând-o udă, au spart toblile ferestrelor şi au făcut un foc bun.
Preoteasa a scos o slănină întreagă, un pietroi de sare şi le-a dat
drept mulţămire. Apoi a coborât în pivniţă şi a tras cu trăgula
nişte răchie şi vin din cele zece acoave pe care popa le
cumpărase de la Agăsin ibraitărul din Jupanec, cu zece florini
acovu şi i-a cinstit. În ăst timp, părinţelul ajungând în Bozovici,
căpătă poruncă la Bănia, după generalul Papilla să plece. Îl
ajunse pe munte, la Tâlva cu rugi, unde au petrecut şi noaptea.
Dimineaţa, devreme, pornind Papilla îi reproşă că de ce nu
venise odată cu ei, că Maovăţ îl aşteptase să-l ia cu el în Gaură,
adică în peştera de la malul Dunării. Tare de urechi, învăţat să
facă pe niznaiul când ceva nu-i venea la soco-teală, popa
Nicolae se prefăcu că glumeşte cu căpitanul Hibner, cu baronul
Enseler şi cu ceilalţi ofiţeri. Papilla mergea înainte, după avantgardă, pe cap cu o şlafmiţă (scufiţă de noapte) albă deasupra cu
pălăria şi tăcea. Pe la amiază zăriră Dunărea. Începură să
coboare, generalul descălecă, ducându-şi calul de frâu. I se
alătură căpitanul Hibner şi baronul Enseler. Pe neşteptate, un ţug
de turci călări începu a puşcălui. Răspunse avant-garda. Papilla
încălecă şi ordonă : „feuer şi înainte”. Cei trei, nu luară seama şi
depăşiră avant-garda. Ieşindu-le înainte turcii, o rupseră la galop
scăpând în tufişuri. Turcii îi urmară puşcăluind, dar şi avantgarda dădu în ei. Generalul îşi pierdu pălăria prin creangăt,
rămânând doar cu şlaf-miţa.
Strajameşterul Ioan Feldvari, curier împărătesc veni cu
poruncă către oberşterul Hiebel la împăratul să meargă, dar
neputând acesta trimise pe maiorul Rachicevici. A Lor maiestat
l-a întrebat : „Bătutu-s-au rumânii cu turcii ?” Rachicevici
răspunse că s-au bătut, însă fiind oastea împărătească în
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retragere, o mulţime de călăreţi turci în marş i-a lovit, apoi cu
săbiile goale începură a tăia. Pierzând sub el calul, maiorul
fusese nevoit să alerge pedestru. Turcii îi înconjuraseră şi
începură să-i taie ca pe berbeci. Văzănd primejdia unii din
oastea împărătească au lăpădat armele, ba chiar şi papucii şi
caschetele şi au rupt-o la fugă. Împăratul fu mulţumit. „Acuma
cred”, spuse A Lor maiestat, şi porunci ca să li se dea şi raniţele
celor ce le-au pierdut pe câmpul de bătaie. Bagseamă mare milă
şi înţelegere a avut împăratul-crai pentru cătanele lui ! Uitai să
spun că în iureşul bătăii, oberstlaitnantul graf Rujan primi
poruncă de la Wartesleben cu un batalion de rumâni şi nemţi să
coboare prin pădure în Valea Iardăşiţii şi pe turci să-i lovească.
Deodată cu ei trebuia să lovească şi oberlaitnantul Retegi cu
şaizeci de feciori. Intrând în gura Ierdăşiţii, aceştia nu găsiră
decât corturi goale, puşti, pistoale, filigene. Pe toate le luară.
Caii nu i-au putut lua fiindcă erau împiedecaţi. Mărtin şi
Gheorghe Călţun din Cornea au aflat nişte desagi din piele, bine
căptuşiţi şi legaţi la gură.
I-au aburcat în spinare, gâfâind sub greutatea lor în timp ce
suiau dealul, cu speranţa că sunt plini de galbeni. Când au ajuns
sus, i-au dezlegat şi mare le-a fost obida căci în loc de taleri
potcoave turceşti au aflat. Vestea a făcut înconjurul împă-răţiei.
După ce generalul Papilla către Bozovici se întoarse şi
predându-se oberşterului, spuse că se duce acasă la Biserica
Albă, fu proprit din porunca feldmareşalului Wartesleben. Ci
venind împăratul Iosif al II-lea în lagăr, Papilla ceru audienţă şi-i
mărturisi milostivului crai că el proces vrea să facă, să-şi cureţe
obrazul mânjit de ocara lui graf Wartesleben. Dar A Lor mărire
îl sfătui proces lung să nu sloboadă, ci anii bătrâneţelor în linişte
cu trei mii de florinţi în Timişoara să-i petreacă. Papilla se
închină în faţa mult-milostivului împărat şi-i ascultă sfatul
mulţumind. La o vreme după aceasta şi după ce primise
înştiinţarea din partea lui graf Wartesleben că pe turci total i-a
spart, iată că împăratul citi scrisoare prin care graful îl
încunoştinţa de viceversa. Adică cea mare şi nespusă putere a
varvarilor şi tiranilor îl aduse în grea primejdie şi-i musai îndărăt
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a retirui şi a sta. Şi citind aceasta, împăratul în auzul
feldmareşalului Lacy şi al altor ofiţeri, spuse zâmbind : „Au zis
Papilla, micul rumân, cuminte şi bun soldat au fost, lui nu i s-a
crezut. Acuma facem alt plan, cu oastea de acolo la Feneş să
vină”.
Mult viteazul căpitan Maovăţ comanda la Veteranişe-Hele o
avea şi din Gaură pe Memiş paşa cu şaiche (bărci) pe Dunăre în
sus să treacă, îl oprea. După o vreme, cele o mie şi trei sute de
guri câte se aflau în peşteră flămânzi-seră, nu mai aveau
proviant şi nici muniţion, fântâna din peşteră secă. Ieşind turcii
cu Memiş paşa sus în vârful Petrii, păzeau ca cele de lipsă în
peşteră să nu poată fi aduse. Noroc cu popa Efta Petrovici din
Porecea care împreună cu fiu-su Ioan ce-i paroh în Ogradena,
bucate, carne, sare, făină, brânză, păsui şi muniţion, în câteva
nopţi aduse, slobozindu-se pe mijlocul Dunării. Azi aşa, mâine
aşa, dar turcii aveau puşti lungi, şişane, cu care, de pe cleanţuri
puşcau. Paşa avea cu sine pe Ciosa Mustafa aga care ştia
rumâneşte şi bulgăreşte. Acesta striga : „Căpitane Maovăţ,
predaise, că Memiş paşa vă sloboade”. Iar oberlaitnantul Stoico
Stanoilovici cu alţi feciori i-au fost suduind pre Muhamed,
muierea şi legea. Într-o zi, un artilerist ziua dinlountru ieşind,
fuga jos după apă din Dunăre. Turcii dădeau cu puştile după el şi
artileristul dându-şi jos nădragii le arătă şezutul. Tocmai acolo îl
loviră. Maovăţ scrise gene-ralului graf Bregenvil despre
primejdia în care se află, iar acesta la A Lor maiestat a arătat
situaţia şi slobozenie le-au dat pentru capitulaţie. Maovăţ trimise
pe oberlaitnantul Stanoilovici cu opt tiraliori la Memiş paşa.
Vesel, uitând de suduielile spurcate ale lui Stanoilovici, paşa o
maramă mare cusută cu aur în loc de caftan pe capul lui puse. Şi
oprind trei tiraliori, Chiosa cu Stanoilovici şi încă doi comisari
turci la Maovăţ au venit. Au scris artileria, armele soldaţilor şi
capitulaţia. Rânduindu-se turcii şpalier lung, cu săbiile în mâini
afară i-au aşteptat. Au trecut nemţii urâţi, imoşi, afumaţi,
nepieptenaţi, apoi Maovăţ. Şi pe toţi, turcii până la Sviniţa i-au
petrecut, Chiosa Mustafa poftindu-le cale bună. Înălţatul împărat
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Iosif maiorului Stain Theresien ordin i-a dat şi pe căpitanul
Maovăţ maior îl făcu.
În 28 august veni poruncă de la Wartesleben ca oberşterul
cu ştabul să se întoarcă îndărăt şi să se pună sub ascultarea
grafului Bregenvil. Plecară noaptea, în frunte avant-garda
condusă de Iancu Cociaşu din Rudăria. Pe deasupra Băniei,
Gârbovăţului, la Şopot, prunii erau încărcaţi de roadă dulce.
Satele erau pustii. Militarii prindeau găini, raţe, gâşte, luau
prune. În Dalboşeţ se opriră şi mâncară ceva din traistă. Trecând
apa Bârzului înserară, ieşind sus, către culme, halt noaptea.
Popii Stoica îi dăduseră regiment-tamburu Mitru Nedelcovici şi
capel-maistrul Huboisti găini şi raţe, gâşte tăiate încă la Şopot,
să le care pe cal. Acum noaptea i le luară şi la foc le perpeliră
fără ca să-l îmbie şi pe părinţelul nostru. Ba, ca să fie amarul
mai mare, îi furară şi traista unde avea brânza şi slănina şi-l
lăsară flămând. La miezul nopţii plecară către Stăncilova. În
frunte mergea povestaşul nostru. Fără de veste cineva strigă :
„Halt, wer dort ?”. El : „Gut fraint”. Ajunşi cu bine în lagăr, fură
primiţi de feldmareşalul graf Bregenvil şi de generalul maior
graf Asperman. Fură poftiţi să se aşeze la margine, deasupra
drumului la zece stânjeni. Întreprinzător cum îl ştim, popa Stoica
spuse că se duce pe jos la Sasca, să-şi cumpere bucate.
Oberşterul şi alţi ofiţeri îl urmară dar nu se aleseseră cu nimic.
La câteva zile se mutară să apere Nai Moldova (Boşneagul),
unde două zile fără pâine, fără carne, oberşterul şi ofiţirii postiră.
În timp ce părintele se răsfăţa cu pâine, brânză, slănină, ba chiar
şi papară bună făcea. Milostiv, nu l-a răbdat inima să se
ghiftuiască singur, i-a omenit, cu aşa măsură încât pe foale de
sătui ce erau, stăteau. La 18 august turcii conduşi de Hasan paşa
se pregătiră să intre în Mehadia. Pe drum au întâlnit o sută de
care cu săteni veniţi după poruncă să încarce armata
împărătească între timp retiruită către Feneş. Văzându-i pe turci,
rumânii au lăsat carele şi boii şi au rupt-o la fugă. Turcii după ei.
Pe Ioşca, casapul, l-au fugărit un ceas, puşcăluind după el dar
până la urmă a scăpat nevătămat.
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A lor maiestat Iosef şuguieşte
Răzbelul austro-turc pustia Banatul. Gheneralul Papilla
trimise Befel ca popa Nicolae să se prezinte sub comanda
sa.După ce făcu revizia muştrungului, adică o controlă a stării de
instrucţie a oştirii în Orşova, Tufări, Jupanec şi la căpitanul
Maovăţ, în Peştera Veterani, o organiză de luptă. În Orşova
Veche, scrie povestaşul nostru, aflară două geamii, una o făcură
căsăpie, adică măcelărie, alta era pustie. Pe amândouă batalionul
De Vins le arseră. În Orşova aflară mănăstire nemţească, cu
şindrilă acoperită, cu pivniţă bună, pe care în cincizeci de ani
turcii n-au ars-o, dar spune mustrător popa Stoica, soldaţii noştri
pentru lemne de foc, suindu-se pe acoperiş, în două săptămâni
tot îl arse, iar pe biserica mănăstirii neputându-se sui rămase
acoperişul acesteia nevătămat. Trupa imperială nu fu însă lovită
doar de frigurile iernii care o împinseră la blăstămăţii, ci şi de
foame. Zice popa că de foame rău să văita, iară de băutură
nimica nu aveam. Aşa trecând vremea, A Lor maiestat Iozef de
la Belgrad la Ruşava (Orşova) viind, la Veteranişe-Hale, adică
la Peştera Veterani cu generalii săi se duse cercetă întărituri,
şanţe pe care maiorul Estraiher cheltuise patru mii de florinţi,
lucru care-l supără pe maiestat nespus dar se abţinu să nu-l vadă
trupa lesne de mâniat când era vorba de visteria împărătească şii zise scurt celui vinovat : „Nu trebuia”. În ăst timp, popa
Nicolae văzând multe muieri, negustorese venite să-l vadă pe
împărat, le strânse la un loc, puse pruncii înaintea mumânilor
lor. Se gândi văruţul Nicolae că nu-i strică împăratului să se
bucure de o manifestare spontană de simpatie din partea
supuşilor. Şi ca de obicei simţul diplomaticesc al popii nu dădu
greş. A Lor maiestat zări muierile şi se îndreptă spre ele.
Întâmpinat de popa Nicolae, împăratul îl întrebă dacă ştie
nemţeşte. Răspunsul părinţelului fu pe măsura isteţimii sale ca
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să gâdile plăcut urechile împărăteşti : „Spre slujba maiestăţii
voastre”. Auzind aşa vorbă dulce, A Lor mărire avu poftă de
taifas : „Sunteţi de aici, din Orşova turcească ?” întrebă. Dar
popa Nicolae nu se lăsă : „Orşova împărătească” îl corectă el pe
slăvitul împărat, fiind convins că nu va fi mustrat de această
îndrăzneală. Dar nici A Lor mărire nu se lăsă amăgit de
tămâierea părinţească şi zise : „Fie a cui va fi”. Apoi aducânduşi aminte că este împărat luminat şi peste neamul valahilor, puse
mâna pe capul copiilor şi întrebă cu înţelepciune : „Asta copil ?”
iar mumele răspundeau : „Copil, domnule”, „Asta fată ?” şi
muma : „Fată, domnule”. Mai vru să ştie A Lor mărire dacă mai
bine le-a fost muierilor cu turcii sau cu împărat creştin. Dădură
răspuns pe dată că mai bine cu împăratul creştin. Nu se mai
răbdă popa Nicolae şi se hotărî iar să ia vorba împăratului.
„Înaintea voastră este înalt-sfinţitul împăratul nostru Iozef,
vedeţi-l ! Noi toţi pre Dumnezeu să-l rugăm, să-i dea viaţă şi
sănătate”. Bunul împărat se bucură de iniţiativa popii, râse
fericit şi dezbumbându-şi mindirul îşi arătă pieptul plin de
colăinii. Le făgădui că de acuma bine va fi. „Fiii mei, fiţi
sănătoşi în numele Domnului”, le ură, calul încălecă şi cu
generalii la prânz se duse. Ajungând A lor mărire la Corni l-a
trimis pe oberlaitnant Taşner după preoteasa lui Nicolae. Venind
ea cu sfiiciune, împăratul i-a zis : „Proape, proape”, a mângâiato pe obraz şi întorcându-se către generali a făcut cu ochiul :
„Frumoasă muiere !”. A întrebat-o câţi copii are şi aflând că are un
băiat şi o fată a dorit să ştie câţi ani are băiatul. I s-a răspuns că are
cinci . „De va trăi, eu îl voi lua”, a dat asigurări luminatul împărat,
fără să precizeze dacă îl va lua la oaste, să i se înălbească oasele pe
câmpurile de luptă sau îl va aduce la curte, să se bucure de trai bun.
Mai la urmă continuând s-o baie (s-o mângâie) pe obraz i-a zis :
„Popa ţi-a trimis sănătate. El are la Orşova multe muieri frumoase şi
copii”. Şi dăruindu-i doi galbeni s-a dus la Beligrad, încheie
povestelnicul nostru. Ce nu scrie popa Stoica este cum l-a
întâmpinat preoteasa acasă la întoarcere şi ce părere a avut despre
muierile frumoase şi despre copiii pe care îi avea la Orşova, cum
îi spusese ei slăvitul împărat.
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Moş Curea Pepa îl contrazice
pe împărat
Împăratul Iozef îşi stabili haupt-cvartirul în satul Ilova, la
laitnantul de canton Marco Iovanovici. Gheneral feld-mareşalul
Lacy ceru maiorului Cleber doi strajameşteri buni tâlmaci să-i
trimită. Veniră. Întrebă : – Cum te cheamă ? – Rudolf, de la
Vârşeţ, profesion şnaidăr, răspunse primul. – Dar tu, cum te
cheamă ? – Trăilă Măciucă din Cornereva, zise al doilea,
profesion păcurar. – Rudolf, tu mergi la împăratul, porunci
Lacy, iar tu Trăilă şezi aci, când te voi chema să vii. În ăst timp
mulţi oameni, familii întregi treceau în sus către Sebeş.
Împăratul îi agrăi întrebându-i ce fac turcii. – Pe oamenii vii îi
duc robi, pe cei puşcaţi îi taie, capetele lor le iau, satele le ard,
boi, oi cu păcurari cu tot iau, bucatele le mănâncă, au răspuns
aceia. Grea umilinţă pentru un împărat atât de mare şi de vestit.
S-a aprins în el sămânţa îndârjirii. – Ce va fi viu, eu îndărăt voi
aduce, le promise. Morţii cu Dumnezeu. Eu toate casele,
pagubele voastre le voi plăti La aceste vorbe, moş Curea Pepa
din Domaşnea pe care feciorii lui Nicolae, paroh şi Iancu l-au
aşezat să moară sub trunchiul căzut al unui lemn gros iar ei sau dus cu ceilalţi spre Sebeş, dar moşul s-a sculat şi s-a alăturat
celor ce căscau gura la împărat, a zis : – Nu poate. Înţelegând
vorba rumânească împăratul l-a întrebat : – Ce nu poate ? –
Multe pagube sunt, a răspuns moşul. Nu poate repara nici
cercurile dară vasele. Moşul Curea vorbea în parabole luate din
lumea cunoscută lui. Adică împăratul nu poate repara nici
cercurile în care sunt strânse butoaiele, acoavele, darămite
vasele. Şi de data aceasta luminatul împărat care cunoştea atât
de bine obiceiurile rumânilor, după câte vizite făcuse prin Banat,
a înţeles ironia moşului şi l-a cuprins mânia, însă nu s-a arătat.
Ba, mai mult, a scos câţiva galbeni, i-a miluit pe mai mulţi,
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zicându-le să se ducă la varmeghia Aradului unde vor căpăta
grase despăgubiri.
Pe cât fu de darnic luminatul împărat Iosif, pe atât de grea
soartă avură rumânii la băi, la Mehadia. Aflând turcii o
nemţoane bătrână, oloagă, pe o bârnă capul i-au pus şi l-au tăiat,
apoi au tăiat capul bătrânului Chimvagi. Călări sau pedeştri, cu
câini după ei, turcii toate pădurile, ogaşele, văile cutreierară,
tăiară capetele celor răniţi, le băgară în saci, robiră oameni,
muieri, satele le arseră, pustiindu-le. Rumânii au părăsit boi,
capre, oi, cai, ţoale şi bucate, ba chiar şi şubele din spate,
căutând scăpare în munţi, în peşteri. Pe coastele dealurilor era
plin de cucuruze ce începuseră să se coacă. În ăst timp, sultanul
trimise la oaste ca arme-comandant pe seraschiru Iusuf paşa,
însoţit de episcopul Eremia al grecilor din Vidin. Aflând de
năpasta ce se abătuse asupra satelor din areatul Mehadiei,
almăjenii se vorbiră să meargă la vizir şi la episcop şi să se
predea şi să ceară protecţie. Popa Ilia Câmpeanu parohul din
Prigor, însoţit de câţiva săteni, cu carele încărcate cu unt şi
berbeci la Mehadia s-au dus. Au primit carte la mână, buruntie şi
câte doi turci, sub-başă pentru fiecare sat, judecători, ofiţeri,
chinezi. Întor-cându-se, almăjenii spuseră şi altor sate care le
călcară pe urme.
De cealaltă parte, armata împărătească, oberşterul Hiebel,
oberstlaitnantul Nujan, împreună cu maiorul Rachicevici şi de
bună seamă povestaşul nostru fură la Biserica Albă, apoi trecură
la Zlatiţa unde călugării îi îmbiară cu o holbă de vin. Ofiţerii îi
spuseră părinţelului Nicolae să mai ceară. „Mai dă-ne ”, se
conformă acesta şi mai primiră o holbă. Cu asta înţărcă bălaia.
Nu mai vrură să dea. Plecară, dar popa Nicolae nu fu împăcat cu
cât bău. Reveni cu doi căpitani la mânăstire şi ceru o ploscă de
vin să-i umple. Nu vrură. Popa Nicolae văzu struguri pe masă.
Ceru fără sfială. Dar şi ei se învârtoşară la obraz. „Nu dăm că ne
trăbă şi nouă”. Plecară cu buzele umflate. Veni curier cu
porunca de la împărat de a retirui. Se aşezară în lagăr înaintea
Vârşeţului. Seara episcopul Şacabent cu arhimandritul Moise
Vasilievici veniră la graf Brejenvil comandirendul armatei, îl
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căutară pe povestelnicul nostru şi-l întrebară care-i situaţia
frontului. Le spuse că-i de jale. Părăsiră Vârşeţul în fugă. La
scurtă vreme două regimente de husari, după ce aprinseră toate
magazinele mari, se înşirară pe câmp, prin fâneţe şi dădură foc
la stogurile de grâu netreierat, la sălaşele creştinilor. Alţii pe
uliţele Vârşeţului, cu săbiile scoase din teacă galopau şi strigau :
„ – Fugiţi că ajung turcii ! ”. În această învălmăşeală, popa
Nicolae şi cu reghiments-feldcaplanul, ortacul lui catolic, cu
popa franţişcan Hipolitus Craus şi cu reghiments-feldcaplanul
Theodor Enderici, în reşedinţa episcopului Şacabent au intrat,
l-au chemat pe Sofronie, ce era cliucear, adică omul răspunzător
de chei, şi i-au poruncit : „ – Sofronie, vin bun, cel mai bun, mai
bătrân, aici, acum, adu !” Băură o vadră, apoi alta. Începură să-l
cânte, să-l laude. Popa Nicolae îl chemă afară pe Sofronie şi-i
ceru să-i dea în ploscă. Sofronie îl pofti să-l urmeze în pivniţă.
Când văzu atâta mândreţe de butoaie, pe Nicolae al noastru îl
apucă plânsul gândindu-se la ce-o să le facă turcii. „Unde ţi-e
vermetu ?” întrebă. „Iată”, răspunse Sofronie. „Dă-mi să te
pomenesc”. Îi dădu. Apoi ceru şi pruneică de Srem. Intră iar
înlăuntru şi continuară să bea şi să facă larmă. Se înseră. Când
ieşiră, caii li se păru că au crescut mai înalţi decât îi ştiau ei.
Cercară să încalece şi căzură când într-o parte, când în alta. Îi
ajută Sofronie. Călăriră prin Vârşeţ căutându-şi armata.
D-aficea, că n-o găsiră. Descălecară, poate o vor găsi mai bine
aşa. Când să încalece din nou, caii li se părură iar crescuţi, parcă
erau asiatici, anatolieni. După un ceas reuşiră, ajutându-se unul
pe celălalt, să încalece. Ieşiră spre Sredişte. „Halt ! Wer da ?”
Spuseră şi intrară în lagăr, culcându-se într-un car mai lăturalnic.
Plecară mâine zi către Fizeş unde se îmbătară din nou.
Comandirendul gheneral graf Bregenvil striga : „Oberst de
Valahiliriş-regiment, în numele a trei mii de draci plecaţi
odată !” Oberşterul Hiebel era la locul lui, dar pe caplanul Stoica
doi popi cu vin îl petreceau. Oberşterul ceru plosca cu răchie şi
bău. Comandirendul, în numele dracilor şi mai tare îi ruşină.
Bagseama că şi avea pe cine !
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Cărările întortocheate ale războiului îl purtară pe feldcaplanul Stoica la Temeşvar. Scrise Nataliei, dulcea lui soaţă, să
vină cu soră-sa Versavia. Le arătă cetatea ,le duse la şcoala unde
a învăţat slovă rumânească şi sârbească, taina slujbei popeşti. în
biserică văzu buţi cu făină. Când ieşi se întâlni cu episcopul
Cristovici de la Macova. Feld-caplanul Stoica se închină şi-i
sărută mâna, drept care episcopul zise pe sârbeşte : „Futu-le
muma şvăbească, în biserici au descărcat !”. Preoteasa Nataliţa
pofti prin bolte (adică prin niscaiva magazine ) a o duce. Feldcaplanul Stoica, preaiubitorul ei soţ le duse, pe ea şi pe
Versavia, pe uliţa jidovilor, unde erau numai ţoale vechi,
putrede, rupte. Nu le plăcură, scrie părinţelul cu răutăcioasă
satis-facţie. De aici le duse într-un birt ce se chema „La bou”,
unde ceru vin şi croafne. Ele se arătară ruşinoase, nefiind dodate
(obişnuite) cu aşa localuri luxoase. Seara, împreună cu alţi
doisprezece ofiţeri, printre care şi adjutantul, se aşezară la
petrec. Băură un buriu de doisprezece litri de vin adus de
preoteasă de acasă. Mai aduseră şi comesenii încă. Pe măsură ce
beau, se prăvăleau pe jos şi acolo adormeau. După miezul nopţii
se strigă „deşteptarea !”. Veni ordin de marş. Care marş nu se
ştiu unde duce. Ba la Vasiova, ba la Oraviţa, la Potoc, către
Sasca.
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La podul Erdăşiţii feld-caplanul scapă de la moarte
şapte turci tineri
Era început de august. Noaptea se petrecea cu ziua. Dădea o
rumejină de ploaie. Abia scoaseră canoanele cu muniţia sus în
vârful muntelui. Cătând îndărăt povestaşul nostru văzu artileria
înşiruită, steagurile flăcărind, adică unduindu-se, ca nişte flăcări,
puştile strălucind, cavaleria cu săbiile lucind, toţi în ordine de
bătaie mergând. Aici părintele Nicolae îşi probeşte sprinteneala
condeiului. Mai că s-ar încumeta să se măsoare cu taica Homer.
Cele două armate îşi încleştează forţele : turcii de la Ulici înainte
în gebere ieşiră şi cu husarii fraicorii laitnantului Răduţ Sărăcin
cu pistoalele se pocăluiau. Apoi fugiră la tunurile lor şi
începură să dea cu ele în oastea austriacă. Feld-caplanul Stoica
care mai an se lăuda că ţine în loc miezul oştirii turceşti cu
pistoalele sale, când văzu cum trec boambele pe deasupra
capului său, se gândi să şi-l pună la adăpost, căutând un loc ferit.
Văzând corajul caplanului, gheneralul Vecei se întoarse către
feldmarşalul Clerfait şi râseră amândoi de prudenţa popii. Apoi
îi ceru ciutura cu vin ca să bea. Veniră şi alţi ştabs-ofiţiri ca să
cinstească cu caplanul nostru până vor trece boambele iar inima
sfinţiei sale se va reîntoarce la locul ei. După vreo zece zile de
bătaie dar şi, după cum văzurăţi, de udătură, se umplură
dealurile Mehadiei de cătane turceşti. Către ceasurile unsprezece
coborâră de pe dealuri, jos în drumul mare, arnăuţi cu paşii de la
Adrianopol, Sofia, Ruştiuc, de la Dii şi alţii şi în fugă
voinicească un fârtai de ceas alergară către oastea împărătească.
Cei din spatele lor care săpau la şanţuri strigau ca să-i
încurajeze : Alah, Alah. Se ivi o mare problemă. Bateria cea
mare împărătească nu bătea unde trebuie, ci cam prea sus. Şi
mai era o problemă, bombarda bateriei împărăteşti nu răsuna
atât de tare precum chiotele musulmanilor : „Ala, vala, aferim”
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(bagseama părinţelul şuguieşte !). Că (iertaţi ! scăparea îi
aparţine condeiului părinţesc) când fulgera din bateria noastră,
ei ţentrumu, di pi foale „Ala” chiotea de răspuns, scrie Nicolae
Stoica. De parcă ar fi fost la o întrecere, la un turnir şi nu la
război. Iată un turc deli cu hatu (armăsarul) bidiviu galopă pe
drumul mare până sub poala dealului Omir. Sta pe cal şi puşca
în sus spre trăgătorii imperiali, care păzindu-şi capetele vreo
două sute de împuşcături sloboziră în deşert. Turcii spectatori la
asemenea ispravă strigau : „Ala vala”, de răsuna valea. Când
trăgătorii împărăteşti nu fură atenţi, turcul ca fulgerul la ai săi
scăpă. Unde credeţi că se afla în acest răstimp caplanul nostru ?
Dânsul şedea sus pe coastă, deasupra bateriei mari, într-o vie
nelucrată şi mânca boabe de struguri împopistraţi. Venind alte
boambe, urâte, vântu-roase şi căzând nu prea departe de el, băgă
mâna în gaura făcută cercând să vadă dacă-i caldă. Dar nu dădu
de boambă că se afundase prea adânc. Dându-şi seama ce i s-ar
fi întâmplat dacă ghiuleaua ar fi căzut pe el, feld-caplanul o
rupse la fugă călare. După alte ceasuri de bătaie, văzând că n-au
cum să biruie cătanele împărăteşti, turcii dădură dosul petrecuţi
cu muzica trâmbiţelor. Căpitanul Andrei Mezici cu compania
Bozoviciului văzând cum sunt petrecuţi turcaleţii, de pe deal, el
şi compania începură a striga : „Vivat Iosif împărat şi gheneralu
Clerfe !” Strigarea era aşa de mare încât răsunau şi valea şi
dealul. Începu vânătoarea turcilor rămaşi pe dealul Omir, prin
munţi. Până şi sătenii cu boate, la urc (vânătoare) porneau,
purecau dealuri, văi, păduri, după turci, pe unii îi puşcau sau îi
omorau cu boatele, pe alţii îi aduceau jos. Părăsind lagărul de la
Mehadia, feld-caplanul Stoica, împreună cu crâsnicul, numără
peste trei sute şaizeci de leşuri turceşti, în afara celor îngropaţi
sau lăpădaţi pe râu. Văzu un turc bătrân, fără arme şi puşcat în
foale. I se făcu milă, dar n-apucă să facă nimic că apăru un
caporal călare, îl dezbrăcă pe turc de haine, îi luă nişte parale.
Veniră şi doi mehedinţeni care-l căsăpiră. Geaba rugăminţile
feld-caplanului. Nu-l iertară. Mai jos, la podul Erdăşiţii,
laitnantul Efta Stoicovici escorta şapte turci tineri. Îi spuse popii
Nicolae că are poruncă să-i omoare. Feld-caplanul îi zise
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laitnantului că ştie rumâneşte şi sârbeşte şi-l rugă să nu-i omoare
pe turci. Văzând că sârbul stă la îndoială părintele recurse la un
mic şantaj sentimental : „Ştii, astă iarnă, în Bozovici, din ce
boală Dumnezeu te ridică ? Dă-le viaţă, că acu poţi a le da”. Şi-l
înduplecă.
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Iusif Paşa, spaima paşilor
hoţi şi criminali
Cetitorul să-şi aducă aminte că sultanul din Ţarigrad trimise
aicea ca arme-comandant pe seraschirul Iusuf paşa şi pe
episcopul Eremia al grecilor din Vidin, ca să îmbuneze pe
creştini. Iusuf paşa, după ce primi ploconul almăjenilor se arătă
cu multă milostivire faţă de săteni. Acuma, după ce prădă, aşa ca
să nu-şi piardă îndemânarea, treisprezece sate din Almăj, pe alte
opt cu subbaşi şi cu chinezi în frunte le duse la Orşova la lucru.
Porunci să li se dea bani şi trei piţi pe zi. Deasupra, la săpatul
şanţurilor cu palisade puse alţi lucrători rumâni în frunte cu
bătrânul paroh Gheorghe Mirulescu pe care-l numi şanţ-caporal
cu simbrie. Topgii-paşi trimişi prin sate se întorceau cu lapte,
ouă, unt, găini, toate cumpărate. „Aferim papaz !” zicea Iusuf
paşa, înfulecând cu mare poftă. Plecând Iusuf paşa să viziteze
Logojul şi Sebeşul şi neaflând aşa cum se aştepta oaste turcească
încartiruită în lagăr, ci împrăştiată prin sate, după ciubuc, în
Slatina pe un paşă îl tăie, apoi urmându-şi drumul cu episcopul
Eremia şi cu preoţii din Bozovici şi din alte sate, a puşcat un alt
paşă şi l-a lăsat hrană câinilor pentru că n-a reuşit să cucerească
Lugojul. Văzând turcii că Iusuf nu glumeşte, că ce aduceau ei :
vaci, boi, oamenilor ce lucrează la poduri şi la şanţuri de
pomană le dă, taie oile, împarte carnea, se hotărâră să ducă peste
munte, în Valahia, prada. Sătenii din Bogâltin aflară de planul
turcilor, îi sprijoni în locuri grele, înguste, le luară o mie două
sute de oi, apoi venindu-le mulţi turci asupră-le s-au dus şi s-au
închinat episcopului şi lui Iusuf paşa. Chiosa Mustafa aga cu
Laz Memiş paşa toată Clisura au prădat-o. Mulţi turci au trecut
apa, căutând scăparea de mânia lui Iusuf paşa dincolo de
Dunăre. Chiar şi Laz Memiş paşa a trecut la Belgrad şi de acolo
s-a dus acasă. Iusuf paşa, aflat la Bozovici porunci armatei sale
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ca nici o cazarmă să nu se mai ardă, fie ea a turcilor sau a
austriecilor. Într-o zi se întâmplă ca feld-caplanul Stoica să nu
poată trece pe drumul mare de mulţimea cătanelor, astfel că o
apucă peste deal. În drum dădu de un cort mare, turcesc pe care
ar fi poftit să-l aibă dar se temu auzind în crâng turcii
pocăluindu-se cu imperialii. Văzându-şi de cale întâlni fraicori
ce târau după ei un turc numai în izmene, căruia îi trăseseră
cămaşa peste cap şi-l legaseră de picioare. Feld-caplanul Stoica
se umplu de milă şi nemaiputând suporta le zise : – Au n-aveţi
lege, suflet şi moarte ? Au nu vi s-a spus că cine îi duce vii
capătă colaină ? Dezlegaţi-i picioarele şi duceţi-l la ceilalţi. Vă
dau cinci holbe de vin. Cum le spuse, aşa făcură şi cinci holbe
de vin căpătară de la popa Nicolae. În ziua următoare, părinţelul
nostru, împreună cu crâsnicul, hotărâră să plece în cătarea de şei
turceşti. Intrară în cimitirul unde prinşii erau păziţi de
muşchetarii împărăteşti. Unul din turci îi strigă : „Popo, ai pită
să ne dai, au mălai, că de trei zile n-am mâncat ?”.Se apropie de
ei şi fu recunoscut de turcii pe care la podul Erdăşiţii îi scăpase
din mâna şiţarilor. Se aruncară la picioarele lui, sărutându-i
încălţările, mâinile şi picioarele. Văzând asemenea panaramă,
soldaţii împărăteşti se mirară. Într-un glas turcii îl rugară să le
dea pâine. Scoase din desagi provizia personală de cincisprezece
profonţi, mai împru-mută de la căpitani încă 40, făcu rost şi de
nişte sare. Apoi, de la oberlaitnantul companiei care-i păzea pe
turci ceru un vas cu apă. Mărinimos, acesta îi dădu două
căldări. Turcii i se închinau, îi sărutau papucii. Fu bucuros
părintele de faptă bună, dar nu atât de bucuros încât să uite că
şei turceşti nu găsiră şi se întoarse cu mâna goală.
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Şapte cătane înviate din morţi
cu răchie
Noiembrie. Ger peste fire de mare. Auzind că dulcea lui
soaţă, Nataliţa, cu nevasta reghiment-adjutantului de la Lugoj la
Mehadia au venit, ceru slobozenie de la oberşter s-o vadă. Plecă
însoţit de crâsnic, călărind pe cai buni. Drumul spart de
canoanele mari era îngheţat bocnă, neaua era spulberată de
vântul rece ce îi pătrundea până la os. Trecură podul Topleţului,
grăbindu-se să nu-i prindă noaptea pe cale. La dealul Ceaplii
aflară doi muşchetari prăvăliţi în drum, albiţi de neauă. Le strigă
să se scoale, îi vrăvi cu vorba, ameninţându-i cu bătaia, îi
împunse cu boata, dar degeaba, nu se mişcară. Abia de pricepu
că sunt îngheţaţi, morţi. Dădură bici cailor ca să nu-i cuprindă
gerul mare. La Balta Bâlbii găsi trei cătane căzute în drum. Îi
lovi cu bâtul, poruncindu-le să se scoale. Când văzu că mişcă le
oferi din ploscă răchie. Băură şi înviară. Îi urcă pe calul
crâsnicului iar pe acesta îl lăsă pedestru. În apropiere de
Mehadia, la Ogaşul Bocicăreştilor, în apă, văzu o carâtă la care
erau înhămaţi doi cai mari. Cociaşul era în şea. Îşi făcu planuri
bune, să-i urce în ea pe soldaţii îngheţaţi iar pe crâstnic să-l
scutească de caznă. Strigă cociaşului să mâne cocia la drum dar
nu primi nici un răspuns. Înţelese că şi acesta trecuse celălalt
ogaş, în lumea fără dor şi suspinare. Plecară mai departe. Nu
merseră mult şi găsiră în drum altă cătană prăvălită. Îl înviară şi
pe acesta cu răchie, apoi nu peste multă vreme găsiră alţi trei, şi
aşa cu şapte inşi în Mehadia intră. Află preoteasa cu pruncul în
braţe şi pe adjutantiţa. Ceru albia, scăldătoarea pruncului, o
umplu cu apă rece şi porunci cătanelor să-şi bage picioarele
îngheţate. Apoi făcu un foc de înroşi cuptorul şi începu să
dogorescă aerul din odaie. După ce-i doftori îi pofti la cină.
Bucuros că preoteasa venise să-l vadă şi-i adusese copilul şi un
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fârtai de acov de vin bun, de la Lugoj, popa se veseli, începu a
cânta nemţeşte şi-i tot îmbia pe soldaţi să cinstească şi ei.
Dezlegându-li-se limba degeraţii îi spuseră cum au fost aruncaţi
din care, jos, în drum, patru nemţi şi trei unguri, de către
camarazii lor de arme. Popa Nicolae cugetă la câinoşenia omului
faţă de semenul său, la deasa încălcare a poruncii dumnezeieşti
care spune să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Când
vinul se isprăvi, culcă cătanele degerate pe unde putu, chiar şi
sub pat, iar dimineaţa, după ce le porunci să-şi coase
încălţămintea, îi trimise la batalioanele lor.Ce fu mai departe şi
cât se bucură de întâlnirea cu frumoasa lui soţie, povestelnicul
nu ne spune.
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Comandirendului graf Wartesleben îi place
carnea de urs tânăr
Cât fu iarna de lungă, bătaia nu conteni. Într-o zi popa Ion
Popovici al Jupalnicului, peste munţi, în opinci, de la Rudăria
veni la bordeiul în care se aciuiase feld-caplanul Stoica. Îi
povesti că tot Jupalnicul, plaţul caselor era pădure, lobodă şi ştir,
pălămidă, scăieţi, boz mare cât omul. Nici măcar locul unde
fusese casa sa nu l-a recunoscut. Popa Ion conăci câteva zile în
bordeiul feld-caplanului. În vremea aceasta se zvoni că feldcaplanul va fi chemat la Vârşeţ, ca să fie făcut protopop. Mai
primi apoi vorbă că negustorul Gheorghe Popa Nicolau
Mămăligaşu îi oferă plaţ de casă la Ruşava (Orşova), casă bună
să-i facă cerându-i pentru aceasta două sute de florinţi. Popa Ion
îi spuse că deşi ar vrea şi el paroh la Ruşava să fie, ştie că nu va
căpăta parohia înaintea lui, dar chiar pierzând el îl sfătuieşte să
se hotărască pentru Ruşava, că-i mai bine paroh la Ruşava decât
protopop la Vârşeţ. Cu molcomeli, popa Ion îi vându feldcaplanului bâtu, podcapia, pălăria faină de paroh. Le plăti
regeşte, gândindu-se cum îi va sta la Ruşava, cât de fălos va fi.
Ba chiar vru să dea cei două sute de florinţi negustorului ca să-i
zidească o casă. Dar văzând cum se apără turcii în Cozia şi
gândindu-se că ar putea veni iar oaste mare şi că s-ar putea să-i
ardă casa din Orşova, nu dădu banii. Rămase cu podcapia, cu
bâtul şi cu pălăria cumpărată de la popa Ion. Se întâmplă că veni
de la Lugoj comandirendul graf Wartenleben şi-şi stabili hauptcvartirul aci. Întrucât comandirendului îi plăcea carnea de urs
tânăr, Maovăţ, maiorul pe care mumele de turci îl blestemau şi
în somn, îi aducea pui de urs de peste Dunăre şi Wartesleben se
ospăta mulţumit. Feld-caplanul se socoti că nu strică să aibă de
partea lui şi bunăvoinţa comandirendului graf Wartesleben.
Ştiind că jămiştele de la Lugoj fie se păienjeneau, fie nu
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ajungeau deloc, se prezentă la comandirend şi-i propuse să-i dea
făină iar preoteasa îi va face câte o pâine şi câte o azimă pe zi.
Wartesleben acceptă bucuros şi împărţea azima după prânz, în
felioare, şi zicea : „De la frumoasa preoteasă”. Gustând azima
din mâna frumoasei preotese Nataliţa, bătrânul general
Auersperg pofti să i se facă şi lui. Astfel că feld-caplanul Stoica
ajunse pe mâna Nataliţei la mare cinste. Numai că acelaşi
general nu stătu pe gănduri şi îi luă părinţelului bordeiul iar
după un timp nu-i fu cu sfială să i-o ceară şi pe frumoasa
Nataliţa. Povestaşul nostru nu spune dacă o ceruse provizoriu
sau de tot. Atâta doar că fiind ei pregătiţi să treacă Dunărea,
Nataliţa îşi încărcă cocia şi se duse la Mehadia.
Iarna păru să se sfârşească. Nopţile se mai miciculară iar
zilele se lungiră. În cvartir ofiţerii în cărţi îşi petreceau, bând
răchie. Îl celuiră şi pe feld-caplanul Stoica să probească la joc.
Pierdu peste trei sute de florinţi şi se lecui. Muri A Lor Maiestat
Iosef şi multă jale fu în toată oştirea.
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Iubirea de frate îl pune la grea încercare pe
protopresviterul Nicolae
Când popa Nicolae răspunse acuzaţiilor prea sfinţiei sale
epicopul Vârşeţului, îi zisese că poate fi socotit fratele său mai
mic mai bun pentru a fi făcut protă, căci se însurase mai bine,
dară tot el, Nicolae îi este învăţătorul. Ceea ce vroia să însemne
că dreptul la protopopie îi revine în primul rând lui şi mai apoi
fratelui mai mic. Dar hotărârea episcopului fu altfel. Căpătând
poruncă să se prezinte la Vârşeţ, în calitate de administrator al
naţionalnicelor şcoale, îl află pe frate-su Gheorghe .Gurile rele
n-avură ce face şi-i şoptiră că cel mic fiind cu episcopul în
grădină cercă să-i dea o sută de galbeni, dar prea sfinţia sa nu-i
primise. Cum se făcuse de amiază şi popa Nicolae îmbunase în
două locuri că se va duce la prânz, se hotărî în cele din urmă să
descalece la casa maiorului Rachicevici pe la ceasurile două.
Aflând că aici e şi episcopul la prânz, într-altă sobă intră. Dar
mai rău făcu, întrucât cei doi feciori ai maiorului, fenricii
(stegarii) Iosif şi Paia săriră de la masă şi alergară să-l vadă,
apoi şi măistoriţa cu feciorul cel mic. Episcopul întrebă mirat :
„Ce-i ?” Ea spuse că a venit popa Nicolae. Răspunsul îi căzu
greu prea sfinţiei sale. „Eu credeam că-i vreun gheneral ” zise
cu otravă în glas. Maiorul răspunse că-i vrednic de cinste popa
Nicolae şi se ridică şi el mergând să-l vadă. Cinstitul obraz al
episcopului s-a înegurat de tot. Când episcopul se sculă să plece
la înmormântarea oberşterului Nemeşi lovit de şlog, părinţelul se
sculă şi el să-i sărute mâna. „Au n-a putut asta făr de tine a fi ?”
îl întrebă cu obidă prea sfântul, referindu-se la înmormântare dar
ţintind la zeloasa primire pe care i-o făcuseră gazdele. „Au
putut, răspunse pricinaş popa, însă aşa bun comandant, patron,
l-am avut, cu carele multe veselii am petrecut şi astăzi vreau a-l
petrece pe ultimul drum.” Episcopul înghiţi şi acest răspuns. În
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cincispre-zece octombrie primi popa Nicolae poruncă la
adunarea consistorie a se prezenta. Nicolae gândea să ceară
parohia Orşovei, mai cu seamă că îşi cumpărase bât, potcapie,
pălărie faină, după cum trag nădejde să vă amintiţi, ba era cât pe
aci să-şi facă şi casă, prostit de popa Ion. Şi venind cu fratele
Gheorghe, la treptele mari, sub icoana laitnantului Milco, pe
scaun şedea, aşteptând. Ieşi un preot de la consistorie şi frate-su
zise : – Parohul Ruşavei Nicolae. Îşi mută gândul de la parohia
Orşovei. Apoi îl chemară pe fratele mai mic. Ieşi vesel. Popa
Nicolae îi zise cu strângere de inimă, să-i fie de bine. După
această urare pe care o simţi cu grea pizmă, popa Gheorghe îi
destăinui că se hotărâse ca el în Sebeş să fie paroh iară Nicolae
în Mehadia. Mâine zi, episcopul cu şase preoţi întâi pe popa
Nicolae îl îngenunche pentru Mehadia, apoi pe popa Gheorghe.
Necazul cel mare fu răguşeala care-i cuprinsese pe amândoi
fraţii cât nimenea nu înţelegea ce ziceau. Se miră tare
povestelnicul nostru de aşa întâm-plare din ce se putea trage. El
alergase spre Biserica Albă, poate de acolo răguşeala ori poate
de niscaiva vin fusese pricinuită. Cât îl privea pe frate-su, acesta
nu avea nici o pricină. Dar, mai ştii ?
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Gheneral-comanda l-a ales pe popa Stoica să conducă
Naţionalnicile şcoale din tot reghimentul
Fiind de oberşterul şi de maiori la Biserica Albă, la ospăţ
chemat, feld-caplanul se duse prin tărimea gerului. Se ţinură
petreceri când la unul când la altul. Ei toţi insistară să se ducă la
Vârşeţ şi să se prezinte episcopului pentru a-l face protopop,
întrucât le-a promis, le-a îmbunat, zice povestaşul. Îi ascultă şi
se duse. Episcopul îl întrebă dacă numai pentru gratulaţia s-a
prezentat. Fire diplomaticească, aşa cum îl ştim, Nicolae îl
învălui pe episcop într-o vorbă dulce, fără să bănuiască ceea ce
îl aştepta. Şi-i zise preasfinţia sa : că s-a lăudat că gheneralii,
reghimentul pe el protopop îl fac, că el până astăzi nici singhilie
nu are şi deşi episcopul i-a scris să se prezinte nu l-a ascultat, că
vorbind ceva nemţeşte mare filosof se crede, că muierea lui la
Sebeş fiind pentru vreo ruptură de casă arsă s-a lăudat că-i
protopopiţă în Sebeş. În timp ce episcopul îl judeca, popa
Nicolae se gândea că-i face morală lupul mielului. Se apără că el
nu-i lăudăros, dar poate că niscaiva domni proşti vor fi vorbit, că
de singhilie nu i s-a spus nici o vorbă, că o are acasă de la
răposatul episcop, că el nemţeşte cu sărăcie puţin a învăţat şi nu
se poate mări cu ea că-i slab, că preoteasa s-a dus la Sebeş
pentru proţesul casei părinteşti şi că văzând-o prota Lugojului la
biserică la vecernie, la cină a oprit-o, iar dimineaţa căpitanul
Şmit la fruştiuc a dus-o, acolo viind după ea cantons-capitanul
Rodiţchi la prânz la el au poftit-o. Ducându-se la conac, Nataliţa
află pe maiorul Petru Duca care o pofti şi el la prânz. Geaba îi
spuse de făgăduiala dată lui Rodiţchi. Duca zise că nu-i pasă de
nici o făgăduială şi-şi jură că nu va mai pune piciorul în casa
popii Stoica dacă preoteasa nu-l va însoţi la prânz. Auzind
Rodiţchi şi Şmit că preoteasa va merge la prânz cu Duca, se
înţeleseră să o aştepte până va pleca cu maiorul şi să-i urmeze la
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birt. Prota Lugojului află de necazul pe care-l pricinuise
Nataliţa, fără voia ei, între bărbaţii tari ai Sebeşului. După
liturghie, prota făcu multe molitve. Preoteasa cu muierile se
rugau îngenunchiate. Maiorul şi cei doi căpitani o aşteptau.
Prota lungea slujba, văzându-i. Trecuse ameazul. Negustoresele
Călara, Stanca îi ziseră : „Scoală-te fa, du te că-i păcat de te
aşteaptă tineri, aşa frumos îmbrăcaţi”. Se sculă şi ieşi. Maiorul
Duca a luat-o de mână şi le-a zis căpitanilor : „Prânz bun”. Dar
ei nu se lăsară. Îi urmară la birt. Aici aflară, spre mirarea lui
Duca, scaunele şi taierile (farfuriile) puse. „Dacă ne-ai luat
gostul, ziseră ei, şi noi am venit”. Se veseliră toţi patru. După
prânz nici prota Lugojului nu se putu abţine şi veni şi el. „Voi
doi, le spuse prota preotesei şi maiorului Duca, aveţi ceva între
voi ?”. Duca a răspuns : „De douăzeci de ani sunt cu popa
Stoica cunoscut şi de zece cu preoteasa Nataliţa. Eu ca laitnant,
căpitan şi acum maior de atâtea ori la ea am prânzit, dar eu pe ea
prima dată astăzi la prânz am poftit-o”. Şi aşa scăpă preoteasa
Nataliţa cu faţa curată iar popa Nicolae se spălă de învinuirea
episcopului din Vârşeţ.
În luna mai, episcopul şi arhimandritul veniră la Biserica
Albă. Îi trimiseră scrisoare popii Nicolae să se prezinte grabnic
cu singhilia la Vârşeţ. Din Corni, dimineaţa, călare plecă şi până
la zece seara în Vârşeţ a ajuns. Dimineaţa asistă la tunderea unui
preot din Marghita. Apoi, fu chemat în sala mare unde erau nişte
domni ungureşti. Înaintea lor episcopul îi citi scrisoarea generalcomandei că iliriceasca canţelarie din Beci l-a ales ca în bună
stare să pună naţionalnicile şcoli din tot reghimentul, acuma
părăsite. „Auzişi ?” întrebă episcopul. „Auzii, răspunse.
Gheneral-comanda prin reghiment mie drept mi-au trimis cartea,
eu însă am răspuns că fără slobozenia episcopului meu, nu pot
primi, ci să mă ceară de la Prea Sfinţia Ta”, nu se putu abţine să
se ocoşească. Episcopul înghiţi greu ocoşenia popii. „N-am ştiut
că şi tu cu gheneral-comanda corespondenţii ai, îl şficui subţire.
Deci vei merge cu ofiţerii tăi cât mai curând toate le vei rândui
bine, ca să înceapă iară şcoala, după care eu cu tine altă slujbă
am.”
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Ce află directorul naţionalnicilor şcoale în regimentul de graniţă
valaho-ilir ? „Umblam într-acestea, unde aflam bisericile arse
ziceam să-şi facă o casă de rugăciune şi stam de-a se apuca. Apoi
primind protopresviteratul, aleargă prin sate, biserici a-şi face. Cărţi
bisericeşti şi şcoleşti nu-s, de şcoale căpăta, bisericeşti nu-s. Creştinii
de la Sviniţa toate satele, pe la Mehadia, Iablaniţa, Petnic, Corni,
Cornereva, Teregova, cinci ani fără liturgie, ce nu văzuseră cărţi
bisericeşti şi de la Blaj, din Ardeal, multe cumpărau. Şi începură
biserici, colibe de nuiele a-şi face, cu fân, paie, a le acoperi şi a sluji.
Preoţilor făcui protocoale matriculare de botezaţi, cununii şi de
răposaţi, formulare dădui, apoi şi de ţirculare părotocoale adusei
şi le împărţii şi conscripţii formă a face dădui, pentru robiţii,
unde, la cine anume cerui pe cei scăpaţi să întrebe şi să ni-i
scrie.” Războiul se sfârşise. „Oamenii nu numai cei ce fuseseră
prinşi şi scăpaseră, ci şi cei ce fugiseră prin păduri în sus şi
căpătaseră milă împărătească, care turcilor nu numai vitele mari
şi mărunte le lăsaseră, ci şi ţoalele din spate” timp de doi ani
altora pe mâncare le lucrau. Acuma adunându-se de prin
pustietăţi acasă, nu mai recunoscură nici locul caselor, foamea
şi-o stâmpărau cu poame şi mere pădureţe. De se întâmpla vreun
mort, n-afla sape de a-l îngropa. Pomene, praznice şi nunţile de
tot încetaseră. Sape, securi făceau, ceva cucuruz puţin, cu sape
puneau, mulţi sămânţuri (seminţe) nu aveau, boi de arat nu erau.
Iară milostiva împărăţie rândui şi porunci boi şi vaci, cai, apoi şi
bani şi grăunţe, bucate, prin sate a le împărţi.(…) Adunându-se şi
ţigani, începură a face şi cosoare, vinei (viile) începură a le tăia, a le
îndrepta, să ajuta. Unele sate căpătară câte patru-cinci perechi de
boi, câte doi-trei cai… însă mulţi lupi îi mâncau… Nu e câine, nu
sunt mâţe, nu e porc, nu e vacă, nici viţel. Feciorii mari, ce fugiseră
din Almăj veniseră, locul satului sau al căşii n-au cunoscut, oauă de
găină n-au mai văzut. În loc de a auzi cocoşi cântând, auziau lupi
urlând. Şi nu numai că pe copiii de cinci şase ani, de la un bordei
până la altul, prin dudău (bugeac) mare, pădure, mumânile îi
pierdeau, ci şi bou, cal, nu se vedeau.” Cu ajutorul milostiv de la
împărăţie, mâncând poame pădureţe, ştir şi lobodă, rumânii careşi făcură bordeie în pământ, reuşiră să ia viaţa de la capăt.
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La prima slujbă de praznic,
patru colaci urâţi
Fu vremea ca povestaşul nostru să-şi pună pirostiile pe cap.
La Carloviţ mitropolitul glumea pe seama viitorului tânăr
însurăţel Nicolae Stoica, fiul popii Athanasie Stoica din
Mehadia. Înainte să pornească la drum, mitropolitul îi dete un
ches (o trăistuţă) pentru însurământ, un altul pentru drum şi un
galben mare pe care mireasa să-l poarte la gât. Totodată tânărul
însurăţel ducea cu sine promisunea că va obţine preoţia la
Globurău. Drumeţul nostru se opri la Vârşeţ, unde episcopul îi
dori noroc la însurătoare. Petrecu Crăciunul acasă alături de
părinţi, de fraţi şi soră. În două săptămâni se însură. Trecu
vremea fără ca să se arate cumva împlinirea visului preoţiei. De
Paşti, venind episcopul la Caransebeş, se duse să ceară
desclinire şi-i spuse că oberşterul a pârât că biserica din
Globurău fără de slobozenie a fost făcută. Plecă negru de
supărare. În iunie aflând că oberşteru Hiebel este la băni se arătă
acestuia suferind înfruntări că nu este ofiţir, că se scuturase de
această plăcută îndatorire, ba chiar şi pe frate-su îl luase de minţi
trăgându-l spre preoţie. Se apără cum putu, dar oberşterul îi zise
că-l face mintenaş strajameşter în Mehadia apoi ofiţir. Nicolae
căută înfricoşat un alt motiv ca să se lepede de cătănie şi-i zise
că este însurat. Se despărţiră cu promisiunea că-i va scrie
oberşterului. În toamnă, aflând că la Bozovici se zideşte şcoală
normală nemţească îi scrise baronului Papilla la Biserica Albă
cu rugămintea să-l pună normal-lehrer. Papilla primi să-l
propună comenduirii pentru postul cu pricina cu toate că după
pofta sa mai bine ar fi acceptat Nicolae Stoica să fie feldwebel,
adică plutonier, apoi ofiţir. Aflat din nou la strâmtoare,
povestaşul nostru învocă drept scuză pentru refuzul său de a fi
feldwebel statura sa mică. „Dar eu cât sunt ? răspunse Papilla. Şi
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am fost căpitan la grenadiri cărora într-o baltă apa nasul le
astupa şi în gură le intra şi aşa am trecut.” La propunerea lui
Papilla veni răspuns că de va lua credinţa papistăşească va putea
fi normal-lehrer, de nu, nu. Întorcându-se acasă, cu buza
umflată, Nicolae îi zise nevestei :
– Eu ce am cătat n-am căpătat. Acuma tu sapa pe umăr şi
traista cu oala, eu cu secure şi săponi, să săpăm şi viţă să
împlântăm, să avem o vinie(vie).
După cum se laudă Nicolae al nostru în două luni şi-a plantat
via numai cu mălai, coleşă şi sare, iar în oală apă, cu urzici,
melci fierbeau şi mâncau, ţoalele lui şi ale muierii se rupeau prin
spini şi mărăcini. Auzind că Papilla era la băi la Mehadia,
Nicolae alergă iară să-l roage de slujbă. Papilla îi dădu acelaşi
răspuns : feldwebel. Văzând că nu-i chip să găsească o slujbă
după pofta inimii şi priceperea minţii, Nicolae se duse dascăl la
Corni cu şaizeci florinţi pe an şi cucuruz, seu, brânză, porc şi
lemne de foc. În iulie, episcopul veni de la Vârşeţ la băi la
Mehadia. Îl chemă grabnic pe prospătul dascăl de la Corni şi-l
întrebă cumu-i. Zise că-i bine. Apoi episcopul trimise după
bătrânul paroh din Corni .
– Unde ţi-e feciorul, preotul ? îl ispiti.
Răspunse că popa Nicola în ţară (adică peste munţi, în
Valahia) a fugit.
– Bine a făcut, a încuvinţat episcopul în doi peri. Eu îţi voi da
preot bun, din Vârşeţ. Să trăiţi bine.
Plecând, episcopul îi promise lui Nicolae că-l va chema la
Vârşeţ. După o vreme i-a scris protopopului să-l trimită. Aici îl
întrebă dacă va voi să fie diacon şi dacă va slobozi barba.
Acceptă cu bucurie. Primi ţoale, păru şi-l despleti pieptănăndu-l
pe spate. Episcopul îi tăie patru biţe din păr şi-l hirotoni diacon,
apoi îi porunci părul să şi-l împletească din nou şi să îmbrace
ţoale nemţeşti. Cum ajunse noaptea la Corni, frumoasa lui
nevastă sări din pat şi-i puse mâna pe coadă. Se miră şi-l întrebă
dacă-i la fel cum plecase, adică nu fusese hirotonit. Pus pe şotii
Nicolae încuvinţă. Tot aşa. Dimineaţa se duse la părinţi, la
Mehadia. Văzându-l neschimbat, cătară rău. Dimineaţa în zori,
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Nicolae trimise după bărbier. Îi ceru să-i taie părul. Bărbierul se
împotrivi :
– Am auzit că te-ai dus la vlădica să te preoţească. De eşti
preot, spune-mi. Îi spuse că fusese hirotonisit diacon şi bărbierul
trecu la lucrare. Venind soră-sa Măriuţa, văzu ce face frizerul şi
alergă la părinţi şi le spuse. Cătând în grajd, bătrâna preoteasă
află desagii cu hainele preoţeşti. Nicolae se încălţă cu ştrimfi,
ţipeli cu şnale (adică cu ghete), îmbrăcă dolama, îşi puse brâul,
mintia, podcapul, pălăria, mănuşile, bâtul în mână şi se duse cu
tatăl său la utrenie. Apoi la Sfânta Paraschiva în Corni sluji
alături de popa Drăgănescu. Multe case având praznic, mulţi
colaci şi brânză se adunară. Lui, popa Drăgănescu nu-i dădu
nimic. Ceru şi-i dete patru colaci urâţi. Iar de Sfântul Dimitrie de
praznic nu primi nimic. Scrise despre această ticăloşie diaconul
Nicolae Stoica cu amără-ciune. Ca să se ştie.
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Brăcinarul turcului mai dulce
decât al bărbatului
După ce prinţul Eugen cuceri cetatea Temeşwarului,
îmbărbătat de crucea cu briliante pe care împăratul i-o dăduse la
plecare spunându-i : „Prinţul meu, îţi dau un gheneral mai mare
de la care sfat să ceri şi în numele lui voi toate operaţiile voastre
veţi face”, referindu-se la Isus Hristos Gheneralisimus, turcii din
districtul Oraviţei, ce erau prin sate subbaşi, spahii, peste cârşa
muntelui Stancilovii, către Mehadia fugeau. Dar calea le fu
scurtă şi soarta potrivnică. Aflând de veste, rumânii din satele de
sub munte le-au ieşit înainte, în Valea Rea, i-au sprijonit în
furci, topoare şi piştoale, i-au jefuit şi le-au luat viaţa, după ce
ani de zile i-au primit în casele lor, i-au omenit, s-au robit de
frumuseţea Stancăi, muierea gospodarului Pau Ruva. Nici
Stanca nu rămăsese stană de piatră la ocheadele focoase ale lui
Iusuf, turcul înalt, subţire ca plopul şi trunchios ca gorunul, cu
ochii negri migdalaţi. Feriţi de privirile iscoditoare ale babelor,
cei doi îndrăgostiţi îşi stâmpărau dorul şi setea trupurilor în
fâneţele înalte, necosite, în zăbraniul de la marginea satului, în
cucuruzele foşnitoare, în podul casei lui Ruva, când gospodarul
era dus te miri unde. Iusuf şi Stanca, pe măsură ce trecea vremea
se simţeau tot mai neostoiţi unul după celălalt. Aşa că venind
nefericitul moment în care subbaşa trebuia să-şi ia, cum se zice,
tălpăşiţa din „haia ţară”, în care almăjenii fuseseră opriţi cu
străşnicie de Omir paşa să se apropie, altfel toţi, ei şi vitele lor
vor pieri, cei doi îndrăgostiţi se hotărâseră să fugă, fără ştirea
bărbatului. În zori de ziuă, Iusuf o aburcă pe Stanca pe cal şi se
aşternură la drum. Dar fuga celor doi nu scăpă atenţiei nestinse a
babelor. Una din ele, baba Fulga, alergă la Pau şi căinându-se ca
la mort îi transmise crunta veste. Pau Ruva nu stătu mult pe
gânduri. Puse mâna pe secure, îşi luă în traistă un codru de
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mălai, un dărab de brânză de oaie, un ulcior cu apă şi plecă
grabnic la drum. Tăind cărări cunoscute doar de localnici, Pau
Ruva ieşi înaintea turcului la Strâmtoarea Roşie. Aici pândi
momentul în care Iusuf şi Stanca, siguri că se depărtaseră destul
ca să nu mai aibă grija sa, veneau ochi în ochi şi gură în gură,
sorbindu-şi răsuflările. Pau, care era un bărbat făcut din
cremene, sări în spinarea turcului şi-l dădu jos de pe cal. Întrucât
nici unul şi nici celălalt nu se puteau folosi de arme, se prinseră
de mijloc, fiecare încercând să-l supună pe celălalt. Dar puterile
celor doi se potriveau şi după o vreme, Pau strigă soaţei sale :
„Stanco, ţi-am iertat necredinţa şi ne-om întoarce acasă, unde teoi ţine numai cu lapte şi miere. Taie-i brăcinarii şalvarilor !”
Turcu nu zise nimic. Bucuroasă de ideea pe care bărbatu-su i-o
dăduse şi care ei nu-i trecuse prin cap, Stanca luă hangerul
turcului şi-i tăie brăcinarii lui Pau, ca să se împiedice şi să cadă.
Ceasul rău fu însă împotriva celor doi liubavi. Turcu se
împiedică şi căzu, ceea ce îi îngădui lui Pau să-şi ucidă
adversarul. Femeia rămase împietrită. După ce-şi legă nădragii,
Pau luă calul, cu tot cu avutul turcului, porunci muierii să-l
urmeze pe jos şi se aburcă în şea. Când ajunse la o râpă rea,
înfricoşătoare, Pau opri calul şi cu toate rugăminţile şi plânsul
muierii o aruncă în hău.
Protopresviterul nu comentează în nici un fel istorisirea
aceasta. Se simte însă că este de partea soţului înşelat, că nu-l
înduioşează ca om şi nici nu-l clatină ca slujitor al bisericii
soarta femeii. Ba chiar, mai târziu, când obersterul îi arată întrun cort gol două muieri, el se zburleşte, cunoscându-le ce sunt,
şi le întreabă : „Ce căutaţi, afară, că cu bâta vă scot !” Norocul
fu al celor două curve, întrucât aşa cum scrie popa Nicolae, pe
locul unde fuseseră femeile căzu o bombă turcească şi făcu praf
cortul. Când ai femeie frumoasă, cum era Nataliţa, cea pe care o
poftise cu neruşinare chiar şi boşorogul gheneral Auerşperg, nici
prin gând nu-ţi trece să încuviinţezi infidelitatea muierii.
Necredinţa ei trebuie socotită păcat de moarte şi plătită cu
moarte. Bineînţeles că aşa gândeau oamenii pe vremea aceea.
Acuma femeia are aceleaşi drepturi cu noi…
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Epilog
În jurul anului 1950, la aproape două săptămâni după Sfântă
Mărie Mică, pe ogaşul lui Mărcin din Dalboşeţul Almăjului
două care, cu două perechi de vaci desjugate, lăsate să pască
otava mustoasă de pe marginea râului şi doi moşi sprijiniţi de
loitre par să fi coborât din timpurile povestelnicului Nicolae
Stoica de Haţeg. Moşii nu mai sunt raşi pe cap, aidoma
strămoşilor lor veniţi la A Lor Mărire să ceară iertare pentru
săteanul sau ruda lor ce ucisese cu sapa pe un altul la cazanul de
ţuică. La cazanul de ţuică unde almăjenii de obicei nu se ucid
între ei, ci beau sau mai exact gustă răchia caldă ce cure pe
duduroni, mănîncă brânză tare de oaie cu cucuruz sau cu crumpi
fripţi pe jar şi-şi dau rând la cântare. Îşi dau rând, în sensul că
unul e primaş şi ceilalţi ţin biglaitul (adică, mergând către
izvorul cuvântului, descoperim că begleiten înseamnă în
germană a însoţi). Moşii nu sunt raşi pe cap şi fiindcă vârsta i-a
despovărat de podoaba capilară, însă amândoi se fălesc cu două
perechi straşnice de mustăţi, cu vârfurile răsucite în sus. E
singura asemănare între ei. În rest sunt tot atât de diferiţi ca ziua
şi noaptea. Unul este înalt, voinic, musculos, irupând forţă,
celălalt este pirpiriu, slăbuţ ca o părere, dar cu gesturi, vorbă şi
călcătură ce ţineau să arate lumii că are de a face cu un bărbat
hotărât, cu care nu e bine să te joci, de care ar cam trebui să ţii
seama. Pe cel din urmă îl chema chiar Novac, purta numele lui
Baba Novac, vestitul haiduc sârb, general al Viteazului,
spânzurat la 1600, la Cluj. Novac cel pirpiriu avea vorba iute, în
timp ce ortacul lui de zbor, adică de taifas, cu numele de Călin,
avea glasul gros, profund, înfricoşător. Cei doi dalboşeni erau
agricultori români şi totuşi de fiecare dată când se întâlneau, aşa
ca acum, la câte un hotar, slog, se zice prin partea locului,
vorbeau ungureşte, amintindu-şi de marea bătaie la care luaseră
77

parte ca soldaţi k.u.k., adică kaiserliche und königliche. Ce-şi
spuneau nu avem cum şti şi probabil puţini dintre săteni i-ar fi
înţeles. Mai târziu, student fiind am bătut dintr-o pricină
oarecare la poarta casei lui moş Novac, o casă făcută pe măsura
staturii sale. Mi-a deschis, l-a pomenit pe prietenul său şi
bunicul meu Călin, dus la cei drepţi, şi prefirându-mă cu privirea
şi văzând că purtam favoriţi mari, până la bărbie, m-a întrebat :
„O vă lasă cu ei ?” Am încuvinţat. În ochii lui albaştri am văzut
o sclipire. A spus : „Frumos lucru, ca la kaizăr !”. Am zâmbit
condescendent. Nostalgii imperiale, am gândit ironic.
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Cuprins
Boambele protopresviterului Nicolae
Laitnant Ignatie o şterse cu palma pe dindărăt pe împărăteasa
Maria Theresia
Popa Nicolae îndeamnă lotrii din Prilipeţi la chezar-pardon
Cum se mânie mătuşa noastră,
milostiva împărăteasă Maria Theresia
Petru Vancea scapă de la necaz pe marele herzog Franz
Petru Vancea în audienţă la împărat
Steagul cu cruce şi steagul fără de cruce
Grea-i porunca domnească, dar mai grea-i bătaia popească
Şi cu banii-n pungă şi fără nevastă
Minunile de arţt ale protopopului Nicolae
Nicola Turciia
A lor Mărire, mult-milostivul şi bunul Împărat îşi iese din fire
Reşpectul faţă de părinte e sfânt
„La guerre comme à la guerre”
A lor maiestat Iosef şuguieşte
Moş Curea Pepa îl contrazice pe împărat
La podul Erdăşiţii feld-caplanul scapă de la moarte şapte turci
tineri
Iusif Paşa, spaima paşilor hoţi şi criminali
Şapte cătane înviate din morţi cu răchie
Comandirendului graf Wartesleben îi place carnea de urs tânăr
Iubirea de frate îl pune la grea încercare pe protopresviterul
Nicolae
Gheneral-comanda l-a ales pe popa Stoica să conducă
Naţionalnicile şcoale din tot reghimentul
La prima slujbă de praznic, patru colaci urâţi
Brăcinarul turcului mai dulce decât al bărbatului
Epilog
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