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PROLOG

Diminicioara, ascunsã dupã cula dealurilor supuse
rãsãritului, cerceta valea cu inima purice. Pe malul Valahiei, cuminte, lipsit de repeguºuri, rãsãrise peste noapte
o pãdure de arme. Topoare, ºi securi, ºi coase, ºi seceri noi,
nãscocite de meºteºugarii aninaþi de poalele Bucureºtioarei1 sau ale Bahluiului, sau în fierãriile Braºovului, ºi
scule îmbãtrânite în pãruiala cu nohaii zvârleau cãutãturi
iuþi dupã pilda fulgerului, dinþii furcilor fãurite din fier
prost scrâºneau întunecaþi, cuþitele mãcelarilor uitaserã
gustul sângelui de dobitoc ºi pofteau sã deschidã cale slobodã celui pãgânesc. ªase mii de baci, mulgãtori ºi ucenici stãpâneau baltagul cu o mânã ºi câinele cu cealaltã,
dupã cum tot de amândouã mânile se slujeau cãlugãrii de
la Hurezi, Mânãstirea Domniþei, cei din obcinile Bucovinei sau de la Cozia, þinând sfânta cruce în stânga ºi spade
vechi, tãtãreºti, în cea deprinsã cu închinãciunea. Steagurile de români din Þara Oaºului trãseserã din tureatcã
cuþitoaie lungi, fãrã podoabã, dar învãþate sã reteze grumajii veneticilor poftalnici, lotrii pãmântului din Zarand
1 Afluent al Dâmboviþei ce izvora dintr-o mlaºtinã, astãzi Grãdina
Icoanei.
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frãmântau în palmele asudate cosoare aprinse la mânie,
oierii Vrancei, credincioºi bâtei haiduceºti, îºi meºteriserã
scule noi, din frasin nãpãdit de noduri. Calfele postãvãriei
înãlþate la porunca lui Vodã ªerban Cantacuzino, deprinse cu daracele pentru lâna îndãrãpnicã, de Bugeac, mânuiau þepuºe cu vârful petrecut prin venin de paing litvan,
tejghetarii lui Manu, ºi Panait, ºi Anastasie, ºi Luca Fãrãmiþã, ºi Proca, ºi Dumitru Nona ot Braºov, neguþãtori
vestiþi la acea vreme în întreaga Valahie, meºteri în cetluirea cu laþul a terfegoºilor lipsiþi de cinste, rãsuceau
între degete curmeie de ºfoarã înnodatã cu anume ºtiinþã.
Cetele de þigani zlãtari ºi spoitori îngãduiþi sã-ºi desfacã
meºteºugurile în mahalaua Broºteni1 þineau cu credinþã
în mâini cleºti muºcãtori, fierarii vasluieni, rânduiþi lângã cei de pe malurile Dâmboviþei, se sprijineau în baroase trupeºe.
Sculele meºteºugarilor feluriþi stârneau uimirea oºtenilor, cãci nu prepuiai ce stricãciuni pot aduce. Cu asemenea
arme pofteau sã-ºi arate bãrbãþia sãpunarii, lumânãrarii,
jimblarii, cavafii subþiri, sortiþi sã roboteascã pentru boierii muchelefi2, ºi ciubotarii de trebuinþã sãtenilor, neguþãtorii, pietrarii starostelui Vucaºin ºi zugravii lui Pârvu
Mutu, trocarii din Schei ºi Blumãna, harabagiii din Podul
Iloaei, iºlicarii, pânzarii ºi ciumgiii, pãdurarii din codrii
Grozãveºtilor, ai Cotrocenilor, Vãcãreºtilor ºi Sãrindarului care încingeau cu verdeaþã ºi spaime cetatea de scaun a
valahilor. Catifelurile de Ypres ºi de Louvain ºi postavul
frâncesc, cuvenite celor cu osânzã la pungã, ºedeau fãrã
supãrare lângã postavul cenuºiu bobou ºi pânza sãseascã
deprinsã cu pielea gospodarilor mãrunþi, camhaua ºi tebenca ce împodobeau bidiviii cãftãniþilor fãceau casã bunã
cu blana de oaie azvârlitã pe spinarea cailor mocãneºti ºi ai
1
2

Strada Radu Vodã din Bucureºti.
Eleganþi.
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curuþilor Transilvaniei. Nãvoadele pescarilor dunãreni,
înãlþate pe pari, fremãtau de nerãbdare gata sã pogoare
capcanã peste fesurile ienicerilor.
Vântul vrãjmaº aþâþã dihonia dintre nouri, apoi îºi
lepãdã în volbura Dunãrii trenþele întunecate. Ochiul
dimineþii citi cu uimire între fustaºii Mãriei Sale, Vodã
Brâncoveanu, ºi cãciularii moldoveni, trupurile de trestie
ale muierilor gorjence ºi cele mai împlinite ale bãciþelor
sucevene, jupânese, jupâniþe ºi slujnice de boieri, neveste
ºi fecioare rupte din ghimirliile prostimii cu furca într-o
mânã ºi întreaga zestre de blesteme pe buze. Nici betegiþii
ºi moºnegii uitaþi de moarte nu lipseau. În loc de toiag
purtau suliþe ºi iatagane vârstene, ce îºi aflaserã botezul în
bãtãlii uitate, despre care numai cronicile dovedesc þinere
de minte. Diecii, grãmãticii, pisarii ºi învãþãceii ºcoliþelor
domneºti, bãietani care în acea dimineaþã din leat 1701
abia împliniserã zece ani, îºi înfundaserã buzunarele cu
pietre pe mãsura praºtiilor ºi vlaga braþului.
Nu clintea nimeni. Pãreau ciopliþi în cremene, dãltuiþi
în trunchiuri de cedru, turnaþi în tiparele oþelurilor. Numai ochii ºopteau cercetând puhoiul de pãgânime revãrsat pe celãlalt mal.
Umbra lui Alah pe pãmânt, preafericitul sultan
Mustafa al II-lea, rãmase în pragul cortului verzuliu,
chenãruit cu inimioare sidefii de scoici ºi brâu chindisit
din lalele, floarea îndrãgitã de Profet. Trudiserã asupra
lucrãturii meºterii din Alep, cãci ceaprazarii ºalvaragii
îngrãmãdiþi la Ienicöy nu dobândiserã încã ºtiinþa vechilor perºi în asemenea împunsãturã. În creºtetul cortului,
cresta cerul cosorul semilunii bãtut în adamante cât unghia
de calic. „Umbra“ mãsura peste douã sute de ocale muscãleºti, cãci necinstise poruncile Coranului care îndemnau la cumpãtare. Polobocul pântecelui rãsfãþat de bucate
evropeneºti se afla cetluit în cingãtoare latã din muselinã,
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peste care cãdea în falduri caftanul îngulerat cu vulpe neagrã, blanã îngãduitã doar sultanului ºi marelui vizir. Trimiºii curþilor împãrãteºti ºopteau cã degetele meºterilor
armeni ce izvodiserã din fir de aur ºi rubelite asemenea
minune fuseserã retezate, spre a nu poftori isprava. Purta
spânzurat de gât colan vârtos din safire chenãruite cu
adamante, în aceeaºi sâmbãtã cu pietrele de la surgiuc, iar
în fiecare deget câte un inel cu smaragd trupeº. De la brâu
scotea capul un iatagan fãrã asemuire în frumuseþe, darul
viclenit al veneþienilor, cãci, dupã cum mãrturisesc însemnãrile bailului Giustiniani, stãtuse cale de o sãptãmânã
în cuib de buhã ºi sub ºezutul unei vrãjitoare hârbuite
spre a-i pricinui moarte grabnicã necredinciosului. Trudã
zadarnicã. Veneþienii n-aveau de unde sã ºtie cã sultanul
nu se dezlipea nici în ceasurile de dragoste de anume
rãcliþã în care se aflau unghia ºi un fir din barba Profetului, cu putere deplinã asupra farmecelor, otrãvii ºi a
jungherului cu gând vrãjmaº1.
Cortul fusese înãlþat pe un gorgan pieptos, cu vedere
deplinã asupra vãii. Preafericitul duse la nãri un trandafir
roºu, apoi îºi roti cãutãtura verde, nãpãditã de venin,
poftind sã ºtie dacã oºtenii nu s-au abãtut de la aºezarea
statornicitã.
Cercetã înaltul cerului. Nourii cei negri îºi smulgeau
bãrbile, schimbau sudãlmi groase, tunate prelung.
Toatã talpa iadului muncea apele Dunãrii, le repezea
Bistriþã în pletele sãlciilor plângãtoare, le sugea apoi nãscocind vârtejuri bortite adânc. Fluviul gemea înfundat,
azvârlind cãutãturi speriate spre lumetul încremenit pe
malul Valahiei, sãrac în arme dar bogat în credinþã, ºi
pãgânimea de pe celãlalt mal, ciotcã de ascuþiºuri. Cerul
1 Relicve care astãzi pot fi vãzute în palatul-muzeu Topcapi din
Istanbul.
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se întunecase la obraz, ºi mai vârtos la cuget, cãci nu-i
erau pe plac asemenea isprãvi. Citi cu amãrãciune piepturile românilor, sprijinite numai de inimã, ºi vãrsã cea
dintâi lacrimã.
Ploua zbuciumat, cu obidã. Vântul stupea picãturile
reci în obrazul meºteºugarilor-oºteni, dimpreunã cu frunzele ºi ciulinii sãrãciþi de rãsuflarea lui brumãrel.
O singurã mânã nu se clinti pentru a rândui pletele
zbuciumate de urgie, o singurã cuºmã, basma sau calpac1
nu se rãsuci spre a mãsura mânia cerului. Încremeniserã
grohotiº de piatrã asprã. Fulgerele nãscocite de încleºtarea nourilor se încruciºau cu altele, þâºnite din cãutãtura
oamenilor. Ochii þepenarilor trotuºeni ºi ai celor de pe
Mureº ardeau molcom, ai muierilor ºi fecioarelor care-ºi
aºteptau moartea hãrãzitã bãrbaþilor azvârleau vãpãi, în
ochii moºnegilor cu vederea beteagã clipeau des licuricii
mândriei, cãci aveau sã-ºi afle sfârºitul în picioare ºi nu
plecând grumazul dupã pilda necuvântãtoarelor.
Degetele meºteºugarilor se albiserã strângând sculele
în cãuºul palmei. Mâinile deprinse cu acul sau ciocanul
spre a-ºi dovedi iscusinþa sãvârºind minuni de frumuseþe,
se aburiserã. Un murmur încetiºor se desprinse din cetele
cãlugãrilor. Monahii de la izvoarele Trotuºului mãrunþeau în barbã rugãciunea cãtre Cuvioasa Paraschiva,
ocrotitoarea Moldovei.
Ploaia spãla harnicã sãbiile spahiilor. Caii bãteau înveliºul de piatrã nãscocind snopi de scântei. În cãutãtura ienicerilor, desluºeai nerãbdarea de a culca în fân
muierile valahilor, fãrã pereche în ispite sataniceºti.
Pedestrimea, muncitã de galbenii aninaþi în salbele
1

Cãciulã purtatã de domn ºi de marii boieri.
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