
Preasfinte părinte! 

 

 Jăluesc Preasfințiii Tale pentru Dinu Voinea din satul Livezeni dintr-acest județi Dolju, 

că de sânt noă ani trecuți m-au luat întru căsătorie, el în a dooa și eu în a treia cununie, amândoi 

din doă sate, necunoscuți mai dinainte. Ș-au primit să lăcuească cu min(e) la casa mea în satul 

Vârâții, având numai eu doi copii de ajutori și înprejmuiri. După cununie au adus în casa mea 

aceste lucruri, însă: 

 

1 o căldare au băut-o pe lei 30 la Pătru Cârciumariu; 

1 tigae de aramă au băut-o în lei 5 la Alecsandru Cârciumariu de la Livezi; 

1 săcure au băut-o, unde – eu nu știu; 

1 căldărușă mică au zălogit-o pentru 50 parale la un Antonie din Vârâți; 

 

1 veche cergă și 2 căpătâe 

1 cămașă 

1 peșchiri 

1 prestelcă 

 

s-au purtat în casă în trei ani cât au șăzut cu 

mine, nemaidându-m(i) îmbrăcăminte, nici 

cânepă, nici lână 

 

1 pereche fiară de coși 

1 vătrai 

Acestea și le-au luat 

 

Fiindcă au fost avut patima beției, tot în anul dintâi neavând ce mai bea, s-au pus 

cârciumari la D(umnealui) vistieriu Radu Fratoștițanul, arendașul moșiei Vârâți. Și rămâind 

datori la patru-cinci sute lei, m-au năpustit. Și după șapte ani, în anul 1838, dechembrie 30, au 

venit și m-au tras la aleșii satului Vârâți și la sabor și mi-au dat adeverință de despărțire, precum 

să va vedea. 

În trei ani cât chip au căznit cu mine, peste lucruri arătate, n-au mai adus alt în casă 

decât numai de 4 lei parale 20 bumbac, de i-am făcut cămăși. Și într-acești trei ani ai căsniciii, 

au vândut o vacă a mea – îndatoririle lui. 

În patru ani cât au lipsit de la mine – pe unde, el știe – nici n-au mai venit, nici nu mi-

eau trimis mălai, sare, cânepă și lână, ci încă lucrând eu cu mâinile pe la unii-alții, l-am plătit 

și de bir pe șapte ani, pănă la vremea desfacerii de mai sus arătată. 

Acum s-au apucat de mine să mă sărăcească mai rău de cum sânt, că mă trage să-m(i) 

năpăstuesc copiii și casa și să merg după dinsul la satul Livezile, unde nu are nimic. Cugetul 

lui este să mă rovească ca să argățesc pe datoriea lui din patima bețiii ce are. 

 

Fierbinte cu lacrămi mă rog să fie mila Preasfinției V(oastre) a mă desface de acest 

netrebnic om, leneși de muncă și bețiv ca să poci petrece rămășița vieții în liniștire că mă aflu 

în vârstea bătrânețelor. Și cum va fi mila Preasfinției Voastre, 

 

Prea 

 

  Plecată 

 

   Mariea Lica din satul Vârâți de județu Dolju 

 

 

Serviciul Județean Dolj al Arhivelor Naționale, fond Protoeria Dolj, dos. 1/1838 


